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LỜI MỞ ĐẦU 

Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình 

Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: mã số 2842210548 chứng nhận lần đầu ngày 

07 tháng 07 năm 2022 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3400399497, 

đăng ký lần đầu ngày 15/11/2004.  

Khu du lịch Hoàng Yến thuộc Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến (gọi tắt 

Cơ sở), ngành nghề, lĩnh vực hoạt động chính của cơ sở là hoạt động kinh doanh dịch vụ 

lƣu trú, nghỉ dƣỡng, nhà hàng, khách sạn. Cơ sở đƣợc xây dựng trên khu đất với tổng 

diện tích 5.742 m
2
 đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số DA 523997 và DA 523998 ngày 22/12/2020. 

Khu du lịch Hoàng Yến bắt đầu tái thiết và song hành đi vào hoạt động từ năm 

2005. Cơ sở đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng và đƣợc xác nhận qua phiếu 

xác nhận số 108/STNMT-MTg ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng Bình Thuận, với quy mô 82 phòng.  

Nhƣng trên thực tế, từ năm 2005 đến năm 2007, Cơ sở chỉ mới xây dựng và hoạt 

động với quy mô 54 phòng. Bên cạnh đó, Cơ sở xây hệ thống xử lý nƣớc thải với công 

suất 40 m
3
/ngày đêm vào năm 2007. 

Trong quá trình hoạt động, đi đôi với sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Bình 

Thuận, Cơ sở tiếp tục xây dựng Khu nhà nghỉ B mở rộng 18 phòng vào năm 2011, nâng 

quy mô hoạt động của Cơ sở lên 72 phòng. Năm 2014, xây dựng hoàn thiện Khách sạn 

Khu A (giai đoạn 2) với 25 phòng (tổng diện tích toàn Khu A là 1170,77 m
2
: 57 phòng) 

và xây mới khu nhà hàng D.  

Tính từ tháng 12 năm 2014 đến nay, Cơ sở xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động 

với tổng quy mô là 97 phòng kinh doanh dịch vụ nghỉ dƣỡng, khu nhà hàng, lễ tân, hồ 

bơi, xây dựng nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải với công suất thiết kế từ 40 m
3
/ngày 

đêm lên 60 m
3
/ngày đêm và đã đƣợc UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận tại Quyết định 

số 255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết khu du lịch Hoàng 

Yến – Canary Resort ngày 24/01/2018 và Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 

1202/GP-UBND ngày 14/05/2018 với lƣu lƣợng xả thải lớn nhất là 60 m
3
/ngày đêm. 

Khu du lịch Hoàng Yến đƣợc xây dựng và đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tƣ là 

47,586 tỷ đồng, do đó, căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng tại mục số I.2 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, theo đó Khu du lịch 

Hoàng Yến thuộc đối tƣợng nhóm II phải thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi trƣờng 

và thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trƣờng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 và các quy định hiện hành, 

đồng thời căn cứ theo khoản 3, Điều 28 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP cấp ngày 

10/01/2022 theo Phụ lục số X quy định về báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi 

trƣờng đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trƣờng tƣơng đƣơng với dự án 
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Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Kỹ thuật Môi trƣờng Minh Đạt VII 

nhóm II, Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến xin đƣợc đăng ký Giấy phép môi 

trƣờng cho dự án “Khu du lịch Hoàng Yến” tại số 60 Huỳnh Thúc Kháng, phƣờng Hàm 

Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trình UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, phê 

duyệt. 
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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở:  

-  Tên chủ cơ sở: Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến 

-  Địa chỉ văn phòng: 60 Huỳnh Thúc Kháng, phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

-  Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: ông Nguyễn Tiến Dũng  

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

-  Điện thoại: +84 252 3847 258 

-  Fax:  +84 252 3847 338    Email: info@canaryresort.vn 

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp: mã số 3400399497 đăng ký lần đầu 

ngày 15 tháng 11 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 25 tháng 01 năm 

2022. 

-  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: mã số 2842210548, chứng nhận lần đầu ngày 

07/07/2022. 

1.2. Tên cơ sở:  

-  Tên cơ sở: Khu du lịch Hoàng Yến 

-  Địa điểm cơ sở: 60 Huỳnh Thúc Kháng, phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

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

Giấy phép môi trƣờng thành phần đã đƣợc phê duyệt: 

+  Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng chi 

tiết khu du lịch Hoàng Yến – Canary Resort ngày 24/01/2018; 

+  Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 60.000053.T ngày 30 tháng 

10 năm 2009 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp; 

+  Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 1202/GP-UBND ngày 14/05/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

-  Quy mô của cơ sở: 

+  Khu du lịch Hoàng Yến đƣợc xây dựng trên tổng diện tích đất là 5.472 m
2
 

+  Các hạng mục công trình chính: Khu nhà nghỉ A (57 phòng), khu nhà nghỉ B (18 

phòng), Khu nhà nghỉ B mở rộng (khối nhà nghỉ 18 phòng), khu nhà nghỉ C (4 

phòng), nhà hàng khu A (170 chỗ), nhà hàng khu D (30 chỗ), khu tiền sảnh – hội 

nghị, khu bếp – kho nội bộ, hồ bơi, hệ thống cấp điện, cấp – thoát nƣớc, cây 

xanh, thảm cỏ, đƣờng nội bộ,… 

+  Tổng vốn đầu tƣ dự án là: 47.586.000.000 đồng (Bốn mƣơi bảy tỷ, năm trăm tám 

mƣơi sáu triệu đồng). 
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Bảng 1. Các hạng mục công trình của khu du lịch 

STT Công trình Số phòng Số ngƣời 

1 Khu nhà nghỉ A 57 114 

2 Khu nhà nghỉ B 18 36 

3 Khu nhà nghỉ B mở rộng 18 36 

4 Khu nhà nghỉ C 4 8 

5 Nhà hàng A - 170 

6 Nhà hàng D - 30 

7 Khu tiền sảnh – hội nghị  - - 

8 Khu bếp – kho nội bộ - - 

9 Hệ thống xử lý nƣớc thải  - - 

10 Hồ bơi - - 

11 

Công trình phụ trợ: Hệ thống cấp 

điện, cấp – thoát nƣớc, cây xanh, thảm 

cỏ, đƣờng nội bộ… 

- - 

Tổng số 97 394 

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

1.3.1 Công suất hoạt động của cơ sở:  

Khu du lịch Hoàng Yến hiện đang hoạt động với quy mô kinh doanh là 97 phòng. 

1.3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

Đặc trƣng của khu du lịch là kinh doanh dịch vụ ăn uống và phục vụ nhu cầu du lịch 

tham quan, nghỉ dƣỡng, thƣ giãn của khách du lịch trong và ngoài nƣớc. Do đó, dự án 

không có các hoạt động sản xuất nên không có quy trình công nghệ sản xuất. 

Sơ đồ quy trình kinh doanh của Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến đƣợc thể 

hiện tại Hình 1. 



Giấy phép môi trƣờng của Khu du lịch Hoàng Yến 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Kỹ thuật Môi trƣờng Minh Đạt 10 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình kinh doanh 

Thuyết minh sơ đồ quy trình kinh doanh: 

Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến tiến hành quảng cáo cũng nhƣ phối hợp 

với các Công ty lữ hành trong và ngoài nƣớc tìm kiếm nguồn khách du lịch về dự án 

mình. Sau khi biết đến, lựa chọn hình thức nghỉ dƣỡng theo nhu cầu, khách sẽ tiến hành 

đặt phòng tại khu du lịch. Trong quá trình nghỉ dƣỡng, du khách còn có thể thƣởng thức 

các dịch vụ khác của dự án. Với đặc trƣng của loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch, nƣớc 

thải phát sinh tại Khu du lịch Hoàng Yến chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của du khách 

nghỉ dƣỡng và cán bộ nhân viên tại dự án nhƣ: tắm giặt, ăn uống, vệ sinh, ... Ngoài ra, 

còn có hoạt động phát sinh nƣớc thải từ khu vực nhà hàng. 

1.3.3 Sản phẩm của cơ sở:  

Khu du lịch Hoàng Yến kinh doanh lĩnh vực khu du lịch kết hợp dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn phục vụ khách du lịch tham quan, nghỉ dƣỡng nên sản phẩm làm ra của Dự án 

là sản phẩm vô hình, không thể liệt kê. 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở: 

1.4.1 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất 

Với đặc trƣng dự án là kinh doanh du lịch nghỉ dƣỡng và nhà hàng. Dó đó, nguồn 

nguyên liệu chủ yếu của dự án là các loại thực phẩm dùng để chế biến thức ăn. Thành 

phần chủ yếu là: gạo, bún, mỳ, thịt các loại, hải sản tƣơi sống, rau củ quả các loại, các 

loại nƣớc uống,… Bên cạnh đó, còn sử dụng dầu ăn, các loại gia vị, bột các loại,…để 

Khách đặt phòng, đặt chỗ 

Dịch vụ nghỉ dƣỡng 

Sinh hoạt: 

Tắm giặt, 

vệ sinh, ăn 

uống... 

Khách trả phòng, trả chỗ 

Dịch vụ nhà hàng 

Chế biến 

thức ăn, 

vệ sinh 

bếp, và 

dụng cụ... 

Sử 

dụng 

nƣớc 

Sử 

dụng 

nƣớc 

Nƣớc 

thải 

Nƣớc 

thải 
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phục vụ cho quá trình hoạt động của khu du lịch. Các loại thực phẩm đƣợc lấy từ các vựa 

hải sản, vựa trái cây rau quả, các cửa hàng, siêu thị trong khu vực thành phố Phan Thiết. 

Ngoài ra, còn có các vật dụng tại các phòng nghỉ nhƣ xà phòng, sữa tắm, khăn tắm, giấy 

vệ sinh,… phục vụ sinh hoạt của du khách. Nguồn nguyên, nhiên liệu cũng đƣợc cung 

cấp từ các đơn vị sản xuất trong khu vực thành phố Phan Thiết và các vùng lân cận.  

Nhiên liệu phục vụ cho dự án chủ yếu là dầu DO, gas phục vụ nấu nƣớng, nhớt 

dùng để chạy ô tô, máy phát điện dự phòng,… Ngoài ra, khu du lịch còn sử dụng một số 

loại hóa chất tẩy rửa vệ sinh, Chlorine khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật. 

Khối lƣợng các nguyên liệu, nhiên liệu này đƣợc sử dụng tùy thuộc vào lƣợng 

khách từng thời điểm.  

Ngoài ra, còn có lƣợng thuốc thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đƣợc dùng để chăm 

sóc cây xanh đƣợc thống kê tại bảng sau: 

Bảng 2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật và phân bón 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lƣợng/tháng 

1 Phân bón (NPK) Kg 2 

2 Thuốc bảo vệ thực vật (Sherzol) Ml 1.000 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp) 

1.4.2 Nhu cầu sử dụng điện 

Hiện nay, Cơ sở đã hạ trạm biến áp công suất 320 KVA từ mạng lƣới điện trung thế 

đi ngang qua đƣờng Huỳnh Thúc Kháng. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở trung bình 

khoảng 9.000 kWh/tháng. (Nguồn: hóa đơn tiền điện của Cơ sở).  

Bên cạnh đó, Cơ sở đã trang bị 2 máy phát điện dự phòng nhằm phòng ngừa sự cố 

điện lƣới quốc gia cúp, công suất của 2 máy phát điện dự phòng là 150 KVA và 350 

KVA. Tuy nhiên, quá trình hoạt động Cơ sở chỉ sử dụng 01 máy công suất 150 KVA, 

máy còn lại dùng để dự phòng. 

1.4.3 Nhu cầu sử dụng nƣớc 

Khu du lịch Hoàng Yến hiện hoạt động với quy mô 97 phòng bao gồm phòng nghỉ, 

nhà hàng và các dịch vụ khác, nên nhu cầu sử dụng nƣớc của khu du lịch khi hoạt động 

chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của khách và nhân viên, khu dịch vụ, nhà hàng, phòng 

cháy chữa cháy và tƣới cây. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho khách trong khu nghỉ dƣỡng:  

Tổng số phòng có thể phục vụ khách nghỉ dƣỡng của khu du lịch là 97 phòng. Mỗi 

phòng sức chứa trung bình: 2 khách/phòng. Vậy tổng số khách tối đa tại các phòng là 194 

khách/ngày. Theo TCXDVN 33:2006 – Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng ống và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế thì định mức cấp nƣớc là: 200 lít/ngƣời/ngày. 
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Nhu cầu sử dụng nƣớc cho hoạt động của nhà hàng:  

Nhà hàng khu du lịch có khả năng phục vụ ngày cao điểm nhất là 200 lƣợt khách 

trong 02 buổi trƣa và chiều. Theo TCVN 4513-1988 – Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn 

thiết kế thì Tiêu chuẩn dùng nƣớc của nhà hàng của 1 ngƣời cho 1 bữa ăn là 25 lít/ngƣời. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho nhân viên phục vụ trong khu du lịch:  

Đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc tại khu du lịch là 30 ngƣời. Theo TCVN 

4513-1988 – Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế thì Tiêu chuẩn dùng nƣớc của 

nhân viên làm việc theo từng ca là: 45 lít/ ngƣời ngày. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho hồ bơi: 

Diện tích của hồ bơi là 200 m
2
, chiều sâu trung bình khoảng 1,5m. Do đó, lƣợng 

nƣớc cấp cho hồ bơi là 300 m
3
. Tuy nhiên, lƣợng nƣớc dùng cho hồ bơi không phát sinh 

thƣờng xuyên và hàng ngày định kỳ xả ra một lƣợng khoảng 3 m
3
/ngày đêm và thêm vào 

đúng lƣợng nƣớc đã xả. Lƣợng nƣớc này đƣợc bơm vào hồ bơi, hàng ngày đƣợc bơm lên 

bể lọc, sau đó khử trùng và bơm lại để tái sử dụng. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho việc giặt ủi: 

Hiện nay, tại cơ sở không phát sinh hoạt động giặt ủi. Cơ sở thuê giặt ủi bên ngoài. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho mục đích công cộng (tưới cây, tưới đường, giảm bụi): 

Theo tiêu chuẩn thiết kế và TCXDVN 33-2006 Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và 

công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, lƣợng nƣớc cần dùng cho nhu cầu công cộng nhƣ tƣới 

cây, tƣới đƣờng,… bằng 10% tổng lƣợng nƣớc cấp phục vụ sinh hoạt. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho phòng cháy chữa cháy: 

Dự tính khi có sự cố cháy, lƣợng nƣớc cần chữa cháy có lƣu lƣợng q = 10 l/s, theo 

TCVN 2622-1995, số đám cháy xảy ra đồng thời là 3 đám cháy với thời gian chữa cháy 

liên tục trong vòng 90 phút.  

Nhu cầu sử dụng nƣớc phục vụ các hoạt động trong khu du lịch đƣợc tính toán thể 

hiện tại bảng sau: 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nƣớc tại khu du lịch 

STT Đối tƣợng Số lƣợng 
Tiêu chuẩn 

dùng nƣớc 

Lƣu 

lƣợng 

(m
3
/ngày) 

1 Khách du lịch 194 khách 
200 

lít/ngƣời/ngày 
38,8 

2 Hoạt động của nhà hàng 
200 lƣợt khách 

2 buổi 
25 lít/ngƣời 10 

3 Nhân viên phục vụ 30 nhân viên 
45 lít/ ngƣời 

ngày 
1,35 
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STT Đối tƣợng Số lƣợng 
Tiêu chuẩn 

dùng nƣớc 

Lƣu 

lƣợng 

(m
3
/ngày) 

4 
Công cộng (tƣới cây, tƣới 

đƣờng, giảm bụi) 
- 10% Qsh 5,015 

5 Phòng cháy chữa cháy 
3 đám cháy 

90 phút 
10 l/s 162 

6 Hồ bơi - - 3 

Tổng cộng   220,165 

- Tổng lƣợng nƣớc sạch lớn nhất cần cấp cho Khu du lịch Hoàng Yến trong 01 

ngày: Qnc = 220,165 m
3
/ ngày đêm. 

- Lƣu lƣợng xả thải trung bình: Theo công thức bảo toàn khối lƣợng lƣợng nƣớc cấp 

dùng cho nhu cầu sinh hoạt sẽ bằng lƣợng nƣớc thải phát sinh tại Khu du lịch Hoàng Yến 

(không bao gồm lượng nước cấp cho mục đích công cộng, phòng cháy chữa cháy, hồ bơi) 

là 50,15 m
3
/ngày đêm. 

- Lƣu lƣợng xả thải lớn nhất (bằng công suất tối đa của hệ thống xử lý nước thải 

của Khu du lịch Hoàng Yến) là 60 m
3
/ngày đêm = 2,5 m

3
/giờ. 

Nguồn nƣớc sử dụng tại Khu du lịch Hoàng Yến hiện đƣợc lấy từ mạng lƣới cấp 

nƣớc thủy cục của khu vực cấp cho các hoạt động sinh hoạt của khách du lịch, nhân viên, 

nhà hàng (Đã hợp đồng với Công ty CP Cấp thoát nƣớc Bình Thuận). Đối với lƣợng 

nƣớc dùng cho mục đích tƣới cây, tƣới đƣờng, giảm bụi và hồ bơi, cơ sở sử dụng nƣớc 

ngầm từ 02 giếng khoan với tổng lƣu lƣợng hàng ngày khoảng 8 m
3
/ngày. 

  



Giấy phép môi trƣờng của Khu du lịch Hoàng Yến 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Kỹ thuật Môi trƣờng Minh Đạt 14 

Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG 

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

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Hiện nay, chƣa có quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trƣờng đối với tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, Khu du lịch Hoàng Yến phù hợp 

với quy hoạch về ngành du lịch tại tỉnh Bình Thuận.  

Khu du lịch Hoàng Yến tọa lạc tại phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 với mục tiêu xây dựng và phát triển 

Mũi Né thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, một điểm đến hàng đầu của Khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dƣơng và là trung tâm phát triển du lịch đi đầu trong vùng du lịch 

Nam Trung Bộ, qua đó thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc để phát triển địa phƣơng nói 

riêng và cả nƣớc nói chung. Ranh giới đƣợc quy hoạch của khu vực thành phố Phan Thiết 

khoảng 6.625 ha (trong đó phƣờng Mũi Né khoảng 2.525 ha, phƣờng Hàm Tiến khoảng 

1.004 ha, phƣờng Phú Hài khoảng 532 ha, xã Thiện Nghiệp khoảng 2.564 ha): Bao gồm 

dải đất ven biển từ phƣờng Phú Hài (giáp sông Phú Hài) đến hết ranh giới phƣờng Mũi 

Né, đƣợc giới hạn bởi đƣờng Võ Nguyên Giáp, đƣờng tỉnh 715, đƣờng giao thông liên xã 

hiện trạng xã Thiện Nghiệp, đƣờng quy hoạch theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc 

Bình. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Theo Báo cáo Tổng hợp thông tin cơ bản về kết quả quan trắc môi trƣờng tỉnh Bình 

Thuận năm 2020 số 08/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 27/01/2021, 

các chỉ tiêu pH, TSS, DO, Coliform, độ mặn, COD, dầu mỡ khoáng, amoni,… đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lƣợng nƣớc biển. 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của cơ sở là nƣớc biển ven bờ, phù hợp với nội 

dung của UBND tỉnh Bình Thuận quy định tại Điều 5 Quyết định số 37/2017/UBND-QĐ 

ngày 21/11/2017 Ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Nƣớc thải của khu du lịch sẽ đƣợc thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định 

trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận là nƣớc biển ven bờ tại khu phố 1, phƣờng Mũi Né, thành 

phố Phan Thiết. Chất lƣợng nƣớc vùng ven biển khu vực này còn khá tốt, nƣớc có màu 

xanh trong. Vùng biển nơi đây rất phong phú, đa dạng về tài nguyên sinh vật biển. Hệ 

sinh thái biển ở đây phong phú, điển hình của vùng biển nhiệt đới. Trong thời gian lập hồ 

sơ không phát hiện các hiện tƣợng bất thƣờng tại khu vực này. 

- Tác động đến hƣớng dòng chảy: Toàn bộ lƣợng nƣớc thải sau xử lý của dự án 

đƣợc chảy ngầm ra biển hòa vào tầng nƣớc mặt của nƣớc biển ven bờ - lớp sóng nên 
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hoàn toàn không gây tác động lên hƣớng dòng chảy trong biển. Bên cạnh đó, lƣu lƣợng 

nƣớc thải sau xử lý lớn nhất là 60 m
3
/ngày đêm tƣơng ứng với 0,0007 m

3
/s là rất nhỏ. 

Việc xả thải của dự án không gây tác động đáng kể lên hƣớng chảy dòng biển cũng nhƣ 

mực nƣớc biển ven bờ. 

- Tác động đến vận tốc dòng chảy: Với hình thức xả thải ven bờ và lƣu lƣợng tối đa 

chỉ 0,0007 m
3
/s, vận tốc dòng nƣớc thải sau xử lý của Khu du lịch Hoàng Yến là không 

đáng kể so với vận tốc của dòng chảy ven biển khu vực phƣờng Hàm Tiến. Do đó, việc 

xả nƣớc thải sau xử lý của Khu du lịch Hoàng Yến không gây tác động đáng kể lên vận 

tốc dòng chảy nƣớc biển ven bờ. 

Nƣớc biển khu vực dự án thuộc vùng bãi tắm, thể thao dƣới nƣớc; do đó, có rất ít 

loài hải sản cũng nhƣ phù du sống trong vùng nƣớc biển này. Nƣớc thải của Công ty CP 

Du lịch Khách sạn Hoàng Yến sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, k=1 xả 

vào nguồn nƣớc biển ven bờ; lƣu lƣợng khoảng 0,0007 m
3
/s là rất nhỏ nên nồng độ các 

thông số môi trƣờng nƣớc biển nguồn tiếp nhận không bị tác động đáng kể, các thông số 

này đều nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 10-MT:2015/BTNMT, vùng bãi tắm, 

thể thao dƣới nƣớc. Vì vậy, hệ sinh thái thủy sinh sẽ không bị tác động mạnh bởi việc xả 

nƣớc thải của dự án với chất lƣợng và lƣu lƣợng nƣớc sau xử lý đƣợc nêu trên.  
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1 Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1 Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Khu du lịch có độ dốc về phía biển. Do đó, hiện nay tại khu du lịch hệ thống thoát 

nƣớc mƣa đã thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh theo độ dốc địa hình, các tuyến mƣơng 

rãnh, ống gom đƣợc đặt dọc đƣờng giao thông nội bộ, thoát ra biển. 

- Nƣớc mƣa trên mái nhà: Nƣớc mƣa từ các mái nhà sẽ đƣợc thu gom về hố ga thu 

nƣớc mƣa. Nƣớc mƣa đƣợc thu gom giữa các hố ga theo tuyến ống D90 hoặc D114 sau 

đó nhập về tuyến ống thu gom nƣớc mƣa chính uPVC D114 thoát ra biển. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên nền đất và nền đƣờng: Theo độ dốc thiết kế một phần 

nƣớc mƣa thấm xuống lòng đất, hoặc chảy tràn ra biển nằm phía sau dự án. 

Tại cơ sở có bố trí hai cửa xả thoát nƣớc mƣa. Toàn bộ nƣớc mƣa đƣợc thu gom sẽ 

theo đƣờng ống tự chảy thoát ra biển. 

Khu du lịch đƣợc xây dựng trên khu vực đất cát có khả năng thấm hút nhanh và vị 

trí thoát nƣớc mƣa là ranh đất phía cuối dự án tiếp xúc với bờ biển, rất thuận lợi cho việc 

thoát nƣớc mƣa thẳng ra biển. Vì vậy, việc xảy ra ngập úng trong khu vực dự án do trời 

mƣa là không xảy ra. 

Các thông số thiết kế cơ bản của hệ thống thu gom: 

- Đường ống: 

+ Vật liệu, kích thƣớc: ống nhựa uPVC, đƣờng kính D90, D114. 

+ Tổng chiều dài đƣờng ống D114 trên nền khoảng 203m. 

+ Tổng chiều dài đƣờng ống D90 trên nền khoảng 60m. 

- Hố ga: 

+ Số lƣợng: 32 cái 

+ Kết cấu: Nắp đan BTCT, tƣờng xây gạch thẻ, đáy 2 lớp bê tông đá. 

+ Kích thƣớc: Dài x Rộng x Cao = 0,8 x 0,7 x 1,2 (m) = 0,56 m
2 

+ Cao độ: + 0,0m, - 1,2m. 

Nƣớc mƣa tại cơ sở đƣợc thu gom và thoát ra ngoài theo sơ đồ minh họa sau: 
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Hình 2. Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nƣớc mƣa 

(Bản vẽ Mặt bằng tổng thể thoát nước mưa được trình bày cụ thể tại Phụ lục 2) 

3.1.2 Thu gom, thoát nƣớc thải 

Thời gian qua, các công trình thu gom và xử lý nƣớc thải tại khu du lịch vẫn hoạt 

động ổn định, không có dấu hiệu bị quá tải. Trong quá trình hoạt động, có phát sinh một 

số sự cố kỹ thuật và hỏng hóc của các máy móc, thiết bị, tuy nhiên cơ sở đã khắc phục 

nhanh chóng để đảm bảo lƣợng nƣớc thải phát sinh hằng ngày đƣợc thu gom và xử lý 

hiệu quả, nƣớc thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định và nguồn tiếp nhận không có 

dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Công trình thu gom nƣớc thải: 

-  Nƣớc thải của khu du lịch phát sinh chủ yếu từ các nhà vệ sinh của các phòng nghỉ, 

khu dịch vụ và từ nhà bếp: 

+  Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh của các phòng nghỉ, khu dịch vụ đƣợc thu gom 

thành 02 đƣờng thu gom nƣớc thải riêng biệt: Nƣớc thải từ các bồn vệ sinh, hố xí 

đƣợc thu gom bằng ống uPVC D114 về hầm tự hoại; Nƣớc thải từ các bồn tắm, 

lavabo, nƣớc sàn nhà phòng vệ sinh đƣợc thu gom bằng đƣờng ống riêng uPVC 

D90 về ngăn cuối của hầm tự hoại. Nƣớc thải sau khi xử lý sơ bộ qua hầm tự 

hoại nƣớc thải đƣợc dẫn theo tuyến ống uPVC D114/D168 về hố ga thu gom 

nƣớc thải. 

+ Nƣớc thải từ nhà hàng chủ yếu phát sinh từ bếp ăn và quá trình vệ sinh dụng cụ 

(chén, bát,…). Đặc điểm chủ yếu của nguồn nƣớc thải này là có chứa dầu mỡ từ 

quá trình nấu nƣớng và vệ sinh dụng cụ. Vì vậy, cơ sở đã sử dụng các ngăn tách 

mỡ ngay tại khu bếp của nhà hàng để hạn chế lƣợng dầu mỡ hòa trong nƣớc thải. 

Nƣớc thải từ nhà bếp đƣợc thu gom theo ống uPVC D114 về các hố ga. 

Nƣớc thải từ phòng nghỉ và nhà hàng đƣợc thu gom tại các hố ga đƣợc dẫn theo 

tuyến ống có kích thƣớc D114/ D168 về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

Các thông số thiết kế cơ bản của hệ thống thu gom: 

-  Đường ống: 

+  Vật liệu, kích thƣớc: ống nhựa uPVC, đƣờng kính D90, D114, D168. 

+  Tổng chiều dài tuyến ống thu gom: tuyến ống D42 khoảng 63m, tuyến ống 

D60 khoảng 660m, tuyến ống D90 khoảng 400m. 

uPVC D90/D114 Nƣớc mƣa 

trên mái 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

trên nền 

Thấm vào đất 

hoặc chảy tràn 

ra biển 

Hố ga thu 

nƣớc mƣa 

Nƣớc biển ven 

bờ 
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- Hố ga: 

+  Số lƣợng: 35 cái 

+  Kết cấu: Tƣờng gạch thẻ, đáy BTCT, chống thấm. 

+  Kích thƣớc bể (Loại 1): Dài x Rộng x Cao = 0,8 x 0,8 x 1,2 (m) = 0.56 m
2
 

    Cao độ: + 0,0m, - 1,2m. 

+  Kích thƣớc bể (Loại 2): Dài x Rộng x Cao = 0,5 x 0,5 x 0,8 (m).  

    Cao độ: + 0,0m, - 0,8m. 

- Hầm tự hoại: 

+  Số lƣợng: 11 cái 

+  Kết cấu: Tƣờng xây gạch thẻ. 

+  Kích thƣớc: Dài x Rộng x Cao = 2,8 x 1,8 x 1,5 (m). 

+  Cao độ: + 0,0m, - 1,5m. 

- Bể tách mỡ: 

+  Số lƣợng: 1 cái 

+  Kết cấu: Nắp đan BTCT, tƣờng xây gạch thẻ, đáy bê tông đá. 

+  Kích thƣớc: Dài x Rộng x Cao = 4,500 x 0,800 x 1,500 (mm). 

+  Cao độ: + 0,0m, - 1,5m. 

Công trình thoát nƣớc thải: 

Nƣớc thải sau xử lý tại bể chứa đƣợc bơm theo đƣờng ống uPVC D42 dài 8m đến 

hố ga sau cùng, sau đó tự chảy theo đƣờng ống uPVC D114 dài 5m thoát ra biển.  

Điểm xả nƣớc thải sau xử lý: 

Nƣớc thải tự chảy từ hố ga sau cùng theo tuyến ống uPVC D114 đƣợc chôn ngầm 

dƣới nền cát, thoát ra biển. Nƣớc thải của khu du lịch sau xử lý đạt tiêu chuẩn của QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A trƣớc khi xả vào nguồn tiếp nhận. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

của khu du lịch là nƣớc biển ven bờ khu vực tại phƣờng Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 
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Hình 3. Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc thải tại cơ sở 

3.1.3 Xử lý nƣớc thải 

Nƣớc thải trƣớc khi đƣợc xử lý tập trung tại Hệ thống xử lý nƣớc thải, đƣợc thu 

gom và xử lý sơ bộ qua Hầm tự hoại, Bể tách mỡ,...  

 Hệ thống thu và xử lý nƣớc hồ bơi 

Hồ bơi đƣợc đầu tƣ đồng bộ hệ thống thu và xử lý nƣớc với công nghệ lọc bằng 

màng lọc nhằm xử lý tại chỗ loại nƣớc này. Lƣợng nƣớc đƣợc bơm vào hồ bơi, hàng 

ngày đƣợc bơm lên hệ thống lọc sau đó khử trùng và bơm lại để tái sử dụng. 

 Bể tự hoại  

Nƣớc thải từ nhà vệ sinh, hố xí sẽ đƣợc đƣa qua bể tự hoại trƣớc khi đấu nối vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung. Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là lắng cặn và phân 

hủy kỵ khí cặn lắng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 – 70% và theo BOD5 là 60 – 

65%. 

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nƣớc thải. Cặn lắng ở 

dƣới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 1 năm sử dụng, cặn này đƣợc hút ra 

theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đƣa đi xử lý. Nƣớc thải và cặn lơ lửng theo 

dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nƣớc đƣợc vi sinh 

yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nƣớc. 

Nƣớc thải sau khi xử lý qua bể tự hoại, nồng độ chất ô nhiễm đƣợc giảm bớt tuy 

nhiên vẫn cao hơn tiêu chuẩn nhiều. Do đó, nƣớc thải tiếp tục đƣợc xử lý tại hệ thống xử 

lý nƣớc thải tập trung của khu du lịch. 

Nƣớc thải 

từ hố xí 

Nƣớc thải từ 

lavabo, sàn 

nhà, bồn tắm 

 

Nƣớc thải từ 

nhà bếp 

Bể tự hoại 

Hố ga 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

Bể tách mỡ 

Nguồn tiếp nhận 
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Hình 4. Mô hình cấu tạo bể tự hoại 

 Bể tách mỡ  

Nƣớc thải từ nhà bếp của dự án bao gồm một lƣợng dầu mỡ không nhỏ khi xả thải 

vào đƣờng cống rãnh. Lƣợng dầu mỡ này nếu xả trực tiếp vào hệ thống thu gom nƣớc 

thải chung dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải sẽ làm tăng khả năng bị nghẹt bơm, hụt nƣớc 

của máy bơm, nghẹt đƣờng ống và là nguyên nhân làm cho hệ thống xử lý nƣớc thải xử 

lý không đạt hiệu quả. Bể tách mỡ đƣợc thiết kế nhằm phục vụ mục đích trên. 

Nƣớc thải khu bếp chảy trực tiếp vào Bể tách mỡ sau khi đi xuyên qua lớp lƣới lƣợc 

giữ lại các cặn bẩn và tạp chất lớn nhƣ xƣơng động vật, rau thừa, rác thải lớn, bao 

nylon... Nƣớc chứa dầu mỡ sẽ đi vào ngăn kế tiếp, để dầu mỡ nổi lên mặt nƣớc, lớp mỡ 

tích tụ dần tạo một màng ván trên bề mặt nƣớc, định kỳ xả van để lấy mỡ ra. Còn phần 

nƣớc đƣợc tách ra sẽ chảy ra ngoài. 

 

 

Hình 5. Nguyên tắc hoạt động của Bể tách mỡ 

 

 

 

 

Ống thoát hơi 

Nước thải vào Nước thải ra 
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 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 60 m
3
/ngày đêm 

Công nghệ đƣợc sử dụng trong hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án là ứng dụng sự 

kết hợp giữa các phƣơng pháp sau: 

-  Phƣơng pháp vật lý: Tách các vật liệu thô, chất lơ lửng có kích thƣớc lớn (Sử dụng 

song chắn rác). 

-  Phƣơng pháp hóa học: Khử trùng (Châm clorine tại bể tiếp xúc). 

-  Phƣơng pháp sinh học: Quá trình hiếu khí (Phân hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật 

hiếu khí tại bể sinh học); Màng lọc (hàm lƣợng bùn trong bể sinh học sẽ đƣợc giữ 

lại thông qua cơ chế vi lọc của màng, nƣớc thải sau khi ra khỏi màng có chất lƣợng 

rất tốt). 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Khu du lịch đƣợc thể 

hiện nhƣ sau: 
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Hình 6. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 60 m
3
/ngày  
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NƢỚC THẢI  

SINH HOẠT 

BỂ MBBR 2 (B04) 

Máy thổi 

khí 

 

NƢỚC THẢI SAU XỬ LÝ ĐẠT QCVN 14:2008/BTNMT, CỘT A, K=1 

BỂ TỰ HOẠI 

 

CHÚ THÍCH: 

Đƣờng nƣớc thải 

Đƣờng khí Đƣờng hóa chất 

Đƣờng bùn 

NƢỚC THẢI  

NHÀ BẾP  

BỂ TÁCH MỠ 

BỂ TRUNG GIAN (B02) 

BỂ LẮNG (B05) 

BỂ MBBR 1 (B03) 

Châm 

Chlorine 

BỂ CHỨA SAU XỬ LÝ 

(B07) 

BỂ KHỬ TRÙNG (B06) 

HỐ GA THU GOM 

Bơm nƣớc thải 

BỂ ĐIỀU HÒA (B01)  
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bể điều hòa (B01): 

Do tính chất của nƣớc thải dao động theo thời gian trong ngày, (phụ thuộc nhiều 

vào các yếu tố nhƣ: nguồn thải và thời gian thải nƣớc). Vì vậy, bể điều hòa là công trình 

đơn vị không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống xử lý nƣớc thải nào, đặc biệt là đối với nƣớc 

thải sinh hoạt. 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải, tạo chế độ làm 

việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tƣợng hệ thống xử lý bị quá 

tải. Đồng thời, không khí đƣợc sụt liên tục trong thời gian lƣu nƣớc tại bể điều hòa nhằm 

xáo trộn liên tục các hợp chất trong nƣớc thải và tạo môi trƣờng thuận lợi cho các vi sinh 

vật hiếu khí phân hủy trong các hạng mục xử lý kế tiếp. 

Bể trung gian (B02): 

Nƣớc thải đƣợc đi vào bể trung gian để ổn định lƣu lƣợng và lắng sơ bộ các hợp 

chất cặn lẫn trong nƣớc thải trƣớc khi đƣợc bơm vào các hạng mục xử lý nƣớc thải bằng 

vi sinh vật hiếu khí dính bám. 

Bể MBBR 1 (B03) và bể MBBR 2 (B04): 

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là công nghệ kết hợp đƣợc các ƣu điểm vƣợt 

trội của hệ thống xử lý bùn hoạt tính và bể lọc sinh học, sử dụng các giá thể sinh học cho 

các vi sinh vật bám vào tạo lớp màng để vi sinh vật phát triển và thực hiện phân hủy các 

chất hữu cơ, hợp chất nitơ, phospho trong nƣớc thải. Bể hoạt động tốt trong điều kiện lƣu 

lƣợng, tải lƣợng ô nhiễm cao. 

Trong bể hiếu khí dính bám MBBR, hệ thống cấp khí đƣợc cung cấp để tạo điều 

kiện cho vi sinh vật hiếu khí sinh trƣởng và phát triển. Đồng thời quá trình cấp khí phải 

đảm bảo đƣợc các vật liệu luôn ở trạng thái lơ lửng và chuyển động xáo trộn liên tục 

trong suốt quá trình phản ứng. Vi sinh vật có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ 

dính bám và phát triển trên bề mặt các vật liệu. Các vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa 

các chất hữu cơ trong nƣớc thải để phát triển thành sinh khối. Quần xã vi sinh sẽ phát 

triển và dày lên rất nhanh chóng cùng với sự suy giảm các chất hữu cơ trong nƣớc thải. 

Khi đạt đến một độ dày nhất định, khối lƣợng vi sinh vật sẽ tăng lên, lớp vi sinh vật phía 

trong do không tiếp xúc đƣợc nguồn thức ăn nên chúng sẽ bị chết, khả năng bám vào vật 

liệu không còn. Khi chúng không bám đƣợc lên bề mặt vật liệu sẽ bị bong ra rơi vào 

trong nƣớc thải. Một lƣợng nhỏ vi sinh vật còn bám trên các vật liệu sẽ tiếp tục sử dụng 

các hợp chất hữu cơ có trong nƣớc thải để hình thành một quần xã sinh vật mới. 

Tại bể sinh học hiếu khí, các tạp chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan đƣợc xử lý 

và chuyển hóa thành bông bùn sinh học. Máy thổi khí hoạt động luân phiên và hệ thống 

phân phối dạng đĩa có hiệu quả cao với kích thƣớc bọt khí nhỏ hơn 10mm sẽ cung cấp 

oxi cho bể sinh học. Lƣợng khí cung cấp vào bể với mục đích cung cấp oxy cho vi sinh 

vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ thành nƣớc và carbonic, chuyển hóa nitơ hữu cơ và 

amonia thành nitrat NO3
-
. Mặt khác, hệ thống phân phối khí còn có chức năng xáo trộn 

http://moitruongmivitech.com/category/xu-ly-nuoc-thai/
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đều nƣớc thải và bùn hoạt tính, tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các chất cần 

xử lý. Tải trọng chất hữu cơ của bể thổi khí thƣờng dao động từ 0,32-0,64 kg 

BOD/m
3
.ngày đêm và thời gian lƣu nƣớc dao động từ 4-12h. 

Oxy hóa và tổng hợp: CHONS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dƣỡng + vi khuẩn 

hiếu khí  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác 

Hô hấp nội bào: C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  5CO2 + 2H2O + NH3 + E 

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nƣớc H2O, 

vi khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobater còn oxy hóa ammonia NH2 thành nitrite 

NO2
-
 và cuối cùng là nitrate NO3

-
. 

Vi khuẩn Nitrisomonas: 2NH4
+
 + 3O2 2NO2

-
 + 4H

+
 + 2H2O 

Vi khuẩn Nitrobater: 2NO2
-
 + O2   2 NO3

-
 

Tổng cộng: NH4
+
 + 2O2  NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính dính bám là công trình đơn vịquyết 

định hiệu quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải là 

những chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học.Nƣớc sau khi ra khỏi bể này, hàm lƣợng COD 

và BOD giảm 80-95%. 

Cơ chế quá trình chuyển hóa chất hữu cơ (chất gây ô nhiễm) thành chất vô cơ (chất 

không gây ô nhiễm). Vi sinh vật hiếu khí, tùy tiện và kỵ khí sống trên bề mặt vật liệu sẽ 

lấy chất hữu cơ trong nƣớc thải làm thức ăn, quá trình này đồng hành với việc chất gây ô 

nhiễm đã đƣợc chuyển hóa thành chất không gây ô nhiễm. 

Bể lắng (B05): 

Tại bể lắng (B05) sẽ xảy ra quá trình tách cặn bùn (xác vi sinh) ra khỏi nƣớc. Phần 

nƣớc trong tiếp tục chảy qua bể khử trùng (B06) để triệt tiêu các thành phần vi sinh vật 

gây bệnh nhờ tác động của dung dịch khử trùng đƣợc cấp từ ngoài vào trƣớc khi tự chảy 

sang bể chứa sau xử lý (B07).  

Bể chứa bùn (B08): 

Phần bùn lắng dƣới đáy bể lắng (B05) định kỳ sẽ đƣợc xả về bể chứa bùn (B08). 

Tại đây sau thời gian lƣu thích hợp, bùn sẽ đƣợc phân hủy. Phần nƣớc dƣ từ bể phân hủy 

bùn sẽ đƣợc dẫn trở lại bể cân bằng để tiếp tục đƣợc xử lý. Phần bùn dƣ định kỳ sẽ đƣợc 

hút lên thải bỏ theo đúng quy định pháp luật. 

Nƣớc thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1 – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt đƣợc dẫn về Bể chứa sau xử lý, sau đó 

đƣợc tự chảy, xả ra biển. 
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Danh mục các bể của Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 4. Các hạng mục xử lý nƣớc thải tại HTXLNT tập trung 

STT Hạng mục 
Kích thƣớc  

(D x R x C) (m) 
Vật liệu 

Dung tích 

bể xử lý 

(m
3
) 

Thể tích 

chứa nƣớc 

(m
3
) 

1 Bể điều hòa (B01) 4,6 x 2,3 x 2,0 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

21,16 17,99 

2 

Bể trung gian 

(B02) [gồm 02 bể 

thông nhau, cùng 

độ sâu] 

(2,6 x 1,8 x 2,0) 

+ (2,8 x 2,0 x 2,0) 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

20,56 17,48 

3 Bể MBBR 1 (B03) 3,6 x 3,0 x 2,0 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

21,60 18,36 

4 Bể MBBR 2 (B04) 3,3 x 1,7 x 2,0 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

11,22 9,54 

5 Bể lắng (B05) 1,9 x 1,7 x 2,0 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

6,46 5,49 

6 

Bể khử trùng (B06) 

[gồm 03 bể thông 

nhau, cùng độ sâu] 

(2,6 x 1,8 x 2,0) 

+ (5,3 x 1,1 x 2,0) 

+ (2,6 x 1,3 x 2,0) 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

27,78 23,61 

7 
Bể chứa sau xử lý 

(B07) 
3,0 x 1,0 x 2,0 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

6,00 5,1 

8 Bể chứa bùn (B08) 1,7 x 1,0 x 2,0 

Đáy BTCT, 

tƣờng BTCT, 

nắp đan BTCT, 

xây chìm 

3,74 - 
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Danh mục các máy móc, thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 5. Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Tên vật liệu 
Số 

lƣợng 

Nhà sản xuất, 

Nơi cung cấp 

Tình trạng 

hoạt động 

B01 BỂ ĐIỀU HÒA     

1 

Bơm chìm: 

Đặc tính kỹ thuật: 

Q = 2,4 - 9m
3
/h, H = 30 - 42m, 

1,5Hp 

01 cái Ebara - Italy 
Hoạt động 

bình thƣờng 

2 
Hệ thống phân phối khí:       

Ống PVC, bọt khí thô 
01 bộ Việt Nam 

Hoạt động 

bình thƣờng 

B02 BỂ TRUNG GIAN    

3 

Bơm chìm: 

Đặc tính kỹ thuật: 

Q = 2,4 – 9m
3
/h, H = 30 – 42m, 

1,5Hp 

01 cái Ebara – Italy 
Hoạt động 

bình thƣờng 

B03 

B04 
BỂ MBBR 1 VÀ MBBR 2      

4 

Giá thể sinh học dính bám: 

PVC đặc chủng, diện tích bề mặt 

200m
2
/m

3
 

02 bộ 

(24 m
3
) 

Việt Nam 
Hoạt động 

bình thƣờng 

5 

Máy thổi khí: 

Đặc tính kỹ thuật: 

Q = 180 m
3
/h, 2,2kW, cột áp 

3.000mmAq 

02 bộ 
Anlet –  

Nhật Bản 

Hoạt động 

bình thƣờng 

6 
Hệ thống phân phối khí:       

Dạng đĩa, bọt khí mịn 
02 bộ USA  

B05 BỂ LẮNG       

7 

Bơm bùn dƣ:  

Đặc tính kỹ thuật: 

Q = 1,2 – 10 m
3
/h, H = 1,8 – 8,3 m, 

0,25kW 

01 cái Ebara – Italy 
Hoạt động 

bình thƣờng 

B06 BỂ KHỬ TRÙNG      

8 

Bơm định lƣợng dung dịch khử 

trùng: 

Đặc tính kỹ thuật: 

01 cái 
BlueWhite - 

USA 

Hoạt động 

bình thƣờng 
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STT Tên vật liệu 
Số 

lƣợng 

Nhà sản xuất, 

Nơi cung cấp 

Tình trạng 

hoạt động 

Q =10 – 60 lít /h, H = 10m, 40W 

9 
Bồn chứa dung dịch khử trùng: 

Vật liệu PVC, V = 300 lít 
01 cái Việt Nam 

Hoạt động 

bình thƣờng 

B07 BỂ CHỨA SAU XỬ LÝ      

10 

Bơm nƣớc thải: 

Đặc tính kỹ thuật: 

Q = 1,2 – 10,2 m
3
/h, H = 1,8 – 8,3 

m, 0,75kW 

01 cái  Ebara – Italy 
Hoạt động 

bình thƣờng 

CN ĐƢỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ    

11 

Hệ thống đƣờng ống, van kỹ 

thuật 

Vật liệu:  

- Ống dẫn nƣớc, hóa chất: uPVC 

- Ống dẫn khí trên cạn: PPR/STK 

- Ống dẫn khí dƣới nƣớc: uPVC,... 

- Van khí, van nƣớc, van một 

chiều, van 2 chiều,... 

- Khung đỡ, bát đỡ, cùm,... 

Phụ kiện: có chất liệu tƣơng ứng 

với đƣờng ống  

01 ht Việt Nam 
Hoạt động 

bình thƣờng 

HTĐ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN    

12 

Tủ điện điều khiển cho Bể Hóa lý 

- Vỏ tủ điện: Sơn tĩnh điện 

- Thiết bị điều khiển: 

 + Thiết bị chính: PLC. 

 + Thiết bị phụ: Đài Loan, Việt 

Nam 

01 ht Việt Nam 
Hoạt động 

bình thƣờng 

13 

Hệ thống cáp điện động lực 

- Cáp điện động lực: Cadivi 

- Phụ kiện:  

 + Ống luồn: uPVC - Việt Nam 

 + Ke pát đỡ: thép CT3 

 + Ống ruột gà 

 + Bảng tên, … 

01 ht Việt Nam 
Hoạt động 

bình thƣờng 

ĐH ĐỒNG HỒ ĐO    

14 Đồng hồ đo điện: 3P 01 ht Việt Nam Hoạt động 
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STT Tên vật liệu 
Số 

lƣợng 

Nhà sản xuất, 

Nơi cung cấp 

Tình trạng 

hoạt động 

bình thƣờng 

15 Đồng hồ đo lƣu lƣợng: D60 – D80 01 ht Việt Nam 
Hoạt động 

bình thƣờng 

Vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải bao gồm chức năng, chế độ điều khiển 

nhƣ sau: 

Bƣớc 1. Cấp nguồn điện cho hệ thống: 

Bật CB tổng nguồn điện 

Bƣớc 2. Vận hành máy thổi khí: 

-  Theo chế độ vận hành Man: Hệ thống đƣợc thiết kế gồm 02 máy thổi khí hoạt động 

luân phiên (1 cái chạy, 1 cái nghỉ). Ở chế độ vận hành Man, ngƣời vận hành chỉ cần 

cho máy thổi khí 1 hoặc máy thổi khí 2 hoạt động. Tuy nhiên thời gian hoạt động 

của mỗi máy thƣờng không quá 2h.  

-  Vận hành theo chế độ Auto: Ở chế độ vận hành Auto máy thổi khí đƣợc điều khiển 

bằng Timer, ngƣời vận hành bật đồng thời công tắc của 2 máy thổi khí. Sau khi 

công tắc đã đƣợc bật lên, máy thổi khí 1 sẽ hoạt động trong khoảng thời gian là 1h. 

Sau khi họat động đủ 1h, máy 1 sẽ ngƣng hoạt động, máy thổi khí 2 sẽ bắt đầu hoạt 

động và ngƣợc lại. Hai máy thổi khí sẽ thay phiên nhau hoạt động. 

Bƣớc 3. Vận hành bơm chìm hố thu gom: 

-  Theo chế độ vận hành Man: Ngƣời vận hành chỉ cần bật công tắc của bơm điều hòa. 

Nếu vận hành theo chế độ này, ngƣời vận hành cần chú ý kiểm soát nếu nƣớc cạn sẽ 

cháy bơm.  

-  Vận hành theo chế độ Auto: Ở chế độ vận hành Auto bơm hố thu đƣợc điều khiển 

bằng timer và phao kiểm soát mực nƣớc. Khi vận hành theo chế độ này, ngƣời vận 

hành mở công tắc của bơm hố thu. Sau khi công tắc đƣợc mở. Nếu trong hố thu 

đảm bảo đủ lƣợng nƣớc thải, phao kiểm soát mực nƣớc trong bể sẽ mở tín hiệu, 

bơm hố thu sẽ hoạt động theo thời gian mặc định đã đƣợc cài đặt tại timer. Trong 

trƣờng hợp hố thu không đảm bảo đủ lƣợng nƣớc thải, phao kiểm soát mực nƣớc 

trong hố thu thông báo tín hiệu về tủ điều khiển hệ thống, các bơm khi đƣợc bật lên 

theo chế độ auto sẽ không hoạt động cho đến khi đảm bảo đủ lƣợng nƣớc thải. 

Bƣớc 4. Vận hành bơm điều hòa: 

-  Theo chế độ vận hành Man: Ngƣời vận hành chỉ cần bật công tắc của bơm điều hòa. 

Nếu vận hành theo chế độ này, ngƣời vận hành cần chú ý kiểm soát nếu nƣớc cạn sẽ 

cháy bơm. 
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-  Vận hành theo chế độ Auto: Ở chế độ vận hành Auto bơm điều hòa đƣợc điều khiển 

bằng timer và phao kiểm soát mực nƣớc. Khi vận hành theo chế độ này, ngƣời vận 

hành mở công tắc của bơm điều hòa. Sau khi công tắc đƣợc mở. Nếu trong bể điều 

hòa đảm bảo đủ lƣợng nƣớc thải, phao kiểm soát mực nƣớc trong bể sẽ mở tín hiệu, 

bơm điều hòa sẽ hoạt động theo thời gian mặc định đã đƣợc cài đặt tại timer. Trong 

trƣờng hợp bể điều hòa không đảm bảo đủ lƣợng nƣớc thải, phao kiểm soát mực 

nƣớc trong bể không báo tín hiệu về tủ điều khiển hệ thống, các bơm khi đƣợc bật 

lên theo chế độ auto sẽ không hoạt động cho đến khi đảm bảo đủ lƣợng nƣớc thải. 

Bƣớc 5. Vận hành bơm bùn: 

-  Theo chế độ vận hành Man: Hệ thống bơm bùn đƣợc thiết kế với thời gian hoạt 

động ít và ngắn khoảng 15 phút/lần vận hành, không để kéo dài thời gian bơm do 

bùn không kịp lắng. Do đó khi vận hành theo chế độ Man, ngƣời vận hành chỉ cần 

bật công tắc của bơm bùn. 

-  Vận hành theo chế độ Auto: Ở chế độ vận hành Auto bơm bùn đƣợc vận hành theo 

điều khiển bởi Timer trong tủ điều khiển hệ thống. Do đó thời gian đƣợc cài đặt cho 

01 bơm hoạt động là 15 phút. Khi vận hành ở chế độ này, ngƣời vận hành bật công 

tắc của bơm bùn. Khi công tắc đƣợc bật lên bơm bùn sẽ hoạt động trong khoảng 

thời gian 15 phút. Sau khi hoạt động đủ thời gian, bơm bùn sẽ ngƣng hoạt động nhờ 

thiết bị đóng ngắt tự động trong tủ điều khiển. Thời gian ngƣng hoạt động đƣợc cài 

đặt là 1h. Sau 1h bơm bùn sẽ hoạt động trở lại. 

Bƣớc 6. Vận hành máy bơm hóa chất Chlorine: 

Bơm hóa chất chlorine từ bồn hóa chất đến bể khử trùng. 

-  Theo chế độ vận hành Man: Bật công tắc bơm hóa chất Clorine trên tủ điều khiển 

hệ thống theo chế độ Man. Khi vận hành bơm hóa chất Clorine theo chế độ Man, 

ngƣời vận hành cần chú ý đến thời gian hoạt động của bơm điều hòa. Thời gian hoạt 

động của bơm Clorine đƣợc tính theo thời gian hoạt động của bơm điều hòa. 

-  Vận hành theo chế độ Auto: Bật công tắc bơm theo chế độ Auto. Khi công tắc đƣợc 

bật lên, thời gian hoạt động của bơm Clorine đƣợc tính theo thời gian hoạt động của 

bơm điều hòa. Việc hoạt động và ngừng nghỉ của bơm sẽ do thiết bị điều khiển tự 

động trong tủ điều khiển. Quá trình hoạt động nhƣ trên phù hợp với lƣu lƣợng nƣớc 

thải biến động theo thời gian (ban ngày lƣu lƣợng thải lớn hơn ban đêm). Đồng thời 

tăng tuổi thọ cho bơm và tiết kiệm chi phí điện năng và hóa chất. 

Bƣớc 7. Kiểm tra bùn vi sinh bể sinh học: 

Trong quá trình vận hành bể sinh học bichip màu trắng thì vi sinh không còn (vi 

sinh chết) và ngƣợc lại bichip màng nhớt thì bùn vi sinh phát triển. Khi gặp sự cố bùn vi 

sinh chết thì bổ sung men vi sinh bể sinh học. 

Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: 

-  Chlorine khử trùng: Cho 0,3 kg/ngày. 

-  Dƣỡng chất, men vi sinh, chế phẩm sinh học: Tùy thuộc vào tình hình vi sinh của hệ 

thống, trung bình: 10 lít dƣỡng chất/ tháng, 2 lít men vi sinh/ tháng. 
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Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải bao gồm các máy móc, thiết bị hoạt động, định mức tiêu 

thụ điện năng đƣợc thể hiện bảng sau: 

Bảng 6. Lƣợng điện năng tiêu thụ trong 01 ngày đêm 

STT Thiết bị 
Số lƣợng 

(cái) 

Công 

suất 

(kW/h) 

Thời gian 

hoạt động 

(h) 

Tổng lƣợng 

điện năng 

tiêu thụ 

(kW) 

1 Bơm nƣớc thải  03 1,125 12 40,5 

2 Bơm nƣớc thải  01 0,75 12 9 

3 Bơm bùn tuần hoàn 01 0,25 2 0,5 

4 
Bơm định lƣợng dung 

dịch khử trùng 
01 0,04 12 0,48 

5 Máy thổi khí 02 2,25 12 54 

Tổng 104,48 
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 Hình 7. Bể xử lý nƣớc thải tập trung và một số thiết bị tại nhà điều hành 

Tại trạm xử lý nƣớc thải cũng đã lắp đặt đồng hồ đo lƣu lƣợng, đồng hồ điện riêng, 

có sổ nhật ký vận hành ghi chép hằng ngày, có sơ đồ công nghệ treo tại phòng điều hành 

và có ghi tên từng hạng mục của công trình xử lý nƣớc thải. 

  

Hình 8. Đồng hồ đo lƣu lƣợng 

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn nƣớc thải sau xử lý: 

Nƣớc thải sau xử lý đạt: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1 – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, chi tiết đƣợc thể hiện tại Bảng sau: 
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Bảng 7. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A, k=1  

01 pH - 5 - 9 

02 BOD5 mg/l 30 

03 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

04 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) mg/l 500 

05 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

06 Amoni (tính theo N) mg/l 5 

07 Nitrat NO3
-
 (tính theo N) mg/l 30 

08 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

09 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10 Phosphat PO4
3-

 (tính theo P) mg/l 6 

11 Tổng coliforms MPN/100ml 3.000 

(Nguồn: QCVN 14:2008/BTNMT) 

3.2 Công trình xử lý bụi, khí thải 

Các công trình và biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải cơ sở đã xây dựng và thực hiện 

nhƣ sau: 

Giảm thiểu khí thải, bụi từ các phương tiện vận chuyển khách du lịch ra vào cơ 

sở: 

-  Bố trí phòng lễ tân và bãi đậu xe khách ở gần đƣờng Huỳnh Thúc Kháng và tiền 

sảnh rộng để tiện đƣa đón khách ra vào một cách nhanh nhất; 

-  Thực hiện các giải pháp trồng cây xanh theo đúng quy định và tạo diện tích đất 

trồng để cải thiện môi trƣờng không khí trong khu vực. Ngoài phần diện tích dùng 

để xây dựng các hạng mục công trình, sân đƣờng nội bộ, toàn bộ diện tích còn lại là 

7.741,5 m
2
 (chiếm 50% diện tích khu đất) đƣợc bố trí rất nhiều thảm cỏ, cây xanh, 

lát đƣờng để tạo cảnh quan cho khu nhà đồng thời đảm bảo điều kiện vi khí hậu: 

+  Cây xanh khuôn viên: Cơ sở trồng cây thân thẳng, cao, tán lá rộng, dáng và hoa 

đẹp, đảm bảo chức năng chống bụi, tiếng ồn. Các loại cây hiện có nhƣ: nhƣ dừa 

kiểng, dừa, cau trắng, ,…Cây bụi, cây thân gỗ trồng cách tƣờng nhà và công trình 

từ 2-5m, cách vỉa hè từ 1,5 – 2m.  

+  Hoa, thảm cỏ trang trí: chọn các loại ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, không có 

mùi thu hút các loại côn trùng. Hoa đƣợc cắt xén thƣờng xuyên và hạn chế độ 

cao từ 35 – 55 cm. 
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-  Khu vực đƣờng nội bộ, thảm cỏ, cây xanh, hàng ngày nhân viên sẽ tiến hành vệ sinh 

tƣới và phun nƣớc tƣới ẩm vừa giảm bụi, vừa làm giảm bức xạ nhiệt từ mặt đƣờng 

và tạo môi trƣờng không khí mát mẽ cho khu du lịch;  

-  Quy định tốc độ khi các xe lƣu thông ra vào khuôn viên khu du lịch tối đa 5 km/h. 

Giảm thiểu khí thải phát sinh từ hoạt động nấu nướng trong nhà hàng: 

Việc nấu nƣớng thƣờng xuyên tại nhà bếp sẽ phát sinh ra khí thải, trong đó có các 

hạt bụi từ khói, lửa, trong đƣờng ống khí thải còn có sự xuất hiện của các hạt dầu mỡ, các 

chất gây mùi,… Dƣới nhiệt độ cao, sự phân hủy đƣờng, chất béo, và nhiệt phân protein 

và axit amin, có thể tạo ra các hợp chất gây kích thích đƣờng hô hấp, nhƣ acrolein và 

formaldehyd. Khói từ đốt nhiên liệu và khói từ nấu ăn có chứa nhiều chất độc hại nhƣ 

hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), amin, benzen và formaldehyd. Các sản phẩm thực 

phẩm oxy hóa nhanh chóng ở nhiệt độ nấu và tạo thành các hợp chất hữu cơ, đƣợc phát ra 

ở dạng hạt và khí, gây hại đối với cơ thể ngƣời nếu hít phải thƣờng xuyên.  

Do đó, để hạn chế tối đa tác động do hoạt động nấu nƣớng này, khu du lịch đã áp 

dụng một số biện pháp nhƣ sau: 

-  Khu nhà chế biến thức ăn phục vụ nhu cầu ăn uống đƣợc bố trí nằm cách xa khu 

nhà nghỉ của dự án để hạn chế mùi và khói từ hoạt động nấu nƣớng. 

-  Chế biến thức ăn đƣợc sử dụng bằng bếp gas. Phòng bếp rộng, sạch sẽ, Cơ sở đã lắp 

đặt ống hút D114 ngay tại khu vực bếp nấu để hút lƣợng khí phát sinh sau đó đƣa ra 

ống khói cao 10m so với mặt đất để khuếch tán ra môi trƣờng, ngoài ra còn bố trí 

các cửa sổ để thoát khí tự nhiên. 

-  Khu vực dự án gần biển nên thoáng khí, do đó tác động của mùi, khói thì quá trình 

chế biến thức ăn đƣợc phát tán nhanh, tác động không đáng kể đến môi trƣờng 

không khí của dự án. 

   

Hình 9. Hệ thống hút mùi và ống khói tại nhà bếp 
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Giảm thiểu khói bụi do hoạt động của máy phát điện dự phòng: 

Máy phát điện dự phòng của dự án đƣợc đặt trong phòng có diện tích 20 m
2
 

(D×R×C = 5m×4m×3,5m), chỉ đƣợc vận hành khi có sự cố mất điện lƣới. Do đó, nguồn 

ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ mang tính gián đoạn, không thƣờng 

xuyên, mức độ tác động đến môi trƣờng không cao và không phải tất cả các công trình 

đều sử dụng máy phát điện dự phòng. 

Máy phát điện sử dụng tại cơ sở có công suất 150 KVA và 350 KVA, đƣợc đặt 

trong thùng cách âm đƣợc thiết kế đi kèm với mỗi máy, có vỏ chống ồn và bộ chuyển đổi 

nguồn tự động (ATS) đi kèm. Việc tính toán chiều cao ống khói dựa theo tài liệu của 

Giáo sƣ tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998. 

Chiều cao ống khói đƣợc xác định theo phƣơng pháp sau: 

He = H +∆H 

Trong đó:  

He: là chiều cao hiệu dụng của ống khói 

H: là chiều cao thực của ống khói 

∆H: là độ dựng cột của ống khói 

 + Chiều cao hiệu dụng của ống khói đƣợc xác định nhƣ sau: 

1/2

e

Q
H 0,359

C V

 
    

(m) 

Trong đó: 

Q: là tải lƣợng khí thải trong không khí xung quanh (ở đây chỉ tính cho NOx, vì NOx 

có tải lƣợng ô nhiễm lớn nhất); tính toán theo Giáo trình hóa kỹ thuật môi trƣờng đại 

cƣơng, Nguyễn Quốc Bình, tải lƣợng chất ô nhiễm của NOx là 208 g/h ≈ 57,8 mg/s. 

C = 0,2 mg/m
3
 (QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh). 

V: vận tốc gió trong điều kiện bất lợi nhất, V = 1,5 m/s. 

Thay vào số ta đƣợc: 

1/2

e

57,8
H 0,359 4,98m

0,2 1,5

 
    

 

+Độ dựng ống khói: 

W D 0,00268 P D T
H (1,5 )

U T

   
     

Trong đó:  

W: là tốc độ tại miệng của ống khói (W ≥ 3 m/s, chọn W = 8 m/s) 
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D: là đƣờng kính của ống khói.  

(Cơ sở đã lắp đặt ống khói cho máy phát điện 150 KVA có đƣờng kính 60mm → D1 

= 0,06 m; ống khói cho máy phát điện 350 KVA có đƣờng kính 114mm → D2 = 0,114 

m) 

U: là vận tốc bên ngoài (U = 2,4 – 5,7 m/s. Chọn U = 2,4 m/s) 

P: là áp suất của khí quyển, = 1,1013 Mbar 

T: là nhiệt độ của khí thải, T = 473
0
K 

∆T: = 120
0
K 

Thay số vào công thức ta đƣợc: ∆H1 = 3 m, ∆H2 = 0,57 m 

Vậy chiều cao ống khói là: H1 = He - ∆H1 = 4,98 – 3 = 1,98 m 

H2 = He - ∆H2 = 4,98 – 0,57 = 4,41 m 

Kết quả tính toán cho thấy ở điều kiện vận tốc gió bất lợi nhất, để khí thải từ ống 

khói của máy phát điện không gây ô nhiễm đến môi trƣờng không khí xung quanh thì 

chiều cao ống khói cần thiết là 1,98m và 4,41m.  

Thực tế, cơ sở đã bố trí lắp đặt ống khói cho máy phát điện 150 KVA có đƣờng 

kính 60mm, chiều cao 4,5m và ống khói cho máy phát điện 350 KVA có đƣờng kính 

114mm, chiều cao 5m tính từ mặt đất đến miệng xả của ống khói, đảm bảo an toàn theo 

công thức đã tính. Ống khói đƣợc làm bằng thép không rỉ, chịu nhiệt độ cao. Hiện nay, 

ống khói của máy phát điện vẫn hoạt động tốt. 

Máy phát điện dự phòng tại khu du lịch không có thiết bị xử lý khí thải, tuy nhiên 

lƣợng khí thải phát sinh tại nguồn này là không liên tục và để giảm thiểu khí thải từ máy 

phát điện dự phòng, Cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: 

-  Sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp;  

-  Có sử dụng ống khói cho máy phát điện; 

-  Vị trí máy phát điện đặt cuối hƣớng gió và đặt cách xa so với các nhà nghỉ, nhà 

hàng,… 

-  Để hạn chế lƣợng khí thải ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện, Cơ sở đã đầu tƣ mua 

máy mới, chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện lƣới; 

-  Nhà đặt máy phát điện phía trên có mái che nhằm bảo vệ máy và hạn chế âm phát 

tán ra môi trƣờng bên ngoài, máy đƣợc đặt trên bệ bê tông chắc chắn, ở giữa chèn 

bằng lớp cao su có tính đàn hồi cao để hạn chế độ rung lan truyền ra các khu vực 

xung quanh 

-  Bố trí nhân viên bảo trì thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dƣỡng để phát 

hiện và giải quyết kịp thời sự cố.  
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Hình 10. Khu vực đặt máy phát điện  

Đối với khí thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung, nơi tập kết rác: 

-  Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải chủ yếu từ hố thu, bể điều hòa,… để 

hạn chế khí thải và mùi hôi phát sinh, cơ sở lắp đặt đƣờng ống hơi tại các bể, bể 

đƣợc xây âm dƣới đất, phía trên đƣợc bao phủ bởi thảm cỏ và bố trí cảnh quan bên 

trên. 

-  Các hố ga, tuyến cống thoát nƣớc đƣợc xây kín, có nắp đậy và âm dƣới đất. 

-  Định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến hút bỏ bùn dƣ tại Bể chứa bùn của hệ thống. 

-  Hệ thống xử lý đƣợc vận hành thƣờng xuyên, liên tục sục khí các bể điều hòa, bể 

sinh học để tránh tình trạng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. 

-  Rác sẽ đƣợc chứa trong các thùng chứa rác có nắp đậy, tránh cho ruồi muỗi phát 

triển và mùi hôi thoát ra gây ô nhiễm môi trƣờng không khí xung quanh. 

-  Bố trí khu vực chứa rác hợp lý, xa khu vực phòng nghỉ, nằm gần đƣờng Huỳnh 

Thúc Kháng, thuận tiện cho việc thu gom. Rác sau khi tập kết hàng ngày đƣợc Công 

ty Cổ phần Môi trƣờng và Dịch vụ đô thị Bình Thuận đến thu gom, vận chuyển đi 

xử lý bằng xe chuyên dụng tại bãi xử lý chung theo quy định của địa phƣơng. 

-  Bố trí nhân viên quét dọn, vệ sinh khu vực chứa rác hằng ngày, tránh để rác rơi vãi 

gây mùi hôi và mất mĩ quan khu du lịch. 

Đối với mùi hôi khi sử dụng phân bón, thuốc BVTV: 

Trong phạm vi dự án thì việc chăm sóc cây xanh và thảm cỏ cũng không gây ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng vì chủ yếu trồng các loại cây phù hợp với khí hậu tại 

chỗ, cho nên việc chăm sóc dễ dàng hơn, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật 

trong quá trình chăm sóc. Tuy nhiên, để hạn chế ảnh hƣởng của các loại thuốc bảo vệ 
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thực vật đối với môi trƣờng không khí xung quanh, tại dự án đã áp dụng một số biện 

pháp sau: 

-  Phân bón sử dụng để chăm sóc cây cảnh, bãi cỏ tại cơ sở là phân NPK với liều 

lƣợng khoảng 1,5kg/100m
2
/tháng. Thuốc bảo vệ thực vật với liều lƣợng sử dụng 

khoảng 0,015 lít/100m
2
/tháng. 

-  Để hạn chế lƣợng hóa chất bay vào không khí trong quá trình phun xịt, chủ cơ sở 

giao trách nhiệm cho nhân viên chăm sóc cây cảnh có kế hoạch phun xịt phù hợp và 

tuân thủ đúng hƣớng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp hạn 

chế nhằm tạo môi trƣờng trong lành trong khu vực, cụ thể nhƣ sau: 

+  Sử dụng các loại thuốc không thuộc danh mục cấm của Việt Nam. 

+  Thời gian phun và kỹ thuật phun, liều lƣợng thuốc đảm bảo đúng hƣớng dẫn của 

nhà sản xuất, Chi cục Bảo vệ thực vật tại địa phƣơng và Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn. 

+  Phun thuốc lúc đứng gió thƣờng là vào buổi chiều tối và đảm bảo thời gian cách 

ly giữa các lần phun, cũng nhƣ giữa các loại thuốc khác nhau đúng theo chỉ dẫn. 

+  Phun thuốc đúng lúc, đúng liều lƣợng, đúng phƣơng pháp: Chọn thời điểm phun 

để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đồng thời sử dụng liều lƣợng thuốc ít nhất. 

+  Đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc: Đọc kỹ và tuân theo các hƣớng dẫn an toàn 

đƣợc ghi trên nhãn. Trong mọi trƣờng hợp, khi phun thuốc chú ý đến các giải 

pháp an toàn lao động (đeo găng tay, mang khẩu trang, không hút thuốc, không 

ân uống trong khi sử dụng thuốc, tắm rửa sạch sau khi phun thuốc,…) 

+  Trong thời gian phun thuốc, không để khách du lịch vào khu vực mới phun xịt. 

+  Thƣờng xuyên khám sức khỏe cho công nhân trực tiếp phun thuốc trừ sâu. 

3.3 Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

-  Nguồn chất thải rắn phát sinh tại khu du lịch chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của 

khách, nhân viên, hoạt động nấu nƣớng của nhà hàng, hoạt động của các khu dịch 

vụ công cộng, ngoài ra còn chất thải rắn phụ trợ phát sinh từ quá trình dọn vệ sinh, 

cắt tỉa cây cảnh, sửa chữa nhà cửa,… Theo thực tế, tổng lƣợng chất thải rắn thông 

thƣờng phát sinh tại khu du lịch khoảng 185 kg/ngày, trong đó bao gồm: 

+  Tổng số cán bộ, nhân viên và khách du lịch tại cơ sở là 224 ngƣời, khối lƣợng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày là 150 kg/ngày. Chất thải này bao 

gồm các thành phần chủ yếu nhƣ: thực phẩm, giấy, bao bì, lon, chai nhựa, đồ 

hộp, thủy tinh,… (Nguồn tham khảo từ tác giả Nguyễn Văn Phước, sách Quản lý 

và xử lý chất thải rắn, nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 

2007 ước tính lượng chất thải phát sinh mỗi ngày ước tính khoảng 0,67 

kg/ngày/người). 
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+  Hoạt động nấu nƣớng của nhà hàng, và các dịch vụ công cộng phát sinh trung 

bình 30 kg/ngày, gồm các thực phẩm thừa từ quá trình nấu nƣớng, vỏ trái cây, 

gốc, rễ, rau củ quả hƣ, bao bì, giấy, hộp,… 

+  Chất thải rắn phụ trợ phát sinh từ quá trình dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh, tiểu 

cảnh, sửa chữa nhà cửa, phòng ốc trong khu du lịch, thay thế các máy móc, thiết 

bị nội thất hƣ hỏng,… Chất thải rắn từ hoạt động này phát sinh không thƣờng 

xuyên và khối lƣợng không đáng kể, thành phần phức tạp khó xác định vì tùy 

thuộc vào thời gian và nguồn phát sinh. Ƣớc tính lƣợng phát sinh khoảng 150 

kg/tháng, trung bình hàng ngày phát sinh 5 kg/ngày.  

-  Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động hằng ngày của khu du lịch đều 

đƣợc phân loại thu gom tại các thùng chứa đặt ở các vị trí khác nhau trong khu du 

lịch. Cụ thể nhƣ sau: 

+  Đối với các phòng nghỉ, nhà hàng: sử dụng các thùng rác loại nhỏ 12 lít đƣợc 

làm bằng nhựa với màu sắc phù hợp. 

+  Đối với nhà bếp, khu vực tập kết rác thải sinh hoạt: sử dụng các thùng rác loại 

trung 120 lít. 

+  Ven đƣờng nội bộ cũng bố trí các thùng rác có kích thƣớc 20 lít phù hợp với 

cảnh quan chung của khu du lịch và đƣợc đặt ở các vị trí thuận tiện nhất cho 

việc thu gom.  

-  Rác thải tại khu du lịch đƣợc tiến hành phân loại rác tại nguồn, phân thành 2 loại 

rác hữu cơ và các loại rác còn lại bằng việc bố trí các thùng chứa có màu sắc khác 

nhau và trên mỗi thùng đều có logo và các hình ảnh minh hoạ loại chất thải đƣợc bỏ 

vào thùng. 

-  Rác thải sinh hoạt cuối ngày sẽ đƣợc nhân viên tập kết về khu vực gần đƣờng 

Huỳnh Thúc Kháng sau đó đƣợc Công ty Cổ phần môi trƣờng và dịch vụ đô thị 

Bình Thuận đến thu gom và đem đi xử lý hằng ngày. 

-  Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc phân loại tại cơ sở phù hợp với mục đích quản lý, xử lý 

thành các nhóm nhƣ sau: 

+  Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động 

vật); 

+  Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni 

lông, thủy tinh); 

+  Nhóm còn lại. 

-  Chất thải phụ trợ trong quá trình cắt tỉa cây cảnh, sửa chữa nội thất sẽ đƣợc thu gom 

và đựng trong các bao, thùng chứa, lƣu trữ tại khu vực tập kết rác của cơ sở và liên 

hệ với đơn vị có chức năng tại địa phƣơng đến thu gom và xử lý. 

-  Để tránh tình trạng chất thải rắn tràn lan hay bị phân huỷ bởi các thành phần trong 

môi trƣờng, toàn bộ lƣợng chất thải rắn tràn lan hay bị phân huỷ bởi các thành phần 

trong môi trƣờng, toàn bộ lƣợng chất thải phát sinh trong khu du lịch đƣợc gom 1 



Giấy phép môi trƣờng của Khu du lịch Hoàng Yến 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Kỹ thuật Môi trƣờng Minh Đạt 39 

ngày/lần. Đồng thời bố trí nhân viên dọn đẹp, thu gom rác thừa rơi vãi sau khi thu 

gom và vệ sinh kho chứa rác tránh gây ra mùi hôi, mỹ quan của khu du lịch. 

-  Ngoài ra, Khu du lịch còn có phát sinh Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải bao 

gồm bùn phát sinh từ công đoạn xử lý sinh học (bùn sinh học) sẽ đƣợc thu gom và 

lƣu chứa tại bể chứa bùn sinh học của hệ thống xử lý nƣớc thải. Cơ sở sẽ thƣờng 

xuyên kiểm tra và tùy vào lƣợng bùn phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống xử 

lý nƣớc thải, khi bể chứa bùn đầy (dao động trong khoảng từ 6-12 tháng), cơ sở sẽ 

tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý. Do đó, không bố 

trí khu vực lƣu chứa bùn. 

-  Trong tƣơng lai, cơ sở vẫn sẽ duy trì công tác xử lý chất thải rắn thông thƣờng nhƣ 

trên (gia hạn hợp đồng với Ủy ban nhân dân phường Hàm Tiến, thu gom lưu giữ 

hợp vệ sinh và giao đơn vị có chức năng là Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ 

đô thị Bình Thuận thu gom và xử lý định kỳ đúng quy định). 

3.4 Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Công trình, biện pháp lƣu giữ chất thải nguy hại: 

Dự án không có công trình xử lý chất thải nguy hại.  

-  Chất thải nguy hại phát sinh tại khu du lịch ƣớc tính khối lƣợng là 23,725 kg/tháng. 

Công ty đã đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại tại Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải 

nguy hại mã số QLCTNH: 60.000053.T do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp ngày 

30/10/2009. Thành phần chất thải nguy hại điện thể hiện tại Bảng sau:  

Bảng 8. Thành phần và số lƣợng CTNH 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lƣợng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Hộp chứa mực in thải Rắn 0,125 08 02 04 

2 Bao bì mềm thải Rắn 0,5 14 01 05 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 1,0 16 01 06 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 15,0 17 02 03 

5 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả 

vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 0,5 18 02 01 

6 Pin, ắc quy thải Rắn 6,6 10 01 12 

Tổng số lƣợng  23,725  

-  Chất thải nguy hại phát sinh sẽ đƣợc thu gom và phân loại chứa vào các thùng nhựa 
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20l, 40l có nắp đậy, đối với chất thải nguy hại dạng lỏng đƣợc chứa trong thùng có 

nắp đậy kín, chặt. Thùng chứa có dán nhãn phân biệt và mã số phân loại chất thải 

nguy hại, lƣu chứa ở khu vực chứa rác nguy hại riêng của khu du lịch. 

-  Kho lƣu trữ chất thải nguy hại: đƣợc xây dựng với diện tích khoảng 2,5m
2
 (D×R×C 

= 2,5m×1m×2m) đƣợc bố trí có khả năng che chắn, tránh nắng, nƣớc mƣa rò rỉ, 

đồng thời sao cho nguy cơ cháy hay đổ tràn là thấp nhất. Kho đƣợc xây bằng gạch, 

bê tông, thép là những vật liệu xây dựng không dễ bắt lửa, thích hợp nhất vừa chống 

cháy vừa làm tăng độ bền và độ ổn định, ngoài ra, tại kho chứa cũng đã bố trí thiết 

bị PCCC phòng ngừa sự cố cháy nổ xảy ra. Kho chất thải nguy hại đến nay vẫn hoạt 

động bình thƣờng, đảm bảo cho việc lƣu chứa trong thời gian chờ đơn vị vận 

chuyển đến thu gom và xử lý. 

-  Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị 

TP.HCM đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại khu du lịch với tần 

suất 1 lần/ năm. 

   
Hình 11. Kho lƣu chứa CTNH tại khu du lịch 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

Tiếng ồn và độ rung từ máy phát điện dự phòng, hệ thống xử lý nước thải 

Vấn đề đáng quan tâm nhất khi sử dụng máy phát điện dự phòng là tiếng ồn phát ra 

khi vận hành máy và hoạt động của hệ thống máy móc tại trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

cũng gây ra tiếng ồn. Vì đây là khu du lịch cho nên vấn đề hạn chế tối đa tiếng ồn lớn gây 

ảnh hƣởng đến khách du lịch là điều quan trọng nhất. Để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

từ máy phát điện dự phòng, hệ thống máy móc của trạm xử lý. Chủ đầu tƣ đã áp dụng các 

biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung tại khu du lịch: 
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-  Máy phát điện, hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí xa các khu nhà nghỉ, dịch vụ, 

khu vui chơi giải trí của khu du lịch. 

-  Máy phát điện dự phòng đƣợc đặt trong thùng cách âm. 

-  Nền móng đặt các thiết bị bơm, thổi khí, máy phát điện đƣợc xây dựng bằng bê 

tông; 

-  Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo nhƣ thiết kế của các máy phát điện, 

máy bơm,… để gỉảm rung. 

-  Bảo dƣỡng hệ thống xử lý nƣớc thải, máy phát điện thƣờng xuyên nhằm phát hiện 

kịp thời các sự cố gây ra ồn, rung lớn. 

-  Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở đảm bảo đúng diện tích theo quy định 

nhằm tạo môi trƣờng nền cách âm so với các khu vực xung quanh. 

Tiếng ồn phát sinh tại các khu vực khác trong khu du lịch: 

Tiếng ồn phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày của khu du lịch tại các khu dịch vụ khu 

vui chơi giải trí, khu hồ bơi,… loại ô nhiễm này khó kiểm soát và thƣờng thì không gây 

ảnh hƣởng và tác động xấu đến môi trƣờng nên đƣợc xem là không đáng kể, biện pháp 

chống ồn thƣờng đƣợc áp dụng là trồng cây xung quanh khu vực và có khoảng cách ly an 

toàn đối với nguồn gây ồn. 

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn và độ rung của khu du lịch đƣợc áp dụng theo quy chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hạn chế tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

3.6 Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải: 

Công ty có các phƣơng án thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nƣớc 

thải tại khu du lịch nhƣ sau: 

- Bố trí nhân viên kỹ thuật thƣờng xuyên theo vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung, thực hiện vận hành, ghi chép vào sổ nhật ký vận hành hàng ngày, theo dõi 

chất lƣợng nƣớc thải đầu ra, phát hiện sự cố kịp thời, báo cáo ngay với cấp trên và 

có biện pháp khắc phục sự cố.  

- Thƣờng xuyên theo dõi hoạt động, bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ các máy móc thiết bị, 

tình trạng hoạt động của các bể xử lý. 

- Tại cơ sở, luôn bố trí các máy móc, thiết bị, trang trí thiết bị đi kèm,... dự phòng cần 

thiết để thay thế khi có sự cố. 

- Đảm bảo vận hành, bảo trì, bảo dƣỡng hệ thống xử lý nƣớc thải theo hƣớng dẫn kỹ 

thuật của nhà cung cấp. 

- Đối với sự cố tạm thời không thể vận hành hệ thống xử lý, toàn bộ lƣợng nƣớc thải 

thu gom từ dự án sẽ đƣợc lƣu chứa tại các bể xử lý với tổng dung tích 97,57 m
3
. 

Đồng thời, kiểm tra và khắc phục các sự cố ngay lập tức. 
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-  Trong thời gian khắc phục sự cố, công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu lƣợng 

nƣớc thải phát sinh: hạn chế tối đa các hoạt động sử dụng nƣớc, tuyên truyền cho 

khách và nhân viên sử dụng tiết kiệm nƣớc,… 

Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa của khu du lịch tƣơng đối nhỏ, chỉ 60 m
3
/ngày đêm 

và công ty luôn có các biện pháp khắc phục kịp thời.  

Khi hệ thống gặp phải sự cố trong quá trình vận hành, ngƣời vận hành hệ thống xử 

lý nƣớc thải phải thực hiện các bƣớc nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Dừng ngay quá trình vận hành của hệ thống xử lý nƣớc thải. Đồng thời 

thông báo đến quản lý cấp trên để báo cáo đến lãnh đạo công ty. 

- Bƣớc 2: Kiểm tra hệ thống dựa trên biểu hiện sự cố để xác định nguyên nhân. 

- Bƣớc 3: Khắc phục kịp thời những sự cố có nguyên nhân xuất phát từ thao tác vận 

hành sai quy trình. Đối với nguyên nhân do hƣ hỏng thiết bị có thể thay thế và sửa 

chữa, thực hiện biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với nguyên nhân không thể tự 

khắc phục, liên hệ với đơn vị chuyên môn về lĩnh vực xử lý nƣớc thải để hỗ trợ 

khắc phục sự cố hệ thống. 

- Bƣớc 4: Khi sự cố gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận (thay đổi 

nồng độ các thông số vƣợt quy cho phép) phải thông báo đến kịp thời phối hợp với 

các đơn vị chức năng liên quan để phối hợp giải quyết, khắc phục hậu quả. 

Trong quá trình hệ thống xử lý nƣớc thải đi vào vận hành đến nay, chƣa ghi nhận 

trƣờng hợp sự cố nghiêm trọng phải dừng hoạt động hệ thống hay quá tải về lƣu lƣợng, 

chỉ có một số sự cố về thiết bị nhƣ hƣ bơm nƣớc thải, máy thổi khí, đồng hồ nƣớc thải,… 

Tuy nhiên, cơ sở đã tiến hành thay thế bằng các thiết bị dự phòng (tại các bể xử lý luôn 

sử dụng 2 máy bơm hoặc 2 máy thổi khí chạy luân phiên và được kiểm tra, bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ), các thiết bị gặp sự cố sẽ đƣợc đem đi bảo hành hoặc sửa chữa trong 

ngày. 

Những sự cố & xử lý sự cố thường gặp:  

- Bơm nƣớc thải: Trong quá trình hoạt động, bơm có thể gặp phải sự cố nhƣ: nghẹt 

bơm do hút phải rác, cát, vật cản làm cho cánh bơm không quay, hoặc có sự cố về 

điện nhƣ mất pha hay vƣợt tải…khiến bơm không thể tiếp tục vận hành đƣợc. Khi 

gặp các sự cố nhƣ trên, còi báo sự cố sẽ báo động, đồng thời thiết bị đóng ngắt tự 

động trong tủ điều khiển sẽ tự động ngắt thiết bị gặp sự cố ra khỏi mạch điều khiển 

để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống. Các thiết bị còn lại không gặp sự cố vẫn hoạt 

động bình thƣờng theo chế độ Auto đã đƣợc cài đặt. Sau khi phát hiện sự cố, ngƣời 

vận hành cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Nếu do bơm nghẹt do cát 

lắng, hút phải rác hay do vật cản chui vào buồng bơm khiến bơm không thể hoạt 

động đƣợc. Ngƣời vận hành cần tạm ngƣng toàn bộ hệ thống, Tách bơm thu gom ra 

khỏi vị trí lắp đặt và tiến hành vệ sinh bơm. Nếu bơm gặp sự cố về điện nhƣ mất 

pha, vƣợt tải, chập điện…Ngƣời vận hành cần kiểm tra mạch điện trong tủ điều 

khiển, kiểm tra các thiết bị, kiểm tra đƣờng dây dẫn từ tủ điểu khiển đến các thiết bị, 

kiểm tra phao kiểm soát mực nƣớc…Nếu thấy cần thiết có thể kiểm toàn bộ hệ 

thống để tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố. 
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- Bơm thổi khí: Trong quá trình vận hành, nếu một trong các bơm gặp sự cố hỏng 

hóc, mất pha, hoặc vƣợt tải…không thể hoạt động đƣợc. Còi báo sự cố sẽ báo động, 

đồng thời thiết bị đóng ngắt tự động bên trong tủ điều khiển sẽ tự động ngắt bơm 

gặp sự cố ra khỏi mạch điều khiển để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống. Các thiết 

bị còn lại không gặp sự cố vẫn hoạt động bình thƣờng theo chế độ Auto đã đƣợc cài 

đặt. Ngoài ra ngƣời vận hành có thể sử dụng công tắc khẩn cấp để ngắt toàn bộ 

mạch điều khiển hệ thống để đảm bảo an toàn. Sau khi đã phát hiện sự cố, ngƣời 

vận hành cần ngắt nguồn điện toàn bộ hệ thống. Sau đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn 

đến sự cố và khắc phục sự cố trên, sau khi khắc phục phải đảm bảo an toàn mới tiếp 

tục đƣa vào vận hành. Trong trƣờng hợp thiết bị hƣ hỏng thì tách hoàn toàn thiết bị 

đó ra khỏi hệ thống trƣớc khi tiến hành sửa chữa. 

- Trường hợp vì lý do phải tạm ngưng vận hành hệ thống (mất điện, sự cố kỹ thuật, 

bảo trì hệ thống…) thực hiện các thao tác sau:  

+  Tắt toàn bộ các công tắc của từng thiết bị. 

+  Tắt CB nguồn điện cấp vào hệ thống. 

+  Kiểm tra hệ thống điện điều khiển. 

+  Viết nhật ký chung cho trạm xử lý, ký lƣu tại nhật ký hệ thống. 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Cơ sở đã trang bị hệ thống PCCC bao gồm:  

TT Tên phƣơng tiện 

Chủng 

loại, ký 

hiệu 

Số lƣợng Nơi bố trí lắp đặt 

1 
Bình bột chữa cháy xách 

tay 
MFZ8 24 

Từng tầng dãy 

phòng 

2 Bình chữa cháy xách tay MFZ4 02 Khu nhà hàng 

3 
Bình khí chữa cháy xách 

tay 
MT5 06 

Nhà hàng, khu nội 

bộ, bếp 

4 Tủ trung tâm báo cháy Tủ 15 zone 01 

Trung tâm báo cháy 

đặt tại phòng trực 

chữa cháy tầng trệt 

5 Đầu báo cháy khói Đầu 94 Các phòng nghỉ 

6 Đầu báo cháy nhiệt Đầu 27 Khu vực bếp 

7 
Đèn thoát nạn, đèn chiếu 

sáng sự cố 
cái 12 

Lối cầu thang, sảnh 

lễ tân 

8 
Máy bơm chữa cháy (bơm 

điện) 
PENTAX 01 

Tầng hầm (phòng 

máy bơm) 

9 
Máy bơm chữa cháy (máy 

dầu) 
cái 01 

Tầng hầm (phòng 

máy bơm) 
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10 Dây, lăn, vòi phun nƣớc Bộ 12 Mỗi tầng 2 tủ 

11 Họng nƣớc Họng 02 Tầng 1 

12 Hệ thống chống sét Bộ 01 Tại công trình 

13 Thang máy Thang 03 
Tại từng khu phòng 

nghỉ 

 

Ngoài ra, cơ sở còn áp dụng một số biện pháp nhằm phòng ngừa và ứng phó sự cố 

cháy nổ nhƣ sau: 

- Đƣờng nội bộ trong khu du lịch đƣợc thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ 

dàng. 

- Có kế hoạch định kỳ kiểm tra các phƣơng tiện, thiết bị PCCC. 

- Bên cạnh đó, để tránh hiện tƣợng quá tải điện, các biện pháp sau đƣợc áp dụng tại 

khu du lịch: 

+  Chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện sử dụng. 

+  Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát ra 

lửa khi dòng điện quá tải cần đƣợc thay dây mới. 

+  Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ 

nhƣ cầu chì, role,… 

- Phòng cháy do chập mạch: để đề phòng chập mạch, các khu chức năng có áp dụng 

các biện pháp nhƣ sau: 

+  Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ 

thuật an toàn nhƣ dây điện trần phía ngoài nhà phải cách xa nhau 0,25m. 

+  Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để buộc 

giữa dây điện. 

+  Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn,… phải chắc và gọn, điện nối vào 

mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không đƣợc trùng lên nhau. 

+  Phòng chống cháy trạm biến áp: nếu máy áp làm việc qúa công suất (hiện tƣợng 

ống báo nhiệt độ hoặc đồng hồ chỉ số quá an toàn) nên kiểm tra nhiệt độ. 

+  Nếu thấy phía thành nắp máy biến áp thế ngửi mùi khét và có khói trắng thì 

phải ngƣng ngay hoạt động của máy. 

+  Phòng đặt máy biến áp đƣợc xây dựng bằng vật liệu không cháy, cửa làm bằng 

vật liệu không cháy và mở ngoài. Trong các phòng máy biến áp không đƣợc để 

những vật gì khác. 

+  Phòng trang bị phƣơng tiện chữa cháy, bình CO2, cát, xẻng, sào cắt điện. 

Ngoài ra, Khu du lịch Hoàng Yến cũng đã lắp đặt 1 hệ thống chống sét trên mái của 

khu khách sạn khu A. Hệ thống chống sét bao gồm kim thu sét cao 3m, dây dẫn thoát sét 

và hệ thống tiếp địa, vật liệu chính là bằng đồng. 
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Hình 12. Một số thiết bị PCCC tại khu du lịch 

Biện pháp chữa cháy thiết bị điện: 

- Trƣớc khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành cứu chữa. 

Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2 để cứu chữa. Khi đám cháy đã phát triển lớn thì 

tuỳ tình hình cụ thể mà quyết định phƣơng pháp cứu chữa thích hợp. 

- Khi gắp điện, ngƣời chữa cháy phải đƣợc trang bị các dụng cụ bảo hộ nhƣ sào cách 

điện, bục cách điện, ủng, găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi rõ 

điện áp cho phép sử dụng. 

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố đối với chất thải nguy 

hại: 

Thực hiện theo đúng hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT về quản lý 

chất thải nguy hại. Cụ thể nhƣ sau: 

- Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án đƣợc thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó 

lƣu trong các thùng chứa có nắp đậy, không để nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo 

CTNH; 

- Thu gom toàn bộ lƣợng dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn,… Không để các 

CTNH cùng các rác thải thông thƣờng. 

- Hạn chế tối đa sửa chữa xe, máy móc, thiết bị tại khu vực dự án. 

- Bố trí nhân viên thu gom, có phƣơng án phòng ngừa CTNH khi có sự cố nhƣ cháy 

nổ, nƣớc mƣa chảy tràn. 

- Thiết kế kho lƣu trữ chất thải nguy hại: đƣợc thiết kế sao cho nguy cơ cháy hay đổ 

tràn là thấp nhất và phải bảo đảm tách riêng các chất không tƣơng thích nhƣ đã 

quy định trong TCVN 2622:1995. Vật liệu xây dựng kho phải là vật liệu không dễ 

bắt lửa và khung nhà phải đƣợc gia cố chắc chắn bằng bê tông hay thép. Tốt hơn 
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nên bọc cách nhiệt khung thép. Vật liệu cách nhiệt là vật liệu không bắt lửa chẳng 

hạn nhƣ len khoáng hay bông thuỷ tinh. Vật liệu thích hợp nhất vừa chống cháy 

vừa làm tăng độ bền và độ ổn định là bê tông, gạch đặc hay gạch bê tông. Ống dẫn 

hay dây điện bắt xuyên qua tƣờng chống cháy phải đƣợc đặt trong các nắp chụp 

chậm bắt lửa. 

3.7 Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (nếu có) 

Cơ sở không có công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác. 

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

đánh giá tác động môi trƣờng  

Không thay đổi so với nội dung Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết đã đƣợc phê 

duyệt.    

3.9 Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Khu du lịch Hoàng Yến thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn và 

đã đi vào hoạt động từ năm 2005, ngoài ra Khu du lịch nằm trong quy hoạch khu vực 

thực hiện du lịch, do đó không có kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, 

phục hồi môi trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

-  Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

+  Nguồn số 1: Từ hoạt động sinh hoạt của khách và nhân viên, khoảng 40,15 

m
3
/ngày. 

+  Nguồn số 2: Từ hoạt động của nhà hàng, khoảng 10 m
3
/ngày. 

-  Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 60 m
3
/ngày đêm. 

-  Dòng nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý của khu du lịch đƣợc xả ra nguồn 

tiếp nhận là nƣớc biển ven bờ tại phƣờng Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

-  Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

+ Thành phần đặc trƣng của nƣớc thải sinh hoạt là các chỉ tiêu: BOD5, COD, TSS 

(cặn lơ lửng), chất dinh dƣỡng (N, P), dầu mỡ và Coliform… Tính chất đặc trƣng của 

nƣớc thải sinh hoạt là chứa nhiều chất hữu cơ có khả năng bị phân hủy sinh học, ngoài ra 

còn có các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Nồng độ các 

chất hữu cơ trong nƣớc thải sinh hoạt trong khoảng 150 – 450 mg/l theo trọng lƣợng khô. 

Có khoảng 20 – 40% chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học. Đặc tính chung của nƣớc thải 

sinh hoạt thƣờng bị ô nhiễm bởi các chất cặn bã hữu cơ, các chất hữu cơ hòa tan (thông 

qua các chỉ tiêu BOD5/COD), các chất dinh dƣỡng (Nitơ, photpho), các vi trùng gây bệnh 

(E.coli, coliform…). 

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải đƣợc thể hiện tại bảng 

sau: 

Bảng 9. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

A, k=1  

01 pH - 5 - 9 

02 BOD5 mg/l 30 

03 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

04 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) mg/l 500 

05 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

06 Amoni (tính theo N) mg/l 5 

07 Nitrat NO3
-
 (tính theo N) mg/l 30 

08 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

09 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10 Phosphat PO4
3-

 (tính theo P) mg/l 6 
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STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

A, k=1  

11 Tổng coliforms MPN/100ml 3.000 

-  Vị trí, phƣơng thức xả thải, nguồn tiếp nhận: 

+  Vị trí xả nƣớc thải: Tọa độ vị trí quan trắc (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 108
0
30

’
, múi chiếu 3

0
): X = 1210783, Y = 473455. 

+  Phƣơng thức xả thải: Nƣớc thải sau xử lý tại bể chứa đƣợc bơm theo đƣờng ống 

uPVC D42 dài 8m đến hố ga sau cùng, sau đó tự chảy theo đƣờng ống uPVC 

D114 dài 5m thoát ra biển. 

+  Chế độ xả thải: Xả gián đoạn 8 giờ/ngày (Ƣu tiên xả vào buổi tối từ 21h đến 5h). 

+  Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc biển, vùng biển ven bờ tại khu phố 4, phƣờng 

Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

4.2 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

-  Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+  Nguồn số 1: Tại khu vực đặt máy phát điện dự phòng. 

+  Nguồn số 2: Tại khu vực đặt máy móc, thiết bị (bơm, máy thổi khí…) của Hệ 

thống xử lý nƣớc thải. 

-  Vị trí, tọa độ: 

+  Nguồn số 1: X = 1210490; Y = 473584 

+  Nguồn số 2: X = 1210792; Y = 473455 

-  Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 10. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

(theo mức âm tƣơng đƣơng, dBA) 

TT Khu vực 
Từ 6 giờ 

đến 21 giờ 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 - 

2 Khu vực thông thƣờng 70 55 - 

Bảng 11. Giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, 

thƣơng mại, dịch vụ 

TT Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho 

phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 

6 giờ - 21 giờ 21 giờ - 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 60 55 - 
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2 Khu vực thông thƣờng 70 60 - 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Tại thời điểm lấy mẫu, khu du lịch đang hoạt động với công suất khoảng 70%, hệ 

thống xử lý nƣớc thải hoạt động bình thƣờng, không gặp sự cố. 

5.1.1. Quan trắc nƣớc thải đầu vào 

Công ty hợp đồng với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trƣờng Phƣơng Nam thực 

hiện quan trắc định kỳ. Kết quả phân tích nƣớc thải đầu vào của hệ thống xử lý nƣớc thải 

năm 2022 đƣợc thể hiện tại các bảng sau: 

Bảng 12. Kết quả quan trắc nƣớc thải đầu vào 

STT CHỈ TIÊU 
ĐƠN 

VỊ 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH QCVN 

14:2008/ 

BTNMT, 

cột A, 

k=1 

8/3/2022 21/6/2022 19/9/2022 16/12/2022 

1 pH - 6,47 6,75 6,63 6,71 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 73 80 100 92 30 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 42 47 108 53 50 

4 
Tổng chất rắn hoà 

tan (TDS) 
mg/l 486 425 397 548 500 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 1,03 1,05 1,12 1,19 1 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 30,5 32,3 33,5 35,8 5 

7 
Nitrat NO3

-
 (tính 

theo N) 
mg/l 21,2 31 33,4 28,7 30 

 8 
Phosphat PO4

3-
 

(tính theo P) 
mg/l 6,17 7,52 7,03 8,11 6 

9 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 3,86 4,87 3,92 5,22 5 

10 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l 8,42 11,3 12,6 21 10 

11 Coliform 

MPN/

100m

l 

1,5 × 10
4
 2,4 × 10

4
 1,4 × 10

5
 4,6 × 10

4
 3.000 
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Nhận xét: Qua Bảng nhận thấy nƣớc thải trƣớc khi xử lý của Công ty CP Du lịch 

Khách sạn Hoàng Yến khi so với QCVN 14:2008/BTNMT cột A, k=1 thì đa số các chỉ 

tiêu đều vƣợt giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

5.1.2. Quan trắc nuớc thải đầu ra 

Công ty hợp đồng với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trƣờng Phƣơng Nam thực 

hiện quan trắc định kỳ. Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải 

năm 2022 đƣợc thể hiện tại các bảng sau: 

Bảng 13. Kết quả quan trắc nƣớc thải đầu ra 

STT CHỈ TIÊU 
ĐƠN 

VỊ 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH QCVN 

14:2008/ 

BTNMT, 

cột A, 

k=1 

8/3/2022 21/6/2022 19/9/2022 16/12/2022 

1 pH - 6,84 6,96 6,88 6,87 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 24 25 26 22 30 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 22 24 25 20 50 

4 
Tổng chất rắn hoà 

tan (TDS) 
mg/l 180 193 207 204 500 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 0,11 0,1 0,54 0,08 1 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 4,28 4,83 3,68 4,71 5 

7 
Nitrat NO3

-
 (tính 

theo N) 
mg/l 19,4 22,4 22,8 17,3 30 

 8 
Phosphat PO4

3-
 

(tính theo P) 
mg/l 1,32 1,76 4,37 1,48 6 

9 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 0,94 1,03 1,43 1,0 5 

10 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l 2,47 5,8 6,6 5,1 10 

11 Coliform 

MPN/

100m

l 

2.100 2.400 2.000 2.000 3.000 

Nhận xét: Qua Bảng nhận thấy nƣớc thải sau khi xử lý của Công ty CP Du lịch 

Khách sạn Hoàng Yến khi so với QCVN 14:2008/BTNMT cột A, k=1 thì các chỉ tiêu 

nằm trong khoảng giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
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5.1.3. Nguồn tiếp nhận 

Nguồn tiếp nhận của Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến là nguồn nƣớc 

biển. Chất lƣợng nƣớc vùng ven biển khu vực khu phố 1, phƣờng Hàm Tiến, thành phố 

Phan Thiết còn khá tốt, nƣớc có màu xanh trong. Trong thời gian lập báo cáo không phát 

hiện các hiện tƣợng bất thƣờng tại khu vực này.  

Công ty hợp đồng với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trƣờng Phƣơng Nam thực 

hiện quan trắc định kỳ. Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải 

năm 2022 đƣợc thể hiện tại các bảng sau: 

Bảng 14. Kết quả quan trắc nguồn tiếp nhận 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH QCVN 14:2008/ 

BTNMT, cột A, 

k=1 
21/6/2022 16/12/2022 

1 pH - 7,08 6,96 6,5 – 8,5  

2 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 20 23 50 

3 Amoni (tính theo N) mg/l 0,21 0,31 0,5 

 4 PO4
3-

 (tính theo P) mg/l 0,17 0,22 0,3 

5 Coliform 
CFU/ 

100ml 
460 750 1.000 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Cơ sở không tiến hành quan trắc bụi, khí thải. 

  



Giấy phép môi trƣờng của Khu du lịch Hoàng Yến 

Chủ đầu tƣ: Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Kỹ thuật Môi trƣờng Minh Đạt 53 

Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1.     Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.1.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Căn cứ khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và Điều 97 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì Khu du lịch 

Hoàng Yến không thuộc đối tƣợng phải thực hiện chƣơng trình quan trắc định kỳ đối với 

nƣớc thải. 

Căn cứ khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì Khu du lịch 

Hoàng Yến không thuộc đối tƣợng phải thực hiện chƣơng trình quan trắc định kỳ đối với 

bụi, khí thải công nghiệp. 

6.1.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ khoản 1 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và Điều 97 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì Khu du lịch 

Hoàng Yến không thuộc đối tƣợng phải thực hiện chƣơng trình quan trắc tự động, liên 

tục đối với nƣớc thải. 

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì Khu du lịch 

Hoàng Yến không thuộc đối tƣợng phải thực hiện chƣơng trình quan trắc tự động, liên 

tục đối với bụi, khí thải công nghiệp. 

6.1.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

cơ sở 

 Đối với nƣớc thải: 

Để theo dõi chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý, Khu du lịch Hoàng Yến đề xuất thực 

hiện chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải nhƣ sau: 

- Vị trí: Tại bể chứa nƣớc sau xử lý của Hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Tần suất quan trắc: 1 năm/lần. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Amoni, Nitrat, Phosphat, Sunfua, Dầu 

mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng coliforms. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1. 

 Đối với chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại: 

Cơ sở thƣờng xuyên theo dõi về khối lƣợng và chủng loại nguồn chất thải rắn và 

chất thải nguy hại phát sinh và giám sát quá trình thu gom, vận chuyển và chuyển giao 

chất thải với đơn vị vận chuyển. 

 Đối với các sự cố môi trƣờng: 

Cơ sở thƣờng xuyên theo dõi, giám sát các công trình bảo vệ môi trƣờng, bảo trì, 

bảo dƣỡng các máy móc, thiết bị định kỳ nhằm phát hiện và xử lý sự cố kịp thời. 
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6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc hằng năm: 

Bảng 15. Chi phí phân tích chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý 

STT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

I Chi phí phân tích các mẫu nƣớc/năm 1.400.000 

a 
Phân tích chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 

14:2008/BTNMT 
1.400.000 

1 pH - 1 30.000 30.000 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 1 80.000 80.000 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 1 60.000 60.000 

4 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) mg/l 1 60.000 60.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 70.000 70.000 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 1 60.000 60.000 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 1 70.000 70.000 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 1 400.000 400.000 

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 

1 
400.000 400.000 

10 
Phosphat (PO4

3-
) 

(tính theo P) 
mg/l 

1 
70.000 70.000 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 1 100.000 100.000 

II 
Chi phí nhân công phân tích 

trong một lần lấy mẫu 
lần 

1 
200.000 200.000 

III 
Thuê đơn vị tƣ vấn tổng hợp 

báo cáo giám sát 
Lần 1 3.000.000 3.000.000 

A Tổng kinh phí thực hiện giám sát nƣớc thải/năm (I+II+III) 4.600.000 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ 

SỞ 

Trong 2 năm 2020 và 2021, Khu du lịch Hoàng Yến không có hoạt động kiểm tra, 

thanh tra về công tác bảo vệ môi trƣờng. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƢ 

Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến cam đoan các nội dung, thông tin trong 

hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật.  

Công ty CP Du lịch Khách sạn Hoàng Yến xin cam kết: 

-  Xả nƣớc thải theo nội dung giấy phép đƣợc cấp, không xả nƣớc thải chƣa đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia vào nguồn nƣớc, ra ngoài môi trƣờng dƣới bất kỳ hình thức 

nào và tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật tài nguyên 

nƣớc 

-  Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, phối hợp với cơ quan quản 

lý khắc phục sự cố môi trƣờng; 

-  Bồi thƣờng thiệt hại trong trƣờng hợp gây ra ô nhiễm, sự cố môi trƣờng; 

-  Quan trắc, giám sát hoạt động vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải và hoạt động xả 

thải vào nguồn nƣớc. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Giấy tờ pháp lý 

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp 

-  Giấy chứng nhận đầu tƣ 

-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

-  Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết 

-  Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc 

-  Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại 

Phụ lục 2: Bản vẽ 

Phụ lục 3: Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 

Phụ lục 4: Các phiếu kết quả quan trắc môi trƣờng tại cơ sở 

 

 

 


