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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tƣ:  

Công ty TNHH Medlatec Hà Tĩnh  

- Địa chỉ văn phòng: Số 415 đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, phƣờng Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Trọng Hùng;  Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 1900565656. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3002251879 do phòng Đăng ký kinh 

doanh - sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 26/01/2022. 

1.2. Tên dự án đầu tƣ:  

Phòng khám chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh. 

1.2.1.  Địa điểm thực hiện dự án:  

Dự án đƣợc thực hiện tại số 415 đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, phƣờng Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 140m
2
. Phạm 

vi ranh giới của dự án nhƣ sau: 

 + Phía Đông: Giáp khu dân cƣ phƣờng Thạch Quý; 

 + Phía Tây: Giáp khu dân cƣ phƣờng Thạch Quý; 

 + Phía  Bắc: Giáp khu dân cƣ phƣờng Thạch Quý; 

 + Phía Nam: Giáp đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 
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 Mối tƣơng quan của Dự án với các đối tƣợng kinh tế - xã hội 

- Hệ thống đƣờng giao thông:  hu Dự án có vị trí giao thông khá thuận lợi. Vị trí 

thực hiện dự án nằm ngay bên cạnh tuyến đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông giao với đƣờng 

Mai Thúc Loan và đƣờng Nguyễn Trung Thiên, đây cũng là tuyến đƣờng vận chuyển 

nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng cũng nhƣ khi dự án đi vào hoạt động. 

- Khu dân cƣ: Xung quanh khu vực dự án là khu dân cƣ tập trung thuộc phƣờng 

Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh: 

Vị trí dự án cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 1000m về phía Tây; Cách Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 100m về phía Nam 

 Hiện trạng sử dụng khu đất dự án 

Khu vực thực hiện dự án là khu nhà đƣợc thuê làm phòng khám của ông Hoàng 

Anh Dũng, chủ sở hữu căn nhà 4 tầng, lô đất 196, đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, phƣờng 

Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.  hu đất cách tim đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông về phía 

nam 15m, cosd nền xây dựng công trình là +0,45m so với cos đƣờng Hải Thƣợng Lãn 

Ông. Xung quanh là đất ở đã quy hoạch tuy nhiên hiện tại vẫn để trống và chƣa có công 

trình xây dựng. 

1.2.2. Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tƣ công):  

- Dự án thuộc nhóm C theo Luật đầu tƣ công số 39/2019/QH14. Và thuộc mục số 

II, phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.  

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tƣ:  

Dự án “Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh” đƣợc xây 

dựng tại số 415, đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, phƣờng Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Diện tích xây dựng: 140m
2
; 

- Diện tích sàn xây dựng: 560m
2
; 

- Loại Công trình: Công trình dân dụng - Cấp III. 

Phòng khám Medlatec cung cấp các dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm và chăm sóc sức 

khỏe tại nhà. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 
xuất của dự án đầu tƣ 

 - Quy trình lấy mẫu xét nghiệm của phòng khám: 
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1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ:  

Sản phẩm của dự án là kết quả phân tích mẫu xét nghiệm của khách hàng.  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ: 

1.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Khối lƣợng các loại nguyên, vật liệu xây dựng 

Phòng khám thuê lại nhà để sử dụng do đó không phát sinh các hoạt động thi công 

xây dựng. Các hoạt động phát sinh trong giai đoạn thi công chỉ bao gồm lắp đặt thiết bị, 

máy móc cho phòng khám, lắp đặt hệ thống xử lý nƣớc thải. 

b. Các máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án  

Bảng 1. 1. Trang thiết bị sử dụng trong quá trình khám chữa bệnh 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

STT Tên CCDC, TTB ĐVT Số Lƣợng Ghi chú 

I Khu vực chung      

1 Ổ cắm điện dài 5m (lioa) Cái 10 Mới 

2 Ghế gấp xanh hoà phát Cái 20 Mới 

3 Dấu chữ ký ngƣời đứng tên Cái 4 Mới 

4 Dấu chức danh ngƣời đứng tên Cái 4 Mới 

5 Bình 20 lít dung dịch khủ khuẩn Cái 1 Mới 

6 Bình xịt khuẩn 1lit cái 10 Mới 

7 Bộ định tuyến Draytek Bộ 1 Mới 

8 

 ét bạc điện tử  T 483x340x709 mm.  ét 

đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm tròn 

và 1 đợt di động,  hối lƣợng 70kg. Sản xuất: 

Hòa Phát 

Cái 1 Mới 

9 Ga trải bàn trắng có logo cty Cái 5 Mới 

10 Ga trải giƣờng trắng có logo cty Cái 2 Mới 

11 Thùng rác xanh có nắp 15 lít Cái 10 Mới 

 hách hàng đăng 

ký qua số điện 

thoại của phòng 

khám 

Cán bộ phòng khám 

đến lấy mẫu tại nhà 

theo yêu cầu của 

khách hàng 

 

Gửi kết quả phân tích 

mẫu cho khách hàng  

Vận chuyển mẫu 

khách hàng về phòng 

khám phân tích  

Phát thuốc và tƣ vấn 

sức khỏe, chế độ dinh 

dƣỡng cần thiết cho 

khách hàng 
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12 Thủng rác vàng có nắp 15 lít Cái 13 Mới 

13 Hộp chống sốc Chiếc 8 Mới 

14 Ghế xoáy inox 4 chân Cái 10 Mới 

15 Máy in HP M402DN Cái 3 Mới 

16 Bộ máy tính Bộ 10 Mới 

17 Máy in phun màu Epson  Cái 4 Mới 

18 Máy quét mã vạch Cái 4 Mới 

19  éo y tế Cái 2 Mới 

20 Bộ huyết áp cơ ALP 2 Cái 8 Mới 

21 Gối kê tay Cái 6 Mới 

22 Vỏ gối kê tay có logo cty Cái 7 Mới 

23 

Tủ tài liệu TU09 7C   T 1380x450x1830 

mm Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm 6 khoang, bên 

trên có 3 cánh kính, bên dƣới 3 cánh sắt.  

  2 Mới 

24 Đệm giƣờng y tế Cái 2 Mới 

25 Tủ lạnh 200 lít Cái 1 Mới 

26 Nồi cơm điện Cái 1 Mới 

27 
Bộ đồ dùng nhà bếp (Nồi nấu bếp từ, bát, 

đũa…) (Đã có sẵn bếp) 
Bộ  1 Mới 

28 
tivi TCL 50 inh ( phát video quảng cáo chung 

của tập đoàn) 
cái 1 Mới 

29 Giá treo trần tivi 50 inh  cái 1 Mới 

30 

Giá sắt để vật tƣ  T 3000x1000x400 mm Giá 

sắt sơn tĩnh điện, giá có 1 khoang và 4 tầng để 

đồ, hồi giá thoáng  

Cái 3 Mới 

31 Khu vực sàng lọc, Lễ tân   
 

Mới 

32 cây nƣớc nóng lạnh Cái 1 Mới 

33 Nhiệt kế điện tử Cái 2 Mới 

34 Phòng lấy mẫu Covid   
 

Mới 

35 Bộ huyết áp điện tử Chiếc 1 Mới 

36 Hộp chuyển mẫu Chiếc 2 Mới 

37 
 hay inox chữ nhật 30x40 (để kít test theo dõi 

kq) Chiếc 
1 Mới 

38 Phòng lấy mẫu thƣờng   
 

 

39 Pank Cái 2 Mới 

40 Trụ cắm pank Cái 2 Mới 

41 Hộp đƣng bông cồn Cái 2 Mới 

42 Hộp đựng bông khô Cái 2 Mới 

43 Vỏ gối có logo ctty Cái 2 Mới 

44 Ruột gối Cái 2 Mới 

45  hay quả đậu Cái 2 Mới 

46 Cân điện tử Cái 2 Mới 

47 Phòng tại nhà   
 

 

48 Cặp lấy mẫu bệnh phẩm (MED) Cái 5 Mới 

50 Máy in hóa đơn di động Cái 5 Mới 

51 Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà Bộ 5 Mới 
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52 Tủ sắt TU09 3C  Cái 1 Mới 

53 Thùng giữ nhiệt Song Long đỏ 20 lít  Cái 2 Mới 

54 

Giá sắt để vật tƣ  T 2000x1000x400 mm Giá 

sắt sơn tĩnh điện, giá có 1 khoang và 4 tầng để 

đồ, hồi giá thoáng 

Cái 1 Mới 

55 Phòng Hành chính - Kế toán   
 

 

56 Máy Scan Canon Lide 300 Cái 1 Mới 

57 Giá để tài liệu Cái 1 Mới 

58 Phòng Giám Đốc   
 

 

59 

Bàn làm việc (Phòng giám đốc)  T: 

1800x900x750mm, chất liệu: gỗ siêu mịn, sơn 

PU, kèm 1 hộp di động 

Cái 1 Mới 

60 
Ghế da làm việc ( Phòng giám đốc)  T: 

640x720x1105- 1185 ghế bọc da Hòa Phát 
Cái 1 Mới 

61 
Bộ Sofa (phòng giám đốc) Gồm 1 băng dài , 2 

ghế đơn và 2 đôn 
Cái 1 Mới 

62 
Bàn trà kính (phòng giám đốc)  T 1300x700x 

550 mm Cái 
1 Mới 

63 

Tủ đựng tài liệu (phòng giám đốc)  T 

1200x400x2000 mm Chất liệu: gỗ siêu mịn, sơn 

PU Cái 

1 Mới 

64 Phòng xét nghiệm   
 

 

65  ệ nhựa để dép PXN Cái 1 Mới 

66 

Giá sắt để vật tƣ  T 2000x1000x400 mm Giá 

sắt sơn tĩnh điện, giá có 1 khoang và 4 tầng để 

đồ, hồi giá thoáng 

Cái 1 Mới 

67 Giá để hoá chất Cái 1 Mới 

68 Giá nhuộm lam Cái 1 Mới 

69 Giá đựng lam Cái 2 Mới 

70 Giá để tài liệu nhựa 3 tầng trên bàn Cái 2 Mới 

71 Thùng rác đen 15 lít Cái 2 Mới 

72 Nhiệt ẩm kế Cái 2 Mới 

c. Nhu cầu sử dụng điện 

- Điện chủ yếu phục vụ cho hệ thống chiếu sáng, phục vụ máy móc, thiết bị dành 

cho hoạt động khám chữa bệnh. 

- Nguồn điện sử dụng là nguồn điện lƣới Quốc gia. 

- Hệ thống điện đƣợc thiết kế và thi công lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn, quy định, 

đảm bảo an toàn trong sử dụng. 

d. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

- Nƣớc sử dụng trong quá trình hoạt động của phòng khám chủ yếu là nƣớc cấp cho 

quá trình khám chữa bệnh và nƣớc cấp cho quá trình sinh hoạt của y, bác sỹ, các bệnh 

nhân, ngƣời nhà bệnh nhân.  
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- Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp 

nƣớc Hà Tĩnh. 

Nhu cầu cấp nƣớc cấp cho sinh hoạt đƣợc tính nhƣ sau:  

- Đối với việc sử dụng nƣớc của phòng khám thì theo TCXD 33:2006 - Cấp nƣớc, 

mạng lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế lƣu lƣợng nƣớc cấp trung bình 

mỗi ngày nhu cầu sử dụng khoảng q0 = 150 lít/ngƣời/ngày với 13 y bác sỹ phòng khám, 

nhƣ vậy số lƣợng nƣớc cấp thƣờng xuyên là:  

Qsh = 150*13 = 1.950 lít/ngày = 1,95(m
3
/ngày). 

- Nƣớc phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh: 

+ Số bệnh nhân và ngƣời nhà bệnh nhân tính toán tối đa mỗi ngày của phòng khám 

khoảng từ 10 - 20 lƣợt ngƣời. Lƣợng nƣớc cấp cho mỗi bệnh nhân là 15 lít/ngƣời (Theo 

TCVN 4513:1988 -Tiêu chuẩn thiết kế cấp nƣớc bên trong công trình đối với trạm y tế, 

phòng khám đa khoa). 

 Lƣợng nƣớc cấp cho bệnh nhân và ngƣời nhà bệnh nhân mỗi ngày (lớn nhất) là:  

Qkb = 15 × 20/1.000= 0,3 m
3
/ngày đêm. 

Nhƣ vậy tổng nhu cầu sử dụng nƣớc của phòng khám là: 

Q = Qsh + Qkb = 1,95 + 0,3 = 2,25 m
3
/ngày đêm. 

e. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

- Hóa chất tẩy rửa khu vực văn phòng; hóa chất khử trùng nƣớc thải; chất tẩy rửa, 

vệ sinh bồn cầu, sàn nhà.  

+ Hóa chất làm sạch gốc axit (nhƣ: Hóa chất rửa bồn cầu  nhu cầu khoảng 0,2 

lít/tháng, hóa chất lau sàn nhu cầu khoảng 1 lít/tháng). Các loại hóa chất này khi đƣợc sử 

dụng sẽ lựa chọn thƣơng hiệu uy tín nhƣ Vim, Gift, Duck,...  

+ Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nƣớc thải với công suất xử lý 3 

m
3
/ngày.đêm: Hóa chất sử dụng là Clorin nhằm mục đích khử trùng nƣớc thải. Sử dụng 

Clorin nồng độ 0,2%, với định mức xử lý khoảng 0,8g/m
3
. Nhƣ vậy lƣợng hóa chất khử 

trùng tiêu thụ khoảng 2,4g/ngày.  
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Theo Quyết định số 

11/1218/QĐ-UBND ngày 11/04/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định bảo vệ 

môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xác định trong hoạt động xây dựng phải “đảm bảo 

đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật”. 

Việc thực hiện dự án Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatec hoàn toàn đảm bảo 

tính đồng bộ của công trình dịch vụ nằm trong đô thị loại II, tận dụng quỹ đất sẵn có để 

phát triển kinh tế - hạ tầng xã hội. 

- Về quy hoạch phát triển kinh tế: Theo Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 

27/11/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050: “Phát huy tối đa tiềm 

năng lợi thế; tăng cƣờng hội nhập quốc tế; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn 

lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trƣờng sinh 

thái”. Việc thực hiện dự án Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatec sẽ phát huy 

đƣợc hạ tầng và nền kinh tế  - xã hội sẵn có của Thành phố Hà Tĩnh một cách có hiệu 

quả, bền vững và bảo vệ môi trƣờng sinh thái thông qua các công trình thu gom chất thải, 

xử lý nƣớc thải trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. Dự án đƣợc hình thành sẽ góp phần thúc 

đẩy đô thị hóa, phát triển hạ tầng và dịch vụ phát triển của thành phố Hà Tĩnh. Ngoài ra, 

dự án phù hợp theo Điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận 

giai đoạn nến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 đó là: 

- Xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành thành đô thị loại II và định hƣớng phát 

triển đạt đô thị loại I, có cấu trúc đô thị phát triển bền vững, đạt hiệu quả trong sử dụng 

đất đai; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu 

cầu phát triển trong tƣơng lai. 

- Xây dựng thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận có tổng thể không gian hài hòa 

với môi trƣờng tự nhiên. Khai thác hợp lý tiềm năng về phát triển công nghiệp, dịch 

vụ, thƣơng mại, nông lâm nghiệp, du lịch.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án là Sông Rào Cái, thuộc phƣờng Thạch 

Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Sông Rào Cái có mục đích chính là tiêu thoát nƣớc cho 

khu vực. Do đó, nƣớc thải của dự án phải đƣợc xử lý đạt cột B1 trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng tiếp nhận.  

- Phƣơng pháp đánh giá đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn của Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022. Đánh giá sự phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của 

Sông Rào Cái nhƣ sau: 
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- Tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận: 

Áp dụng công thức: 

Ltđ = Qs x Cqc x 86,4 

Trong đó:  

Ltđ: (kg/ngày): là tải lƣợng ô nhiễm tối đa mà nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm đang xét. 

Qs: (m
3
/s) lƣu lƣợng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của Sông Rào Cái là 0,2m

3
/s; 

Cqc: (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét đƣợc quy định 

tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1; 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m
3
/s)*(mg/l) sang (kg/ngày)  

Bảng 2. 1. Tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc Sông Rào Cái có thể tiếp 

nhận đối với các chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Thông số BOD5 TSS NO3
- 

NH4
+ 

PO4
3- 

Qs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Cqc 15 50 10 0,9 0,3 

Ltđ 259,2 864 172.8 15,55 5,18 

- Tải lƣợng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nƣớc tiếp nhận: 

Tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm 

đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lnn= Qs* Cnn* 86,4 

Trong đó: 

Lnn: (kg/ngày): là tải lƣợng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Qs: (m
3
/s) lƣu lƣợng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của Sông Rào Cái 

Cnn: (mg/l) là kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt Sông Rào Cái. 

Bảng 2. 2. Tải lƣợng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nƣớc tiếp nhận 

Thông số BOD5 TSS NO3
- 

NH4
+ 

PO4
3- 

Qs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Cnn 12,5 29 0,82 0,35 0,18 

Lnn 216 501,12 14,17 6,05 3,11 

- Tải lƣợng chất ô nhiễm có trong nƣớc thải của Phòng khám: 

Ltt= Qt * Ct * 86,4. 

Trong đó:  

Ltt: (kg/ngày): là tải lƣợng chất ô nhiễm trong nguồn thải 
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Qt: (m
3
/s) lƣu lƣợng nƣớc thải lớn nhất của Phòng khám. 

Ct: (mg/l) là kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào 

đoạn sông, lấy giá trị theo cột B, QCVN 14:2008/BTNMT. 

Từ công thức đánh giá này, tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

của Phòng khám nhƣ sau: 

Bảng 2. 3. Tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải Phòng khám 

Thông số BOD5 TSS NO3
- 

NH4
+ 

PO4
3- 

Qt (m
3
/s) 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026 

Ct (mg/l) 50 1000 50 10 10 

Ltt 0,1123 2,25 0,1123 0,0225 0,0225 

=> Từ đó đánh giá khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc nhƣ 

sau: 

Áp dụng công thức:  

Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) * Fs + NPtđ 

Trong đó: Fs – Hệ số an toàn  (Fs = 0,5) 

NPtđ -  Tải lƣợng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi 

xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính kg/ngày. Chọn NPtđ = 0. 

Bảng 2. 4. Khả năng tiếp nhận nƣớc thải từ Phòng khám của nguồn nƣớc 

Thông số BOD5 TSS NO3
- 

NH4
+ 

PO4
3- 

Ltđ 259,2 864 172.8 15,55 5,18 

Lnn 216 501,12 14,17 6,05 3,11 

Ltt 0,1123 2,25 0,1123 0,0225 0,0225 

Ltn 21,54 180,3 79,26 4,74 1,024 

Kết luận: 

Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị Ltn của các thông số ô nhiễm đều 

dƣơng chứng tỏ Sông Rào Cái vẫn còn có khả năng tiếp nhận đối với các thông số: 

BOD5, NH4
+
, SS, NO3

-
,  PO4

3- 
(do Ltn > 0). Nhƣ vậy dự án có thể xả thải nƣớc vào nguồn 

nƣớc Sông Rào Cái.  
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Chƣơng III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật:  

3.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trƣờng 

3.1.1.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

Dữ liệu về chất lƣợng môi trƣờng nền tại khu vực dự án đƣợc đơn vị tƣ vấn thu 

thập, tổng hợp từ nguồn: Báo cáo Quan trắc mạng lƣới môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, năm 2021 chi tiết nhƣ sau: 

a) Môi trường nước mặt 

  - Vị trí lấy mẫu: Sông Cụt tại Cầu Tre, phƣờng Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh. 

          - Thời gian lấy mẫu: Thời gian lấy mẫu đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2021. 

          - Nhận xét: Dựa vào phân tích tại bảng dƣới, cho thấy: Chất lƣợng môi trƣờng 

nƣớc mặt tại khu vực sông Cụt gần điểm tiếp nhận nƣớc thải dự án chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm, chỉ có thông số Clorua cao vƣợt chỉ tiêu cho phép do bị nguồn nƣớc bị nhiễm mặn 

từ Sông Rào Cái. 

Bảng 3. 1. Dữ liệu về hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt sông Rào Cái với giá trị trung 

bình của 6 đợt đo năm 2021 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,95 5,5 - 9 

2 Nhiệt độ mg/l 27,92 - 

3 TOC mg/l 3,45 - 

4 TSS mg/l 16,67 50 

6 
Nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5) 
mg/l 7,15 15 

7 
Nhu cầu ôxy hóa học 

(COD) 
mg/l 12,67 30 

8 Nitrat mg/l 0,26 10 

8 Amoni (NH4+- N) mg/l 0,22 0,9 

9 Sắt tổng số (Fe) mg/l 1,38 1,5 

10 Tổng Dầu mỡ mg/l 0 1 

11 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 0 0,4 

12 Coliform CFU/100ml 1.155 7.500 

13 Chì mg/l 0 0,05 

14 Cadimi mg/l 0 0,05 

15 Florua mg/l 0,612 1,5 
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16 Clorua mg/l 2205,7 350 

17 Photphat mg/l 0,062 0,3 

18 Đồng mg/l 0 0,5 

19  ẽm mg/l 0 1,5 

20 Thuỷ ngân mg/l 0,001 0,001 

 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: Cột B1 của QCVN 08:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

b) Môi trường không khí xung quanh 

 hu vự dự án không có điểm quan trắc môi trƣờng không khí, gần khu vực dự án 

có 02 điểm quan trắc môi trƣờng không khí nhƣ sau: 

- Vị trí: 

+ KK1: Cổng chợ Hà Tĩnh (cổng số 2), phƣờng Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

+    2: Trƣớc cổng UBND tỉnh, phƣờng Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh (công 

viên Trung tâm) 

- Thời gian lấy mẫu: Thời gian lấy mẫu đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2021. 

Bảng 3. 2. Dữ liệu về chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh giá trị  

trung bình 

TT 
Thông số phân 

tích 

Đơn vị 

đo 

Kết quả phân tích Giá trị giới 

hạn 

 
KK1 KK2 

1 Nhiệt độ 0C 28,1 28,7 - 

2 Độ ẩm % 100,2 100,2 - 

3 
Độ ồn (Trung 

bình năm) 
dBA 69,4 64 70 (*) 

4 TSP mg/m3 295,7 176,7 300 

5 NO2 mg/m3 36,7 25,7 200 

6 SO2 mg/m3 79,8 56,7 350 

 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình năm 2021 1 giờ) 

Nhận xét: Dựa vào dữ liệu phân tích tại trên, cho thấy: Chất lƣợng môi trƣờng 

môi trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án hầu hết các thông số đều nằm trong 

giới hạn cho phép.  

3.1.2. Dữ liệu tài nguyên sinh vật 

Trên phạm vi thực hiện dự án từ trƣớc đến nay chƣa có nghiên cứu, đề tài đánh 

giá chi tiết nào về hiện trạng tài nguyên sinh vật. Tuy nhiên, thông qua khảo sát thực tế 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: 

 “Phòng khám chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh” 

 

Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh 

Số 03, N. 13, Đ. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0913.492.568 

Công ty TNHH Medlatec Hà Tĩnh 

Số 415, Đ. Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0912.592.225 

 

17 

17 

và đánh giá sơ bộ thì khu vực dự án là đô thị và dân cƣ sinh sống, tỷ lệ bê tông hoá cao 

không có loài đặc thù, loài quý hiếm cần bảo vệ.  

3.2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án: 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải:  

3.2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tƣợng khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

Nƣớc thải của Dự án sau khi xử lý đƣợc xả thải vào hệ thống mƣơng thoát nƣớc 

khu vực sau đó thải vào nguồn tiếp nhận là sông Rào Cái, thuộc địa phận phƣờng Thạch 

Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

a. Điều kiện địa lý, địa hình:  

Khu vực tiếp nhận nƣớc thải của dự án chủ yếu là đất nông nghiệp. Địa hình tƣơng 

đối bằng phẳng, cao độ khá lớn, hƣớng dốc chủ yếu thấp dần từ Đông xuống Tây.  

b. Điều kiện khí tƣợng:  

Khu vực thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ. Chế 

độ gió mùa cùng với tác động của dãy Trƣờng Sơn nên sự di chuyển của các luồng không 

khí nóng ẩm đã gây ra mùa khô kéo dài và thƣờng làm cho khu vực phải chịu đựng loại 

gió khô nóng, còn gọi là gió Lào. Khí hậu trong vùng đƣợc chia làm hai mùa rõ rệt, mùa 

khô và mùa mƣa. 

* Nhiệt độ  

Mùa nắng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, khí hậu khô nóng nhất là từ tháng 5 

đến tháng 8, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất năm 2021 là 33,445
0
C. Mùa này thƣờng 

nóng bức, nhiệt độ tối cao tuyệt đối thƣờng vƣợt quá 37
0
C. 

Mùa mƣa kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình tháng thấp 

nhất năm 2021 là 18,83
0
C. 

Nhiệt độ là một trong những tác nhân vật lý gây ô nhiễm nhiệt. Sự thay đổi nhiệt 

độ sẽ làm ảnh hƣởng đến quá trình phát tán và chuyển hóa các chất gây ô nhiễm. Dƣới 

đây là tổng hợp số liệu biến trình nhiệt độ từ năm 2016-2021, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3. 3. Tổng hợp biến trình nhiệt độ qua các năm 

Đặc trƣng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TB năm 24,80 24,72 24,80 25,8 25,57 25,19 

Nhiệt độ TB tháng cao nhất 33,91 33,33 33,17 34,6 34,14 33,45 

Nhiệt độ TB tháng thấp nhất 18,14 18,68 18,62 20,1 19,75 18,83 

Biên độ giao động nhiệt TB năm 15,77 14,65 14,55 14,5 14,39 14,62 

 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

*Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí trung bình tƣơng đối cao, độ ẩm trung bình từ năm 2016-2021 

đạt 82,4 - 81,42%. Trong năm 2021, độ ẩm trung bình đạt giá trị cao nhất vào các tháng 
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2, 3,4,10,11 do ảnh hƣởng của thời tiết mƣa phùn, độ ẩm tƣơng đối trung bình đạt giá trị 

lớn nhất 86 - 90%. Vào thời kỳ khô nóng, chịu ảnh hƣởng của gió Lào (tháng 6 - 7) độ 

ẩm trung bình đạt giá trị thấp nhất khoảng 67%. 

Bảng 3. 4. Tổng hợp độ ẩm không khí qua các năm 

Đơn vị: % (phần trăm) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

2016 90 83 87 85 80 70 72 78 84 87 88 85 82,4 

2017 92 87 90 85 85 72 78 76 81 87 86 85 83,7 

2018 89 86 86 86 77 69 78 75 80 86 86 89 82,3 

2019 91 88 91 84 78 64 66 76 83 86 89 83 81,6 

2020 88 89 90 88 80 64 69 76 81 89 88 87 82,42 

2021 84 87 90 87 79 68 73 67 84 88 86 84 81,42 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

*Gió 

Hà Tĩnh là khu vực chịu tác động hoàn lƣu gió mùa rõ rệt, đó là gió mùa mùa 

Đông và gió mùa mùa Hạ. Bao gồm các đặc điểm sau: 

- Gió mùa mùa Đông: Trong những tháng mùa Đông khối không khí lạnh lục địa 

Châu Á có nguồn gốc từ Bắc cực và vùng Xibêri trong quá trình di chuyển xuống phía 

Nam đã tạo nên gió mùa mùa Đông hay còn gọi là gió mùa Đông Bắc (là hƣớng gió thịnh 

hành trên biển và ven bờ). Thời gian bắt đầu gió mùa mùa Đông thịnh hành ở Hà Tĩnh 

thƣờng muộn hơn ở Bắc Bộ, song hầu hết các đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa đều mạnh 

và thƣờng ảnh hƣởng đến Hà Tĩnh. Trong thời kỳ chính vụ (tháng 12, 1, 2) trên khu vực 

Hà Tĩnh thƣờng chịu sự chi phối bởi tín phong Đông Bắc, hƣớng gió Đông Bắc thịnh 

hành trong thời gian này tƣơng đối đồng nhất. Thời kỳ cuối mùa Đông (tháng 3) trở đi, 

do sự di chuyển lệch về phía Đông của áp cao lạnh lục địa và quá trình biến tính ẩm qua 

vùng biển ấm nên hoạt động của gió mùa Đông Bắc cũng biến tính dần. Thời gian này 

khối không khí lạnh di chuyển chậm hơn và biến tính nhanh hơn, hƣớng gió dịch chuyển 

dần từ Đông Bắc về Đông. 

- Gió mùa mùa Hạ: Gió mùa mùa Hạ đối với khu vực Hà Tĩnh có hƣớng gió thịnh 

hành là Tây Nam và Nam, thƣờng bắt đầu từ giữa tháng 5, thịnh hành vào tháng 6, 7 và 

suy yếu dần vào tháng 8. Cũng nhƣ gió mùa mùa Đông, gió mùa mùa Hạ hoạt động thành 

từng đợt. Gió mùa Tây Nam thƣờng phát triển mạnh vào thời kỳ giữa mùa Hạ, đây là loại 

gió mùa Tây Nam khô nóng, không mƣa và thƣờng kèm theo dông khan vào lúc chiều 

tối. Hƣớng gió Tây Nam thịnh hành kéo dài vài ngày có khi lên tới gần nửa tháng và có 

hƣớng thay đổi từ Tây Nam đến Nam. 

Hà Tĩnh có hƣớng gió chủ đạo gồm hƣớng Tây Nam về mùa Hạ (vận tốc gió trung bình 

từ 0,5-2,5m/s) và hƣớng gió Đông Bắc về mùa Đông (vận tốc gió trung bình từ 0,5-2,0m/s). 

Tốc độ gió các hƣớng gió chính của năm 2021 tại trạm Hà Tĩnh nhƣ sau: 

Bảng 3. 5. Tốc độ gió trung bình khu vực trong năm 2021 
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(Đơn vị: m/s) 

 

   Hƣớng 

 

Tháng 

Bắc 
Đông 

Bắc 
Đông 

Đông 

Nam 
Nam 

Tây 

Nam 
Tây 

Tây 

Bắc 

1 18,5 10,5 4,0 0,8 1,6 0,0 20,2 16,9 

2 13,5 10,8 16,2 1,8 8,1 2,7 5,4 2,7 

3 31,5 4,8 0,0 0,0 3,2 1,6 0,8 41,9 

4 18,3 15,8 12,5 6,7 12,5 0,8 9,2 2,5 

5 7,3 9,7 18,5 8,9 26,6 2,4 11,3 2,4 

6 5,0 2,5 3,3 5,0 51,7 14,2 12,5 1,7 

7 2,4 2,4 12,1 5,6 41,9 4,8 15,3 5,6 

8 7,3 3,2 9,7 4,8 45,2 11,3 13,7 3,2 

9 14,2 9,2 13,3 2,5 10,0 2,5 21,7 11,7 

10 16,1 3,2 4,8 0,8 3,2 0,8 36,3 26,6 

11 12,6 5,0 5,0 2,5 5,9 0,0 42,9 14,3 

12 36,3 4,8 1,6 0,0 0,8 0,0 23,4 21,8 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

*Chế độ mưa và bốc hơi 

Mƣa và bốc hơi chính là nguyên nhân gây nên hiện tƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên 

bề mặt, mƣa cuốn theo các tạp chất bẩn gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt của khu vực. Bên 

cạnh đó thì mƣa lớn cũng là nguyên nhân gây xói mòn, rửa trôi đất ảnh hƣởng trực tiếp 

đến chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc trong khu vực. 

- Khu vực có lƣợng mƣa phân bố không đồng đều trong năm. Mùa Đông, mùa 

Xuân lƣợng mƣa nhỏ và chỉ chiếm khoảng 25% lƣợng mƣa hàng năm. Lƣợng mƣa tập 

trung vào mùa Hạ và mùa Thu, chiếm khoảng 75% lƣợng mƣa cả năm, đặc biệt cuối Thu 

thƣờng mƣa rất to. Tổng lƣợng mƣa hằng năm thƣờng giao động trong khoảng 

1.1683.692 mm/năm, lƣợng mƣa tháng lớn nhất 1.277,4 mm/tháng (vào tháng 10 năm 

2016). 

- Lƣợng bốc hơi vào các tháng mùa Hạ thƣờng cao hơn nên vào các tháng mùa Hạ 

thƣờng xảy ra khô hạn. 

Bảng 3. 6. Tổng hợp lƣợng mƣa, bốc hơi qua các năm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Lượng mưa trong tháng và năm (mm) 

2016 178,1 47,9 24,3 43,5 135,9 75,1 54,2 253,9 919,1 1.277,4 554,8 127,8 3.692,0 

2017 107,0 71,6 104,1 57,4 175,0 37,5 541,7 212,3 452,5 687,6 332,1 104,4 2.883,2 

2018 55,4 40,6 73,6 114,4 54,4 19,7 576,4 105,4 312,5 195,7 133,4 436,4 2.117,9 

2019 38,3 11,1 47,0 94,8 197,5 18,3 170,4 181,5 1154,4 711,1 346,2 133,2 3.103,8 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: 

 “Phòng khám chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh” 

 

Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh 

Số 03, N. 13, Đ. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0913.492.568 

Công ty TNHH Medlatec Hà Tĩnh 

Số 415, Đ. Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0912.592.225 

 

20 

20 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

2020 227,6 112,6 123,9 154,4 133,8 0,0 5,1 295,1 284,7 238,8 203,5 165,9 1.337,2 

2021 47,8 52,2 40,9 245,0 86,1 326,1 108,5 28,6 634,3 1167,0 195,4 96,2 3.028,1 

Lượng mưa ngày lớn nhất trong tháng và năm (mm) 

2016 80,8 14 9,2 20,2 62,2 44,2 22,5 56,2 190,8 445,8 159,2 67,9 445,8 

2017 14,0 16,0 29,0 32,0 80,0 16,0 189,0 69 264 175 108 23 264 

2018 12,0 15,0 56,0 61,0 30,0 8,0 261,0 27,0 62,0 56,7 87 267,9 267,9 

2019 11,8 3,6 23,7 51,5 137,9 17,5 113,0 29,6 298,5 138,0 81,0 19,6 298,5 

2020 68,5 57,0 68,0 67,6 83,8 0,0 3,8 214,2 193,8 593,1 86,7 37,0 1.473,5 

2021 19,7 34,6 12,6 112,4 68,1 204,1 36,5 18,1 184,8 233,3 46,0 38,7 1.008,9 

Số ngày mưa trong tháng và năm (ngày) 

2016 21 14 12 11 8 7 5 12 17 17 16 14 154 

2017 20 10 18 10 13 13 18 12 10 25 18 16 183 

2018 15 10 14 11 10 8 19 13 11 17 12 16 156 

2019 13 7 15 6 10 3 5 14 13 18 16 10 130 

2020 12 12 13 14 10 0 4 9 9 23 18 20 144 

2021 11 9 11 10 11 7 11 5 19 23 14 15 146 

Lượng bốc hơi trung bình tháng và năm (mm) 

2016 25,7 49,1 35,3 48,1 103,5 125,2 119,6 97,7 62,1 50,5 41,2 45,9 803,9 

2017 26,1 35,7 32,0 66,5 64,9 125,8 91,5 103,8 85,9 54,7 42,4 40,3 769,6 

2018 32,5 33,6 41,9 49,9 99,6 131,6 108,2 99,1 80,2 55,6 56,5 34,1 822,8 

2019 25,6 35,7 33,8 71,7 95,6 164,6 142,5 102,9 75,8 56,5 38,4 52,3 895,4 

2020 38,3 34,4 34,6 41,6 94,1 172,7 147,5 100,2 79,7 45,7 45,8 37,6 743,1 

2021 42,7 36,3 33,5 43,1 86,0 136,2 110,9 138,7 53,1 41,5 42,0 47,2 811,2 

 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

*Nắng và bức xạ nhiệt 

Theo số liệu của Đài khí tƣợng thủy văn Hà Tĩnh thì tổng thời gian chiếu sáng 

trung bình hàng năm dao động từ 1.2371.658 giờ/năm. Độ bức xạ cực đại từ 

1.8381.851kcal/năm. Độ dài ngày và độ cao mặt trời lớn nên tổng lƣợng bức xạ cao. 

3.2.1.3. Chế độ thủy văn của nguồn nƣớc tiếp nhận: 

Thành phố Hà Tĩnh nằm ở lƣu vực của hai con sông là sông Rào Cái ở phía Đông 

Bắc và sông Cày ở phía Tây Bắc. Hai sông này hợp lƣu ở phía Bắc của thành phố hợp 

thành sông Cửa Sót cách biển 8km. Việc tiêu thoát của thành phố Hà Tĩnh phụ thuộc vào 

chế độ thuỷ văn của sông Rào Cái. Về mùa lũ thƣờng có sự giao lƣu giữa lũ và triều gây 

ra ngập úng tại nội đồng trong thành phố. Chế độ dòng chảy của sông Rào Cái có hai 

mùa rõ rệt: 

- Dòng chảy mùa cạn từ tháng 12 đến tháng 7: dòng chảy ổn định, khi có mƣa 

tiểu mãn dòng chảy tăng lên khá nhiều vào tháng 5. 
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- Dòng chảy mùa lũ từ tháng 8 đến 11: thƣờng có biến động lớn, ƣớc tính bình 

quân 60 - 70% tổng lƣu lƣợng cả năm. Một số kết quả đo đạc mực nƣớc tại trạm thủy văn 

Thạch Đồng trung bình trong 

5 năm gần đây: 

- Mực nƣớc trung bình: 17cm. 

- Mực nƣớc cao nhất: 187cm. 

- Mực nƣớc thấp nhất: -127cm. 

(So với cao độ chuẩn quốc gia – Mực nƣớc biển trung bình nhiều năm). 

- Mực nƣớc cao nhất năm tại trạm thủy văn Thạch Đồng thƣờng xuất hiện vào 

tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. 

- Mực nƣớc thấp nhất năm tại trạm thủy văn Thạch Đồng thƣờng xuất hiện vào 

tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. 

Dòng chảy sông Rào Cái: Thƣợng lƣu sông Rào Cái có hồ Kẻ Gỗ với diện tích 

lƣu vực Flv=223km
2
, dung tích hữu ích Whi = 345 triệu m

3
, mực nƣớc dâng bình thƣờng 

ở +32,50 m, lƣu lƣợng xả lũ thiết kế là 1.065 m
3
/s. Nhiệm vụ chủ yếu của hồ là trữ nƣớc 

tƣới cung cấp cho vùng Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà. Theo số liệu quan trắc ở thƣợng 

nguồn sông Rào Cái, tại Kẻ Gỗ Qmax = 1.430 m
3
/s, Mmax = 6,2m

3
/s.km

2
 (ngày 

5/10/1963). 

3.2.2. Mô tả chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

Qua khảo sát của chúng tôi thì nguồn tiếp nhận là Sông Rào Cái theo cảm quan 

không mùi hôi, không bị đen. Để đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận một cách 

định lƣợng, Chủ dự án đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico 

Việt Nam tiến tiến hành lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại Sông Rào Cái, điểm hạ lƣu tiếp nhận 

nƣớc thải của dự án. Kết quả phân tích đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. 7. Kết quả phân tích chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phƣơng pháp  

thử nghiệm 

Kết quả  

thử nghiệm 

QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT 

NM B1 

1.  Oxy hòa tan (DO) mg/l TCVN 7325:2004 5,83 ≥ 4 

2.  
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l TCVN 6625:2000 29 50 

3.  COD mg/l SMEWW 5220 C:2017 24,8 30 

4.  BOD5 (20
o
C) mg/l TCVN 6001-1:2008 12,5 15 

5.  Amoni (tính theo N) mg/l 
SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 
0,35 0,9 

6.  Nitrat (tính theo N) mg/l TCVN 6180:1996 0,82 10 

7.  Photphat (Tính theo P) mg/l TCVN 6202:2008 0,18 0,3 
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8.  Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 3.900 7500 

Ghi chú: 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

   + NM: Nước mặt tại sông Rào Cái, đoạn hạ lưu tiếp nhận nước thải của Dự án, 

điểm lấy mẫu có tọa độ theo hệ tọa độ Quốc gia VN2000: X(m) = 2029 090; Y(m) = 

0544 267. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

tại 03 đợt khảo sát cho thấy: Các thông số phân tích của chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực 

dự án đang nằm trong giới hạn cho phép đƣợc quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột B1).  

3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc tại khu vực tiếp nhận nƣớc thải:  

Sông Rào Cái có diện tích 516km
2
 bắt nguồn từ dãy Đại Sơn giáp giới Kỳ Anh, 

Sông Rào Cái là đƣờng thủy quan trọng vì đƣợc nối với Sông Lam qua cống Trung 

Lƣơng bằng hệ thống kênh nhà Lê. Tuy nhiên, khu vực tiếp nhận nƣớc thải về mặt cấp 

nƣớc thì không có khả năng vì sự xâm nhập mặn với tần suất tƣơng đối cao. Ranh giới 

xâm nhập của thủy triều khoảng 34km trên Sông Rào Cái. Sông Rào Cái là nguồn đánh 

bắt thủy hải sản cho ngƣời dân sông dọc hai bên bờ sông và không sử dụng cho mục đích 

cấp nƣớc sinh hoạt.  

Nƣớc thải của dự án sau hệ thống xử lý theo hệ thống mƣơng thoát nƣớc qua khu 

dân cƣ phƣờng Thạch Quý thoát ra kênh T8, hồ Đập Bợt (quy hoạch hồ điều hòa Thạch 

Quý) sau đó thoát ra sông Rào Cái qua cống Đập Bợt. Sông Rào Cái là nguồn tiếp nhận 

nƣớc thải của dự án. Mục đích sử dụng nƣớc của sông Rào Cái là dùng tƣới tiêu thủy lợi 

cho khu vực. 

Hồ Đập Bợt (vùng Đội Nếp) cách dự án khoảng 700m về phía Đông Nam. Hiện 

trạng khu vực là vũng đất sâu trũng nơi tập trung nguồn nƣớc thải từ các phƣờng: 

Nguyễn Du, Tân Giang, Thạch Quý, Bắc Hà đổ về. Đặc biệt là nƣớc thải từ Bệnh viện đa 

khoa TP. Hà Tĩnh. Các yếu tố tự nhiên tại hồ Đập Bợt chủ yếu là cây bèo, thảm cỏ, một 

số loại cá sinh sống nhƣ: cá Rô Phi, cá Lia Thia… không đa dạng về loài, không có hoạt 

động chăn nuôi, trồng trọt trên khu vực.  

- Đặc trƣng của mƣơng T8: Mƣơng đất, dài khoảng 500m, bề mặt mƣơng khoảng 

1 – 2m, mƣơng thu gom nƣớc từ đƣờng Mai Thúc Loan dẫn về hồ Đập Bợt sau đó đổ ra 

sông Rào Cái. 

Ngoài ra, dọc theo đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông đã có hệ thống mƣơng thoát nƣớc 

bằng bê tông có nắp đậy bằng BTCT B600 để tiêu thoát nƣớc cho khu vực. 
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3.2.4. Hiện trạng xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc khu vực tiếp nhận nƣớc thải:  

Sông Rào Cái, đoạn qua khu vực thành phố Hà Tĩnh là nơi tiếp nhận các nguồn xả 

thải - chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của khu dân cƣ, chợ và nhà hàng ăn uống và bệnh 

viện thành phố Hà Tĩnh đổ về. Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại sông Rào 

Cái cho thấy: các thông số đang nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1).  

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con 

ngƣời. Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chứa chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), chất hữu cơ (BOD/COD), các hợp chất (N, P), dầu mỡ và các vi sinh vật. 

Thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi xử lý nhƣ sau: 

Bảng 3. 8. Các thông số đặc trƣng gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ các chất ô nhiễm 

Không xử lý XL bằng bể tự hoại 

1 BOD5 mg/l
 

450  540 100  200 

2 COD mg/l 720  1020 170  340 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l
 

700  1450 80  160 

4 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 100  300 42  125 

5 Tổng Nitơ mg/l 60  120 20  40 

6 Amoni mg/l 24  48 10  20 

7 Photphat mg/l 8  40 3  10 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 10
6
 - 10

9
 10

4
 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải, năm 2006) 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực 

hiện dự án: 

- Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng vật lý trên khu vực Dự án, qua 

đó có thể xác định đƣợc chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tự nhiên trƣớc khi Dự án 

đƣợc triển khai, làm căn cứ giúp Chủ đầu tƣ đƣa ra đƣợc các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng; Khai thác và xử lý nguồn nƣớc dƣới đất một cách hiệu quả nhất, đem lại lợi lích 

kinh tế cho Chủ đầu tƣ, đồng thời góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng trong thời gian 

thực hiện dự án. Chủ đầu tƣ đã phối hợp với đơn vị tƣ vấn là Công ty TNHH Môi trƣờng 

Hà Tĩnh cùng đơn vị phân tích là Công ty CP Công nghệ và Kỹ Thuật Hatico Việt Nam 

tiến hành khảo sát và lấy mẫu hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng nƣớc mặt, 

nƣớc dƣới đất, không khí và đất khu vực thực hiện dự án.  

3.3.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 
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Chủ dự án đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt 

Nam tiến tiến hành lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại Sông Rào Cái, điểm hạ lƣu tiếp nhận nƣớc 

thải của dự án. Kết quả phân tích đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. 9. Kết quả phân tích chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phƣơng pháp  

thử nghiệm 

Kết quả  

thử nghiệm 

QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT 

NM B1 

9.  Oxy hòa tan (DO) mg/l TCVN 7325:2004 5,83 ≥ 4 

10.  
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l TCVN 6625:2000 29 50 

11.  COD mg/l SMEWW 5220 C:2017 24,8 30 

12.  BOD5 (20
o
C) mg/l TCVN 6001-1:2008 12,5 15 

13.  Amoni (tính theo N) mg/l 
SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 
0,35 0,9 

14.  Nitrat (tính theo N) mg/l TCVN 6180:1996 0,82 10 

15.  Photphat (Tính theo P) mg/l TCVN 6202:2008 0,18 0,3 

16.  Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 3.900 7500 

Ghi chú: 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

   + NM: Ngày lấy mẫu: 12/04/2022. Lấy tại sông Rào Cái, đoạn hạ lưu tiếp nhận 

nước thải của Dự án, điểm lấy mẫu có tọa độ theo hệ tọa độ Quốc gia VN2000: X(m) = 

2029090; Y(m) = 0544267. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

tại 03 đợt khảo sát cho thấy: Các thông số phân tích của chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực 

dự án đang nằm trong giới hạn cho phép đƣợc quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột B1).  

3.3.2. Hiện trạng môi trƣờng không khí 

Để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực Dự án, Công ty CP 

Công nghệ và Kỹ Thuật Hatico Việt Nam tiến hành lấy mẫu tại 1 vị trí. Kết quả phân tích 

đƣợc thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 3. 10. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực Dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phƣơng pháp 

thử nghiệm 

Kết quả  

thử nghiệm QCVN 05 

:2013/BTNMT 
KK 

1.  Bụi lơ lửng (TSP)
 

mg/m
3
 TCVN 5067:1995 0,133 0,3 

2.  CO
 

mg/m
3
 QTPT/KK/CO/07 2,97 30 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phƣơng pháp 

thử nghiệm 

Kết quả  

thử nghiệm QCVN 05 

:2013/BTNMT 
KK 

3.  SO2
 

mg/m
3
 TCVN 5971:1995 0,065 0,35 

4.  NO2
 

mg/m
3
 TCVN 6137:2009 0,062 0,2 

5.  Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 63,7 70
(1)

 

Ghi chú:  

- Giá trị giới hạn: QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng môi trường không khí xung quanh); 

 - (*): QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

- KK: Ngày lấy mẫu: 12/04/2022. Lấy tại khu vực dự án; tọa độ vị trí lấy mẫu  

X(m) = 2029332, Y(m)= 0543243. 

Nhận xét: 

Từ các kết quả phân tích tại vị trí quan trắc của khu vực triển khai Dự án cho thấy 

các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT 

(Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh); QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc giavề tiếng ồn). Chất lƣợng môi trƣờng 

không khí khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm, đảm bảo cho các hoạt động thực 

hiện Dự án. Chủ đầu tƣ sẽ đề ra các biện pháp bảo vệ môi trƣờng không khí trong quá 

trình thi công và hoạt động của Dự án. 
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Chƣơng IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 Do dự án chỉ thuê lại nhà đã xây dựng từ trƣớc nên không phát sinh các hoạt 

động từ quá trình thi công xây dựng công trình. Các hoạt động phát sinh trong giai 

đoạn thi công chỉ bao gồm hoạt động lắp đặt trang thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt 

động của phòng khám. Do đó chúng tôi sẽ đƣa ra các biện pháp giảm thiểu trong giai 

đoạn dự án đi vào hoạt động. 

4.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành 

4.1.1. Công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

 Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nƣớc thải phát sinh tại Phòng khám là nƣớc thải sinh hoạt với lƣu lƣợng 

khoảng 2,25m
3
/ngày đêm.  

Hiện tại nƣớc thải sinh hoạt của Phòng khám sẽ đƣợc thu gom và xử lý nhƣ sau: 

- Đối với nguồn nƣớc thải từ quá trình đào thải của con ngƣời đƣợc thu gom và 

xử lý qua bể tự hoại. Nƣớc thải sau quá trình xử lý ở bể tự hoại tiếp tục cho chảy 

chung vào hệ thống thoát nƣớc từ quá trình rửa tay chân, vệ sinh cá nhân, nƣớc thải từ 

nhà bếp vào hệ thống thoát nƣớc thải của Phòng khám, dẫn vào hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung. 

- Đối với nƣớc thải từ nhà bêp, từ sàn rửa, chậu rửa nhà vệ sinh đƣợc thu gom 

trực tiếp về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

Sơ đồ thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại dự án đƣợc thể hiện nhƣ 

sau: 

 

 

                                  

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

Bể tự hoại 

cải tiến     

Nƣớc thải từ   

rửa tay, chân, 

sàn khu WC/song 

chắn rác 

Nƣớc từ nhà vệ 

sinh 

Hệ thống 

XLNT sinh 

hoạt 

Hệ thống ống 

dẫn nƣớc thải 

Hồ đập 

Bợt 

Hệ thống ống 

dẫn nƣớc thải 

Đạt cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT  

Sông Rào 

Cái 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ xử lý nƣớc thải của Phòng khám 
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Dòng thứ nhất: Nƣớc thải từ quá trình đào thải của con ngƣời (phân, nƣớc 

tiểu) đƣợc xử lý bằng bể tự hoại cải tiến BASTAF đƣợc xây ngầm dƣới nền công trình 

nhà vệ sinh, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung bằng đƣờng ống uPVC 

D140. Cặn ở bể tự hoại định kỳ 2 năm/lần đƣợc hút ra bằng cách thuê các phƣơng tiện 

chuyên dụng hút và xử lý theo đúng quy định. 

 

Bể BASTAF gồm có 4 ngăn, ngăn thứ nhất có vai trò lắng - lên men kỵ khí, 

đồng thời điều hoà lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong dòng nƣớc thải vào. Ngăn tiếp 

theo là ngăn lên men axit, tiếp đến là ngăn lên men kiềm. Nhờ các vách ngăn hƣớng 

dòng ở những ngăn này mà nƣớc thải chuyển động theo chiều từ dƣới lên, tiếp xúc với 

các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các chất bẩn đƣợc các vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hoá thành CO2, H2O, CH4, H2S. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác 

dụng làm sạch bổ sung nƣớc thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt của 

các hạt vật liệu lọc (than xỉ...) và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nƣớc. Nƣớc thải sau bể 

tự hoại sẽ cùng với nƣớc thải phòng khám dẫn vào ống nƣớc thải dẫn về hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 4m
3
/ngày đêm bố trí ngầm tại phòng khám để tiếp tục 

đƣợc xử lý.  

2. Dòng thứ hai: Nƣớc thải từ khu vực tắm giặt, rửa tay chân, nƣớc lau dọn sàn 

nhà... sẽ đƣợc dẫn qua song chắn rác nhằm giữa lại các rác thải có kích thƣớc lớn, sau 

đó đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng đƣờng ống uPVC D140. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung đƣợc xây dựng theo công nghệ sinh học 

MBBR với công suất 4m
3
/ngày đêm. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

Hình 4. 2. Sơ đồ cấu tạo bể phốt 
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* Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Hố gom: Để đảm bảo tốt cho các quá trình xử lý và bảo vệ tốt các thiết bị xử lý 

trong hệ thống, nƣớc thải đƣợc dẫn về hố gom. Tại đây đƣợc lắp đặt thiết bị tách rác 

trƣớc khi nƣớc đƣợc bơm dẫn vào hệ thống. Với mục đích loại bỏ các loại chất thải 

thô, có kích thƣớc lớn. Tại các vị trí đặt bơm đƣợc bố trí thêm mỗi bơm một song chắn 

rác rác tinh. 

Bể điều hòa: Bể điều hòa giữ nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng và ổn định nồng độ 

trƣớc khi đƣa nƣớc thải đến các công trình đơn vị phía sau. Tạo điều kiện cho các công 

trình phía sau ổn định và đạt đƣợc hiệu quả xử lý cao.  

Bể hiếu khí MBBR: Nƣớc thải sau khí xử lý tại bể thiếu khí, đƣợc tự chảy qua 

bể hiếu khí MBBR, tiếp tục xử lý. 

Máy thổi khí 

 

Xả bùn dƣ 

 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Hóa chất khử 

trùng 

 

Bể chứa 

bùn 

Hố gom 

Bể hiếu khí MBBR 

Bể lắng 

Bể điều hòa 

Bể khử trùng 

 

Đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT, K = 1,2 

Mƣơng thoát nƣớc 

Sông Rào Cái 

Hình 4. 3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 
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Tại bể Sinh học MBBR nhờ vào quá trình hoạt động sinh trƣởng và phát triển 

của vi sinh vật hiếu khí. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ làm chất nền và các chất dinh 

dƣỡng Nito và Photpho chuyển hóa thành sinh khối của vi sinh vật, vì vậy tại đây hầu 

hết chất ô nhiễm đƣợc chuyển hóa. 

 Ngoài ra bể hiếu khí có giá thể dính bám MBBR còn xảy ra quá trình Nitrate 

hóa và Denitrate giúp khử đƣợc Nito, Photphos sinh hóa nhờ giá thể lơ lửng tạo ra ba 

vùng: lớp ngoài cùng là vi sinh vật hiếu khí, tiếp là lớp vi sinh vật thiếu khí và lớp 

trong cùng là vi sinh vật kị khí trong bể. Trong nƣớc thải, Nito chủ yếu ở dạng 

Amoniac, hợp chất Nito hữu cơ. Vi sinh vật hiếu khi sẽ chuyển hóa hợp chất Nito về 

dạng Nitrate, Nitrit. Tiếp tục vi sinh vật thiếu khí và kị khí sẽ sử dụng các hợp chất 

hữu cơ trong nƣớc thải làm chất oxy hóa để khử nitrate, nitrite về dạng khí N2 bay lên. 

Phƣơng trình phản ứng tổng quát quá trình chuyển hóa chất hữu cơ nhƣ sau:  

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + tế bào mới + năng lƣợng + H2O 

Phƣơng trình phản ứng quá trình nitrat hóa nhƣ sau: 

NH
+

4+ 2O2 + 2HCO
-
3 → NO

2-
3+ 2CO2 (khí) + 3H2O 

Phƣơng trình phản ứng quá trình khử nitrat (NO
2-

3). 

Chất hữu cơ + NO
2-

3→ N2 (khí) + CO2 (khí) + H2O + OH
-
 

Các vật liệu đệm này làm bằng nhựa PP, có diện tích bề mặt lớn giúp tăng 

cƣờng khả năng tiếp xúc và nhẹ nên hoàn toàn có thể lơ lửng trong nƣớc thải khi cấp 

khí vào bể. 

Bể lắng: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể sinh học chuyển hóa các chất ô 

nhiễm thành sinh khối của vi sinh vật, nƣớc thải sẽ tự chảy qua bể lắng sinh học nhằm 

tách bùn sinh học có trong dòng nƣớc thải, lắng những bông bùn trong quá trình xử lý 

vi sinh. Nƣớc thải sẽ đƣợc phân phối vào ống trung tâm, nhờ trọng lực bùn sẽ lắng 

xuống đáy bể, Nƣớc trong sẽ chảy tràn bề mặt và theo hệ thống máng thu nƣớc. Sau đó 

nƣớc thải đƣợc dẫn đến bể chứa nƣớc trung gian.  

Bùn sau bể lắng  phần sẽ đƣợc hồi lƣu lại bể MBBR nhằm duy trì nồng độ bùn 

trong bể, một phần đƣợc hồi lƣu về bể Anoxic nhằm cung cấp thêm chất hữu cơ cho 

quá trình khử Nito trong nƣớc. Phần bùn dƣ đƣợc đƣa về bể chứa bùn với mục đích 

phân hủy bùn. Lƣợng cặn trong bể chứa bùn sẽ đƣợc hút định kỳ đi xử lý. 

 Bể khử trùng: Nƣớc thải sau khi xử lý tại bể lắng đƣợc dẫn vào bể khử trùng. 

Tại đây, nƣớc thải sẽ đƣợc khử trùng bằng Clorin, với tính khử trùng mạnh, đảm bảo 

yêu cầu diệt vi khuẩn trong nƣớc. Nƣớc thải sau khi xử lý đạt giá trị cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT với hệ số  =1,2 đƣợc dẫn hệ thống thoát nƣớc dọc tuyến đƣờng Hải 

Thƣợng Lãn Ông, phƣờng Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Tọa độ điểm xả nƣớc thải: 

X: 2029323; Y: 543258 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 
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3
0
). Nƣớc thải của dự án sau hệ thống xử lý theo hệ thống mƣơng thoát nƣớc qua khu 

dân cƣ phƣờng Thạch Quý thoát ra kênh T8, hồ Đập Bợt (quy hoạch hồ điều hòa 

Thạch Quý) sau đó thoát ra sông Rào Cái qua cống Đập Bợt. Sông Rào Cái là nguồn 

tiếp nhận nƣớc thải của dự án. Mục đích sử dụng nƣớc của sông Rào Cái là dùng tƣới 

tiêu thủy lợi cho khu vực. 

 Bể chứa bùn: Bùn tại bể lắng một phần đƣợc bơm tuần hoàn về bể sinh học. 

Phần bùn dƣ còn lại đƣợc đƣa qua bể chứa bùn để nén, phân hủy giảm thể tích và định 

kỳ hút vận chuyển đến nơi xử lý thích hợp. Nƣớc thải tách ra từ hỗn hợp tự chảy về Bể 

điều hòa để đƣợc xử lý lại. Bể đƣợc thiết kế có cấu tạo tƣơng tự bể yếm khí nhằm phân 

hủy bùn trong quá trình xử lý nƣớc thải. Lƣợng bùn đặc lắng xuống đáy bể, định kỳ 

đƣợc bơm hút đi xử lý. 

* Tính toán kích thƣớc bể theo công nghệ lựa chọn – Đặc tính kỹ thuật 

thiết bị: 

Với lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh tại Phòng khám là 2,25m
3
/ngày.đêm, Phòng 

khám sẽ xây dựng hệ thống xử lý công suất: 3m
3
/ngày đêm. Công suất trung bình: Qtb 

= 0,125 m
3
/h. 

* Các loại hóa chất sử dụng xử lý nƣớc thải: 

Hóa chất khử trùng nƣớc thải: Để khử trùng nƣớc thải trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng thì cần 0,8g/m
3
 Clorin, nhƣ vậy với công suất xử lý 3m

3
/ngày sẽ cần 2,4g/ngày 

lƣợng hóa chất Clorin. 

 Biện pháp giảm thiểu nƣớc mƣa chảy tràn: 

- Nguồn tiếp nhận: Nƣớc mƣa từ mái, ban công, và nƣớc mặt của công trình sau 

khi đƣợc thu gom sẽ đƣợc thoát vào hệ thống thoát nƣớc mƣa quanh công trình. 

- Phƣơng án thoát nƣớc mƣa: 

+ Nƣớc mƣa trên mái đƣợc thu gom bằng các quả cầu thu nƣớc, theo ống đứng 

thoát nƣớc mƣa xuống cống thu nƣớc mƣa xung quanh ngoài nhà. 

+ Nƣớc mặt sân vƣờn, cảnh quan của công trình đƣợc thu gom và thoát vào hệ 

thống thoát nƣớc mƣa. 

  

 
 
 

 

4.1.2. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

Hố ga 

lắng cặn

  

Hệ thống thu 

gom nƣớc mƣa 
Mƣơng thoát 

nƣớc 

Hình 4. 4. Sơ đồ thu gom, xử lý nƣớc mƣa chảy tràn 
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 Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Để thu gom chất thải rắn sinh hoạt, Công ty sẽ bố trí các thùng thu gom nhƣ 

sau: 

- Trong các phòng làm việc sẽ bố trí 02 thùng đựng rác có ký hiệu khác nhau 

loại 15 lít (01 thùng đựng các loại rác hữu cơ dễ phân hủy và 01 thùng đựng các loại 

chất thải có khả năng tái chế nhƣ chai nựa, lon bia...), ở hành lang 02 thùng đựng rác 

có ký hiệu khác nhau loại 15 lít để thu gom.  

- Công ty sẽ bố trí nhân viên vệ sinh hàng ngày toàn Phòng khám, thu gom tất 

cả các loại chất thải rắn phát sinh và vận chuyển tập trung về 02 thùng chứa rác thải 

sinh hoạt, dung tích 60 lít/thùng. Đặt tại khu tập trung chất thải của Phòng khám. Nhà 

chứa chất thải rắn có diện tích khoảng 5m
2
, xây bằng gạch, kết cấu cột dầm sàn bê 

tông cốt thép, hệ tƣờng gạch xây, sàn nền sơn epoxy chống mài mòn/ lát gạch chống 

trơn, cửa thép chống cháy, chiều cao công trình 4,2m. 

- Biện pháp xử lý: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế nhƣ: Đồ hộp, lon bia, túi nilon, giấy carton... 

đƣợc thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. 

+ Các loại chất thải không có khả năng tái chế còn lại thì hợp đồng với Công ty 

CP Môi trƣờng và công trình Đô thị Hà Tĩnh định kỳ vận chuyển đi xử lý. 

 Giảm thiểu tác động từ các loại bùn thải: 

Bùn ở bể tự hoại, từ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng (dự kiến là Công ty TNHH MTV chế biến chất thải 

công nghiệp Hà Tĩnh) sử dụng phƣơng tiện chuyên dụng, định kỳ từ 1 - 2 năm/lần tiến 

hành hút và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định; 

 Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại: 

- Đối với các loại bóng đèn, acquy hỏng, bơm, kim tiêm, các chai lọ đựng thuốc 

đƣợc thu gom riêng vào thùng đựng CTNH, sau đó đƣa về tập trung vào kho chứa chất 

thải của Phòng khám.  

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực chứa CTNH: Kho chứa chất thải nguy hại có 

diện tích khoảng 5m
2
, ngăn cách với khu vực xung quanh và có dán biển kho chứa 

chất thải nguy hại trƣớc cửa kho. Trong kho bố trí 02 thùng đựng chất thải nguy hại 

thể tích 200 lít,  có nắp đậy kín và dãn nhán CTNH, 01 thùng đựng CTNH dạng lỏng, 

01 thùng đựng CTNH dạng rắn. Kho xây bằng gạch, kết cấu cột dầm sàn bê tông cốt 

thép, hệ tƣờng gạch xây, sàn nền sơn epoxy chống mài mòn/ lát gạch chống trơn, cửa 

thép chống cháy, chiều cao công trình 4,2m. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 1 - 2 năm/lần vận chuyển xử lý 

theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/BTNMT (dự kiến là Công ty TNHH MTV 

chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh). 

4.1.3. Về công trình xử lý bụi, khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí chung:  

- Giảm thiểu bụi phát sinh do giao thông: Thƣờng xuyên quét dọn sạch sẽ trong 
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khuôn viên Phòng khám nhằm hạn chế bụi.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng các máy móc, thiết bị phục vụ cho họat 

động của Phòng khám để tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải khí độc 

hại. 

- Giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải: Thƣờng xuyên kiểm tra, 

nạo vét hệ thống xử lý nƣớc thải, nắp đậy hố gas để giảm thiểu mùi hôi; trƣờng hợp 

cần thiết sẽ bổ sung chế phẩm sinh học vào hệ thống xử lý nƣớc thải để giảm mùi hôi; 

rác thải sinh hoạt tập kết đƣợc vận chuyển đi xử lý hàng ngày, hạn chế khả năng phân 

hủy rác thải gây mùi hôi và nƣớc rỉ rác. 

- Bố trí hệ thống thông gió cƣỡng bức tại các khu vực phát sinh mùi nhƣ nhà vệ 

sinh, nhà bếp,… 

4.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung: 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung tại Phòng khám sẽ đƣợc 

thực hiện nhƣ sau: 

- Đối với tiếng ồn từ máy phát điện: Sử dụng máy phát điện dự phòng có chất 

lƣợng tốt, phát sinh tiếng ồn nhỏ. Máy đƣợc đặt hoàn toàn dƣới tầng hầm và cách ly 

với các khu vực khác để giảm thiểu tiếng ồn đến cán bộ, công nhân trong khu vực. Sau 

đây là nguyên lý thiết kế buồng tiêu âm cho máy phát điện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với các máy móc phục vụ cho hoạt động của phòng khám có mức rung 

động lớn phải có thêm một số biện pháp hỗ trợ nhƣ sau: Lắp đặt máy trên các đệm 

giảm chấn. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội: 

Buồng tiêu âm 

Vật liệu tiêu âm 

Tƣờng cách âm 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN 

 

Hình 4. 5 Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn cho máy phát điện 
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- Triển khai hiệu quả dự án, tăng cƣờng chất lƣợng các hoạt động, dịch vụ để 

đƣa dự án trở thành điểm khám chữa bệnh hiện đại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội 

của địa phƣơng. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nghiêm túc, hiệu quả để tạo hiệu 

ứng ảnh hƣởng tích cực đến công tác bảo vệ môi trƣờng. 

- Phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc thực hiện pháp luật, bảo đảm 

trật tự an ninh xã hội và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. 

4.1.5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng  

a. Phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ  

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết theo quy định. Bao gồm việc xây 

dựng nội quy PCCC, trang bị các bình chữa cháy cá nhân, bao cát, mặt nạ phòng độc... 

- Các thiết bị điện sẽ đƣợc tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cƣờng độ 

dòng điện và có thiết bị bảo vệ quá tải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị, giám sát các thông số kỹ 

thuật, đặc biệt đối với các thiết bị điện, nếu không đảm bảo sẽ đƣợc thay thế ngay. 

- Lắp đặt biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn cần thiết cho các khu vực cần phòng 

chống cháy nổ, cấm lửa, chấn động mạnh và chỉ dẫn lối thoát hiểm. 

- Có phƣơng án sắp xếp khu vực lƣu giữ an toàn cho các loại nguyên liệu dễ 

cháy nổ nhƣ: Dung môi, sơn, bình CO2, bình chứa oxy... 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không đƣợc hút thuốc, không mang 

bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện; 

- Định kỳ tổ chức thực tập về phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân để 

nắm vững phƣơng pháp xử lý sự cố và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ. 

- Lập phƣơng án phòng cháy và mua sắm thiết bị phòng cháy đồng thời sẽ mời 

cơ quan chức năng (công an phòng cháy) đến thẩm duyệt, nếu đạt yêu cầu mới đƣa 

vào hoạt động. 

b. Phòng ngừa sự cố sét đánh 

Để giảm thiểu sự cố sét đánh cần áp dụng các biện pháp chống sét đánh thẳng 

vào công trình và chống sét đánh lan truyền qua đƣờng dây và các thiết bị dẫn điện.  

- Các công trình kiến trúc cao >8m phải có biện pháp chống sét đánh thẳng, hệ 

thống tiếp đất phân tán sét phải đảm bảo theo Tiêu chuẩn Quốc gia 9385:2012 - Chống 

sét cho công trình xây dựng, hƣớng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. 
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 - Để chống sét đánh thẳng vào công trình sẽ lắp đặt thiết bị chống sét với các 

kim thu sét hƣớng về phía dòng sét, các kim thu sét đƣợc nối với hệ thống dây dẫn 

thành mạng lƣới, từ hệ thống đó dòng sét đƣợc dẫn xuống đất thông qua hệ thống tiếp 

địa (cọc đồng). 

- Để chống sét đánh trên đƣờng dây lan truyền vào trạm biến áp và vào các khu 

nhà thì trên tuyến đƣờng dây dẫn phải bố trí dây chống sét, sử dụng cáp thép bện do 

Việt Nam sản xuất, mã hiệu TK-50. Ở trạm biến áp sẽ lắp đặt hệ thống chống sét van 

để chống sét đánh thẳng công trình. 

 - Tất cả các cột điện, các cấu kiện sắt thép, máy biến áp, thiết bị chống sét đều 

đƣợc nối đất. Tia nối và đầu cọc tiếp đất đƣợc đặt dƣới đất tự nhiên 0,8m với khoảng 

cách giữa các cọc là 4m, đất đắp chặt để đảm bảo tiếp xúc giữa tia nối đất với đất. 

c. Phòng ngừa sự cố thiên tai, bão, lũ: 

- Theo dõi thƣờng xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn biến 

của mƣa, bão nhằm có phƣơng án đối phó kịp thời.  

- Định kỳ trƣớc mùa mƣa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, chằng chống Phòng 

khám; Kiểm tra, sửa chữa hệ thống thoát nƣớc thải, nắp đậy các hố gas, tránh hiện 

tƣợng ngập lụt cuốn theo nƣớc bẩn ra môi trƣờng xung quanh.  

- Tiến hành nạo vét hệ thống mƣơng thoát nƣớc thải, mƣơng thoát nƣớc mƣa 

trong toàn Phòng khám, nhằm hạn chế ngập lụt cuốn trôi chất bẩn gây ô nhiễm môi 

trƣờng trên diện rộng. 

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mƣa bão của 

Phòng khám, đồng thời phối hợp với lực lƣợng phòng chống thiên tai địa phƣơng 

trong những lúc cần thiết.  

- Khi có sự cố xẩy ra Ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể cán bộ, công nhân 

trong Phòng khám phối hợp kịp thời chính quyền và nhân dân địa phƣơng xử lý sự cố. 

f. Biện pháp giảm thiểu và phòng chống sự cố khi hệ thống xử lý nƣớc thải 

ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn; 

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

xuyên theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của 

hệ thống và làm cơ sở phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Thông báo cho nhà cung cấp các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời khi 

hệ thống xử lý xảy ra sự cố. 

- Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải:  
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+ Trƣờng hợp thiết bị, phụ kiện lắp đặt trong các bể xử lý (bơm, van, máy thổi 

khí,…) có sự cố xảy ra, sẽ khởi động những thiết bị dự phòng đã đƣợc lắp đặt sẵn (tại 

tất cả các tổ bơm, máy thổi khí đều lắp đặt 01 dự phòng). Cùng thời gian này cần 

nhanh chóng xác định sự cố, chỉnh sửa hoặc thay thế nếu cần. 

 + Trƣờng hợp phát hiện hệ thống không hiệu quả, chất lƣợng nƣớc thải đầu ra 

sau xử lý chƣa đạt yêu cầu để xả ra môi trƣờng theo quy định tại cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT. Nhanh chóng xác nhận nguyên nhân chính và khắc phục kịp thời. 

Nƣớc thải đƣợc lƣu tại các bể gom và bể điều hòa, đồng thời tăng cƣờng giải pháp xử 

lý, cụ thể nhƣ tăng lƣợng khí ở các bể hiếu khí bằng cách tăng công suất máy thổi khí, 

bơm tuần hoàn nƣớc thải từ sau bể lắng về, bổ sung chế phẩm vi sinh, đảm bảo nƣớc 

thải sau xử lý đạt yêu cầu rồi mới tiếp tục chu kỳ bình thƣờng. 

4.2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

4.2.1. Danh mục công trình, kế hoạch thực hiện và tóm tắt dự toán kinh phí đối 

với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 4. 1. Dự toán kinh phí đầu tƣ xây dựng các công trình BVMT 

TT Tên công trình Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Thời gian 

thực hiện 

tạm tính 

Kinh phí tạm 

tính (đồng) 

Giai đoạn v n hành c a Phòng khám 

1 
Thùng đựng chất thải rắn 

sinh hoạt 
Cái 25 - 5.000.000 

2 
Thùng chất thải nguy hại 

(rắn, lỏng, khác) 
Cái 8 - 4.000.000 

3 
Hợp đồng vận chuyển rác 

sinh hoạt đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 1 ngày/lần 3.600.000/năm 

4 
Hợp đồng vận chuyển chất 

thải  nguy hại đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 4 lần/năm 5.000.000/năm 

5 
Hợp đồng hút bùn vận 

chuyển đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 1 năm/lần 5.000.000/lần 

6 Hệ thống xử lý nƣớc thải 
Hệ 

thống 
01 3 tháng 200.000.000 

4.2.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

a. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn thi công xây dựng: 

Để đảm bảo các công tác về an toàn môi trƣờng trong giai đoạn này, ngay từ 

đầu khi ký hợp đồng với nhà thầu thi công, chủ dự án sẽ đƣa ra các điều khoản về công 

tác bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thi công xây dựng và yêu cầu cam kết tuân thủ 

nghiêm túc các điều khoản đƣa ra. 
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Đồng thời chủ dự án sẽ bố trí từ 1, 2 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo 

dõi các công tác bảo vệ môi trƣờng và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công 

xây dựng dự án. 

b. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn hoạt động: 

- Công ty TNHH Medlatec Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi 

trƣờng trƣớc pháp luật và trực tiếp tổ chức thực hiện. 

Tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc ở Phòng khám vừa làm việc, vừa 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng. Trong đó, bố trí 02 ngƣời chuyên trách 

thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống xử lý chất thải, nhằm để 

công tác quản lý chất thải đƣợc thƣờng xuyên, chặt chẽ, phát hiện sớm những vấn đề 

xảy ra để có hƣớng xử lý sớm nhất, bảo vệ môi trƣờng trong cả quá trình vận hành dự 

án.  

Cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Phòng 

khám. 

- Giám sát việc vận hành hệ thống xử lý chất thải và công tác quản lý chất thải 

của Phòng khám. 

- Thu thập, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan phục vụ công tác quản lý, 

giám sát môi trƣờng của Phòng khám. 

- Giám sát công tác bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị trong hệ thống xử lý để đảm bảo 

hệ thống luôn vận hành tốt, đầu ra đảm bảo quy chuẩn đề ra. 

4.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.3.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trƣờng của dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lƣợng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động 

của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tƣợng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tƣợng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, 

phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trƣờng một cách khả thi. 

4.3.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 
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Các đánh giá sử dụng trong báo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng này đều dựa 

theo các tài liệu có tính pháp lý, có tính khoa học và độ chính xác cao. Việc đánh giá 

về các nguồn thải đều dựa theo các số liệu tính toán từ thực tế dự án, các tài liệu quy 

chuẩn về định mức nguồn thải (nhƣ WHO, QCVN, TCVN). Các công thức sử dụng 

trong tính toán đều đƣợc các chuyên gia của Việt Nam và Thế giới về các lĩnh vực 

chuyên ngành đƣa ra từ các công trình nghiên cứu, thực nghiệm. Tuy nhiên, một số 

các đánh giá khác đang ở mức dự báo, vì vậy trong quá trình đi vào hoạt động từ các 

số liệu quan trắc đƣợc cập nhật, những dự báo này sẽ cần đƣợc điều chỉnh cho sát với 

thực tế hơn. 

Các dự báo, đánh giá nêu trong báo cáo là những dự báo, đánh giá khả năng xảy 

ra lớn nhất và gây tác động đến môi trƣờng lớn nhất để làm căn cứ đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu. 

Các kết quả tính toán về tổng lƣợng, tải lƣợng các loại chất thải phát sinh đều 

dựa vào các quy định đã đƣợc áp dụng nhiều trong lĩnh vực, dựa vào tính toán thực tế 

nên có độ chính xác, tin cậy cao. 

Về các rủi ro, sự cố đang mang tính dự báo, các dự báo đƣợc đánh giá là lớn 

hơn mức có thể xảy ra. 

- Về các tài liệu sử dụng trong bao cáo: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều đƣợc tham chiếu từ các tƣ 

liệu chính thống đã và đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 

đang đƣợc sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trƣờng Đại học nhƣ Đại 

học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng,... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình 

kinh tế - xã hội khu vực dự án đƣợc cơ quan chính quyền cung cấp nên kết quả cũng 

đáng tin cậy.  

- Về nội dung của bao cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng: 

+ Thực hiện đầy đủ theo hƣớng dẫn của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ hƣớng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2022. 

+ Nêu đƣợc chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trƣờng, các rủi ro 

về sự cố môi trƣờng có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án. 
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Chƣơng V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

5.1.1.  Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

Nguồn phát sinh nƣớc thải tại Phòng khám là nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên và khách hàng tại Phòng khám. 

5.1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 0,094m
3
/h. 

5.1.3. Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung của Phòng khám. 

5.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải: 

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5 (20
o
C), Tổng chất rắn lơ 

lững (TSS), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Sunfua (S
2-

), Amoni (NH4
+
), Nitrat (NO3

-
), 

Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Coliform. 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải:  

Nƣớc thải phát sinh tại Dự án là nƣớc thải sinh hoạt. Nƣớc thải sau xử lý đạt các 

giá trị CMax (Cột B, K=1,2), QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nƣớc thải sinh hoạt. Trong đó: 

Cmax: Là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

khi xả nguồn tiếp nhận nƣớc thải. 

C: Là giá trị của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 của QCVN 

QCVN 14:2008/BTNMT.  

K: Là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung 

cƣ quy định tại mục 2.3 QCVN 14:2008/BTNMT. Đối với loại hình cơ sở sản xuất 

dƣới 500 ngƣời thì K = 1,2. 

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nƣớc thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nƣớc dùng cho mục 

đích cấp nƣớc sinh hoạt (Sông Rào Cái là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án). 

Nhƣ vậy, nƣớc thải của dự án trƣớc khi trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng tiếp 

nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau: 
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Bảng 5. 1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nƣớc thải 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

Cmax  

(Cột B, K=1,2) 

1 pH Thang pH 5-9 5 - 9 

2 BOD5 (20
o
C) mg/l 50 60 

3 
Tổng chất rắn lơ lững 

(TSS)
 mg/l 100 120 

4 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/l 1000 1.200 

5 Sunfua mg/l 4.0 4,8 

6 Amoni  mg/l 10 12 

7 Nitrat mg/l 50 60 

8 
Dầu mỡ động, thực 

vật 
mg/l 20 24 

9 
Tổng các chất 

HĐBM 
mg/l 10 12 

10 Photphat  mg/l 10 12 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 5000 3000 

5.1.5. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

- Vị trí xả thải: Khối phố 9,phƣờng Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Tọa độ điểm xả 

thải: X: 2029323; Y: 543258 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi 

chiếu 3
0
). 

- Phƣơng thức xả thải: Nƣớc thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn đƣợc 

dẫn vào đƣờng ống PVC D60 ÷ 100mm và thoát vào hệ thống thoát nƣớc của khu vực. 

Nƣớc thải đƣợc xả thải ra nguồn tiếp nhận theo phƣơng thức tự chảy. Tọa độ điểm lấy 

mẫu nƣớc thải: 2029323; Y: 543258 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, 

múi chiếu 3
0
). 

- Chu kỳ xả thải: 24h/ngày đêm. 

- Chế độ xả thải: xả liên tục trong ngày. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc thải của dự án sau khi xử lý đạt quy chuẩn 

cho phép (QCVN 14:2008, cột B, K=1,2) theo hệ thống mƣơng thoát nƣớc qua khu 

dân cƣ phƣờng Thạch Quý thoát ra kênh T8, hồ Đập Bợt (quy hoạch hồ điều hòa 

Thạch Quý) sau đó thoát ra sông Rào Cái qua cống Đập Bợt. Tọa độ điểm tiếp nhận tại 

Sông Rào Cái: X: 2029074; Y: 544221 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
). 
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Chƣơng VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án, chủ dự án đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm CTXLCT 

TT Hạng mục 

Thời gian xây dựng Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Khởi 

công 

Hoàn 

thành 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
Công trình xử lý 

nƣớc thải  

Tháng 

03/2022 

Tháng 

04/2022 
15/07/2022 15/10/2022 

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

thiết bị xử lý chất thải: 

6.1.2.1. Kế hoạch quan trắc nƣớc thải 

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải 

ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng, đối với dự án không thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 

4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự 

án đầu tƣ, cơ sở tự quyết định nhƣng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Trên cơ sở đó, chủ đầu tƣ lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để 

đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 
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Bảng 6. 2. Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định CTXLNT 

STT Thời gian lấy mẫu Thông số quan trắc Loại mẫu Vị trí lấy mẫu 

1 15/07/2022 
Thông số quan trắc (11 

thông số):pH, BOD5,Tổng 

chất thải rắn lơ lửng (TDS), 

Tổng chất thải rắn hòa tan 

(TSS), Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính theo N), 

Nitrat (tính theo N), Dầu mỡ 

động thực vật,Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phosphat, 

Tổng Coliform. 

Mẫu đơn 

02 vị trí : 

-Trƣớc hệ thống 

xử lý (tại bể gom) 

-Sau hệ thống xử 

lý (sau bể khử 

trùng) 

2 16/07/2022 Mẫu đơn 

01 vị trí 

- Sau hệ thống xử 

lý (sau bể khử 

3 17/07/2022 Mẫu đơn 

01 vị trí 

-Sau hệ thống xử 

lý (sau bể khử 

 - Quy chuẩn so sánh: So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K = 1,2): 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

6.1.2.2. Tổ chức dự kiến phối hợp thực hiện lấy mẫu chất thải 

Công ty TNHH Medlatec Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Công ty TNHH Môi trƣờng 

Hà Tĩnh (đơn vị tƣ vấn) và Công ty Cổ phần công nghệ hóa xanh Việt Nam (đơn vị lấy 

mẫu, phân tích mẫu) sẽ tiến hành lấy, phân tích mẫu và đánh giá kết quả chất lƣợng 

chất thải. 

Thông tin đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu:  

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam; 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45, ngách 14/20, ngõ 214, đƣờng Nguyễn Xiển, 

phƣờng Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;  

- Điện thoại: 0936175507; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc của Công ty Cổ 

phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam: VIMCETS 269; 

- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 số hiệu VILAS 1349. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH Medlatec Hà Tĩnh cam kết: 

- Các thông tin, số liệu đƣợc nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trƣờng 

là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

 - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam, bao gồm: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ đã nêu ra trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trƣờng này sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trƣờng từ các hoạt động 

liên quan đến Dự án; 

4. Khắc phục ô nhiễm môi trƣờng do các hoạt động của Dự án gây nên; 

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

6. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trƣờng; 

7. Nếu để xảy ra sự cố môi trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng; 

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trƣờng và hạn chế sự lan rộng, ảnh hƣởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong 

vùng; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng và các quy định pháp luật liên quan 

khác; 

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu 

để xảy ra sự cố môi trƣờng. 

8. Tuân thủ các quy chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng trong quá trình thực hiện Dự án. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi 

trƣờng, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng kèm theo thuyết minh về 

quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trƣờng ít nhất là 03 đợt khảo sát. 

 


