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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Thông tin về cơ sở: 

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CP ĐT XD ĐỒNG THÀNH 

- Địa chỉ văn phòng: 71/1841, KP1, Phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 

- Địa chỉ thực hiện dự án: Ấp Tà Thiết, Xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Bá Chuyên 

- Điện thoại: 0251.6522228                           Fax:  

- Giấy chứng đăng ký kinh doanh số: 3603288714 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

21 tháng 11 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

1.2. Tên cơ sở: 

- Tên cơ sở: CÔNG TY CP ĐT XD ĐỒNG THÀNH  

- Địa điểm cơ sở: Ấp Tà Thiết, Xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

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

giấy phép môi trường thành phần (nếu có):  

+  Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng 

trại chăn nuôi heo nái Đồng Thành I, quy mô 2.400 con tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, 

huyện Lộ Ninh, tỉnh Bình Phước do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đồng Thành làm 

chủ số 2878/QĐ-UBND do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp ngày 18/12/2015 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 70.000282T do Sở 

Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 27/9/2027. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại của pháp luật về đầu tư công với tổng vốn đầu 

tư thực hiện dự án 40 tỷ đồng.  

- Quy mô về hoạt động chăn nuôi, Trang trại chăn nuôi heo nái Đồng Thành 1 có 

quy mô 2.400 con heo nái sinh sản tương đương 480 đơn vị vật nuôi, thuộc Mức III, mục 

16, cột 4 tương đương công suất trung bình của Phụ lục II –Danh mục loại hình sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

1.3.1. Công suất hoạt động cơ sở:  

Quy mô chăn nuôi của Dự án chăn nuôi heo công nghiệp như sau: 

- Heo nái: 2.400 con. 

- Heo nọc: 30 con 

- Heo con theo mẹ: 3.600 con 

- Heo con cai sữa: 1.200 con 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

Đây là khu trang trại chăn nuôi được áp dụng công nghệ tiên tiến, do vậy quy trình 

công nghệ chăn nuôi heo phải đảm bảo các yếu tố sau: 

Áp dụng công nghệ mới xây dựng trại nuôi heo và chuồng heo kín đạt tiêu chuẩn 

bảo vệ môi trường nhằm giảm mức sử dụng nước; 

Quy trình chăn nuôi phải được quản lý chặt chẽ bao gồm quản lý giống, quản lý 

phòng trị bệnh và sức khỏe heo, quản lý dinh dưỡng và thức ăn, quản lý nhân lực, quản lý 

tài chính...; 

Chuồng trại chăn nuôi phải thiết kế hiện đại, sạch sẽ và thoáng mát. 

Do đó công nghệ chăn nuôi của dự án như sau: 

1) Chuồng nuôi 

- Dự án sử dụng hệ thống công nghệ chuồng trại theo công nghệ tiên tiến trên thế 

giới như: nuôi trong ô lồng chuồng riêng biệt, vòi nước uống tự động... 

- Chuồng nuôi các loại heo là chuồng kín, thông gió cưỡng bức, làm hạ nhiệt độ 

trong trại (cao nhất là 280C) bằng công nghệ đoạn nhiệt. Riêng chuồng heo đẻ phải cấp 

thêm đèn úm cho heo con. 

2) Công nghệ làm mát 

- Sử dụng các tấm giấy tổ ong có nước để cấp hơi nước cho luồng gió vào trại. 

- Khi hệ thống thông gió cưỡng bức bị hỏng, phải mở các cửa sổ để cho thông gió 

tự nhiên trong thời gian sửa chữa hệ thống gió cưỡng bức. 

3) Công nghệ cung cấp thức ăn tự động 

Thức ăn rời được cung cấp vào các xi lô bằng xe tải chuyên dùng. 

Thức ăn từ si lô theo đường ống cung cấp đến từng máng ăn theo định lượng định 

sẵn cho từng loại heo. 

Quy trình công nghệ nuôi heo của dự án được trình bày như sau:
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Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ nuôi heo 

Mô tả quy trình công nghệ : 

Số heo cái giống sinh sản ban đầu được cấp từ trại giống của các công ty chăn nuôi 

chuyên nghiệp và được Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam kiểm tra trước khi cho nhập 

trại. Chúng được nuôi cho đến thời gian động đực thì được cho phối giống. Heo nái sau 

phối giống nếu thành công sẽ mang thai khoảng 105-115 ngày, trước ngày sinh một tuần 

chúng được chuyển lên trại nái đẻ, tại đây heo được chăm sóc cẩn thận để chờ sanh.  

Sau khi sanh, heo con được nuôi chung với heo mẹ trong lồng ấm để ngăn ngừa 

heo con bị bệnh viêm hô hấp, sau thời gian 20-30 ngày, heo mẹ được chuyển sang trại 

khác, heo con được chuyển sang trại cai sữa. Tiếp theo heo nái chữa khác sẽ được chuyển 

tới và quy trình này được tái lập như trên. 

Heo con chuyển xuống trại cai sữa (trại cách ly) sẽ được nuôi khoảng 20-30 ngày, 

thức ăn chính là bột bắp và nước. Sau thời gian này, số heo đạt chất lượng sẽ được Công 

ty chọn lọc làm nguồn heo nái giống, số heo còn lại sẽ được xuất chuồng bán cho các trại 

chăn nuôi để nuôi thành heo thịt thương phẩm. Chuồng heo sau khi được sát trùng sẽ tiếp 

nhận heo sữa từ trại nái đẻ và quy trình này được tái lập như trên. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của quá trình chăn nuôi heo nái tại trại Đồng Thành 1 là heo con giống, 

số lượng theo lứa xuất chuồng là 1.200 con/lứa, heo con theo mẹ 3600 con, heo nọc 30 

con. 

Heo con cai sữa 

Xuất chuồng 

Phân, nước tiểu, nước vệ 

sinh, thức ăn thừa, bao 

bì, heo chết, vỏ thuốc… 

Khí thải, bụi, tiếng ồn 

Heo nái đẻ 

Heo nái mang thai 

Phối giống 

Heo nái Heo đực 

Nhau thai, heo con 

chết, tiếng ồn, phân 

heo, nước tiểu 

Phân heo, nước tiểu 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở: 

1.4.1. Nguyên liệu 

Nguồn thức ăn chính cho heo là cám tổng hợp do công ty Cổ phần C.P cung cấp 

theo tiêu chuẩn của quy trình chăn nuôi. Nguồn thức ăn được phối trộn và đóng gói sẵn 

theo từng bao, chủ đầu tư chỉ nhập về và sử dụng trực tiếp cho heo. Ngoài cám tổng 

hợp, sẽ phối trộn thêm một số nguyên liệu trong quá trình cho vật nuôi ăn. 

Ước tính nhu cầu dùng thức ăn cho heo như sau: 

Đối với heo nái: 2,5-3kg/con/ngày. 

 Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên liệu của Trang trại 

STT Nguyên liệu Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn cung cấp 
Theo ĐTM 

Theo 

thực tế 

1 Cám tổng hợp Tấn/tháng 216 167.04 

Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P Việt 

Nam 

 

2 

Nguyên liệu 

phối trộn với 

cám tổng hợp  

Tấn/tháng 210 - 

3 Bột bắp Tấn/tháng 180 - 

4 Bột cá Tấn/tháng 30 - 

Tổng cộng Tấn/tháng 426 167.04  

Nguồn: Công ty CP ĐT XD Đồng Thành, năm 2022 

1.4.2. Nhiên liệu 

Hiện tại, Trang trại có bố trí máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu DO, công suất 

310KVA, lượng điện cung cấp cho Trang trại ổn định, ít khi bị sự cố, do đó máy phát điện 

dự phòng ít khi sử dụng, với công suất máy phát điện 310KVA, sản lượng dầu đã tiêu thụ 

năm 2021 là 5.876 lít/năm. Trạng trại chỉ bố trí lượng dầu vừa đủ cho mỗi lần chạy máy 

phát điện, không mua dầu với số lượng lớn về trữ ở trang trại. 

1.4.3. Hóa chất  

Đối với hoạt động của Trang trại, hóa chất được sử dụng chủ yếu là các loại thuốc 

được sử dụng để phòng chữa bệnh cho heo, được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chăn 

nuôi C.P Việt Nam. Chủng loại và số lượng được liệt kê trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1.2. Hóa chất sử dụng trong quá trình chăn nuôi  

Nguồn: Công ty CP ĐT XD Đồng Thành, năm 2022 

1.4.4. Nguồn cung cấp giống  

Nguồn con giống ban đầu được cấp từ trại giống của các công ty chăn nuôi chuyên 

nghiệp và được Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam kiểm tra trước khi cho nhập 

trại. 

1.4.5. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước của Dự án bao gồm: nước được sử dụng cho mục đích sản 

xuất, chăn nuôi, sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy.  Cụ thể như sau:  

Bảng 1.3. Tổng hợp nhu cầu dùng nước của toàn dự án: 

TT Mục đích sử dụng 
Định mức 

Quy mô cấp nước 

Nhu cầu  

sử dụng 

(m3/ngày)  

Ghi chú 

1 

Nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt + ăn 

uống công nhân  

120 lít/người.ngày 

Số lượng công nhân 

viên: 39 người 

4,68 

Thải ra 

hàng ngày 

2 
Nước rửa chuồng 

trại 

30 lít/con/ngày 

Số lượng: 2.430 con 
72,9 

Tái sử dụng nước 

sau xử lý 

3 
Nước uống cho heo 

nái 

20  lít/con/ngày. 

Số lượng: 2.400 con 
48 - 

STT Danh mục 
Nguồn cung 

cấp 
Đơn vị 

Số lượng 

Theo 

ĐTM 

Theo thực 

tế 

1 Kháng sinh C.P Liều/năm 4.800 3.600 

2 Vaccin ngừa dịch tả C.P Liều/năm 4.800 3.900 

3 
Vaccin ngừa lở mồm long 

móng 
C.P Liều/năm 4.800 600 

4 Thuốc thú y – vitamin C.P Liều/năm 24.000 21.000 

5 Mycoplasma C.P Liều/năm 4.800 6.000 

6 SFV (dịch tả) C.P Liều/năm 4.800 3.900 

7 Chế phẩm EM - Kg/năm 5.000 4.000 

8 Vôi bột - Kg/ngày 100 100 

9 Cloramin B  lít/ngày 120 120 
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4 
Nước uống cho heo 

nọc 

20  lít/con/ngày. 

Số lượng: 30 con 
0,6 - 

5 
Nước uống cho heo 

con cai sữa 

1,5  lít/con/ngày. 

Số lượng: 1.200 con 
1,8 - 

6 
Nước uống cho heo 

con theo mẹ 

0,4-0,6 lít/con/ngày 

Số lượng:3.600 con 
1,8 

- 

7 

Nước khử trùng tại 

các hố và khu vực 

khử trùng 

20 lít/người/lần 

39 người, 3 lần/ngày 
2,34 

Bay hơi  do sát 

trùng bằng hệ 

thống phun sương 

8 Nước tưới cây 

3 lít/m2/2 ngày  

Diện tích: 

19.732,4m2 

30 
Tái sử dụng nước 

sau khi xử lý 

Tổng cộng  162,12  

(Nguồn: Công ty CP ĐT XD Đồng Thành, năm 2022) 

Hiện tại, Trang trại đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy phép khai thác sử 

dụng nước ngầm, 02 giếng khai thác, 02 giếng dự phòng, tổng công suất xin phép khai 

thác 143 m3/ngày đêm. Nhu cầu sử dụng nước mỗi ngày tối đa của dự án khoảng là 

162,12 m3/ngày trong đó nước tưới cây và rửa chuồng tái sử dụng nguồn nước sau xử lý 

(90 m3/ngày). Lượng nước cấp từ giếng cần cung cấp mỗi ngày là 72,12 m3/ngày. 

1.4.6. Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện bao gồm điện chiếu sáng toàn khu Trang trại, điện phục vụ 

chăn nuôi, lượng điện đã sử dụng năm 2021 là 106.243 KW/tháng (theo hoá đơn điện 

thực tế tại Trang trại). Nguồn điện được cấp từ hệ thống lưới điện do điện lực huyện Lộc 

Ninh quản lý. 

Ngoài ra, dự án còn sử dụng nguồn điện dự phòng là một máy phát điện có công 

suất 310 KVA, máy này được sử dụng khi có sự cố mất điện, trong thời gian nguồn điện 

có sự cố để đảm bảo có nguồn điện liên tục. 

1.5. Nhu cầu sử dụng lao động 

Tổng số lao động của Trang trại hiện nay là 39 người và được bố trí như sau: 

Bộ phận gián tiếp: 5 người, gồm: 

+ Phụ trách trại: 01 người. 

+ Kỹ thuật trại: 04 người. 

- Bộ phận trực tiếp sản xuất chăn nuôi: 34 người, gồm: 

+ Công nhân trực tiếp: 31 người. 

+ Nhà bếp, vệ sinh: 01 người. 

+ Bảo vệ: 02 người 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

Trang trại chăn nuôi heo nái Đồng Thành 1, quy mô 2.400 con được đầu tư xây 

dựng tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nằm trong quy 

hoạch tổng thể phát triển chung kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước, phù hợp với đề án đề 

án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 theo quyết định số 

2208/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Bình Phước.  

Trang trại phù hợp quy hoạch bảo vệ môi trường, phân vùng bảo vệ môi trường 

tỉnh Bình Phước, địa điểm xây dựng Trang trại nằm cách xa khu dân cư, xung quanh 

Trang trại là vườn cao su tiểu điền. Phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình 

Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 47/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Bình Phước; không nằm trong danh mục vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND 

tỉnh. 

Khoảng cách bảo vệ vệ sinh từ cơ sở đến trường học, công sở, bệnh viện, công 

viên, khu vui chơi giải trí, nhà máy, xí nghiệp, khu nhà ở, điểm dân cư và đường giao 

thông, cở sở chăn nuôi loại 1- khoảng cách yêu cầu là 200m. Thực tế vị trí cơ sở cách khu 

dân cư gần nhất khoảng 2km - đảm bảo yêu cầu. Trang trại nằm trong rừng cao su, cách 

biệt khu dân cư (khu dân cư gần nhất cách dự án gần 2km) nên không làm ảnh hưởng lớn 

cho người dân xung quanh do tiếng ồn và mùi hôi từ việc chăn nuôi gây ra. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

Trong quá trình hoạt động chăn nuôi, Trang trại luôn tuân thủ các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường, chương trình giám sát môi trường định kỳ theo như báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được phê duyệt. 

- Đối với khí thải: Theo dữ liệu báo giám sát môi trường năm 2021 của Trang trại 

đều đạt  QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, TCVS 3733/2002/QĐ-BYT; 

QCVN 06:2009/BTNMT. 

- Đối với nước thải: Theo dữ liệu báo giám sát môi trường của Trang trại đều đạt  

QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho 

tưới tiêu và QCVN 01 – 14:2010/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện 

trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học; QCVN 62:2016/BTNMT; QCVN 14:2008/BTNMT. 

- Đối với nước ngầm: Dữ liệu quan trắc năm 2021, đều đạt QCVN 

09:2015/BTNMT. 

- Đối với chất thải rắn: Trang trại đã ký hợp đồng chuyển giao cho các đơn vị có 
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chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Đình kỳ hàng năm đều được 

báo cáo số lượng trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường cuối năm. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có): 

Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại Trang trại được thoát nước theo chảy tràn tự 

thấm trong khuôn viên Trang trại. Phần xây dựng công trình có cos nền cao hơn mặt đất 

tự nhiên từ 1m đến 1,5m. Độ dốc nền đất phần không xây dựng công trình theo hướng từ 

đầu Trang trại về cuối Trang trại, độ dốc 1%. 

Nước mưa từ mái nhà chăn nuôi, được thu gom bằng mương hở bố trí dọc phía 

trước và sau mỗi dày nhà nuôi kích thước rộng x cao: 30cmx40cm, phía cuối mương hở 

bố trí ống PVC Ф150mm, dài 1,5m để dẫn nước qua phía khuôn viên trồng cây xanh bên 

ngoài khu vực chăn nuôi để nước tự chảy theo cos nền đất và tự thấm. 

Sơ đồ minh hoạ hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại Trang trại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa đính kèm phụ lục. 

Thu gom, thoát nước thải: 

 Nước thải phát sinh trong Trang trại bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải từ quá 

trình chăn nuôi heo, quá trình thu gom, thoát nước thải của toàn Trang trại được trình bày 

tóm tắt như sau: 

* Đối với nước thải sinh hoạt  

 

 

Nước mưa mái nhà chăn nuôi 

Ống thu PVC Ф150mm  

phía cuối mương, dài 1,5m 

Mương bê tông hở đón nước dọc 

theo khổ phía trước chuồng nuôi 

Kích thước rộng x cao: 30cmx40cm  
 

 

Chảy tràn, tự thấm phía bên ngoài 

khu chuồng nuôi 

 

Nước mưa từ các công trình phụ 

trợ, Nước mưa bề mặt  

khuôn viên 
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Bẫy rác, tách dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2.  Quy trình quản lý, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt  

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên của trại được thu gom 

bằng hệ thống đường ống PVC Ф110mm (bố trí dọc các nhà xưởng) và xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại, bẫy rác, tách dầu trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của 

dự án.  

* Đối với nước thải chăn nuôi  

Nước thải chăn nuôi bao gồm: nước tiểu heo và nước thải rửa chuồng.  

- Thu gom nước thải: Bên trong mỗi khu chuồng trại, bố trí mương xây bằng gạch 

dọc ở giữa hai dãy sàn chuồng nuôi, kích thước 0,6m x 0,4m, có tấm đan bên trên để tận 

dụng làm đường đi. Mương được xây dựng có độ dốc 1,5% để thu nước chảy qua ống 

PVC Ф220mm lắp đặt thêm co 900 tạo độ cụp chống chuột để dẫn nước vào hố ga bên 

ngoài.  Phía bên ngoài mỗi chuồng nuôi, Trang trại bố trí các hố ga thu gom, tuỳ theo 

chức năng chuồng nuôi, mật độ nuôi, bố trí từ 3-4 hố ga để gom nước thải từ bên trong 

chuồng nuôi. Bố trí mương thu dẫn nước thải kết nối các hố ga tại mỗi đầu chuồng nuôi 

về  hệ thống xử lý nước thải ở phía cuối Trang trại, kích thước mương thu gom nước thải 

bên ngoài Trang trại 0,8m x 0,6m, trên đặt tấm đan tận dụng làm đường đi, kích thước các 

hố ga đấu nối 1,0mx1,0mx0,8m. Nước thải sẽ được thu gom đưa về Hầm biogas sau đó 

chảy vệ hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý. 

- Công trình thoát nước thải:  

Nước sau khi xử lý sẽ được tái sử dụng cho mục đích tưới cây và rửa chuồng trại, 

không xả ra môi trường. 

Hầm tự hoại 

Nước thải sinh hoạt 
Nước thải nhà ăn, 

nhà bếp 

 

Hầm Biogas  

Hệ thống xử lý  

nước thải 

Rửa chân tay, 

tắm gặt 

Nước hầm cầu 
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Nước tái sử dụng cho mục đích tưới cây được bơm bằng máy bơm chìm có công 

suất 2HP, đường ống PVC Ф60mm, chiều dài đường ống sẽ phụ thuộc vào khoảng cách 

đến khu vực cần tưới. Nước tái sử dụng cho mục đích rửa chuồng sử dụng máy bơm 2HP, 

ống PVC Ф60mm, bố trí đường ống dẫn chính theo từng khu vực chuồng nuôi, bên trong 

mỗi khu chuồng được dẫn bằng ống nhựa mềm Ф34mm để xịt rửa. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Một điểm sau Hồ sinh học toạ độ XY (0522128 - 1295175).  Nước thải sau hệ thống 

xử lý được tái sử dụng cho để tưới cây và rửa chuồng. Nước  tưới cây, rửa chuồng được 

bơm bằng máy bơm áp lực, công suất 2HP.  

Xử lý nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt 

Hiện Trang trại bố trí 13 bể tự hoại ở các vị trí: 3 bể tự hoại tại nhà ở công nhân, 1 

bể tự hoại tại nhà ăn, 2 bể tại nhà kỹ thuật, 1 bể tự hoại tại nhà bảo vệ, 1 bể tự hoại tại nhà 

sát trùng xe, 2 bể tự hoại tại nhà chờ xuất heo, 1 bể tự hoại tại nhà nghỉ trưa, 1 bể tự hoại 

tại nhà xuất heo loại, 1 bể tự hoại tại nhà điều hành. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của 

bể tự hoại đã được xây dựng tại Trang trại như sau: 

 

   Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

trong công ty khoảng 4,68 m3/ngày. Công ty sẽ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

3 ngăn. Bể này có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 

40-60%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng 

xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh 

vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một 

phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo 

hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể 

tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

* Nước thải chăn nuôi  

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh của trang trại là 129,78 m3/ngày.đêm. Trong đó: 

 + Nước thải sinh hoạt + nhà ăn của nhân viên trong Trang trại sau khi qua hầm tự 

hoại (4,68 m3/ngày);  
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 + Nước thải từ chuồng trại (125,1 m3/ngày); 

Chủ dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 150 

m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. Quy trình xử lý như sau:  

 

 

 

 

 

 

   Bẫy rác, tách dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải  

 

  Nước thải chăn nuôi dẫn về Hầm Biogas. Tại đây, các nhóm vi sinh vật kỵ khí và 

vi sinh vật tùy nghi sẽ phân hủy các chất hữu cơ tạo ra các axit hữu cơ, các axit hữu cơ 

tiếp tục được loại bỏ nhờ các nhóm vi sinh loại axit tạo ra khí Mêtan và khí Cacbonic. 

Các khí gas này được dùng để chạy máy phát điện. Các hoạt động diễn ra trong Hầm 

Biogas phủ bạt (trong môi trường kỵ khí) như sau: 

 

 

Hồ sinh học  

Tái sử dụng tưới cây, rửa chuồng 

 

Nước thải  

chuồng trại 

Hầm tự hoại 

Nước thải sinh 

hoạt 
Nước thải nhà ăn, 

nhà bếp 

 

Hầm Biogas  

Bể tùy nghi 

       Bể kị khí 

         Bể lắng 

Nước tắm giặt Nước hầm cầu 
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                                       CO2, CH4 

                                       H2S 

Chất hữu cơ  →       Axit hữu cơ               →           CH4 và CO2  

                                      Vi sinh tạo axit            Vi sinh lọai axit tạo mêtan 

Trong quá trình phân hủy kỵ khí sự thay đổi của độ pH có ảnh hưởng rất lớn đến sự 

hoạt động của các vi sinh vật kị khí. Độ pH thích hợp nhất là từ 6,8 – 7,5. Sau xử lý hầm 

Biogas phủ bạt, BOD giảm khoảng 79 – 87%, Coliform giảm 98 – 99,7%, trứng giun sán 

giảm 95,6 – 97%. 

Sau đó, nước thải chăn nuôi cùng nước thải sinh hoạt sau khi qua hầm tự hoại và 

nước thải tắm giặt sẽ được đưa qua bể sinh học kỵ khí, bể sinh học kỵ khí có thể tiếp nhận 

loại nước thải có nồng độ ô nhiễm cao.Tại đây sẽ diễn ra hai quá trình: lọc trong nước thải 

qua tầng cặn lơ lửng, giá thể vi sinh vật và lên men yếm khí lượng cặn giữ lại. Các khí 

sinh ra từ quá trình lên men như CH4, H2S, CO2, NH3,… được thu theo chụp khí đặt 

phía trên nắp. Khi lượng bùn trong bể kị khí nhiều, sẽ được xả ra và chuyển đến sân phơi 

bùn. Sau quá trình xử lý kị khí, hàm lượng COD trong nước thải giảm đáng kể, khoảng 80 

– 85%.  

Sau đó nước thải được dẫn sang bể lắng, tại đây diễn ra quá trình phân tách nước 

thải và bùn hoạt tính. Bùn hoạt tính lắng xuống đáy, nước thải ở phía trên được đưa vào 

bể tùy nghi nhằm xử lý N, P nhờ hoạt động của hệ sinh vật và thực vật thủy sinh. Nước ra 

đạt QCVN 01 – 14:2010/BNNPTNT; QCVN 62:2016/BTNMT (cột B) trước khi dùng 

cho mục đích tưới cây và rửa chuồng. 

Hầm Biogas có nhiễm vụ xử lý hầu như toàn bộ các chất bẩn và vi trùng gây bệnh. 

Các chất hữu cơ trong dung dịch phân sẽ bị phân hủy thành khí gas, thành phần của khí 

gas được tạo ra phụ thuộc vào chất nền và điều kiện hoạt động của các chất lên men. Phần 

khí gas được đốt bỏ. ống thu khí được chế tạo bằng thép hoặc nhựa cứng, một đầu được 

nối với ống dẫn khí, đầu kia gắn xuyên qua nắp bể biogas để thu và vận chuyển khí ra 

khỏi bể. Phần bùn dưới đáy hầm định kỳ 1 lần/tháng sẽ được bơm tới sân phơi bùn. 

Lượng khí dư thừa sẽ được đốt bỏ. 

Quy cách từng hồ xử lý đã được Trang trại thi công lắp đặt được tóm tắt như sau: 
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Bảng 3.1. Mô tả công trình xử lý nước thải thải 

Công trình 
Số 

lượng 

Kích thước 

LxBxH m 
Chức năng Vật liệu 

Hố thu gom 4 
1,5m x 1,5m x 

3,5m 

Thu gom nước thải trước khi 

được dẫn vào bể xử lý, lắng 

một cặn bẩn 

Tường xây gạch  dày20cm, đáy đổ BTCT M250, 

dày 20cm, kết nối với các hố gom hiện hữu 

Hố tạo áp 1 
1,2m x 1,2m x 

3,0m 

Tạo áp lực nước vào bể 

Biogas 

Tường xây gạch dày 20cm, đáy đổ BTCT M250, 

dày 20cm 

Bể Biogas 

 
01 

62,5m x 38m x 

7,0m 

Xử lý cặn bẩn và vi trùng gây 

bệnh, tận dụng lượng khí phát 

sinh. 

Nắp phủ bạt nhựa HDPE 1,5mm, đáy và thành 

lót bạt nhựa HDPE dày 0,75mm, kèm lớp vải địa 

ART15, phần đáy được gia cố bằng đất thịt đầm 

chặt K95, thành bằng vữa bê tông M100, dày 

40mm 

Bể kỵ khí 

 
01 32m x 32m x 6,0m 

Tách chất lơ lửng và phân 

hủy chất hữu cơ tan trong 

nước. 

Đáy bể rải lớp vải địa ART15, lót phủ bạt nhựa 

HDPE dày 0,75mm 

Bể lắng 

 
01 80m x 39m x 7,7m 

Tách bùn sinh học ra khỏi 

nước thải, hiệu quả xử lý cặn 

lơ lửng khoảng 80 – 90%. 

Lót 02 lớp bạt nhựa HDPE dày 0,75mm và 

1,0mm, mặt bờ kè lớp bê tông M150,dày 60mm. 

Bể tùy nghi 

 
01 

57,5m x 32,2m x 

5,2m 

Phân hủy các chất hữu cơ, các 

hợp chất chứa N, P 

Kè thành lớp vữa bê tông M100, dày 40mm, đáy 

rải vải địa ART15, lót phủ bạt nhựa HDPE dày 

0,75mm. 
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Công trình 
Số 

lượng 

Kích thước 

LxBxH m 
Chức năng Vật liệu 

Hố thu gom 4 
1,5m x 1,5m x 

3,5m 

Thu gom nước thải trước khi 

được dẫn vào bể xử lý, lắng 

một cặn bẩn 

Tường xây gạch  dày20cm, đáy đổ BTCT M250, 

dày 20cm, kết nối với các hố gom hiện hữu 

Hố tạo áp 1 
1,2m x 1,2m x 

3,0m 

Tạo áp lực nước vào bể 

Biogas 

Tường xây gạch dày 20cm, đáy đổ BTCT M250, 

dày 20cm 

Hồ sinh học 01 58m x 33,5m x 6m Chứa nước thải sau xử lý 

Kè thành lớp vữa bê tông M100, dày 40mm, đáy 

rải vải địa ART15, lót phủ bạt nhựa HDPE dày 

0,75mm. 

(Nguồn: Công ty TNHH CP ĐT XD Đồng Thành,2022) 
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+ Các thiết bị đã được lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3.2. Danh mục thiết bị được lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải  

Stt Tên thiết bị Số lượng 
Công suất 

(kW/h) 
Thông số thiết bị 

1 
Bơm chìm tại hồ 

sinh học 
02 cái 

2 HP/ máy; 

1,5kW/h 

-Lưu lượng bơm 380-

650 l/phút;  

-Cột áp 15-8m, điện 3 

pha 380V, 50Hz; 

- Kích thước: 

285x223x550mm 

-Xuất xứ Đài Loan, 

Model DS-20. 

2 
Bơm chìm tại bể 

Biogas 
01 cái 2 HP; 1,5kW/h 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đồng Thành, năm 2022 

+ Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải:  

 Trước khi vận hành, nhân viên vận hành kiểm tra: 

 Song chắn rác tại hố thu: Xem xét mực nước, lượng phân, rác có bị tắc nghẽn tại 

hố thu. 

Hệ thống đường ống công nghệ: Xem xét các ống dẫn nước thải giữa các bể. 

Hệ thống bể Biogas: Kiểm tra xem có bị rò rỉ nước, hoặc bị bục, rách, vỡ, nước 

tràn. 

Hệ thống vải bạt HDPE các bể: Kiểm tra hệ thống vải bạt, bờ đất đắp của các bể 

xem có bị sạt lở bờ, bị rò rỉ, thấm nước từ các bể ra bên ngoài, rách lớp vải bạt HDPE. 

Hệ thống mương dẫn nước thải, hố ga thu gom: Kiểm tra xem có bị tắc nghẽn, tràn 

hố ga, tràn mương dẫn, hoặc tấm đan chắn bị vỡ trên toàn tuyến và tại các điểm hố ga thu 

nước. 

Vận hành hệ thống: Nước thải từ khu nhà vệ sinh, khu chuồng trại chăn nuôi được 

thu gom tự chảy vào hệ thống mương dẫn nước thải chạy xung quanh các khu chuồng 

nuôi được dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý qua các bể được dẫn về 

hồ sinh học, tại đây hàng ngày vận hành bơm nước thải để tái sử dụng làm nước rửa 

chuồng. 

+ Tiêu chuẩn nước thải áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Tiêu chuẩn nước thải 

đầu ra được áp dụng quy chuẩn QCVN 62:2016/BTNMT cột B; QCVN 01-

14/BNNPTNT. 

Một số hình ảnh liên quan đến công trình xử lý nước thải: 
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Bể Biogas Bể lắng 

  

Bể tuỳ nghi Hồ sinh học  

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đồng Thành, năm 2022 

Hình 3.5. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Khí thải phát sinh chủ yếu tại Trang trại là khí thải gây mùi hôi từ quá trình phân 

huỷ chất thải, mùi hôi phát sinh từ khu chuồng nuôi, từ hệ thống xử lý nước thải, nhà 

chứa phân, hố huỷ xác. 

➢ Giảm thiểu mùi hôi từ dãy chuồng chăn nuôi:  

Chuồng nuôi được xây dựng theo mô hình chăn nuôi khép kín, mùi hôi bên trong 

chuồng nuôi được hút bởi hệ thống quạt hút gió đặt phía cuối chuồng nuôi. Tuỳ theo, khu 

vực chuồng nuôi, Trang trại bố trí từ 6-7 quạt hút, mỗi quạt có công suất 1HP, hoạt động 

liên tục, phía đầu chuồng nuôi bố trí giàn lạnh để làm mát, thông thoáng không khí, nhằm 

giúp duy trì nhiệt độ chăn nuôi thích hợp. Hộp quạt có kích thước 1,39m x 1,39m, xuất xứ 

Trung Quốc. Mùi hồi sau khi được quạt hút ra ngoài sẽ tự phát tán vào môi trường xung 
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quanh, Trang trại áp dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, trong quá trình nuôi có bổ sung 

chế phẩm sinh học trong thức ăn, do vậy hạn chế được mùi hôi.  

➢ Tại khu vực nhà chứa phân: Trang trại phun chế phẩm sinh học khử mùi hôi, rắc 

vôi bột khử trùng. Nhà chứa phân được bố trí về phía cuối Trang trại, giáp đường giao 

thông để thuận tiện cho việc vận chuyển phân. 

➢ Mùi hôi từ khu vực hệ thống xử lý nước thải:  

+ Hệ thống xử lý nước thải nằm phía cuối Trang trại, giáp rừng keo và cao su của 

Trang trại do vậy cũng giảm bớt mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.  

+ Trồng dãy cây xanh, thảm cỏ cách ly hệ thống xử lý nước thải với các khu vực 

khác và giữa các lối đi của hệ thống xử lý nước thải. 

+  Tuyến thoát nước thải được trang bị cống kín từ nơi phát sinh đến trạm xử lý. 

➢ Mùi hôi từ khu vực hố huỷ xác:  Trang trại đã xây dựng và vận hành hố huỷ xác, để 

giảm thiểu mùi hôi phát tán, chống côn trùng, ruồi, nhặng, Trang trại thường xuyên rắc 

vôi bột khử khuẩn khu vực hố, phun chế phẩm lên xác heo trước khi đưa vào hố huỷ xác. 

Hố có nắp đóng kín, bố trí lưới chống côn trùng, ruồi, nhặng, chuột. 

➢ Bụi và mùi hôi từ kho lưu trữ nguyên liệu:  

+ Trồng dãy cây xanh, thảm cỏ xung quanh khu lưu trữ nguyên liệu. 

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực lưu trữ. 

+ Việc lưu trữ và xuất kho phải thực hiện đúng theo trình tự quy định, tránh làm 

rơi vãi nguyên liệu ra sàn. Trong trường hợp bị rơi vãi, phải thu gom ngay lập tức và làm 

vệ sinh tại chỗ. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại kho. 

+ Nguyên liệu phải được phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi lưu kho 

➢ Khí thải từ máy phát điện dự phòng:  

Khí thải từ máy phát điện, Trang trại đã đầu tư đường dây điện lưới quốc gia, do đó 

điện ổn định, ít khi xảy ra tình trạng mất điện kéo dài.Các biện pháp giảm thiểu khí thải từ 

máy phát điện dự phòng được như sau: 

+ Máy phát điện được bố trí khu nhà riêng biệt có diện tích 50m2, xây tường kín, 

mái tole, bố trí cửa.  

+ Sử dụng loại dầu có tỷ lệ % S thấp hơn 0,5% để giảm hơn nữa nồng độ SO2 trong 

khí thải. 

+ Máy phát điện trang trại sử dụng là loại mới có trang bị các bộ phận giảm ồn, 

rung, hạn chế tối đa lượng khói thải gây ô nhiễm.  

+ Xây dựng ống khói phát tán khí thải có chiều cao hợp lý ( khoảng 10m) 

3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.3.1. Chất thải sinh hoạt: 

Toàn bộ lượng chất thải phát sinh sẽ được công ty bố trí các thùng rác chuyên dụng tại 
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mỗi điểm phát sinh chất thải như khu vực nhà ăn, khu nhà ở, nhà điều hành, khu nhà kỹ 

thuật. Khu vực sẽ trang bị thùng chứa loại 120lít có nắp đậy kín đặt tại vị trí thuận tiện 

cho xe đến thu gom. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với Công ty TNHH vệ sinh 

môi trường Bình Phước định kỳ đến thu gom và xử lý. (Hợp đồng được đính kèm trong 

phần phụ lục) 

Bảng 3.3. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh  

STT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Chất thải sinh hoạt Kg/năm 
Năm 2020 Năm 2021 

6.278 5.869 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đồng Thành, năm 2022 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

 Đối với phân heo: Trang trại bố trí nhà chứa phân được xây kín với diện tích 105 m2 

(kích thước 7m x 15m x 3m), khung cột BTCT, tường xây gạch tô 02 mặt, quét nước vôi, 

nền lát gạch men, mái lợp tole dày 4,2zem, cửa ra vào khung sắt, pano sắt, hệ thống 

đường bê tông rộng 1,0m để vận chuyển phân từ Trang trại vào nhà chứa. Phân heo từ 

việc dọn chuồng sẽ được đóng bao 20-30kg, sau đó được lưu chưa trong nhà chứa, định 

kỳ 2-3 lần/tuần sẽ được đưa đi xử lý. 

 Đối với bao bì cám: Bố trí các thùng rác 120 lít, có nắp đậy tại khu vực nhà chứa 

cám. Sau đó rác sẽ được tập kết về khu nhà chứa rác có diện tích 20m2, được xây dựng có 

mái che, tường gạch, tô trát 02 mặt, quét nước vôi, nền đổ bê tông, có cửa khung sắt để 

bảo vệ. 

 Hiện tại công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – 

Chi nhánh NM3 tại Bình Phước để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

(Hợp đồng được đính kèm trong phần phụ lục) 

Bảng 3.4. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh  

STT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Phân heo  Kg/năm 
Năm 2020 Năm 2021 

408.500 360.450 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đồng Thành, năm 2022 

Heo chết không do dịch bệnh, nhau thai: 

 Nhau thải và xác heo chết không do dịch bệnh sẽ được thu gom đưa về hố huỷ xác. 

Hố huỷ xác được xây dựng như sau: hố được xây dựng lộ thiên 1m cách mặt đất, đào sâu 

2 m dưới lòng đất, đáy hố đổ be tong cốt thép, tường thành hố xây dựng gạch tô 2 mặt 

quét hồ dầu chống thấm, mặt nắp hố đổ bêtong cốt thép, có ống thoát khí cao 1m co 

hướng xuống đáy (ống ø 42), thể tích hố 288/ 2 hố. Tại đáy hố có rải một lớp vôi bột, 
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nhau thai và xác heo chết không do dịch bệnh sẽ được ném xuống dưới, phun thuộc sát 

trùng hoặc vôi bột lên trên và đóng nắp hố, khí từ quá trình phân huỷ sẽ được thoát ra 

ngoài bằng ống thoát khí. Phun thuốc sát trùng khu vực hố huỷ xác để hoàn tất quá trình 

phân huỷ 

 Trường hợp heo chết do dịch bệnh, chủ dự án trình báo ngay với cơ quan thú y địa 

phương và làm theo hướng dẫn của Ban chỉ huy phòng chống dịch hại vật nuôi tại địa 

phương để tìm ra nguyên nhân gây chết để phòng tránh dịch bệnh lây lan và có biện pháp 

xử lý thích hợp theo quy định. 

 

 

Hình 3.6. Hố huỷ xác 

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

 Công trình lưu giữ chất thải: xây dựng kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 

khoảng 20m2. 

 Kết cấu khu vực lưu chứa: tường gạch, có vách ngăn, gờ chống tràn, mái lợp tole 

chống nóng. Bên trong kho chứa chia ra từng khu vực để lưu chứa từng loại chất thải 

nguy hại phát sinh: bình ắc quy, giẻ lau, bóng đèn,... và trên mỗi khu vực dán nhãn ghi tên 

cụ thể từng loại chất thải nguy hại. 

 Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại số 70.000282.T cấp lần đầu ngày 27/09/2017. 

 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Thảo Dương Xanh để 

chuyển giao chất thải nguy hại. 

 Định kỳ cập nhật tình hình quản lý CTNH trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

với cơ quan chức năng. 
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Bảng 3.5. Khối lượng chất thải nguy hại theo Sổ CNT và thực tế phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng phát sinh 

Sổ CNT 
Thực tế 

2021 

1 Hộp mực in có thành phần nguy hại Rắn 10.510 13 

2 
Chất lây nhiễm (bao gồm cả chất thải 

sắc nhọn) 
Rắn 35 66 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt tính thải  
Rắn 15.200 10 

4 

Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải (từ máy phát điện dự phòng, 

xe tải, xe bồn…) 

Lỏng 300 5 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 420 - 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại  

Rắn 

5 

45 

7 
Pin, ắc quy chì thải của các loại thiết 

bị, xe ô tô, xe tải, máy kéo, xe bồn 
Rắn 10 - 

8 
Chất thải phát sinh từ quá trình vệ 

sinh chuồng trại  
Rắn  - 23 

Tổng cộng 692 157 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đồng Thành, năm 2022 

Theo thống kê ở bảng 3.5 khối lượng thực tế chất thải nguy hại phát sinh nhỏ hơn 

so với khối lượng đăng ký trong sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

Tiếng ồn phát sinh từ chuồng nuôi heo, máy phát điện,.... Để hạn chế tối đa các tác 

động của nguồn ô nhiễm này, các biện pháp sẽ được áp dụng sẽ là: 

+ Đối với tiếng ồn từ khu nuôi heo: Khu vực chuồng trại đã được thiết kế đảm bảo kỹ 

thuật, cách ly khu vực nhà kho, văn phòng để hạn chế tối đa tiếng ồn.  

+ Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, 

thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của máy khi 

lắp đặt). 

+ Lắp đệm chống ồn cho các thiết bị có khả năng gây ồn. 

+  Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên Công ty.  

Trang trại nằm trong khuôn viên rộng lớn, xa khu dân cư nên các ảnh hưởng về tiếng 
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ồn là không nhiều. Trang trại đã áp dụng các biện pháp khống chế nêu trên, do đó cũng 

hạn chế tối đa tác động của tiếng ồn đến môi trường, đảm bảo mức ồn luôn nằm trong 

giới hạn cho phép và đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động. 

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

3.6.1. Sự cố cháy nổ: 

− Các loại nguyên liệu, dung môi dễ cháy cần được chứa và bảo quản ở nơi thoáng, 

với hàng rào cách ly và có tường bao che để ngăn chặn chảy tràn lan khi có sự cố; 

− Hỗn hợp bụi, dung môi trong không khí có khả năng gây cháy khi đạt nồng độ nhất 

định và có tác nhân phát lửa gây cháy hoặc nguồn nhiệt phát ra do bất cẩn, do ma sát, do 

động cơ điện, tiếp điểm điện... Chính vì vậy, khi xây dựng cần quy định rõ khu nhà kho, 

khu trữ dầu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, gọn sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu, và 

khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây 

cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển...Đồng 

thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị; 

− Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

− Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và thiết 

bị chữa cháy hiệu quả; 

− Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành 

đúng kỹ thuật; 

− Tiến hành sửa chữa định kỳ. 

3.6.2. Sự cố hệ thống biogas và hệ thống xử lý nước thải 

- Phân công  nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống chế ô 

nhiễm, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải. 

- Thường xuyên theo dõi và bảo quản đường ống dẫn gas, đường dẫn nước thải; 

- Kiểm tra nước đọng trong ống dẫn gas, kiểm tra ống dẫn gas không bị cong, gấp; 

- Gas sẽ không sinh ra sau khi ngừng cung cấp phân khoảng 20 ngày. Do đó cần duy 

trì hoạt động, chăn nuôi và cung cấp phân cho túi ủ. Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào 

lượng phân nạp hàng ngày. 

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

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Trồng cây xanh quanh các hồ sinh học để gia cố và phòng chống sự cố vỡ đập. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý. 

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

để có biện pháp khắc phục kịp thời. 
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- Quy trình bảo dưỡng hệ thống biogas được thực hiện định kỳ như sau: 

+ Thực hiện kiểm tra các mối nối của túi chứa khí, hệ thống ống thu gom nước thải, 

hệ thống ống dẫn khí nhằm đảm bảo không rò rỉ, vỡ đường ống.  

+ Thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước thải, bùn thải tiếp nhận vào hệ thống, 

không để vượt công suất xử lý. 

+ Có kế hoạch bảo dưỡng đối với các thiết bị kèm theo hệ thống, thực hiện thay thế 

ngay khi có hư hỏng nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả của hệ 

thống. 

- Sau khi khắc phục sự cố, bơm nước vận hành thử hệ thống xử lý. Nhận biết chất 

lượng nước bằng cảm quan (màu sắc, độ đục) và kiểm tra, phân tích một số thông số ô 

nhiễm thông thường (nếu có điều kiện). Nếu hệ thống vận hành bình thường và chất 

lượng nước sau xử lý đạt giới hạn yêu cầu, bơm nước tiếp tục quá trình xử lý, vận hành 

hệ thống theo các nguyên tắc đã đề ra. 

3.6.3. Sự cố Phòng ngừa, ứng phó sự cố dịch bệnh 

Chương trình vệ sinh phòng dịch của khu trại đã được thực hiện nghiêm ngặt và 

đúng theo Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN, ngày 25/07/2005 về việc Ban hành Danh 

mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ 

sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng 

tiêu chuẩn vệ sinh thú y và theo Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN, ngày 13/10/2005 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Ban hành Danh mục các bệnh phải công 

bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc. 

+ Vệ Sinh Cơ Bản: 

Mỗi trại đều được thiết kế ngay cổng ra vào có hồ chứa nước sát trùng và hệ thống 

máy phun sát trùng cho bất cứ phương tiện nào đi ra vào trại. Đối với công nhân viên và 

khách tham quan trước khi ra vào trại đều phải tuân thủ quy định của trại là tắm nước sát 

trùng và thay đồ mới sử dụng trong trại. Quần áo của công nhân và khách được giặt và sát 

trùng mỗi ngày. 

+ An Toàn vệ Sinh Thú y: 

Chương trình vệ sinh phòng dịch tuân thủ tuyệt đối theo chương trình vệ sinh phòng 

dịch quốc gia. Bên cạnh đó, trại cũng có chương trình phòng dịch riêng của các chuyên 

gia Thái Lan vạch ra nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của đàn heo và môi 

trường. 

Dưới đây là quy trình vắc xin, an toàn vệ sinh phòng dịch Công ty sẽ áp dụng cho 

các trang trại của Công ty: 

Chương trình tiêm phòng và tẩy ký sinh trùng cơ bản, gồm: 

+ Đối với heo đực giống (trước khai thác 15 ngày) 
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Hình 3.7. Sơ đồ quy trình tiêm phòng và tẩy ký sinh trùng 

+ Đối với heo nái mang thai: 

Bảng 3.6. Quy trình tiêm phòng và tẩy ký sinh trùng cho heo nái mang thai 

Thai kỳ (tuần) Vaccine/tẩy ký sinh trùng 

10 Dịch tả (không dùng vaccine thỏ hóa) 

12 Giả dại, lở mồm long móng 

14 Diệt nội ngoại ký sinh trùng 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đồng Thành, năm 2022 

+ Đối với heo con: 

Bảng 3.7. Quy trình tiêm phòng và tẩy ký sinh trùng cho heo con 

Tuần tuổi Vaccine/tẩy ký sinh trùng 

1 Suyễn (Mycoplasma) 

3 Suyễn (Mycoplasma) 

5 Dịch tả 

7 Lở mồm long móng 

9 Dịch tả 

12 Tẩy ký sinh trùng 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đồng Thành, năm 2022 

+ Vệ sinh sát trùng phòng dịch 

Chương trình vệ sinh sát trùng tại Dự án cụ thể như sau: 

Sát trùng trước khi vào trại: người, heo, phương tiện vận chuyển, vật dụng. 

Dịch tả 

Lở mồm long móng giả 

dại 

Lở mồm long móng giả 

dại 

5 tháng 

5 tháng 

15 ngày 
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Phun chất sát trùng chuồng trại định kỳ: 1lần/tuần, khi cần thiết 2 lần/tuần (Iodine, 

phenol, gluraraldehyte, amonium). 

Vệ sinh, khử trùng khi chuồng trống: làm sạch bề mặt, tưới xút ăn da (NaOH) 3 – 

5%, phun Formol 3 – 5%, quét sữa vôi. 

Hố (chậu) tiêu độc chân ở lối đi, cửa ra vào mỗi dãy chuồng: định kỳ bổ sung và 

thay mới (vôi bột, formol, Cresol). 

Thực hiện đi ủng, mặc đồng phục khi vào chuồng nuôi. 

Tiêu diệt chuột, côn trùng, hoặc ngăn ngừa tiếp xúc với heo. 

Không nuôi những loại vật khác trong khuôn viên trại hoặc nuôi nhưng không cho 

tiếp xúc với heo. 

Vệ sinh chuồng trại, máng ăn, dụng cụ chăn nuôi. 

Vệ sinh môi trường xung quanh: bụi cây, vũng nước, cỏ, rác. 

Vệ sinh hệ thống cống rãnh. 

Xử lý phân, nước thải, xác chết. 

Phát hiện, chuẩn đoán, điều trị heo bệnh kịp thời. 

Vệ sinh, vô trùng dụng cụ thú y: bơm tiêm, kim, panh. 

Kiểm soát nội, ngoại ký sinh trùng: tẩy giun sán, diệt ghẻ. 

Cách biệt rõ ràng 2 khu: khu sinh hoạt và khu chăn nuôi. 

Không mua thịt heo chưa qua chế biến về sử dụng. 

Tuân thủ quy trình chăn nuôi. 

Phát hiện có dấu hiệu dịch truyền nhiễm (bỏ ăn, sốt cao, chết đồng loạt) báo ngay 

cho Bác sĩ thú y và cán bộ chuyên môn. 

Phối hợp với trạm thú y của xã để kiểm tra và phun thuốc phòng dịch thường xuyên 

để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân trong trại và mọi người xung quanh. 

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

đánh giá tác động môi trường 

Trong quá trình hoạt động của Trang trại đã có một số sự khác biệt so với kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thay đổi này không ảnh hưởng đến 

mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của Trang trại. Dưới đây là bảng 

tóm tắt các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt như sau: 
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Bảng 3.8. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung so với báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Stt 
Công trình/ 

Nội dung 
Theo ĐTM Điều chỉnh, bổ sung theo thực tế Ghi chú 

1 Đối với hệ thống xử lý nước thải 

Bể biogas 
01 bể, kích thước 34m x 74m x 62m, 

đáy lót 02 lớp vật liệu HDPE 

Điều chỉnh 01 bể, kích thước 62,5m x 38m x 

7,0m; Nắp phủ bạt nhựa HDPE 1,5mm, đáy và 

thành lót bạt nhựa HDPE dày 0,75mm, kèm lớp 

vải địa ART15, phần đáy được gia cố bằng đất thịt 

đầm chặt K95, thành bằng vữa bê tông M100, dày 

40mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phù hợp với thực tế xử 

lý nước thải đạt chất 

lượng đầu ra theo đúng 

quy định  

Bể kỵ khí 

01 bể, kích thước 30m x 50m x 3,3m, 

được xây kè bằng bê tông cốt thép, 

đáy ao được lót 2 lớp vật liệu HPDE. 

Điều chỉnh 01 bể, kích thước 32m x 32m x 6,0m, 

Đáy bể rải lớp vải địa ART15, lót phủ bạt nhựa 

HDPE dày 0,75mm. 

Bể lắng 

01 bể, kích thước 30m x 50m x 3,3m, 

được xây kè bằng bê tông cốt thép, 

đáy ao được lót 2 lớp vật liệu HPDE. 

Điều chỉnh 01 bể, kích thước 80m x 39m x 7,7m, 

Lót 02 lớp bạt nhựa HDPE dày 0,75mm và 

1,0mm, mặt bờ kè lớp bê tông M150,dày 60mm. 

Bể tuỳ nghi 

01 bể, kích thước 30m x 50m x 3,3m, 

được xây kè bằng bê tông cốt thép, 

đáy ao được lót 2 lớp vật liệu HPDE. 

Điều chỉnh 01 bể, kích thước 57,5m x 32,2m x 

5,2m, Kè thành lớp vữa bê tông M100, dày 

40mm, đáy rải vải địa ART15, lót phủ bạt nhựa 

HDPE dày 0,75mm. 

Hồ sinh học 

01 bể, kích thước, 20m x 45m x 4m, 

được xây kè bằng bê tông cốt thép, 

đáy ao được lót 2 lớp vật liệu HPDE 

Điều chỉnh 01 bể, kích thước 58m x 33,5m x 6m, 

Kè thành lớp vữa bê tông M100, dày 40mm, đáy 

rải vải địa ART15, lót phủ bạt nhựa HDPE dày 

0,75mm. 
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Stt 
Công trình/ 

Nội dung 
Theo ĐTM Điều chỉnh, bổ sung theo thực tế Ghi chú 

Hố thu gom  

Bổ sung mới 04 hố, kích thước 1,5m x 1,5m x 

3,5m, Tường xây gạch  dày20cm, đáy đổ BTCT 

M250, dày 20cm, kết nối với các hố gom hiện hữu 

Hố tạo áp  

Bổ sung mới 01 hố, kích thước 1,2m x 1,2m x 

3,0m, Tường xây gạch dày 20cm, đáy đổ BTCT 

M250, dày 20cm. 

2 

Xử lý heo 

chết, nhau 

thai 

Đã xây dựng lò đốt xác 35m2, công 

suất 30kg/h. 

Thay đổi phương án xử lý từ đốt sang hố huỷ xác: 

 Xây dựng 02 hố huỷ xác tổng thể tích 288 m3, 

kích thước 4m x 6m x 12m, đáy hố đổ bê tông cốt 

thép dày 20cm, tường xây gạch, tô 02 mặt quét 

nước hồ dầu chống thấm; mặt nắp hố đổ bê tông 

cốt thép, ống thoát khí cao 1,0m có co 900 chụp 

xuống, phi 42. 

Giảm thiểu khí thải từ 

quá trình đốt ra môi 

trường bên ngoài  

3 

Chỉ tiêu giám 

sát chất 

lượng nước 

và Quy 

chuẩn chất 

lượng nước 

đầu ra  

Chỉ tiêu giám sát:  lưu lượng, pH, 

TDS, DO, SO4
2- , Tổng Photpho, 

Coliform, Amoni, Zn, Mn, Cu, Mg, 

E.coli, salmonella 

Nước thải đầu ra áp dụng QCVN 

39:2011/BTNMT; QCVN 01-

14:2010/BNNPTN 

Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng 

Nito, Coliform, E.coli, salmonella 

Quy chuẩn nước thải đầu ra: QCVN 

62:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải chăn nuôi, QCVN 01-14:2010/BNNPTN 

Lượt bỏ chỉ tiêu không 

có quy chuẩn so sánh  

Bổ sung giám sát theo 

đúng Quy chuẩn hiện 

hành  

 

4 

Tái sử dụng 

nước sau xử 

lý 

Nước thải sau hồ sinh học dùng để 

tưới cây 

Bổ sung việc tận dụng nước thải sau hồ sinh học 

được tái sử dụng để làm nước rửa chuồng trại và 

tưới cây. 

Nước sau khi xử lý đạt 

quy chuẩn tái sử dụng 

nhằm tiết kiệm nguồn tài 

nguyên nước ngầm.  
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP  

MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải : 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân. 

+ Nước thải từ quá trình chăn nuôi: nước tiểu gia súc, nước rửa chuồng trại, gia súc 

và nước uống rơi vãi của gia súc. 

+ Nước thải từ nhà sát trùng và hố sát trùng. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 129,78m3/ngày Trong đó bao gồm:  

+ Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân: 4,68  m3/ngày 

+ Nước thải từ quá trình chăn nuôi: nước tiểu gia súc, nước rửa chuồng trại, gia súc 

và nước uống rơi vãi của gia súc: 125,1 m3/ngày 

-  Nước thải từ nhà sát trùng và hố sát trùng: 2,34 m3/ngày:  Không thu gom vào 

HTLNT mà bay hơi  do sát trùng bằng hệ thống phun sương. 

- Dòng nước thải: 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh → Xử lý qua bể tự hoại (1) 

+ Nước thải từ nhà ăn, nhà bếp → Bẫy rác tách dầu (2) 

+ Nước thải chuồng trại + (1) + (2) → Hầm Biogas + Nước thải tắm giặt → Bể kị 

khí → Bể lắng → Bể tuỳ nghi → Ao chứa nước sau xử lý (Hồ sinh học) → Tái sử dung 

cho tưới cây, rửa chuồng. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nito, Coliform, E.coli, salmonella 

- Quy chuẩn xả thải: QCVN 62– MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải chăn nuôi, cột B và QCVN 01-14:2010/BNNPTN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học 

Bảng 4.1. Chỉ tiêu phân tích và quy chuẩn xả nước thải cho phép 

STT 
Chỉ tiêu 

 phân tích 
Đơn vị 

QCVN 62– MT: 

2016/BTNMT, 

 cột B 

QCVN 01-

14:2010/BNNPTN 

1 pH mg/L 55,5-9 - 

2 TSS mg/L 150 - 

3 COD mg/L 300 - 

4 BOD5 mg/L 100 - 

5 Tổng Nito mg/L 150 - 

6 Coliform MPN/100mL 5.00 5.000 

7 E.coli Số vi khuẩn/ 100ml -- 500 

8 Salmonella mg/L -- KPH 
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- Vị trí, phương thức xả thải:  

+ Tọa độ địa lý:  

Bảng 4.2.Vị trí xả nước thải  

STT Nguồn thải Kí hiệu mẫu 
Vị trí (VN2000) 

Vĩ độ Kinh độ 

1 Hồ sinh học NT 1295175 0522128 

+ Phương thức xả thải: 

Nước thải từ nhà vệ sinh: dùng máy bơm cưỡng bức; 

Nước thải chăn nuôi: dùng máy bơm cưỡng bức; 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải : Không có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  30 

CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kê trước thời điểm 

lập báo cáo đề xuất. Cụ thể như sau:  

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

Kết quả quan trắc nước thải năm 2020 như sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2020 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Sau HTXLNT QCVN 62 –

MT:2016/ 

BTNMT, cột B 

QCVN 01-

14:2010/ 

BNNPTNT 
11/08 

1 pH - 8,25 5,5-9 -- 

2 TSS mg/L 322 150 -- 

3 COD mg/L 226 300 -- 

4 BOD5 mg/L 384 100 -- 

5 Tổng N mg/L 79,4 150 -- 

6 Coliform 
MPN/ 

100mL 
5.500 5.000 5.000 

7 E.Coli 
MPN/ 

100mL 
200 -- 500 

8  Samonella 
VK/ 

100mL 
KPH -- KPH 

   (Nguồn:Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động, 2020) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau HTXL có nhiều chỉ tiêu vượt quy 

chuẩn. Nhân thấy được điều đố Công ty  tiến hành Cải tạo công trình hệ thống xử lý nước 

thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn hiện hành. 

Kết quả quan trắc nước thải năm 2021 như sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2021 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Sau HTXLNT QCVN 62 –

MT:2016/ 

BTNMT, cột B 

QCVN 01-

14:2010/ 

BNNPTNT 
22/03 25/05 10/11 

1 pH - 7,02 6,12 6,43 5,5-9 -- 

2 TSS mg/L 124 116 34 150 -- 

3 COD mg/L 153 162 71 300 -- 

4 BOD5 mg/L 85 83 32 100 -- 

5 Tổng N mg/L 117 104 27,3 150 -- 

6 Coliform 
MPN/ 

100mL 
4.800 4.600 3.300 5.000 5.000 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  31 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Sau HTXLNT QCVN 62 –

MT:2016/ 

BTNMT, cột B 

QCVN 01-

14:2010/ 

BNNPTNT 7 E.Coli 
MPN/ 

100mL 
321 325 90 -- 500 

8  Samonella 
VK/ 

100mL 
KPH KPH KPH -- KPH 

 (Nguồn: Công ty TNHH E.U.C,2021) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân 

tích đều đạt Tiêu chuẩn quy định. Điều này chứng tỏ hệ thống xử lý nước thải sau khi cải 

tạo đạt hiệu quả xử lý. 

Kết quả quan trắc nước thải Quý 1 năm 2022 như sau: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải Quý 1 năm 2022 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Sau HTXLNT QCVN 62 –

MT:2016/ 

BTNMT, cột B 

QCVN 01-

14:2010/ 

BNNPTNT 
19/03/2022 

1 pH - 6,67 5,5-9 -- 

2 TSS mg/L 79 150 -- 

3 COD mg/L 211 300 -- 

4 BOD5 mg/L 89 100 -- 

5 Tổng N mg/L 78,5 150 -- 

6 Coliform 
MPN/ 

100mL 
4.900 5.000 5.000 

7 E.Coli 
MPN/ 

100mL 
350 -- 500 

8  Samonella 
VK/ 

100mL 
KPH -- KPH 

   (Nguồn: Coshet, 2022) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân 

tích đều đạt Tiêu chuẩn quy định.  

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí  

Kết quả quan trắc bụi, khí thải năm 2020 như sau: 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc không khí năm 2020 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 13/05/2020 Quy chuẩn 

I Khu vực cổng   QCVN 05:2013/BTNMT 

1 Bụi mg/Nm3 0,065 0,3 

2 CO mg/Nm3 4,06 30 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  32 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 13/05/2020 Quy chuẩn 

3 SO2 mg/Nm3 0,074 0,35 

4 NO2 mg/Nm3 0,068 0,2 

5 
Độ ồn dBA 57,4 

QCVN 26:2010/BTNMT 

≤ 70 

II Khu vực trong trang trại  

1 Bụi mg/Nm3 0,052 
QCVN 02:2019/BYT 

8 

2 CO mg/Nm3 2,92 
QCVN 03:2019/BYT 

40 

1 SO2 mg/Nm3 0,054 10 

2 NOx mg/Nm3 0,034 10 

3 Độ ồn dBA 58,6 
QCVN 04:2016/BYT 

≤ 85 

4. (Nguồn:Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động, 2020) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng bụi, khí thải cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích 

đều đạt Tiêu chuẩn quy định.  

Kết quả quan trắc bụi, khí thải năm 2021 như sau: 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc không khí năm 2021 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 18/05/2021 19/11/2021 Quy chuẩn 

I Khu vực cổng   
QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 Bụi mg/Nm3 0,088 0,074 0,3 

2 CO 
mg/Nm3 4,29 4,46 30 

3 SO2 
mg/Nm3 0,071 0,073 0,35 

4 NO2 mg/Nm3 0,043 0,041 0,2 

5 Độ ồn dBA 55,2 50,1 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

≤ 70 

II Khu vực trong trang trại  

1 Bụi mg/Nm3 0,088 0,074 
QCVN 

02:2019/BYT 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  33 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 18/05/2021 19/11/2021 Quy chuẩn 

8 

2 CO mg/Nm3 4,29 3,20 

QCVN 

03:2019/BYT 

40 

1 SO2 mg/Nm3 0,071 0,062 10 

2 NOx mg/Nm3 0,043 0,041 10 

3 Độ ồn dBA 55,2 60,3 

QCVN 

04:2016/BYT 

≤ 85 

(Nguồn:Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động, 2020) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng bụi, khí thải cho thấy tất cả các chỉ tiêu 

phân tích đều đạt Tiêu chuẩn quy định.  

Kết quả quan trắc bụi, khí thải Quý 1 năm 2022 như sau: 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc không khí năm 2022 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 19/03/2022 Quy chuẩn 

I Khu vực cổng   QCVN 05:2013/BTNMT 

1 Bụi mg/Nm3 0,21 0,3 

2 CO mg/Nm3 1,85 30 

3 SO2 mg/Nm3 0,041 0,35 

4 NO2 mg/Nm3 0,024 0,2 

5 
Độ ồn dBA 57 

QCVN 26:2010/BTNMT 

≤ 70 

II Khu vực trong trang trại  

1 Bụi mg/Nm3 0,47 
QCVN 02:2019/BYT 

8 

2 CO mg/Nm3 3,15 
QCVN 03:2019/BYT 

40 

1 SO2 mg/Nm3 0,078 10 

2 NOx mg/Nm3 0,041 10 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  34 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 19/03/2022 Quy chuẩn 

3 Độ ồn dBA 67 
QCVN 04:2016/BYT 

≤ 85 

(Nguồn: Coshet, 2022) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh cho thấy tất cả 

các chỉ tiêu phân tích đều đạt Tiêu chuẩn quy định.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  35 

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Bảng 6.1. Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm 

STT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất 

đạt được 

1 
Nước thải sau hệ thống xử lý 

(Hồ sinh học) 

Tháng 

06/2022 

Tháng 

06/2022 
100% 

 

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

thiết bị xử lý chất thải: 

➢ Thành phần, thông số quan trắc, phương pháp phân tích mẫu 

Bảng 6.2. Danh mục thành phần, thông số quan trắc 

Stt Mẫu chất thải Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

1 Nước thải  Hồ sinh học 

pH, TSS, BOD5, COD, Tổng 

Nito, Coliform, E.coli, 

salmonella 

Bảng 6.3. Phương pháp phân tích 

Stt Mẫu chất thải Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

 Nước thải 

pH TCVN 6492:2011 

TSS TCVN 6625:2000 

BOD5 TCVN 6001-1-2008 

COD SMEWW 5220C-2017 

Tổng Nito TCVN 6638-2000 

Coliform TCVN 6187-2:1996 

E.coli TCVN 6187-2:1996 

Salmonella TCVN 9717:2013 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến, tần xuất lấy các loại mẫu khí thải như sau: 

Bảng 6.4. Thời gian, tần suất tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu của các công 

trình xử lý nước thải  

Lần 
Thời gian 

lấy mẫu 
Tần suất lấy mẫu Điều kiện lấy mẫu 

Lần 1 1/06/2021 + Mẫu đơn - Nhà máy đang hoạt động bình thường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  36 

Lần 2 2/06/2021 + Lấy 01 thời điểm 

trong ngày. 

- Nhà máy đang hoạt động bình thường 

Lần 3 3/06/2021 - Nhà máy đang hoạt động bình thường 

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

hợp để thực hiện Kế hoạch. 

- Đơn vị: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động  

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

- Đại diện: Phạm Thị Loan. 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, chứng nhận Vilas 444 và 

ISO/IEC 17025:2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quyết định số 595/QĐ-CNCL 

ngày 07/10/2010.  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 026 do Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT 

ngày 16/09/2020. 

6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ của Công ty được trình bày 

cụ thể như sau: 

Giám sát chất lượng môi trường không khí  

- Vị trí giám sát: 

+ KK1: 01 điểm tại khu vực cổng trang trại 

+ KK2: 01 điểm tại khu vực chuồng heo 

- Thông số giám sát: tiếng ồn, bụi, nhiệt độ, NOx, SOx, CO, VOC, NH3, CH4, H2S 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT; TCVS 

3733:2002/BYT; QCVN 06:2009/BTNMT. 

Giám sát nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải ( sau Hồ sinh học) 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nito, Coliform, E.coli, 

salmonella 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62– MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải chăn nuôi, cột B và QCVN 01-14:2010/BNNPTN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học 

Giám sát chất lượng nước ngầm 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại giếng khoan trong khu vực dự án 

- Thông số giám sát: pH, độ cứng; TSS, COD, Amoni, Nitrit, Nitrat, Coliform, 

Mangan; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  37 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngầm. 

Giám sát chất lượng đất 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại khu vực trồng cây của dự án; 01 mẫu tại vườn cao su của 

ông Hanh 

- Thông số giám sát:  

+ NT: pH, Cd, As, Cd, Pb, Cu, Zn, tổng N, tổng P, Tổng Fe. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2008/BTNMT. 

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

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của dự án 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 6.5. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường 

Stt Hạng mục ĐVT 
Chi phí 

(VNĐ/ĐVT) 

Số 

lượng 
Tần xuất 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Giám sát chất 

lượng môi trường 

không khí  

Vị trí 1.000.000 2 2 4.000.000 

2 Giám sát nước thải Vị trí 1.500.000 1 4 6.000.000 

3 
Giám sát chất 

lượng nước ngầm 
Vị trí 1.000.000 1 2 2.000.000 

4 
Giám sát chất 

lượng đất 
Lần 1.500.000 1 2 3.000.000 

Tổng cộng 15.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  38 

CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Ngày 15/12/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước  đã tiến hành kiểm tra và xử 

phạt về hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp lưu lượng nước 

thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày. Cụ thể TSS vượt 1,6 lần, BOD5 vượt 1,3 lần, 

tổng Nito vượt 2,5 lần. Lưu lượng nước xả thải ra môi trường là 34 m3/ngày vi phạm tại 

ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước  

Hành vi trên đã vi phạm vào điểm d khoản 3, khoản 7 điều điều 13 của Nghị định 

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Mức xử phạt: 80.000.000 VNĐ đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số 

môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường 

hợp lưu lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày 

 Phạt tăng thêm 20% mức phạt tiền nêu trên: 16.000.000 VNĐ đối với thông số 

TSS vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 1,6 lần 

Phạt tăng thêm 10% mức phạt tiền nêu trên: 8.000.000 VNĐ đối với thông số 

BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 1,3 lần 

 Tổng số tiền phạt: 104.000.000 VNĐ 

Công ty đã kịp thời khắc phục những tồn tại như sau:  

+ Cải tạo công trình hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ 

môi trường theo đúng quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  39 

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty cam kết sẽ thực hiện tốt các 

biện pháp giảm thiểu và các quy định, quy chuẩn về bảo vệ môi trường như sau: 

- Áp dụng tất cả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các biện pháp khắc 

phục sự cố môi trường như đã đề cập trong  báo cáo đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 

Việt Nam và các quy định hiện hành.  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và thực hiện 

đầy đủ các chương trình giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của 

dự án. 

- Đào tạo cán bộ có năng lực và chuyên môn về môi trường nhằm nâng cao khả năng 

quản lý, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi 

trường,...đồng thời khi xảy ra sự cố sẽ tích cực phối hợp chính quyền địa phương để khắc 

phục nhằm giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại. 

- Công ty cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự 

cố rủi ro môi trường xảy ra. 

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. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước xác nhận cấp giấy phép môi trường của 

Công ty chúng tôi. 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo nái Đồng 

Thành 1, quy mô 2.400 con”  

Công ty CP ĐT XD Đồng Thành  40 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xây 

dựng; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản 

khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở  

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

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Quyết định đánh giá tác động môi trường   

- Sổ chủ nguồn thải chất thải thải nguy hại 

- Hợp đồng thu gom xử lý chất thải sinh hoạt công nghiệp, chất thải nguy hại 

 

 
















































































































