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Tóm tắt: 
 

Quản lý nước thải khu công nghiệp (KCN) dịch vụ thủy sản Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do 
nước thải từ quá trình chế biến thủy sản có nồng độ các chất ô nhiễm cao, chế độ thải không ổn 
định và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu hiện trạng quản lý nước 
thải KCN cho kết quả: các nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công nghệ áp dụng 
phù hợp, quản lý vận hành thiếu hiệu quả, dẫn đến sự quá tải của trạm xử lý tập trung, gây ô 
nhiễm môi trường. Các nguyên nhân và trở ngại bao gồm: năng lực quản lý vận hành chưa đáp 
ứng được yêu cầu, thiếu công cụ và thiết bị hỗ trợ; chính quyền đô thị chưa có giải pháp quản lý 
bền vững bùn thải. Để quản lý bền vững nước thải KCN, phải triển khai quy hoạch bùn thải, tăng 
cường năng lực cho người vận hành và áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp, ổn định quá trình xử 
lý sinh học. 
 

         Từ khóa: Chế biến thủy sản; Khu công nghiệp; Nước thải; Quản lý nước thải; Quản lý bùn 
thải.       

  

Abstrac: 
 

Wastewater management in Danang’s industrial fishingservice zones has had several difficulties 
due to waste water from seafood processing having high concentration of pollutants, unstable 
waste discharge and limited urban insfrastructure management. Research on the current state of 
wastewater management in industrial zones shows that: factories there have built wastewater 
treatment plants themselves with the proper technology, but inefficient operating management 
has led to overload in wastewater treatment plants of industrial zones and causes pollution. 
Causes and obstacles include: operating management not up to standard, lack of supporting tools 
and lack of sustaintable solutions to sludge management from the local government. To manage 
wastewater in industrial zones sustaintably, it is needed to develop sludge zoning, improve the 
operators’ knowledge and adopt suitable technology to stabilize the biological treatment process. 
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