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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đà Nẵng là một trong số 28 thành phố ven biển của cả nước và là 

một trong số 14 tỉnh, thành phố có bờ biển của khu vực miền Trung-

Tây Nguyên. Có 6/8 quận huyện tiếp giáp với biển, trong đó có huyện 

đảo Hoàng Sa. Thành phố có hơn 92 km bờ biển, với 80% dân số đang 

sinh sống tại các quận, huyện ven biển. Đà Nẵng có trữ lượng thủy sản 

khoảng 1.140.000 tấn, chiếm 43% tổng trữ lượng của cả nước, gồm trên 

670 giống, loài, trong đó hải sản có giá trị kinh tế cao là 110 loài. Vì 

vậy, thành phố Đà Nẵng xác định biển đã và sẽ tạo ra vị thế phát triển 

lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến thủy sản. 

Tuy nhiên, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kinh tế biển được Đà 

Nẵng tập trung đầu tư như: khu công nghiệp dịch vụ thủy sản, cảng cá, 

âu thuyền trú bão, chợ đầu mối thủy sản đã gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân phường 

Thọ Quang xung quanh tại địa bàn xây dựng.  

Với mục tiêu phát triển Thành phố Đà Nẵng theo định hướng 

“Thành phố môi trường”, tạo sự an toàn cho sức khỏe của người dân và 

môi trường, đồng thời để ngăn ngừa, từng bước giảm dần và loại trừ ô 

nhiễm và suy thoái môi trường tại khu dân cư, KCN thì vấn đề đánh giá 

hiện trạng môi trường HTMT và đưa ra biện pháp cải thiện sức khoẻ 

môi trường  SKMT  là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm giải quyết. 

Từ những vấn đề thực tế nêu trên, tôi đề xuất đề tài: “Đánh giá hiện 

trạng môi trường tại khu vực khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ 

Quang – Đà Nẵng và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe môi trường” 

2. Mục tiêu đề tài 

Đánh giá HT T và đề xuất biện pháp quản lý SK T tại khu vực 

KCN DVTS Thọ Quang Đà Nẵng.  

3. Đối tượng và phạmvinghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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-  ôi trường không khí, đất, nước tại khu vực KCN. 

- Sức khoẻ người dân tại khu vực KCN. 

- Các giải pháp quản lý sức khỏe người dân tại khu vực KCN. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Khu vực KCN DVTS Thọ Quang Đà Nẵng, phường Thọ Quang, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp khảo sát bằng phiếu câu hỏi 

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích  

- Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường đất bằng kỹ thuật 

ảnh điện 2D 

-  Phương pháp xử lý số liệu 

5.  Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, luận 

văn gồm có 3 chương sau: 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

6.  Tổng quan tài liệu nghiên cứu  

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

1.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI  CÁC KCN VIỆT NAM 

1.1.1. Ô nhiễm nước mặt do nước thải KCN 

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi 

trường của Quốc hội, tỷ lệ các KCN có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung ở một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ đạt 15 - 20%, như Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Vĩnh Phúc.  ột số khu có xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, nhưng hầu như không vận hành để giảm chi phí. Đến 

tháng 9/2011, mới có 107 khu có trạm xử lý nước thải tập trung, chiếm 
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khoảng 62% số KCN đang hoạt động; 34 khu khác đang xây dựng trạm 

xử lý. Còn nhiều KCN xả thải thẳng vào môi trường không qua xử lý. 

1.1.2. Ô nhiễm môi trường không khí do khí thải KCN 

Chất lượng môi trường không khí tại các KCN, đặc biệt là các 

KCN cũ, tập trung các nhà máy có công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc 

chưa được đầu tư hệ thống xử lý khí thải, đã và đang bị suy giảm. Ô 

nhiễm không khí tại các KCN chủ yếu bởi bụi, một số KCN có biểu 

hiện ô nhiễm CO, SO2 và tiếng ồn. Các KCN mới với các cơ sở có đầu 

tư công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý thường có hệ thống xử lý khí 

thải trước khi xả ra môi trường nên thường ít gặp các vấn đề về ô nhiễm 

không khí hơn. 

1.1.3. Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn của KCN 

Hoạt động sản xuất tại các KCN đã phát sinh một lượng không 

nhỏ chất thải rắn và chất thải nguy hại. Theo số liệu tính toán, chất 

thải rắn phát sinh từ các KCN phía Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất so 

với các vùng khác trong toàn quốc, lên tới gần 3.000 tấn/ngày. Lượng 

chất thải nguy hại phát sinh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

nhiều gấp 3 lần lượng chất thải nguy hại phát sinh ở vùng kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ và nhiều gấp khoảng 20 lần lượng chất thải nguy 

hại phát sinh ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

        1.2. TÁC HẠI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KCN 

1.2.1. Tổn thất hệ sinh thái 

Sông suối là nguồn tiếp nhận và vận chuyển các chất ô nhiễm 

trong nước thải từ các KCN và các CSSX kinh doanh.Nước thải chứa 

chất hữu cơ vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây ra hiện tượng phú 

dưỡng, làm giảm lượng ôxy trong nước, các loài thủy sinh bị thiếu ôxy 

dẫn đến một số loài chết hàng loạt. Sự xuất hiện các độc chất như dầu 

mỡ, kim loại nặng, các loại hóa chất trong nước sẽ tác động đến động 

thực vật thủy sinh và đi vào chuỗi thức ăn trong hệ thống sinh tồn của 

các loài động vật, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.  
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1.2.2. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người 

a. Ô nhiễm nguồn nước, đất và những tác hại đến sức khỏe 

Nước thải từ các KCN không được xử lý gây ô nhiễm nước mặt và 

nước ngầm, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn cấp nước và có thể 

thông qua chuỗi thức ăn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. 

Các bệnh chủ yếu liên quan đến chất lượng nước là bệnh đường ruột, 

các bệnh do ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, nấm mốc…, các bệnh do 

côn trùng trung gian và các bệnh do vi yếu tố và các chất khác trong 

nước (bệnh bướu cổ địa phương, bệnh về răng do thiếu hoặc thừa flour, 

bệnh do nitrat cao trong nước, bệnh do nhiễm độc vởi các độc chất hóa 

học có trong nước như bệnh  inamata ở Nhật Bản do nước bị nhiễm 

dimetyl thủy ngân, bệnh Itai - Itai ở Nhật Bản do trong nước có quá 

nhiều Cadimi,…). 

b. Ô nhiễm không khí và những tác hại đến sức khỏe 

Ô nhiễm không khí từ các KCN không chỉ ảnh hưởng đến người 

lao động mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư sống ở các khu vực 

xung quanh, với các bệnh thường gặp như các bệnh về đường hô hấp, 

rối loạn tiêu hóa, các bệnh về mắt, các bệnh ngoài da. 

1.3. TỔNG QUAN VỀ SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG 

1.3.1. Khái niệm sức khoẻ môi trường 

SK T bao gồm tất cả những khía cạnh liên quan tới sức khỏe, tình 

trạng ốm, bị bệnh, bị thương tật của con người do phải chịu tác động từ 

các yếu tố môi trường vật lý, hóa học, sinh học, xã hội và tâm lý. 

(Nguồn: WHO). 

1.3.2. Lịch sử phát triển của thực hành SKMT 

Tại Việt Nam vấn đề về SK T được ngành y tế đề cập đầu tiên 

vào những ngày đầu sau cách mạng Tháng Tám. Hoạt động quản lý và 

bảo vệ môi trường là nhiệm vụ do ngành y tế đảm nhiệm với vai trò 

chính mãi tới tận thập kỷ 70. Sau đó, ngành công nghệ và môi trường 

được thành lập và gánh vác với vai trò ngày càng tăng không chỉ ở cấp 

quốc gia mà còn cả ở các địa phương. 
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1.3.3. Quan hệ giữa ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ quan hệ ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người 

1.4. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MBBR 

MBBR là từ viết tắt của cụm Moving Bed Biofilm Reactor, công 

nghệ này được phát triển bởi công ty Kaldnes Miljoteknologi. 

 BBR có thể được thiết kế cho các cơ sở mới để loại bỏ 

BOD/COD hoặc loại bỏ nitrogen từ các dòng nước thải. Hiện tại các 

nhà máy áp dụng công nghệ bùn hoạt tính có thể được nâng cấp để có 

thể khử nitrogen và phosphorus hoặc BOD/COD ở lưu lượng lớn. Các 

vi khuẩn nuôi cấy tiêu hóa các chất hữu cơ hòa tan, từng bước trưởng 

thành trong môi trường đó.  BBR là một dạng của quá trình XLNT 

bằng bùn hoạt tính bởi lớp màng sinh học (biofilm).Trong quá trình 

 BBR, lớp màng biofilm phát triển trên giá thể lơ lửng trong lớp chất 

lỏng của bể phản ứng. Những giá thể này chuyển động được trong chất 

lỏng là nhờ hệ thống sục khí cung cấp oxy cho nước thải. 

Áp lực thúc đẩy: 

-  Gia tăng dân số 

-  Công nghiệp 

hóa 

-  Chất thải bỏ 

v.v.. 

Ô nhiễm 

môi trường 

Các nguồn gây ô 

nhiễm môi 

trường 
 

Các yếu tố 

gây ô 

nhiễm môi 

trường 

 

Ô nhiễm 

cơ thể 

Xây dựng chỉ số sức 

khỏe - môi trường 

Sức           Bệnh 

khỏe          tật 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

-  ôi trường không khí, đất, nước tại khu vực KCN. 

- Sức khoẻ người dân tại khu vực KCN. 

- Các giải pháp quản lý sức khỏe tại khu vực KCN. 

2.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu tập trung triển khai tại KCN DVTS Thọ Quang - Đà 

Nẵng 

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Khảo sát, đánh giá HTMT tại khu vực KCN DVTS Thọ 

Quang Đà Nẵng 

- Khảo sát, thu thập tài liệu, các thông tin về hoạt động sản xuất, xã 

hội KCN DVTS Thọ Quang Đà Nẵng. 

- Thu thập số liệu quan trắc có liên quan đến khu vực KCN. 

- Tiến hành quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước, đất 

tại khu vực KCN. 

- Khảo sát, điều tra tình hình sức khỏe người dân. 

- Đánh giá HT T, ảnh hưởng môi trường đến sức khỏe người dân 

tại khu vực KCN. 

2.3.2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý SKMT tại khu vực 

KCN DVTS Thọ Quang- Đà Nẵng 

- Lập kế hoạch quản lý SK T tại KCN. 

- Đề xuất ứng dụng công nghệ  BBR vào xử lý nước thải chế biến 

thủy sản. 

- Đề xuất thực hiện vệt cách ly cây xanh để ngừa mùi hôi, ô nhiễm 

không khí tại KCN. 

- Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu hàm lượng Pb trong cơ thể 

người dân. 
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2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Phương pháp thống kê 

2.4.2. Phương pháp khảo sát bằng phiếu câu hỏi 

2.4.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích 

a. Lấy mẫu và phân tích mẫu nước một số điểm tại khu vực KCN 

DVTS Thọ Quang - Đà Nẵng 

b. Lấy mẫu và phân tích mẫu khí một số điểm tại khu vực KCN 

DVTS Thọ Quang - Đà Nẵng 

c. Lấy mẫu và phân tích mẫu tóc của người dân tại khu vực 

KCN DVTS Thọ Quang - Đà Nẵng 

2.4.4.Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường đất bằng 

kỹ thuật ảnh điện 2D 

a. Cơ sở lựa chọn phương pháp 

Giá trị của điện trở suất ứng với mỗi loại đất đá có thể thay đổi 

trong một giới hạn khá rộng, từ hàng triệu Ω.m đến nhỏ hơn một Ω.m. 

Các đá trầm tích thường có độ xốp và độ chứa nước cao hơn nên có giá 

trị điện trở suất thấp hơn so với các đá thâm nhập và đá biến chất, giá 

trị điện trở suất của các đá này thường thay đổi trong khoảng từ 10 Ω.m 

đến 10000Ω.m. Các trầm tích bở rời không gắn kết thường có giá trị 

điện trở suất thấp hơn các đá trầm tích với giá trị thay đổi từ vài Ω.m 

đến nhỏ hơn 1000Ω.m. Giá trị điện trở suất của chúng phụ thuộc vào độ 

xốp (các trầm tích chứa nước bão hòa) và hàm lượng các khoáng vật 

sét, đất sét thường có giá trị điện trở suất thấp hơn đất cát. Giá trị điện 

trở suất của nước dưới đất dao động trong khoảng từ 10 đến 100 Ω.m, 

phụ thuộc vào hàm lượng các muối hoà tan có trong đất. 

Giá trị điện trở suất của một số loại vật liệu hoặc hóa chất ô nhiễm 

công nghiệp như một số kim loại như sắt có giá trị điện trở suất rất 

thấp. Các hoá chất điện phân mạnh như KCl và NaCl có thể làm giảm 

một cách đáng kể điện trở suất của nước dưới đất đến một giá trị nhỏ 

hơn 1 Ω.m . 
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b. Nghiên cứu thuyết ảnh điện 2D 

c. Nghiên cứu cấu hình thiết bị Wenner - Schlumberger đo điện 

trở suất biểu kiến 

2.4.5. Phương pháp xử lý số liệu 

- Để đánh giá các thông số theo dõi được cần so sánh với các quy 

chuẩn Việt Nam . 

- Kết quả phỏng vấn người dân, phân tích mẫu nước thải, không 

khí được thống kê bằng phần mềm  icrosoft Excel, các ý kiến riêng lẻ 

được ghi lại và tổng hợp từ đó được dùng một phần để đánh giá và đề 

xuất các giải pháp. 

- Tiến hành xử lý, phân tích dữ liệu hàm lượng kim loại nặng trong 

tóc người dân tại khu vực KCN phần mềm STATISTICA 12.0 . 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. HTMT TẠI KCN DVTS  THỌ QUANG - ĐÀ NẴNG 

3.1.1. HTMT không khí tại KCN 
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Bảng 3.1.  Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí đợt 1 tại KCN  

Chỉ 
tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2013/

BTNMT 

QCVN 

06:2009/

BTNMT 

QCVN 

26:2010/

BTNMT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Nhiệt 
độ

 
0
C 28,1 27,3 27,0 26,1 31,9 32,4 32,9 -   -  

Bụi
 

mg/m
3
 0,26 0,21 0,19 0,26 0,29 0,25 0,28 0,3  -  

NO2 mg/m
3
 0,039 0,028 0,033 0,029 0,036 0,032 0,035 0,2  -  

SO2 mg/m
3
 0,045 0,026 0,029 0,038 0,042 0,027 0,031 0,35  -  

CO mg/m
3
 6,478 3,542 3,757 5,473 5,618 4,745 4,926 30  -  

NH3 mg/m
3
 0,142 0,029 0,042 0,105 0,033 0,035 0,024 -  0,2 -  

H2S mg/m
3
 0,035 0,012 0,016 0,032 0,017 0,021 0,015 -  0,042 -  

Tiếng 
ồn dBA 65,0 58,0 67,0 59,0 57,0 67,7 63,7 -   70 
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Bảng 3.2. Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí đợt 2 tại KCN 

Chỉ 
tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2013/

BTNMT 

QCVN 

06:2009/

BTNMT 

QCVN 

26:2010/

BTNMT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Nhiệt 
độ

 
0
C 34,9 35,9 37,0 37,1 34,1 32,8 31,6 -   -  

Bụi
 

mg/m
3
 0,28 0,22 0,24 0,29 0,30 0,38 0,33 0,3  -  

NO2 mg/m
3
 0,042 0,033 0,037 0,033 0,035 0,029 0,031 0,2  -  

SO2 mg/m
3
 0,053 0,028 0,031 0,045 0,039 0,025 0,028 0,35  -  

CO mg/m
3
 5,928 3,324 4,372 5,262 5,771 4,568 4,693 30  -  

NH3 mg/m
3
 0,236 0,035 0,051 0,223 0,045 0,031 0,029 -  0,2 -  

H2S mg/m
3
 0,039 0,015 0,019 0,036 0,022 0,018 0,012 -  0,042 -  

Tiếng 
ồn dBA 61,8 50,9 62,3 60,7 51,7 62,7 55,5 -   70 
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Ghi chú: 

Ngày lấy mẫu:  Đợt 1( 02/04/2015), đợt 2 (22/05/2015). 

Thời gian lấy mẫu: lúc 9 giờ trong ngày, thời tiết nắng nóng. 

Dấu “- “: Không có trong tiêu chuẩn. 

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

lượng không khí xung quanh. 

QCVN 06: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số 

chất độc hại không khí xung quanh. 

QCVN 26 :2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn. 

K1:  ẫu không khí gần trạm XLNT tập trung của KCN, có tọa độ 

(108°14'12.0"E; 16°05'38.1"N). 

K2:  ẫu không khí tại khu vực khu dân cư nằm trên đường Trần 

Nhân Tông có tọa độ(108°14'36.8"E; 16°05'45.9"N).  

K3:  ẫu không khí lấy tại khu vực dân cư gần Công ty SeaProdex 

Đà Nẵng có tọa độ(108°14'27.4"E; 16°06'9.2"N). 

K4:  ẫu không khí lấy tại khu vực bến cá đường Vân Đồn có tọa 

độ (108°14'19.2"E; 16° 05'55.2"N). 

K5:  ẫu không khí lấy tại khu vực khu dân cư Vũng Thùng có tọa 

độ (108°13'52.8"E; 16° 05'50.8"N). 

K6:  ẫu không khí lấy tại khu vực khu dân cư Vũng Thùng có tọa 

độ  (108°13'55.2"E; 16° 06'01.1"N). 

K7:  ẫu không khí lấy tại khu vực khu dân cư Vũng Thùng có tọa 

độ (108°13'48.3"E; 16° 05'52.9"N). 

Nhận xét: So sánh với các QCVN 05:2013/BTN T, QCVN 

06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT: 

Đợt 1: Cho thấy các chất trong không khí và tiếng ồn đều nằm 

trong ngưỡng cho phép.  

Đợt 2: Nồng độ các chất trong không khí xung quanh và tiếng ồn 

đều nằm trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, tại điểm K1 và K4 NH3 

vượt quy chuẩn cho phép là 1,1 - 1,2 lần. 

3.1.2. HTMT nước thải tại KCN  
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Bảng 3.3. Kết quả đo đạc chất lượng môi trường nước thải tại KCN 

Ghi chú:  

Ngày lấy mẫu: 02/04/2015  

Thời gian lấy mẫu: lúc 9 giờ trong ngày, thời tiết nắng nóng 

Dấu “- “: Không có trong tiêu chuẩn 

N1:  ẫu nước thải lấy tại cửa xả của nhà máy XLNT tập trung của 

KCN, có tọa độ (108°14'11.8"E; 16° 05'37.7"N) 

Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 

11:2008/

BTNMT 

QCVN 

40:2011/

BTNMT N1 N2 N3 

TSS
 

mg/L 85,0 146,0 59,6 100 100 

BOD5
 

mg/L 81,5 336 25,0 50 50 

COD
 

mg/L 159 644 49 80 150 

Tổng N
 

mg/L 20,641 95,062 4,512 60 40 

NH4
+
- N

 
mg/L 1,564 27,743 0,143 20 -  

Tổng P mg/L 3,272 9,735 0,528 -  6 

Hg mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 -  0,01 

Pb mg/L 0,0075 0,0092 0,0064 -  0,5 

Cd mg/L 0,0024 0,0031 0,0026 -  0,1 

Clo dư mg/L <0,10 <0,10 <0,10 2 2 

Dầu mỡ
 

mg/L 3,72 12,68 1,05 -  10 

Colirorm
 MPN/10

0mL 
19.10

3 
24.10

5 
11.10

3 
5.000 5.000 
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N2:  ẫu nước thải lấy tại cửa xả thải của Công ty TNHH Bắc Đẩu 

có tọa độ (108°14'11.8"E; 16° 05'37.7"N) 

N3:  ẫu nước thải lấy tại cửa xả thải của Công ty CP Procimex 

VN có tọa độ (108°14'24.4"E; 16° 05'49.5"N) 

Nhận xét: so với QCVN 40/2011/BTNMT , hàm lượng chất lơ 

lửng tại điểm N2 vượt quy chuẩn gần 1,5 lần. Hàm lượng chất hữu cơ 

(theo BOD và COD) tại điểm N1 và N2 vượt quy chuẩn 1,5 -  4 lần. 

Hàm lượng chất dinh dưỡng (theo N, P) tại điểm N2 vượt quy chuẩn 

1,6 đến 3,5 lần. Hàm lượng dầu mỡ tại điểm N2 vượt quy chuẩn gần 1,3 

lần. Hàm lượng coliform  tại điểm N1, N3 vượt quy chuẩn 2- 4 lần, 

riêng điểm N2 vượt đến 480 lần. 

3.1.3. HTMT nước mặt tại KCN  

Bảng 3.4. Kết quả quan trắc nước âu thuyền Thọ Quang 

Tên chỉ 
tiêu 

Đơn vị  
Tháng 
3/2014 

Tháng 
5/2014 

Tháng 
9/2014 

Tháng 
11/2014 

QCVN 
10:2008/
BTNMT 
(Các nơi 

khác) 

Nhiệt độ  
0
C  26,3 28,3 33,7 30,4 -  

pH   7,60 7,50 8,07 7,57 6,5 -  8,5 

TSS mg/L  50 70 40,0 63,8 -  

DO mg/L  3,61 5,74 3,29 4,12 -  

COD mg/L  52,4 44,0 56,2 68,0 -  

N- NH4
+
 mg/L  

0,800 0,857 0,022 0,236 0,5 

Tổng Fe  mg/L  0,194 0,028 0,079 0,135 0,3 

Zn  mg/L  0,0627 0,0442 0,0442 0,0682 2,0 

Pb  mg/L  0,0022 0,0058 0,0052 0,0073 0,1 

Cd  mg/L  0,0016 0,0025 0,0025 0,0029 0,005 

Mn mg/L  0,0286 0,0299 0,0371 0,0612 0,1 

Sulfua mg/L  0,034 0,037 0,046 0,033 0,01 

Dầu mỡ  mg/L   1,20 1,05 1,37 1,28 0,2 

Coliform 
MPN/ 

100mL  24000 21000 21000 34000 1000 
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Ghi chú 

Dấu “- “: Không có trong tiêu chuẩn. 

QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

biển ven bờ. 

Mẫu nước lấy tại âu thuyền Thọ Quang có tọa độ (108°14'23"E; 

16° 05'55"N). 

Nhận xét: So sánh với quy chuẩn ta thấy hàm lượng N- NH4
+
 tại 

thời điểm tháng 3/2014 và tháng 5/2014 cao hơn so với quy chuẩn 1,6 - 

1,7 lần. Hàm lượng sufua tại 4 thời điểm cao hơn so với quy chuẩn 3,3 - 

4,6 lần. Hàm lượng dầu mỡ tại 4 thời điểm cao hơn so với quy chuẩn 

5,25 - 6,85 lần. Hàm lượng coliform tại 4 thời điểm cao hơn so với quy 

chuẩn 21 - 34 lần. 

3.1.4. HTMT đất tại khu vực KCN  

Hai tuyến đo được lập tại hai ranh giới cơ bản: giữa KCN -  âu 

thuyền Thọ Quang (với chiều dài 165m) và âu thuyền Thọ Quang - khu 

dân cư Vũng Thùng (với chiều dài 145m). 

 

Hình 3.6. Kết quả ảnh điện 2D tại khu vực ranh giới giữa KCN - âu 

thuyền Thọ Quang 
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Hình 3.7. Kết quả ảnh điện 2D tại ranh giới âu thuyền Thọ 

Quang - khu dân cư Vũng Thùng 

 

Hình 3.8. Biểu diễn kết quả hai tuyến đo trên cùng một hệ trục 

Về cơ bản thì cấu trúc phân bố địa chất, cũng như thành phần vật 

chất tại hai khu vực khảo sát có sự tương đồng, tuy nhiên độ dày của 

các tầng địa chất của hai vị trí khảo sát thì tương đối khác nhau. Ở tầng 

địa chất thứ nhất của hai khu vực khảo sát đều có mật độ chứa nước cao 

và trong nước có dấu hiệu ô nhiễm.  

3.2. TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI KCN DVTS 

THỌ QUANG - ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Dựa vào phiếu điều tra khảo sát 

Số phiếu khảo sát: 80 phiếu (80 cá nhân), trong đó có 20 phiếu 

khảo sát công nhân đang làm việc các nhà máy KCN và 60 phiếu khảo 

sát người dân ở xung quanh khu vực KCN. 
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 a) Công nhân trong các nhà máy của KCN  

- Đau đầu chóng mặt: 16/20 công nhân  

- Các triệu chứng khó thở tức ngực: 16/20 công nhân 

- Triệu chứng ho và hắt hơi cũng: 14/20 công nhân 

- Buồn nôn, chóng mặt: 8/20 công nhân 

 

Hình 3.9. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ người bị mắc các bệnh của công nhân 

b) Người dân tại  KCN DVTS Thọ Quang - Đà Nẵng 

 

 Hình 3.11. Biểu đồ tỷ lệ người mắc các triệu chứng của người dân  

0

5

10

15

20

Tai 

mũi 

họng 

Hô 

hấp 

Tiêu

hóa

Ngo

ài da
 ắt Nan

y

Không mắc bệnh 8 8 12 12 17 20

 ắc bệnh 12 12 8 8 3 0

Cá nhân 

0

10

20

30

40

50

60

Đau 

đầu 

Khó 

thở 

Tức 

ngực 

Ho, hắt 

hơi 

Chóng 

mặt 

Buồn 

nôn 

Không mắc triệu chứng 9 16 16 23 22 30

 ắc triệu chứng 51 44 44 37 38 30

Cá nhân 
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Hình 3.12. Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh của người dân 

3.2.2. Kết quả phân tích kim loại nặng trong mẫu tóc 

 ẫu tóc của người dân được lấy thành hai nhóm mẫu tương ứng 

với hai khu vực là ranh giới giữa: khu dân cư KCN - âu thuyền Thọ 

Quang và âu thuyền Thọ Quang - khu dân cư Vũng Thùng. 

Bảng 3.5. Kết quả hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, Hg) trong 

mẫu tóc của người dân tại khu dân cư KCN - âu thuyền Thọ Quang 

STT Kí hiệu mẫu 
Kết quả (µg/g) 

Cd Pb Hg 

1 Đặng Văn Ba  0,0691 0,8500 0,0680 

2 Nguyễn Thị Lành  0,0278 1,1338 0,0302 

3 Huỳnh Văn  ỹ  0,0174 0,2718 0,0679 

4 Đỗ Thị Lai  0,0653 0,4098 0,0484 

5 Lê Văn Phải  0,0298 0,2557 0,0305 

6 Lê Thị Nga  0,0705 1,2689 0,0400 

7 Nguyễn Tư  0,0324 1,5487 0,0420 

8 Phạm Thị Liễu  0,0427 1,5504 0,0417 

9 Đinh Thị Bé  0,0414 1,1807 0,0312 

10 Đỗ Thị Đừng  0,0409 1,1853 0,0709 

11 Nguyễn Thị Nghĩ  0,0612 1,0445 0,0340 

12 Nguyễn Nhàn  0,0567 0,6690 0,0428 

13 Lê Văn Điểu  0,0377 0,6332 0,0498 

Ngưỡng tối thiểu 0,0200 0,2200 0,0400 

Ngưỡng tối đa cho phép  1,9300 5,8000 1,6200 

Khoảng an toàn  0,03 - 0,18 0,71 - 1,16 0,04-0,48 

0

10

20

30

40

50

60

Tai 

mũi 

họng 

Hô 

hấp 

Tiêu

hóa

Ngoà

i da
 ắt Nan

y

Không mắc bệnh 25 26 50 43 52 60

 ắc bệnh 35 34 10 17 8 0

Cá nhân 
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Bảng 3.6.  Kết quả hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, Hg) trong mẫu 

tóc của người dân tại âu thuyền Thọ Quang - khu dân cư Vũng Thùng 

STT Kí hiệu mẫu 
Kết quả (µg/g) 

Cd Pb Hg 

1 Huỳnh Thị Kim  0,0622 1,4799 0,0233 

2 Huỳnh Văn  ười  0,0255 1,3553 0,0125 

3 Trịnh Thị Phong  0,0232 0,9433 0,0222 

4 Dương  Tuyết Nhung  0,0292 0,3842 0,0534 

5  ai Thị Tú  0,0293 0,2327 0,0248 

6 Lê Thị Điểu  0,0534 1,6672 0,0335 

7 Thái Thị Hà  0,0221 0,4603 0,0686 

8 Nguyễn Thị Hằng  0,0536 0,9281 0,0499 

9 Trương Thị Nhỡ  0,0187 1,7925 0,0662 

10 Huỳnh Văn Tân  0,0611 0,4501 0,0646 

11 Lê Đức Ngọc  0,0588 1,1329 0,0436 

12 Nguyễn Thị Chi  0,0616 1,5967 0,0321 

13 Châu Văn Bông  0,0226 0,6472 0,0698 

14 Nguyễn Thị  ai  0,0641 0,8539 0,0235 

15 Đinh Văn Trinh  0,0460 1,4204 0,0551 

Ngưỡng tối thiểu 0,0200 0,2200 0,0400 

Ngưỡng tối đa cho phép  1,9300 5,8000 1,6200 

Khoảng an toàn  0,03 - 0,18 0,71 - 1,16 0,04-0,48 

Theo kết quả hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, Hg) trong mẫu tóc 

của người dân đã có một số trường hợp có hiện tượng ngộ độc Pb, cần 

có các biện pháp hạn chế tiếp xúc dễ dẫn đến tình trạng chạm ngưỡng 

tối đa cho phép. 

3.2.3. Ứng dụng phần mềm STATISTICA 12.0 trong khoanh 

vùng ô nhiễm tại ranh giới hai khu vực. 

a. Khảo sát mối liên hệ giữa độ tuổi và kim lọai nặng trong tóc. 
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Bảng 3.8. Kết quả phân tích thống kê mối liên hệ giữa độ tuổi và 

hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, Hg) 
T-tes ts ; Grouping: Nhom  tuoi (Trà)

Group 1: a

Group 2: b

Variable

Mean

a

Mean

b

t-v alue p Valid N

a

Valid N

b

Std.Dev .

a

Cd

Pb

Hg

0.0399 0.0458 -0.858 0.3986 10 18 0.0188

0.7129 1.1232 -2.357 0.0262 10 18 0.4488

0.0460 0.0434 0.388 0.7011 10 18 0.0183

 

Từ bảng này, thể hiện sự khác biệt giữa hai nhóm được phần mềm 

STATISTICA tự động in đỏ, nghĩa Pb có hàm lượng khác biệt giữa 2 

nhóm tuổi (nhóm a: từ 18 đến 35 tuổi, nhóm b: từ 36 đến 60 tuổi) với 

giá trị t-value lớn hơn 2, còn Cd và Hg không quan sát được sự khác 

biệt giữa 2 nhóm . 

b. Khảo sát mối liên hệ giữa khu vực sống và hàm lượng kim 

lọai nặng trong tóc 

Bảng 3.9. Kết quả phân tích thống kê mối liên hệ giữa khu vực 

sống và hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, Hg) 

T-tests ; Grouping: Khu v uc (Trà)

Group 1: KCN - au thuy en

Group 2: Au thuy en - Vung Thung

Variable

Mean

KCN -

au

thuy en

Mean

Au

thuy en -

Vung

Thung

t-v alue p Valid N

KCN -

au

thuy en

Valid N

Au thuy en

- Vung

Thung

Std.Dev .

KCN -

au

thuy en

Std.Dev .

Au

thuy en -

Vung

Thung

F-ratio

Variance

s

p

Variance

s

Cd

Pb

Hg

0.0456 0.0421 0.5272 0.6026 13 15 0.0173 0.0179 1.0732 0.9124

0.9232 1.0230 -0.5447 0.5906 13 15 0.4459 0.5133 1.3251 0.6317

0.0460 0.0429 0.4667 0.6446 13 15 0.0145 0.0196 1.8080 0.3102

 Từ bảng này ta có thể thấy rõ các giá trị t-value ở của Cd, Pb, Hg 

đều nhỏ hơn 2. Qua đó, ta có thể kết luận quá trình tích lũy hàm lượng 

kim loại nặng trong tóc người dân ở 2 khu vực không phụ thuộc vào 

khu vực sống.  
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3.3.  ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SKMT TẠI KCN 

DVTS THỌ QUANG - ĐÀ NẴNG 

3.3.1. Lập kế hoạch quản lý SKMT tại địa phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.16. Sơ đồ kế hoạch quản lý SKMT 

3.3.2.  Đề xuất ứng dụng công nghệ MBBR trong XLNT thủy 

sản 

Hiện trạng trạm đang quá tải về lưu lượng cũng như nồng độ chất 

bẩn trong nước thải là một trong những nguyên nhân chính gây mùi hôi 

xung quanh lan ra khu vực dân cư gây bức xúc cho người dân địa 

Kết quả báo cáo 

hiện trạng môi 

trường tại khu vực 

 

Xác định phạm vi 

vùng ảnh hưởng 

 

Thống kê tình hình 

mắc bệnh, khám sức 

khỏe định kỳ,, 

không định kỳ 

 
Xác định yếu tố ô nhiễm, đo lường 

mức độ ô nhiễm môi trường 

 

Đánh giá nguy cơ lên sức khỏe con 

người môitrường 

 

Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ nguy 

cơ và ngăn ngừa hậu quảmôi trường 

 

Cấp 1: Ngăn ngừa, kiểm soát 
 

Ngăn ngừa, kiểm soát 

 

Cấp 2: Khống chế, giải quyết hậu quả 
 

Khống chế, giải quyết hậu quả 

 
Ngăn ngừa, kiểm soát 

 
Giải pháp 

kỹ thuật đối 

với môi 

trường đất, 

nước, 

không khí 

v.v.. 

 

Luật môi 

trường, tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật môi 

trường 

v.v… 

 

Giám sát 

môi trường, 

sức khỏe 

người dân 

tại khu vực 

ô nhiễm 

 

Tiến hình 

điều trị, 

ngăn 

ngừa tai 

biến  

 

Bồi 

thường 

thiệt hại 

về sức 

khỏe của 

người 

dân 

 

Di dời 

người 

dân khỏi 

vùng ô 

nhiễm 
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phương. Trước tình hình thực tế, tôi đề xuất phương án nâng cấp hệ 

thống XLNT bằng cách thêm quy trình đệm di dộng  BBR trong xử lý 

hiếu khí nhằm tăng hiệu suất xử lý, giảm nồng độ chất hữu cơ trong 

nước thải đầu ra. 

 

Hình 3.21. Quá trình hoạt động bể Aerotank 

 
Hình 3.22. Quá trình hoạt động bểMBBR 

3.4.3.  Đề xuất thực hiện vệt cây xanh cách ly 

Với đặc điểm KCN loại hình sản xuất thủy sản phát sinh ra mùi hôi 

thì biện pháp giảm thiểu là thực hiện trồng vệt cây xanh cách ly là rất 

hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay việc quy hoạch cây xanh tại KCNvẫn 

chưa được quan tâm đúng mức, trên địa bàn KCN phần nhiều là cỏ, cây 

cảnh, chưa trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát vào sinh khối có tác 

dụng bảo vệ môi trường.  

Chính vì vậy, việc thực hiện trồng cây xanh cách ly cho KCN 

DVTS Thọ Quang - Đà Nẵng là vấn đề cần thiết hiện nay. Cụ thể việc 

bố trí cây xanh có thể đươc tiến hành dọc theo các các vỉa hè trục 

đường giao thông, ranh giới giữa KCN và khu dân cư, trong khu vực 

nhà máy, xung quanh trạm XLNT KCN, khu vực Cảng cá và âu thuyền 

Thọ Quang. Loại cây xanh phù hợp tại KCN bao gồm các loại cây Sao 
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Đen, cây Thông,cây Phi Lao, cây Bạch Đàn Lai, cây  e Keo, cây Xà 

Cừ, cây Dương Liễu… 

3.4.4. Một số biện pháp giảm thiểu hàm lượng Pb trong cơ thể 

Để giảm thiểu hàm lượng Pb trong cơ thể, cần khuyến cáo người 

dân chủ động thực hiện các chương trình sức khỏe cộng đồng như 

không dùng phụ gia chì cho xăng động cơ, không sử dụng các vật đựng 

thực phẩm có pha chì, thuốc trừ sâu có chì. Cần có các chế độ dinh 

dưỡng hợp lý như uống nhiều sữa (giúp đào thải lượng Pb trong cơ thể), 

thực phẩm phải được bảo quản kĩ lưỡng, nắm rõ các thông tin về thực 

phẩm (xuất xứ, hạn sử dụng, thành phần v.v…).  

3.3.5. Giám sát môi trường tại KCN  

Bảng 3.12. Chương trình giám sát môi trượng tại KCN 

Nội 

dung 

giám 

sát 

Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 

Quy chuẩn 

tham chiếu 

Tần suất 

giám sát 

Không 

khí 

xung 

quanh 

- Gần trạm XLNT 
tập trung của KCN. 

- Khu vực khu dân 
cư nằm trên đường 

Trần Nhân Tông. 

- Khu vực bến cá 
đường Vân Đồn. 

- Khu vực khu dân 
cư Vũng Thùng. 

Nhiệt độ(
o
C), 

độ ẩm  (%), 

bụi lơ lửng 

(mg/m
3
), 

CO (mg/m
3
), SO2  

(mg/m
3
), NO2 

(mg/m
3
), NH3 

(mg/m
3
),  H2S 

(mg/m
3
),  tiếng 

ồn (dBA).
 

QCVN 

06:2009/BTNMT, 

QCVN  

26:2010/BTNMT, 

QCVN  

05:2013/BTNMT. 

 

6tháng/lần 

(2lần/năm) 

Nước 

thải 

- Cửa xả của nhà 
máy XLNT tập trung 

của KCN. 

 

pH, DO (mg/L), 

TSS (mg/L), 

BOD5 (mg/L), 

COD (mg/L), 

NH4
+
- N 

(mg/L), N tổng 

(mg/L), P tổng 

(mg/L), Clo dư 

QCVN 

11:2008/BTNMT,  

QCVN 

40:2011/BTNMT  

3 

tháng/lần 

(4 

lần/năm) 

 



23  

(mg/L) 

dầu mỡ (mg/L), 

Coliform 

(MPN/100mL) 

Nước 

mặt 

- Âu thuyền Thọ 
Quang. 

pH, DO (mg/L), 

TSS (mg/L), 

BOD5 (mg/L), 

COD (mg/L), 

NH4
+
- N 

(mg/L), Tổng Fe 

(mg/L), Zn 

(mg/L), Pb 

(mg/L), Cd 

(mg/L), Mn 

(mg/L), Sulfua 

(mg/L), dầu mỡ 

(mg/L), 

coliform 

(MPN/100mL) 

QCVN 

10:2008/BTNMT 

6 

tháng/lần 

(2 

lần/năm). 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Qua các kết quả nghiên cứu, đề tài rút ra một số kết luận sau: 

1. Kết quả quan trắc nước thải tại trạm XLNT tập trung của KCN 

và hai công ty thuộc KCN cho thấy, hàm lượng kim loại nặng vẫn nằm 

trong ngưỡng cho phép, tuy nhiên hàm lượng chất hữu cơ và coliform 

vẫn vượt so với QCVN. 

2. Kết quả quan trắc không khí xung quanh tại KCN cho thấy tại vị 

trí trạm XLNT tập trung KCN và tại khu vực bến cá đường Vân Đồn, 

nồng độ NH3  vượt TCCP 1,1 - 1,2 lần.  

3. Qua phương pháp ảnh điện 2D để đánh giá chất lượng môi 

trường đất tại khu vực KCN DVTS Thọ Quang Đà Nẵng có dấu hiệu 
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tích tụ và dịch chuyển các yếu tố ô nhiễm trong môi trường đất ở tầng 

địa chất gần bề mặt. 

4. Việc khảo sát, điều tra tình hình sức khỏe người dân tại KCN 

cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh về tai mũi họng và đường hô hấp là rất cao. 

5. Qua kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng trong tóc người 

cho thấy: hàm lượng Cd, Hg nằm trong khoảng an toàn, tuy nhiên hàm 

lượng Pb một số trường hợp nằm ngoài khoảng an toàn, dẫn đến tình 

trạng ngộ độc Pb. 

6. Ứng dụng phần mềm STATISTICA 12.0 có thể kết luận rằng: 

không có mối liên hệ giữa hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, Hg) vào 

khu vực sống nhưng có sự khác biệt giữa hàm lượng Pb và độ tuổi của 

người dân.  

Kiến nghị 

1. Ở Việt Nam, mặc dù vấn đề SK T sớm được quan tâm thông 

qua hệ thống văn bản pháp luật, các chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo vệ môi trường nhưng việc triển khai thực hiện còn hạn chế. 

Vậy cần lồng ghép vấn đề SK T  một cách đầy đủ trong các chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến 

cộng đồng dân cư. 

2. Cần có văn bản pháp luật, quy định riêng về vấn đề SK T. 

3. Cần có sự phân công, quy định cơ quan chức năng quản lý 

SK T tại địa phương. 

4. Theo ý kiến người dân thì mùi hôi thường xuyên xuất hiện vào 

ban đêm (23h - 4h), để khắc phục vấn đề này cần có các biện pháp cụ 

thể như thường xuyên kiểm tra việc xả thải của KCN DVTS             

Thọ Quang.  

5. Cần có chính sách tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người 

dân tại các khu dân cư gần KCN. 


