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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết đề tài 

Đất nước ta đang tích cực đẩy nhanh quá trình công nghiệp 

hóa và hiện đại hóa, nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội và nâng 

cao thu nhập cho người lao động. Việc phát triển ngày càng mạnh 

các ngành công nghiệp đi đôi với khai thác tài nguyên thiên nhiên 

phục vụ các hoạt động công nghiệp ngày càng nhiều. Chính điều này 

đã tạo nên mâu thuẫn giữa phát triển Kinh tế xã hội và Bảo vệ môi 

trường tự nhiên. Việc khai thác tài nguyên quá mức làm suy kiệt tài 

nguyên thiên nhiên, mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường… 

Vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên hiện nay 

đang là mối quan tâm lớn của tỉnh Quảng Ngãi. Làm thế nào để kết 

hợp việc khai thác tài nguyên thiên nhiên với việc cải tạo phục hồi 

các nguồn tài nguyên, nghiên cứu các biện pháp sử dụng hợp lý và 

hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường nhằm phục 

vụ cho việc phát triển lâu dài của con người là những vấn đề bức xúc 

đang đặt ra cho các nhà quản lý cũng như các nhà khoa học để giải 

quyết. Đó là tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 

nhằm phát triển bền vững, vạch ra những kế hoạch, chính sách, chiến 

lược phát triển kinh tế, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 

Hiện nay, các dự án Khu công nghiệp bắt buộc phải cam kết 

thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường theo đúng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước 

thải công nghiệp. Tính đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã có 03 KCN tập 
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trung nằm trong hệ thống các KCN cả nước được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, với tổng quy mô diện tích 627,79ha, trong đó có 02 

Khu đang hoạt động và tiếp tục xây dựng là: KCN Tịnh Phong giai 

đoạn I: 141,72ha (nằm trong tổng thể quy hoạch KCN Tịnh Phong 

350ha); KCN Quảng Phú 120,41ha; và 01 Khu đang trong giai đoạn 

thực hiện đầu tư là KCN Phổ Phong 157,38ha.  

Hiện tại, KCN Quảng Phú đã có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, KCN Tịnh Phong chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. Về hạ tầng, KCN Tịnh Phong đã xây dựng hệ 

thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Hệ thống thoát nước 

thải bao gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

các nhà máy trong KCN. Lượng nước thải phát sinh chỉ được xử lý 

sơ bộ từ các nhà máy và xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là suối 

Bản Thuyền. Suối Bản Thuyền đang có nguy cơ bị ô nhiễm môi 

trường, gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị. Vì thế, 

việc đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước và xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung là mong mỏi của BQL các khu công nghiệp 

Quảng Ngãi, chính quyền địa phương cũng như người dân nơi đây. 

Xuất phát từ những vấn đề nói trên, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu, đề 

xuất biện pháp quản lý nước thải tại Khu công nghiệp Tịnh phong, 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 đến 2020”  để góp phần vào công 

cuộc bảo vệ môi trường và xây dựng mô hình xử lý nước thải tập 

trung cho phù hợp với thực tế của KCN Tịnh Phong, Quảng Ngãi. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục  tiêu tổng quát 
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Nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý nước thải tại Khu công 

nghiệp Tịnh phong, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 đến 2020 từ đó góp 

phần vào công cuộc BVMT và xây dựng mô hình xử lý nước thải tập 

trung phù hợp cho KCN Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo hướng phát triển bền vững. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Nghiên cứu hiện trạng quản lý nước thải tập trung tại Khu 

công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đề xuất các giải pháp quản lý nước thải nhằm hạn chế ô 

nhiễm môi trường nước thải tại KCN Tịnh Phong và phát triển bền 

vững. 

- Đề xuất mô hình xử lý nước thải tập trung tại KCN Tịnh 

Phong trước khi thải ra suối Bản Thuyền. 

- Xây dựng mô hình quản lý chất lượng nước thải kết hợp các 

ứng dựng tin học để kiểm soát chất lượng nước thải tại KCN Tịnh 

Phong.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

-  Nước thải tập trung tại KCN Tịnh Phong. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- KCN Tịnh Phong, các dự án phát triển tại KCN Tịnh Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp kế thừa 

4.2. Phương pháp thống kê 
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4.3. Phương pháp khảo sát, đo đạc phân tích 

4.4. Phương pháp đánh giá nhanh 

4.5. Phương pháp điều tra xã hội học 

4.6. Phương pháp so sánh 

4.7. Phương pháp mô hình và dự báo ô nhiễm 

4.8. Phương pháp chuyên gia 

5. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục 

trong luận văn gồm có các chương như sau :  

Chương 1 : Tổng quan tài liệu 

Chương 2 : Hiện trạng môi trường nước thài tập trung tại KCN 

Tịnh Phong 

Chương 3 : Đề xuất giải pháp quản lý nước thải tập trung tại 

KCN Tịnh Phong 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tài liệu nghiên cứu có 15 tài liệu tiếng Việt, 02 tài liệu tiếng 

Anh, trang website tham khảo 06, các nghị định và quyết định 07. 

Các tài liệu được sử dụng trong đề tài gồm các tài liệu về quản lý 

môi trường, đánh giá tác động môi trường tiêu chuẩn cấp nước, thoát 

nước của Việt Nam, các giáo trình về xử lý nước thải, quan trắc và 

kiểm soát ô nhiễm môi trường. Ngoài ra tác giả sử dụng môi hình 

quản lý chất lượng nước thải kết hợp các ứng dụng tin học là công cụ 

tốt cho các cơ quan quản lý môi trường để kiểm soát chất lượng nước 

thải và bảo vệ nguồn nước. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NƢỚC THẢI CÔNG 

NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Đặc điểm của nƣớc thải công nghiệp. 

1.2. MỘT SỐ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VỀ NƢỚC 

1.3. TỔNG QUAN VỀ KCN VIỆT NAM 

           1.3.1. Sự hình thành và phát triển KCN ở Việt Nam  

           1.3.2. Sự phân bố các KCN ở Việt Nam  

1.3.3. Hiện trạng môi trƣờng KCN ở Việt Nam 

1.3.4. Thực trạng quản lý môi trƣờng KCN ở Việt Nam 

1.4. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 

CÁC KCN, CCN TỈNH QUẢNG NGÃI 

1.5. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KCN TỊNH PHONG, 

HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 

1.5.1. Điều kiện tự nhiên 

1.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
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CHƢƠNG 2 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC THẢI TẬP 

TRUNG TẠI KCN TỊNH PHONG 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KCN TỊNH PHONG 

2.1.1. Quy mô KCN Tịnh Phong 

Khu công nghiệp Tịnh Phong được thành lập theo Quyết định 

số 577/TTg ngày 24/7/1997 của Thủ tướng Chính Phủ, có diện tích 

đất sử dụng giai đoạn I là 141,72 ha, dự kiến quy hoạch giai đoạn II 

mở rộng diện tích lên gần 200 ha. KCN Tịnh Phong nằm cạnh Quốc 

lộ 1A, cách cảng Dung Quất 30km về phía Tây Nam, cách sân bay 

Chu Lai 35km về phía Tây Nam, và trung tâm thành phố Quảng 

Ngãi khoảng 9km về phía Bắc. 

2.1.2. Tình hình hoạt động của KCN Tịnh Phong 

Tính đến nay, tại KCN Tịnh Phong đã có tổng cộng 40 nhà 

máy và xí nghiệp. Hiện nay KCN Tịnh Phong đang triển khai xây 

dựng mặt bằng phần phía Bắc suối Bản Thuyền của giai đoạn 1 và 

phần đất thuộc giai đoạn 2 (46 ha) để đáp ứng phục vụ cho các nhà 

đầu tư. 

2.1.3 Nguồn gốc nƣớc thải KCN Tịnh Phong 

 Nước thải của KCN Tịnh Phong có hai loại chính đó là: Nước 

thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và nước thải sản xuất từ các nhà 

máy sản xuất trong KCN. 
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2.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHUNG CỦA KCN TỊNH PHONG 

2.2.1. Quản lý chất rắn tại KCN Tịnh Phong 

2.2.2. Quá trình phát sinh, quản lý, xử lý nƣớc thải tại 

KCN Tịnh Phong 

KCN Tịnh Phong cũng là KCN đa ngành, tập trung chủ yếu 

các ngành về vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, may mặc, sắt thép. 

Đến cuối năm 2011, KCN Tịnh Phong vẫn chưa có Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. Theo số liệu phân tích đánh giá chất lượng môi 

trường của Công ty TNHH MTV ĐT và PTHT Quảng Ngãi trong 06 

tháng đầu năm 2011 thì chất lượng nguồn nước mặt tiếp nhận của 

Suối Bản Thuyền, một số nơi đã bị ô nhiễm hữu cơ được  thể hiện 

trong biểu đồ sau: 

Hình 2.3. Một số thông số ô nhiễm trong nƣớc mặt suối Bản Thuyền 

Nhìn vào biểu đồ ta thấy, hai thông số BOD5 và COD tại các vị trí 

quan trắc đều vượt so với QCVN 08:2008/BNTMT. Trong đó, BOD5 

vượt 11 lần, COD vượt 8 lần. 
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2.2.3. Thực trạng quản lý – xử lý khí thải công nghiệp tại 

KCN Tịnh Phong 

2.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC THẢI TẠI KCN 

TỊNH PHONG 

2.3.1. Thành phần, tính chất nƣớc thải tại KCN Tịnh 

Phong 

 - Nước thải khu công nghiệp Tịnh Phong bao gồm hai thành 

phần chính: 

+ Nước thải sinh hoạt: Sinh ra từ quá trình ăn uống, tắm rửa, 

vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tại các nhà máy trong KCN. 

Nước thải sinh hoạt chứa rất nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn 

như: SS, TDS, BOD, COD, Coliform... 

+ Nước thải công nghiệp: Phát sinh ra từ hoạt động của các 

nhà máy, xí nghiệp trong KCN. Từ đặc điểm của các loại hình doanh 

nghiệp, nhà máy trong KCN Tịnh Phong bao gồm chủ yếu các ngành 

vật liệu xây dựng (gạch, đá Granit Puzơlan…); chế biến lâm sản (gỗ, 

giấy); may mặc, bao bì; cơ khí… cho thấy rằng nước thải công 

nghiệp chủ yếu có thành phần như TSS, COD, BOD dầu mỡ, kim 

loại... 

2.3.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc tại KCN 

Tịnh Phong 
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a. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

  

      Hình 2.7. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt suối Bản Thuyền so với                 

Quy chuẩn VN 

    (Nguồn : Công ty TNHH TM và Công nghệ Môi trường MD lấy mẫu 

phân tích, tháng 12/2012). 

Đồ thị cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt tại 

suối Bản Thuyền đã bị ô nhiễm (thể hiện ở các thông số tại vị trí mẫu 

trước cống thoát nước của KCN Tịnh Phong). 

b. Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm 
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Bảng 2.7. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc ngầm 

Thông số 
Phƣơng pháp phân 

tích 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

09:2008/BT

NMT 

pH TCVN 6492:1995 - 6,3 5,5 – 8,5 

As TCVN 6626:2000 mg/l 0,001 0,05 

Cd TCVN 6193:1996 mg/l KPH 0,005 

Hg TCVN 7877:2008 mg/l KPH 0,001 

Zn TCVN 6193:1996 mg/l 0,05 3,0 

Độ cứng TCVN 2672:1978 mg/l 36,8 500 

Fe tổng TCVN 6177:1996 mg/l 0,97 5 

3NO  TCVN 6180:1996 mg/l 1,42 15 

Coliforms TCVN 6187-1:1996 MPN/100ml 9 3 

„Nguồn: Công ty tnhh tm và công nghệ môi trường MD Quảng ngãi, 

tháng 12/2011”. 

Ghi chú:+ QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng nước ngầm. 

+ KPH: Không phát hiện.  

Nhận xét: Theo kết quả phân tích thì chất lượng nước ngầm 

khu vực còn khá tốt, đa số các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho phép. Tuy nhiên, hàm lượng Coliforms trong mẫu nước 

ngầm cao hơn quy chuẩn cho phép, nguyên nhân có thể là do phía 

Đông khu vực dự án còn là đất thổ canh của người dân nên nguồn 

nước ngầm bị ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

2.3.3. Tình hình xử lý nƣớc thải của một số doanh nghiệp 

trong KCN Tịnh Phong 
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 Theo kết quả kiểm tra, giám sát môi trường thì lượng nước 

thải phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp trong KCN Tịnh Phong chủ 

yếu bị ô nhiễm do các thành phần như SS, BOD5, COD. Hầu hết các 

nhà máy, xí nghiệp trong KCN Tịnh Phong đều không có hệ thống 

xử lý nước thải riêng cho từng nhà máy. Ngoại trừ một số nhà máy 

như Công ty An Nhật Tân, Nhà máy cơ khí An Ngãi, Nhà máy luyện 

cán thép và sản xuất các sản phẩm sắt thép Đại Việt. Tuy nhiên, công 

trình xử lý nước thải sản xuất của các nhà máy này cũng khá đơn 

giản chủ yếu là cho qua lắng rồi thải ra ngoài theo hệ thống thoát 

nước chung của KCN Tịnh Phong. 

2.4. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NƢỚC THẢI TẠI KCN TỊNH PHONG 

2.4.1. Xác định lƣu lƣợng  

Nước thải của KCN Tịnh Phong có hai loại chính đó là: Nước 

thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và nước thải sản xuất từ các nhà 

máy sản xuất trong KCN. Nước thải của các ngành công nghiệp trên 

chia thành 4 nhóm chính như sau:  

- Nước thải từ các nhà máy thuộc ngành công nghiệp chế biến 

gỗ, lâm sản… 

-  Nước thải từ ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, 

may mặc. 

-  Nước thải từ ngành dịch vụ. 

- Nước thải từ các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. 
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(Lưu lượng nước thải phát sinh được xác định trình bày ở 

bảng 2.9 của luận văn). 

2.4.2. Thành phần nƣớc thải tập trung  

Nước thải KCN Tịnh Phong gồm hai thành phần chính: 

-  Nước thải sinh hoạt: Sinh ra từ quá trình ăn uống, tắm rửa, 

vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tại các nhà máy đóng trên địa 

bàn KCN. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi 

khuẩn như: SS, TDS, BOD, COD, Coliform,… 

- Nước thải công nghiệp: phát sinh từ các hoạt động của các 

nhà máy, xi nghiệp đóng trên địa bàn KCN. Từ đặc điểm của các loại 

hình doanh nghiệp, nhà máy trong KCN Tịnh Phong bao gồm chủ 

yếu các ngành vật liệu xây dựng (gạch đá Granit Puzolan,…); chế 

biến lâm sản (gỗ, giấy); may mặc, bao bì; cơ khí,…cho thấy rằng 

nước thải công nghiệp chủ yếu có thành phần như hàm lượng TSS, 

COD, BOD, dầu mỡ, kim loại,… 

2.5. DỰ BÁO LƢU LƢỢNG VÀ TẢI LƢỢNG NƢỚC THẢI  

TẠI KCN TỊNH PHONG TỪ NAY ĐẾN 2012 

Tính toán theo lý thuyết 

Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu sản xuất công nghiệp phải 

xác định trên cơ  sở những tài liệu thiết kế đã có, hoặc so sánh với 

các điều kiện sản xuất tương tự. Khi không có số liệu cụ thể, có thể  

lấy trung bình:   
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-   Đối với công nghiệp sản xuất rượu bia, sữa,  đồ hộp, chế  

biến thực phẩm, giấy, dệt: 45 m
3
/ha/ngày.  

-   Đối với các ngành công nghiệp khác: 22 m
3
/ha/ngày. 

Như vậy, các ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Tịnh Phong 

không có nhóm công nghiệp sản xuất bia rượu, sữa, đồ hộp, chế biến 

thực phẩm, giầy, dệt nên ta lấy lượng nước thải khoảng 

22m
3
/ha/ngày. Khi đó, lưu lượng nước thải của KCN Tịnh Phong 

như sau: 

Lưu lượng nước thải hiện tại: Q2012 lt = 22 x 141,72 = 3.117,84 

(m
3
/ngày). 

Lưu lượng nước thải tính đến năm 2020: Q2020 lt  = 187 x 22 = 

4.114 (m
3
/ngày). 

Tính toán theo thực tế 

Trên thực tế, các nhà máy hoạt động trong KCN Tịnh Phong 

không phát sinh nhiều nước thải. Lưu lượng nước thải của KCN Tịnh 

Phong đến năm 2012 là 1.009 m
3
/ngày đêm với diện tích hoạt động 

của giai đoạn I là 141,72 ha. Đến năm 2020, diện tích phủ đầy của 

KCN Tịnh Phong là 100% (khoảng 187ha). Khi đó, tính theo bài 

toán tam suất thì lưu lượng nước thải KCN Tịnh Phong đến năm 

2020 sẽ là: 

Q2020 tt = (187 x 1.009)/141,72 = 1.332 (m
3
/ngày). 

Chọn hệ số điều hòa k = 1,3, khi đó lượng nước thải sẽ là: 

Q2020 = 1.332 x 1,3 = 1.731 (m
3
/ngày). 
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CHƢƠNG 3 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NƢỚC THẢI TẬP 

TRUNG TẠI KCN TỊNH PHONG 

3.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 

KCN Tịnh Phong trong giai đoạn vừa qua, số lượng dự án đầu tư 

đi vào hoạt động ngày càng nhiều, thì lượng chất thải phát sinh từ hoạt 

động sản xuất của các dự án đầu tư cũng tăng lên rất nhanh. Nguồn chất 

thải này là một nguy cơ lớn ảnh hưởng đến môi trường nếu không được 

quản lý chặt chẽ. Qua đó, tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các dự 

án đầu tư đã được kiểm soát, khắc phục từng bước, việc thu gom, xử lý 

chất thải phát sinh tại các KCN được chú trọng thực hiện và từng bước 

đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tuy nhiên trong quá 

trình thực hiện, còn nhiều Doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN 

trên địa bàn tỉnh chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường.  

Hiện nay, KCN Tịnh Phong có một số doanh nghiệp đã xây 

dựng hệ thống nước thải nhưng do công suất nhỏ, không xử lý mà 

cho xả thẳng ra suối Bản Thuyền.  Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng 

trạm xử lý nước thải trong KCN có công suất nhỏ nên không xử lý 

được triệt để nước thải.  

Bên cạnh đó, lượng nước thải chưa qua xử lý tại các nhà máy 

trong KCN Tịnh Phong cũng đều xả thải ra hạ nguồn suối Bản 

Thuyền, các thông số chỉ tiêu đo đạc theo số liệu tác giả đã khảo sát, 

lấy mẫu phân tích thì vượt rất nhiều so với Quy chuẩn cho phép. Các 
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chất hữu cơ có hàm lượng chất hữu cơ và vô cơ cao chảy vào trong 

một suối dẫn tới làm suy giảm tới một giá trị tới hạn nào đó thì chất 

lượng nguồn nước mặt của suối Bản Thuyền có thể bị suy giảm, 

ngày càng ô nhiễm và dẫn đến một mức báo động. 

Để kiểm soát, giám sát chất lượng nước thải của các nhà máy 

tại KCN Tịnh Phong, cũng như bảo vệ nguồn nước tiếp nhận Suối 

Bản Thuyền không bị ô nhiễm ảnh bởi nguồn nước thải tại KCN 

chưa được được xử lý. Sẽ tạo ra mối liên hệ giữa nguồn nước thải tại 

KCN Tịnh Phong và nước sông suối Bản Thuyền là thông qua đề tài 

luận văn này, tác giả đã lựa chọn các giải pháp chung về quản lý 

nước thải, nâng cao chất lượng nguồn nước đó là đánh giá các nguồn 

ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu, đề xuất công nghệ xử lý 

nước thải tập trung cho KCN Tịnh Phong, tác giả sử dụng mô hình 

quản lý chất lượng nước thải kết hợp với các ứng dụng tin học là 

công cụ tốt cho các cơ quan quản lý môi trường địa phương để kiểm 

soát, giám sát chất lượng nước thải cũng như bảo vệ nguồn nước. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG VỀ QUẢN LÝ NƢỚC THẢI  

- Quan điểm quản lý 

- Giải pháp kỹ thuật 

- Công cụ kinh tế trong quản lý nước thải KCN  

- Cơ chế chính sách quản lý nước thải KCN  



16 

 
3.3. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐẶC THÙ TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý môi trường 

từ Tỉnh đến cấp huyện, xã; Tổ chức thực hiện tốt nội dung chương 

trình quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; 

- Theo sát việc xả thải vào nguồn tiếp nhận của khu công 

nghiệp, nhà máy trong và ngoài khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất 

của các cụm làng nghề, cụm tiểu thủ công nghiệp và nước thải sinh 

hoạt; 

- Tăng cường hệ thống quan trắc môi trường và nâng cao năng 

lực phân tích môi trường, lập bản đồ hiện trạng và xu thế môi trường 

của tỉnh, thường xuyên cung cấp thông tin môi trường cho các cấp 

lãnh đạo đặc biệt về các điểm nóng môi trường;  

- Nghiêm khắc xử lý và phạt nặng đối với các nhà máy, cơ sở 

sản xuất không thực hiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 

hoặc che giấu gây khó khăn công việc khảo sát cho các đơn vị giám 

sát. 

- Chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống pháp quy phù hợp với điều 

kiện thực tế và mang tính khả thi cao; Có hỗ trợ về kinh phí phù hợp 

với chức năng hoạt động của các đơn vị, có sự quan tâm đúng mức 

đến hoạt động tại địa phương nhằm nâng cao hơn nữa sự sâu sát 

trong quản lý.  
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3.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ 

NƢỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI KCN TỊNH PHONG 

3.4.1. Yêu cầu quản lý chất lƣợng nƣớc thải tại KCN Tịnh 

Phong 

Dựa trên quá trình quản lý đã được mô tả ở trên, mô hình quản 

lý nước thải tập trung tại KCN Tịnh Phong được xây dựng với mục 

tiêu: 

- Quản lý thông tin doanh nghiệp 

- Quản lý thông tin tình hình xả thải vào hệ thống thoát nước 

chung của từng doanh nghiệp  

- Quản lý thông tin chất lượng nước tại các nút giám sát trên 

hệ thống thoát nước chung. 

- Tính toán nồng độ các thông số chất lượng nước tại từng 

phân khu dựa trên thông tin chất lượng nước tại các nút giám sát. 

Với yêu cầu lưu trữ, truy vấn và hiển thị thông tin, mô hình 

quản lý nước thải tập trung tại KCN Tịnh Phong được xây dựng gồm 

2 modun: modun Bản đồ - hiển thị thông tin trực quan (biên tập và 

xử lý bằng phần mềm MapInfo) và modun Hệ thông tin quản lý 

thông tin nước thải – lưu trữ, truy vấn và thực hiện các tính toán theo 

nhu cầu quản lý (được hiện thực bằng phần mềm Microsoft Office 

Access).  
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3.4.2. Cách sử dụng phần mềm tin học quản lý nƣớc thải 

tập trung tại KCN Tịnh Phong 

- Chất lượng nước thải tại nút giám sát 

- Truy vấn nồng độ chất lượng nước thải tại từng phân khu 

- Truy vấn phân khu vượt quy chuẩn 

Để thuận tiện cho người sử dụng, hệ thông tin quản lý nước 

thải KCN được xây dựng giao diện hỗ người sử dụng thao tác được 

dễ dàng. 

3.5. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẠI KCN 

TỊNH PHONG 

3.5.1. Cơ sở lựa chọn quy trình xử lý 

Tính đến năm 2020, lưu lượng nước thải phát sinh ở KCN 

Tịnh Phong ước tính khoảng 1.332 m
3
/ngày.đêm. Hệ số không điều 

hòa ngày chọn theo TCXDVN 33-2006 (k=1,2 – 1,4), chọn k = 1,3. 

Khi đó, lượng nước thải năm 2020 sẽ là: Q2020  = 1.332 x 1,3 = 1.732 

(m
3
/ngày.đêm). Để đạt được một số mục tiêu trong đầu tư hạ tầng 

KCN: 

- Đạt hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư; Đảm 

bảo công suất hệ thống xử lý nước thải GĐ 1 khi một số doanh 

nghiệp phục hồi, chuyển đổi loại hình sản xuất, đấu nối vào hệ thống 

thu gom khi hệ thống thu gom và nhà máy XLNT đi vào hoạt động. 
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Tác giả đề xuất thiết kế Hệ thống XLNT KCN Tịnh Phong với công 

suất: 

-  Giai đoạn 1: 1.000m
3
/ngày đêm, có khả năng hoạt động 

vượt tải 20% 

-  Giai đoạn 2: 1.000m
3
/ngày đêm 

Bảng 3.1. Tính chất nƣớc thải tập trung KCN Tịnh Phong 

“Nguồn: Báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2011, 

Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi”. 

 

 

Stt Thông số Đơn vị Nƣớc thải 

đầu vào 

QCVN40:2011/B

TNMT, CỘT B, 

Kq = 0,9, Kf = 1) 
1  

Màu ở pH =7 Co-Pt 100-200 150 

2  
pH  5-9 5,5 – 9 

3  
BOD5 mg/l 150-200 45 

4  
COD mg/l 250-300 135 

5  
SS mg/l 150-200 90 

6  
Dầu mỡ khoáng mg/l 5-10 9 

7  
Sắt (Fe) mg/l <10 4,5 

8  
Đồng (Cu) mg/l <3 1,8 

9  Kẽm (Zn) mg/l <5 2,7 

10  
Tổng phốt pho, tính 

theo P 
mg/l <8 5,4 

11  
Tổng Nitơ mg/l <50 36 

12  Tổng coliform 
MPN/100

ml 
<6.000 5.000 
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3.5.2. Quy trình xử lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ HT  xử lý nước thải KCN Tịnh Phong 
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TẢI 
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 THẢI BỎ 

BỒN 

POLYMER BƠ

M NGUỒN TIẾP 

NHẬN 
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3.5.3. Ƣu nhƣợc điểm của công nghệ lựa chọn 

a. Ưu điểm 

- Phù hợp với tính chất nước thải. 

- Công suất vận hành : Linh động, dễ dàng mở rộng công suất 

cũng như trong điều kiện nước thải đầu vào không đủ công suất. 

- Nồng độ chất ô nhiễm : Linh động , có thể thích ứng trong 

điều kiện nước thải đầu vào gặp sự cố vượt tải 30%. 

- Thiết bị vận hành : Được thiết kế mà có thể hoạt động tự 

động, bán tự động. Phù hợp với từng công suất nước thải. 

- Chi phí vận hành thấp , hệ thống xử lý nước thải có tính ổn 

định cao , do thiết bị có tính đồng bộ , quy trình thiết kế đảm bảo ; 

Chất lượng nước thải sau xử lý : ổn định và đạt loại B , QCVN 

40:2011/BTNMT.  

b. Nhược điểm 

- Hệ thống yêu cầu có mức đầu tư ban đầu lớn. 

- Áp dụng quá trình tự động hóa cao nên yêu cầu người vận 

hành phải có trình độ và kinh nghiệm. 

3.6. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VÀ GIÁM 

SÁT CHẤT LƢỢNG NƢỚC THẢI TẠI KCN TỊNH PHONG 

3.6.1. Giải pháp quản lý  

- Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ đổ vào nhà máy xử lý nước thải tập trung 

và bảo đảm các công trình xử lý nước thải trong KCN hoạt động 
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đúng kỹ thuật..; Theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào nhà máy xử lý nước thải tập trung 

theo đúng hợp đồng đã ký kết; Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 

các nhà máy xử lý nước thải của KCN trước khi đi vào vận hành 

chính thức.  

3.6.2. Giải pháp kiểm soát 

a. Đối với các chủ đầu tư  

b. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT 

3.6.3. Giải pháp giám sát  

- Trang bị, lắp đặt và vận hành 1 trạm quan trắc tự động tại 

KCN Tịnh Phong điển hình đang hoạt động của tỉnh để quan trắc 

chất lượng nước thải với các thiết bị tại trạm. 

- Lắp đặt camera hồng ngoại để quan sát các nguồn thải (trong 

đó gồm KCN Tịnh Phong chọn lắp đặt thiết bị đo online và 40 nhà 

máy trong KCN) để quan sát sự vận hành của các hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Xây dựng Trạm điều hành, xử lý dữ liệu Trung tâm nối kết 

tất cả các trạm quan trắc tại KCN Tịnh Phong và có khả năng mở 

rộng cho nhiều nguồn thải khác; Xây dựng phần mềm điều khiển, 

quản lý và truy suất dữ liệu cho Trạm Trung tâm để phục vụ cho 

công tác quản lý được khoa học, nhanh chóng và dễ sử dụng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Kết luận 

- Hiện trạng chất lượng nước thải của một số doanh nghiệp tại 

KCN Tịnh Phong đều bị vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

- Quy trình xử lý nước thải tập trung tại KCN Tịnh Phong với 

công suất xử lý 2.000 m
3
/ngày với thiết kề 2 trạm bơm 1 và 2, cùng 

với các bể tách dầu, bể lắng, bể sinh học, bể Aerotank, bể keo tụ, bể 

tạo bông đã giảm thiểu được mức độ ô nhiễm của nước thải đầu ra 

tại KCN Tịnh Phong. 

- Xây dựng mô hình tin học nhằm quản lý nước thải tập trung 

cho KCN Tịnh Phong với các mục tiêu nhằm: Quản lý thông tin 

doanh nghiệp; Quản lý thông tin tình hình xả thải vào hệ thống thoát 

nước chung của từng doanh nghiệp; Quản lý thông tin chất lượng 

nước tại các nút giám sát trên hệ thống thoát nước chung; Tính toán 

nồng độ các thông số chất lượng nước tại từng phân khu dựa trên 

thông tin chất lượng nước tại các nút giám sát. Mô hình quản lý nước 

thải tập trung tại KCN Tịnh Phong được xây dựng gồm 2 modun: 

modun Bản đồ - hiển thị thông tin trực quan (biên tập và xử lý bằng 

phần mềm MapInfo) và modun Hệ thông tin quản lý thông tin nước 

thải – lưu trữ, truy vấn và thực hiện các tính toán theo nhu cầu quản 

lý (được hiện thực bằng phần mềm Microsoft Office Access). Hai 

modun này được liên kết với nhau tạo thành chương trình quản lý 

thông tin duy nhất. 
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- Đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm soát và giám sát chất 

lựợng nước thải KCN Tịnh Phong đối với chủ đầu tư và cơ quan 

quản lý Nhà nước về môi trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả trong công tác quản lý nước thải tại KCN Tịnh Phong. 

Kiến nghị 

Ban quản lý KCN Tịnh Phong cần có biện pháp cụ thể để xây 

dựng mô hình quản lý nước thải tại KCN Tịnh Phong. 

 

 

 

 


