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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:                        

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Lành Thị Triều; Chức 

vụ: Chủ hộ kinh doanh; 

- Điện thoại: 0913728938;  

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 47F8012137 đăng ký lần đầu 

ngày 12/03/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch Tp. Long Khánh cấp. 

2. Tên cơ sở:                         

- Địa điểm cơ sở: ấp Thọ An, xã Bảo Quang, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai.  

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án:  

- Giấy chứng nhận số 16/2016/CNKTTT ngày 24/11/2016 của UBND thị 

xã Long Khánh về việc chứng nhận Trang trại của bà Lành Thị Triều đạt tiêu chí 

kinh tế trang trại.  

- Đơn xin xác nhận của UBND xã Bảo Quang ngày 06/09/2017 về việc xác 

nhận diện tích các thửa đất nằm trong vùng quy hoạch nông nghiệp khác (vùng 

khuyến khích phát triển chăn nuôi ấp Thọ An). 

+ Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, P An Bình, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

+ Đơn xác nhận chủ trang trại không phải thuộc đối tượng xin cấp giấy 

phép xây dựng của trại chăn nuôi Lành Thị Triều. 

- Quyết định phê duyệt Đề án BVMT chi tiết: Quyết định số 2521/QĐ-

UBND ngày 23/07/2018 về Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự 

án “Trang trại chăn nuôi heo thịt, diện tích chuồng trại 5.891 m2”, tại ấp Thọ 

An, xã Bảo Quang, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): dự án nhóm C với tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:   

Quy mô hoạt động của dự án khoảng 3.050 con/lứa (mỗi lứa có thời gian 

khoảng 6 tháng, chu kỳ 01 năm nuôi 2 lứa). Trong đó: 

- Heo thịt: 2.000 con/lứa 

- Heo nái: 350 con/lứa  

- Heo con: 700 con/lứa 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:                             

Công nghệ chăn nuôi áp dụng cho cơ sở là công nghệ chăn nuôi chuồng kín 

theo công nghệ chăn nuôi đang áp dụng của VietGAP, thực hiện theo Quy định 

thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban 

hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 5 năm 2008 

của Bộ Trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quy trình chăn nuôi 

heo thịt, heo nái như sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ chăn nuôi heo  

Heo nái 

Phối giống 

Heo nái 

mang thai 

Heo nái đẻ 

Heo con  

cai sữa 

Heo hậu bị Heo thịt 

Nghi ngờ heo bệnh 

cách ly tại ô trống 

cách ly của chuồng 
Điều trị 

Đưa heo trở 

về chuồng 

nuôi bình 

thường  

Áp dụng các biện 

pháp tiêu hủy khi 

heo mắc bệnh và 

có khả năng lây 

lan nhanh 
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* Thuyết minh quy trình: 

(1) Thuyết minh quy trình chăn nuôi 

Tuyển chọn heo đạt tiêu chuẩn chọn giống (hình dáng vững chắc, lý lịch rõ 

ràng, chủng ngừa đầy đủ các bệnh truyền nhiễm dịch tả, giả dại, FMD, 

Leptospirosis, PRRS, Parvo).  

Heo giống phải khỏe, không có biểu hiện bệnh (da xù xì, ghẻ, móng nứt, 

mắt kèm nhèm, lơ ngơ…).  

Heo nái giống và heo nọc được trang trại tiến hành tự nhân giống, heo nái 

giống được nuôi một thời gian ngắn tại khu cách ly cho đến thời gian động đực 

thì được đưa lên trại heo mang thai và cho phối giống. Heo nái sau phối giống 

nếu thành công sẽ mang thai khoảng 105-115 ngày, trước ngày sinh 1 tuần 

chúng được chuyển lên nhà nái đẻ, tại đây heo được chăm sóc cẩn thận để chờ 

sinh.  

Sau khi sinh, heo con được nuôi chung với heo mẹ trong ô chuồng heo nái 

đẻ, sàn heo con nằm có bố trí chuồng úm có bóng đèn sưởi để ngăn ngừa heo 

con bị viêm hô hấp, sau thời gian 14-21 ngày, heo mẹ được chuyển sang nhà heo 

mang thai, heo con được chuyển sang trại cai sữa và nuôi khoảng 10-20 ngày. 

Chuồng heo sau khi được sát trùng sẽ tiếp nhận heo chửa từ nhà heo mang thai 

và quy trình này được tái lập như trên. 

 Nguyên tắc hoạt động của trại 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn vệ sinh phòng dịch cho trại. 

- Thực hiện chương trình tiêm phòng cho đàn heo sinh sản. 

- Phương châm “cùng vào, cùng ra” (heo chuyển vào chuồng một lượt hay 

chuyển ra cùng lượt). 

- Quy trình làm việc từng bộ phận: heo đực giống, heo chờ phối - mang 

thai, nái sinh, heo con theo mẹ, heo cai sữa, heo thịt. 

- Lập biểu, phiếu ghi chép năng suất, tình hình sức khoẻ của đàn sản xuất. 

- Ghi nhận các diễn biến suốt quá trình nuôi. 
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- Các thông báo (nếu có) chuyển đến các bộ phận cần cụ thể. 

 Quy trình vệ sinh phòng dịch 

* Tẩy uế và sát trùng chuồng trại 

- Ra vào khu trại:  

+ Tất cả các phương tiện cũng như người ra vào khu vực trại chăn nuôi đều 

phải được khử trùng. Công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và khách tham 

quan  được tiệt trùng trước khi vào khu vực chăn nuôi.  

+ Tất cả các dụng cụ, giày dép, quần áo, sau khi đã sử dụng phải được cọ 

rửa, giặt sạch và khử trùng kỹ để sử dụng cho lần sau.  

+ Trại nuôi heo hạn chế thấp nhất việc công nhân chăn nuôi và người ngoài 

tiếp xúc trực tiếp với heo.  

+ Không mang vật dụng bên ngoài vào trại nuôi heo. 

* Dinh dưỡng: Tổ hợp khẩu phần thức ăn theo giai đoạn, đảm bảo đầy đủ 

dưỡng chất, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của heo ở các lứa tuổi. 

(2) Thuyết minh quy trình cách ly heo nghi mắc bệnh, heo bệnh 

Trong quá trình chăn nuôi, nếu phát hiện heo có dấu hiệu mắc bệnh, trại sẽ 

lập tức áp dụng các biện pháp cách ly nhằm chữa trị cho heo mắc bệnh hoặc tiến 

hành tiêu hủy khi cần thiết. Trang trại bố trí ô trống cách ly heo nghi mắc bệnh 

trong khu vực chuồng. Heo sau khi được theo dõi, chữa bệnh sẽ tiếp tục thả về 

chuồng nuôi heo bình thường.  

Pha Vitamin C, Glucose hoặc Eletrolytes hòa nước cho uống hàng ngày để 

nâng cao sức đề kháng cho heo. 

Bệnh có thể khỏi từ 5-15 ngày tùy thuộc vào sức khỏe đàn heo và quy trình 

tiêm phòng đầy đủ các bệnh trước đó. 

 Quản lý dịch bệnh, phòng và trị bệnh:  

Áp dụng phương thức cùng vào cùng ra (all in - all out) cho mỗi nhà nuôi 

heo. Đối với heo nghi bệnh hoặc heo bệnh, chủ dự án thực hiện nuôi cách ly. 

Trong khu vực từng chuồng sẽ bố trí ô cách ly với chế độ chăm sóc theo dõi đặc 

biệt. Quá trình này nhằm theo dõi, phát hiện và điều trị heo nghi mắc bệnh và 
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heo bệnh. Trong quá trình theo dõi, nếu kiểm tra thấy heo không mắc bệnh sẽ 

chuyển về khu vực chuồng nuôi heo khỏe mạnh, trường hợp heo mắc bệnh, sẽ 

tiến hành điều trị, tiêm thuốc và theo dõi cho đến khi heo hết bệnh. Ghi chép cụ 

thể diễn biến điều trị bệnh cho heo bệnh. Heo chết tự nhiên giao cho đơn vị có 

chức năng. Dự án chỉ được sử dụng thuốc thú y thuộc danh mục cho phép của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

  Bảo quản và sử dụng thuốc thú y: Vắc xin và một số loại thuốc thú y 

được bảo quản, cất giữ ở tủ lạnh bố trí ở nhà điều hành, các loại thuốc khác được 

bảo quản trong các tủ chuyên dùng. Tất cả các loại vắc xin và thuốc thú y đều 

được ghi rõ nhãn mác, được bố trí ở vị trí quy định một cách riêng rẽ. Lập kế 

hoạch sử dụng thuốc để chủ động nguồn cung. Ghi chép rõ ràng việc xuất, nhập, 

số lượng sử dụng. Lưu giữ bao bì, chai lọ đựng vắc xin, thuốc để bàn giao đầy 

đủ cho đơn vị xử lý chất thải rắn đúng quy định. 

Hoạt động của trại dựa trên tiêu chuẩn đạt an toàn và chất lượng theo quy 

định của các cơ quan như thịt sạch, thịt an toàn. Khi sản phẩm đến tay người tiêu 

dùng hội đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Không tồn dư kháng sinh. 

- Không độc tố nấm, kim loại nặng. 

- Không tồn dư các chất kích thích tăng trưởng. 

- Không mang các mầm bệnh truyền nhiễm. 

- Dinh dưỡng đúng tiêu chuẩn. 

Quy trình vệ sinh phòng dịch 

* Tẩy uế và sát trùng chuồng trại 

- Ra vào trang trại:  

+ Tất cả các phương tiện cũng như người ra vào khu vực trại chăn nuôi đều 

phải qua hệ thống khử trùng. Công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và 

khách tham quan phải qua phòng tiệt trùng, tắm rửa, thay đồ sạch mới được vào 

khu vực chăn nuôi.  

+ Tất cả các dụng cụ, giày dép, quần áo… sau khi đã sử dụng phải được cọ 

rửa, giặt sạch và khử trùng kỹ để sử dụng cho lần sau.  
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+ Trại nuôi heo sạch hạn chế thấp nhất việc công nhân chăn nuôi và người 

ngoài tiếp xúc trực tiếp với heo.  

+ Không mang vật dụng bên ngoài vào trại nuôi heo. 

- Định kỳ vệ sinh sát trùng: 

+ Tuân thủ nghiêm lịch sát trùng chuồng trại (trong phạm vi trại chăn nuôi 

được sát trùng 2 ngày một lần, phạm vi bên ngoài 3 ngày một lần). 

+ Sát trùng không khí chuồng nuôi bằng các dung dịch chuyên dụng 

(Omnicide, vôi bột…). 

+ Vệ sinh chuồng sau khi chuyển/xuất heo hoàn toàn (chỉ xịt rửa, sát trùng 

chuồng trống, không có heo). 

* Quy trình thu gom phân  

Toàn bộ phân và nước phát sinh từ chuồng trại sẽ theo mương thu gom 

nước thải được đưa Biogas để ủ, phân hủy tạo thành khí metan. 

* Quy trình tiêm vắc xin phòng bệnh 

Heo nái: 

- Trước khi phối giống chích ngừa đầy đủ các loại vaccin phòng bệnh dịch 

tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản... 

- Định kỳ chích ngừa cho heo nái các bệnh giả dại, parvovirus, viêm phổi 

theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Heo con: 

- Chích ngừa đầy đủ các loại vaccin phòng bệnh phó thương hàn, tụ huyết 

trùng, dịch tả. 

- Bắt buộc chích ngừa bệnh lở mồm long móng và cấp giấy chứng nhận 

tiêm phòng bệnh lở mồm long móng theo sự hướng dẫn của trạm thú y địa 

phương. 

Heo thịt: 

Trước khi heo đưa vào nuôi thịt thực hiện tiêm phòng vào lúc 8-12 tuần 

tuổi đối với các loại vắc xin thông thường, riêng đối với bệnh phó thương hàn 

cần tiêm cho heo trong thời kì heo con theo mẹ và sau đó có thể tiêm phòng 

nhắc lại. Thông thường sau khi tiêm lần 1 khoảng 10-20 ngày, heo có thể được 

tiêm nhắc lại hay bổ sung. Tẩy các loại giun sán bằng các loại thuốc như 
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Tetramysone, Dipterex, Levamysone cho heo trước khi đưa vào nuôi thịt. Tiêm 

Vaccine cho heo thịt. 

* Quy trình kỹ thuật xử lý heo chết do dịch bệnh: 

Khi có dịch bệnh xảy ra, chủ dự án sẽ báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch hại vật nuôi địa phương để được hướng dẫn của chính quyền và cơ 

quan thú y nếu heo chết do dịch bệnh. Quy trình kỹ thuật tiêu hủy lợn, sản phẩm 

từ lợn bị nhiễm bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Thú y, giúp ngăn ngừa 

dịch bệnh lây lan. Đảm bảo thực hiện theo QCVN 01-41/BNNPTNT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật, Nghị 

định số 35/2016/NĐ-CP, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, Quyết định số 

267/QĐ-CN-MTCN ngày 16/12/2021, cụ thể như: 

 - Nguyên tắc tiêu hủy 

+ Phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác. 

+ Địa điểm tiêu hủy phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc 

bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch. 

- Biện pháp tiêu hủy 

+ Vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tiêu hủy. 

+ Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, 

sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao 

chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển. 

+ Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín 

để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi. 

+ Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải được vệ 

sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 

ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc 

dời khỏi khu vực tiêu hủy. 

- Quy cách hố chôn 

+ Địa điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động 

vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là 

vườn cây ăn quả hoặc lấy gỗ). 

+ Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng động vật, sản 
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phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn động vật thì hố 

chôn cần có kích thước là: sâu 1,5 - 2m  x  rộng 1,5 - 2m  x  dài 1,5 - 2m. 

- Các bước chôn lấp 

+ Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 01 kg 

vôi/m2, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên  

bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất 

tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và phải 

cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, lún hố chôn. Phun sát 

trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy. 

- Quản lý hố chôn 

+ Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực. 

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra định kỳ 

và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn. 

+ Địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và 

lưu giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Lựa chọn vị trí và thiết kế khu vực chôn heo chết do dịch bệnh: Việc lựa 

chọn vị trí và thiết kế khu vực chôn heo chết do dịch bệnh tại cơ sở đáp ứng yêu 

cầu xử lý vệ sinh thú y đối với động vật mắc bệnh, xác động vật mắc bệnh, nghi 

mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch theo quy định.  

Trong thời gian qua, trang trại hoạt động ổn định, không bị dịch bệnh do có 

biện pháp quản lý đàn heo theo đúng tiêu chuẩn. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Quy mô hoạt động của dự án khoảng 3.050 con/lứa (mỗi lứa có thời gian 

khoảng 6 tháng, chu kỳ 01 năm nuôi 2 lứa). Trong đó: 

- Heo thịt: 2.000 con/lứa 

- Heo nái: 350 con/lứa  

- Heo con: 700 con/lứa           

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối 

lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 
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Nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho trang trại chăn nuôi gồm nhiều nguyên 

phụ liệu, con giống khác nhau, trong đó chủ yếu là heo nái và heo thịt, thức ăn 

và thuốc phòng bệnh. Tất cả nguyên vật liệu nuôi heo, thuốc thú y sử dụng tuân 

thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn, quy định danh mục ban hành của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

* Nhu cầu về con giống và thức ăn cho heo như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu con giống và thức ăn chăn nuôi cho trang trại 

STT Mục đích sử dụng 
Số lượng 

(con) 

Nhu cầu cám 

(kg/con/ngày) 

Lượng cám 

tiêu thụ 

(kg/ngày.đêm) 

1 Heo thịt 2.000 1,5 160 

2 
Heo nái mang thai và 

nái chờ lên giống 
266 2 4.825 

3 Heo nái đẻ nuôi con 84 4 2.350 

4 Heo con 700 0,4 1.020 

Tổng cộng 3.050 7,9 4.148 

* Thành phần dinh dưỡng có trong cám viên: Ẩm độ, Protein thô, béo thô, 

xơ thô, xơ ADF, NDF, lignin, hàm lượng NaCl, khoáng tổng số, canxi, phospho, 

các khoáng không tan trong axít,… Tất cả các vật dụng như thức ăn, bao đựng 

thức ăn, thuốc sát trùng, kháng sinh, vacxin, chuyên gia kỹ thuật được mua về từ 

bên ngoài hoặc thuê kỹ thuật để hướng dẫn chuyên môn như: chuẩn bị chuồng 

trại, cách làm vệ sinh chuồng trại, kỹ thuật nuôi, tổ chức sắp xếp, phương pháp 

phòng bệnh… để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình chăn nuôi tuân theo 

các quy định của pháp luật. 

* Nhu cầu vaccin, thuốc thú y, thuốc sát trùng, thuốc diệt chuột, chế phẩm 

sinh học cho trang trại: 
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Bảng 1.2. Nhu cầu vaccine, thuốc thú y 

STT 
Tên Vaccine, 

thuốc thú y 

Quy 

cách 

(chai) 

Đối tượng sử dụng 
Liều 

lượng 

Lượng sử dụng 

(chai/năm) 

1 

Tuần 

4 

Tuần 

52 

Tuần 

I Vaccine       

1 SFV (dịch tả) 100 ml 

Heo con 3 tuần 2,0 ml 11,5 46 598,9 

Heo nái mang thai 

10 tuần 
2,0 ml 1,1 4,4 57 

Heo nái hậu bị 2,0 ml 0,2 0,8 10,4 

2 

FMD (lở 

mồm long 

móng) 

100 ml 

Heo nái mang thai 

12 tuần 
2,0 ml 1,1 4,4 57 

Heo nái hậu bị 2,0 ml 0,2 0,8 10,4 

3 E.coli 100 ml 
Heo nái mang thai 

12 và 14 tuần 
2,0 ml 2,2 8,8 114,1 

4 AD (giả dại) 100 ml Heo nái hậu bị 2,0 ml 0,4 1,6 20,9 

5 Pv (khô thai) 10 ml Heo nái hậu bị 2,0 ml 2 8 104,4 

6 
PRRS (tai 

xanh) 
100 ml Heo nái hậu bị 2,0 ml 0,2 0,8 10,4 

II Thuốc thú y       

1 Amox 100 ml Điều trị heo nái đẻ 15 ml 16,5 65,8 855,5 

2 Ampi 100 ml 
Heo con tiêu chảy 

(10%) 
1,0 ml 5,2 20,7 269,5 

3 Tena 100 ml 

Heo nái mang thai 

bị sót nhau, bỏ ăn 

(1%) 

15 ml 5,4 21,6 281 

4 Oxy 100 ml Điều trị heo nái đẻ 5,0 ml 8,2 32,9 427,8 

5 Lutalyt 25 ml 
Heo nái biếng ăn 

(1%) 
5,0 ml 2,4 9,6 124,9 

6 Sắt 100 ml Heo con 2,0 ml 11,5 46,1 598,9 

7 Totraril 5% 100 ml Heo con 2,0 ml 11,5 46,1 598,9 

8 ADE 100 ml Heo nái cai sữa 5,0 ml 3,5 14 182,5 
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STT 
Tên Vaccine, 

thuốc thú y 

Quy 

cách 

(chai) 

Đối tượng sử dụng 
Liều 

lượng 

Lượng sử dụng 

(chai/năm) 

1 

Tuần 

4 

Tuần 

52 

Tuần 

9 Calci B12 100 ml 
Heo nái có vấn đề 

về chân 
15 ml 5,4 21,6 281 

10 Amino 100 ml 
Heo nái có vấn đề 

về sức khỏe 
15 ml 5,4 21,6 281 

12 Glucoza 5% 500 ml 
Heo nái có vấn đề: 

bỏ ăn, đẻ khó 
- 36 144,1 1873,1 

13 Gel bôi trơn 1 lít 
Bôi trơn dụng cụ 

phối 
- 0,9 3,8 49,2 

14 Ecotraz 1 lít Xịt ghẻ 
2 ml/l 

nước 
1 4 52,1 

15 Cồn iode 0,5 lít 
Sát trùng (đỡ đẻ heo 

con) 
- 2,3 9,2 119,8 

16 Cồn 70 5 lít Vệ sinh khi phối - 0,4 1,5 19,7 

17 Omnicide 5 lít 
Sát trùng trại, xe và 

dụng cụ 
- 2,4 9,6 124,8 

18 Sinh lý mặn 5 lít Vệ sinh khi phối - 1,9 7,6 98,3 

19 Vôi 30 kg 
Sát trùng và vệ sinh 

chuồng 
- 33,4 133,4 1734,4 

20 CTC 25 kg 
Phòng bệnh cho heo 

nái 
- 1,1 4,4 57,4 

21 Flopan 5 kg 
Phòng bệnh cho heo 

nái hậu bị 
- 0,4 1,4 18,3 

22 Raccumin 20g Diệt chuột - 1 4 52 

23 
Chế phẩm 

sinh học EM 
0,5 kg Xịt chuồng - 15 60 780 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Lành Thị Triều) 

* Nhu cầu nhiên liệu: 

Nhiên liệu sử dụng cho trang trại chủ yếu là dầu DO phục vụ hoạt động của 
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máy phát điện dự phòng. Theo catalogue của hãng sản xuất, định mức tiêu hao 

nhiên liệu là 28l/giờ, chọn định mức tính toán là 30l/giờ. Tạm tính thời gian mất 

điện trung bình khoảng 4 ngày/tháng; mỗi ngày mất điện 10 giờ thì nhu cầu dầu 

DO cho máy phát điện là 4 x 10 x 12 x 30 = 14.400l/năm.  

Nhu cầu về nhiên liệu và hóa chất sử dụng được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu về nhiên liệu và hóa chất, điện năng sử dụng cho hệ 

thống xử lý nước thải 

STT Tên nhiên liệu và hóa chất Đơn vị tính Nhu cầu sử dụng 

1 PAC kg/ngày 14 

2 Polymer kg/ngày 0.5 

3 NaOH kg/ngày 3 

4 Chlorine kg/ngày 10 

5 Vôi bột kg/ngày 50 

6 Điện năng tiêu thụ KWh/ngày 252,26 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Lành Thị Triều) 

4.1. Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện sử dụng phục vụ của Trang trại được cung cấp bởi Công ty 

TNHH Điện lực Đồng Nai - Điện lực Long Khánh. Nguồn điện cung cấp cho 

toàn bộ trại heo trong 1 tháng khoảng 18.732 KWh. Ngoài ra, trại còn sử dụng 

01 máy phát điện dự phòng với công suất khoảng 150KVA. 

Lượng điện tiêu thụ cho các mục đích sau: 

- Quạt thông gió chuồng trại; 

- Thắp sáng chuồng trại; 

- Hệ thống làm lạnh cho mỗi trại; 

- Sinh hoạt, thắp sáng; 

- Máy bơm; 

- Hệ thống xử lý nước thải: lượng điện sư dụng khoảng 252,26 KWh. 
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4.2. Nguồn cung cấp nước 

Hiện tại vị trí Trang trại không có hệ thống cung cấp nước do đó tạm thời 

Chủ cơ sở sử dụng 05 giếng khoan, công suất 20 m3/giếng/ngày.đêm để phục vụ 

nhu cầu chăn nuôi, sinh hoạt của công nhân viên. Chủ cơ sở cam kết thực hiện 

đúng quy định về tài nguyên nước khi khai thác nước dưới đất. 

 

 

* Nước uống cho heo:   

STT Loại heo 
Mức trung bình 

(lít/con/ngày) 

A Heo nái  

1 Heo nái mang thai, heo nái hậu bị, heo nọc 12-15 

2 Heo nái đẻ (kèm heo con theo mẹ) 25-40 

Trung bình 20 

B Heo thịt  

3 Heo con cai sữa 0,3-0,5 

4 Heo choai 25 kg 3-5 

5 Heo choai 40 kg 5-7 

6 Heo thịt 65 kg 7-9 

7 Heo thịt 90 kg 9-12 

Trung bình 6 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước: 

* Nhu cầu nước uống cho heo 

Lượng nước sử dụng cho heo nái: 350 con x 20 lít/ngày = 4,2 m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng trung bình cho heo con cai sữa, heo choai, heo thịt: 

2.700 con x 6 lít/ngày =16,2 m3/ngày. 

* Nhu cầu nước tắm heo, vệ sinh chuồng trại 

Tổng dàn heo 3.050 con, nước tắm heo và vệ sinh chuồng trại khoảng 

khoảng 20l/con. Như vậy lượng nước sử dụng cho vệ sinh chuồng trại mỗi ngày 

Nước dưới đất sau 

khi bơm từ giếng 
Bồn chứa nước  Bơm sử dụng 
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là: 3.050 x 20 ≈ 61 m3/ngày. 

* Nhu cầu nước làm mát 

 Cấp cho hệ thống làm mát chuồng nuôi, làm mát và bảo dưỡng các trang 

thiết bị: ước tính khoảng 5 m3/ngày (sử dụng tuần hoàn toàn bộ, mỗi ngày bổ 

sung thêm do hao hụt, bay hơi, ước tính lượng bổ sung mỗi ngày do hao hụt bay 

hơi khoảng 0,5 m3/ngày). 

* Nhu cầu nước dùng cho hoạt động sinh hoạt tại trại 

Tổng lao động có mặt thường xuyên tại trại vào thời điểm hoạt động ổn 

định là 17 người: 17 người x 0,12 m3/ngày= 2 m3/ngày. 

* Nhu cầu nước khử trùng: gồm có nước sát trùng người và nước sát 

trùng chuồng trại định kì được pha trong bồn nhựa, thông qua hệ thống phun 

sương để sát trùng cho khách và công nhân ra vào trại. Do đặc điểm phun sương 

nên lượng nước này rất ít khoảng 2 m3/tuần tương đương khoảng 0,5 m3/ngày. 

* Nhu cầu nước phun sát trùng xe: được giữ ở nền nhà sát trùng và thay 

1 tuần/lần. Lượng nước sát trùng khoảng 2m3/tuần tương đương khoảng 0,5 

m3/ngày. 

* Nhu cầu nước tưới cây 

Diện tích cây xanh của dự án khoảng 62.130 m2. Lượng nước tưới trung 

bình khoảng 10,6 m3/lần. 

Nhằm để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi 

trường, Luật Chăn nuôi, chủ dự án sẽ tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý 

cho các mục đích: tưới cây, làm ẩm đường với lưu lượng tối đa khoảng 60% 

(vào mùa khô) và 30% (vào mùa mưa). 

* Nước dùng cho chữa cháy 

 Lượng nước dự phòng cho hồ chứa nước PCCC tương ứng có thể chữa 

cháy cho 03 đám cháy xảy ra trong một giờ, lượng nước sử dụng tập trung cho 1 

đám cháy là 10 lít/s, như vậy lượng nước cần cung cấp cho công tác PCCC là: 

10 l/s x 3 x 3.600 x 1,0 (hệ số k) = 108 m3. Nước chữa cháy được sử dụng nước 

từ bể nước dưới đất trong khuôn viên Trang trại. Trong trường hợp khẩn cấp, 

lượng nước chữa cháy có thể lấy từ ao hồ trong khu đất. Lượng nước này được 

duy trì ổn định trong bể chứa, chỉ châm bổ sung với lượng rất ít để bù cho bay 

hơi. 
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Bảng 1.4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước 

STT Mục đích sử dụng 

Số lượng Nhu cầu Lượng nước 

sử dụng 

(m3/ngày.đêm) 
ĐVT 

Số 

lượng 
ĐVT  

Số 

lượng 

A Nước uống cho heo      

1 

Nước uống cho heo 

nái mang thai, heo hậu 

bị và heo nái đẻ 

Con 350 l/con 20 4,2 

2 

Nước uống cho heo 

con cai sữa, heo choai, 

heo thịt 

Con 2.700 l/con 6 16,2 

B 
Các loại nước sử 

dụng khác 
     

3 
Nước tắm rửa cho 

heo, rửa chuồng trại 
con 3.050 l/con 20 61 

4 
Nước sinh hoạt cho 

công nhân 
người 17 l/người 120 2 

5 Nước tưới cây m2 62.130 l/m2 3 10,6 (*) 

6 

Nước làm mát chuồng 

trại (chỉ bổ sung hao 

hụt bay hơi khoảng 

0,5 m3/ngày) 

- - - - 5 

7 
Nước phun sát trùng  

xe ra vào 
- - - - 0,5 

8 

Nước phun sát trùng 

người và chuồng trại 

định kì 

- - - - 0,5 

Tổng cộng     100 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Lành Thị Triều) 

Ghi chú:  Lượng nước trong bảng tính trên chưa bao gồm nước dùng cho 

chữa cháy 108m3. Trường hợp xảy ra cháy, nước chữa cháy được lấy từ hồ chứa 
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nước sau xử lý. 

(*) Nhằm để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi 

trường, Luật Chăn nuôi, chủ dự án sẽ tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý 

cho các mục đích: tưới cây, làm ẩm đường với lưu lượng tối đa khoảng 60% 

(vào mùa khô) và 30% (vào mùa mưa). 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ 

thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế 

liệu: Không 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:                          

6.1. Quy mô các hạng mục của cơ sở 

Tổng diện tích đất thực hiện trang trại nuôi heo tại ấp Thọ An, xã Bảo 

Quang, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là 72.839 m2. Các hạng mục công trình 

của cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục 
Theo đề 

án (m2) 

Tổng diện 

tích (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi chú 

A. Các hạng mục công trình 

chính 
5.891 5.891 8,10 

 

I 
Khu trại chăn nuôi 

khu 1 

 
  

 

1 Chuồng heo lớn khu 1 390 390   

2 Chuồng heo con khu 1 240 240   

3 Chuồng heo nái khu 1 450 450   

4 Chuồng heo lớn 2 khu 1 390 390   

5 Chuồng heo lớn 3 khu 1 650 650   

II Khu trại chăn nuôi 2     

6 Chuồng heo nái khu 2 750 750   
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STT Hạng mục 
Theo đề 

án (m2) 

Tổng diện 

tích (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi chú 

7 Chuồng heo con khu 2 400 400   

8 Chuồng heo lớn 1 khu 2 650 650   

9 Chuồng heo lớn 2 khu 2 650 650   

10 
Chuồng heo nhỡ 1 khu 

2 
200 200  

 

11 
Chuồng heo nhỡ 2 khu 

2 
390 341  

 

12 Chuồng heo lớn 3 khu 2 731 780   

B. Các hạng mục phụ trợ 869 1.131 1,55  

1 

Nhà kho vật tư nông 

nghiệp 
16 176  

 

2 Kho + nhà chứa cám 540 540   

3 Bãi tập kết phân 175 150   

4 Nhà ở 90 80   

5 Nhà bếp 16 32   

6 Nhà ăn 32 9   

7 
Khu trung chuyển xuất 

heo  

- 
144  

 

C. Các hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 
1.020 1.678,94 2,30 

 

1 Bể Biogas 1  180 
300  

Bố trí 1 bể 

biogas 
2 Bể biogas 2  120 

3 Hồ lắng 1 180 288   

4 
Hồ lắng 2 

180 
288  

Hồ điều 

hòa 

5 
Hồ lắng 3 

174 
288  

Hồ trung 

gian 
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STT Hạng mục 
Theo đề 

án (m2) 

Tổng diện 

tích (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi chú 

6 
Hồ lắng 4 

186 
240  

Hồ sau xử 

lý  

8 
Nhà kho chứa chất thải 

nguy hại  
- 120  

 

9 
Hệ thống xử lý nước 

thải 
- 118,75  

 

10 
Nhà điều hành xử lý 

nước thải 
- 36,19  

 

D 

Giao thông và cây 

xanh 
65.059 64.138,06 88,05 

 

1 Giao thông 3.480 3.689   

2 Cây xanh 61.579 60.449,06   

  Tổng 72.839 72.839 100  

(Hộ kinh doanh Lành Thị Triều) 

6.2. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Trang trại được đầu tư mới hoàn toàn và được trình bày trong bảng dưới 

đây: 

Bảng 1.6. Danh mục trang thiết bị  

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất sứ 

Tình 

trạng 

1 Lồng heo nái đẻ nuôi con Bộ 84 Việt Nam 80% 

2 Lồng heo nái bầu cá thể Bộ 266 Việt Nam 80% 

3 Lồng heo thịt Bộ 2000 Việt Nam 80% 

4 Núm uống nước bằng Inox Cái 904 Việt Nam 80% 

5 Máng ăn bằng Inox Cái 350 Việt Nam 80% 

6 Máng ăn tự động (80kg) Cái 44 Việt Nam 80% 

7 Máy bơm nước giếng khoan 3 HP Cái 2 Việt Nam 80% 

8 Motor bơm nước làm mát 2 HP Cái 6 Việt Nam 80% 
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STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất sứ 

Tình 

trạng 

9 Xe đẩy chở cám Xe 2 Việt Nam 80% 

10 Quạt hút Cái 42 Việt Nam 80% 

11 Máy phun thuốc sát trùng Cái 03 Việt Nam 80% 

12 Kềm cắt đuôi heo Cái 04 Việt Nam 80% 

13 Kềm bấm nanh Cái 04 Việt Nam 80% 

14 Dụng cụ bắt heo Cái 02 Việt Nam 80% 

15 Thiết bị đốt khí Biogas dư Bộ 03 Việt Nam 80% 

16 Hệ thống làm mát 
Hệ 

thống 
12 Việt Nam Mới 

17 
Hệ thống điện chiếu sáng chuồng 

trại 

Hệ 

thống 
12 Việt Nam Mới 

18 Quạt hút Cái 12 Việt Nam Mới 

19 Máy phun thuốc sát trùng Cái 5 Việt Nam Mới 

20 
Máy phát điện dự phòng sử dụng 

dầu DO (công suất 150 KVA) 
Máy 1 Hàn Quốc Mới 

21 Máy bơm nước giếng khoan 2 HP  Cái 5 Việt Nam Mới 

22 Máy bơm nước làm mát 1,5 HP Cái 12 Việt Nam Mới 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Lành Thị Triều) 

Bảng 1.7. Danh mục trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 
Tình trạng 

Thu gom chất thải rắn 

1 Thùng chứa CTR sinh hoạt Cái 07 Trong 

nước 

Mới 100% 

2 Thùng chứa CTNH Cái 07 Mới 100% 

Hệ thống xử lý nước thải 

1  Bể Biogas Bể 01 VN Mới 100% 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 
Tình trạng 

2  Hồ lắng Bể 01 VN Mới 100% 

3  Hồ điều hòa Bể 01 VN Mới 100% 

4  Bể Anoxit Bể 01 VN Mới 100% 

5  Bể MMBR Bể 01 VN Mới 100% 

6  Bể Aerotank Bể 01 VN Mới 100% 

7  Bể lắng vi sinh Bể 01 VN Mới 100% 

8  Bể trung gian Bể 01 VN Mới 100% 

9  Bể keo tụ Bể 01 VN Mới 100% 

10  Bể tạo bông Bể 01 VN Mới 100% 

11  Bể lắng hóa lý Bể 01 VN Mới 100% 

12  Bể khử trùng Bể 01 

VN 

Mới 100% 

13  Bồn lọc áp lực Bể 01 Mới 100% 

14  Bể chứa bùn Bể 01 Mới 100% 

15  Hồ chứa nước sau xử lý Hồ 01 Mới 100% 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,              

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Phù hợp Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2045. 

- Phù hợp với Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND 

tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Phù hợp với Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND 

Tỉnh, Ban hành phê duyệt quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi, cơ sở giết mổ 

tập trung giai đoạn 2009-2015 và định hường đến năm 2020 của huyện Xuân 

Lộc. 

- Phù hợp với Kế hoạch số 15616/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về việc phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Phù hợp với Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND 

tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt chất lượng QCVN 62-

MT:2016/BTNMT (cột A; Kf =1,2; Kq = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải chăn nuôi. Nước thải sau khi được xử lý đạt quy chuẩn cho phép theo 

mương dẫn vào hồ chứa nước thải sau sản xuất của dự án. Nhằm để tiết kiệm 

nguồn tài nguyên nước và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Chăn nuôi, 

chủ dự án sẽ tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý cho các mục đích: tưới 

cây, làm ẩm đường với lưu lượng tối đa khoảng 60% (vào mùa khô) và 30% 

(vào mùa mưa). Lượng nước thải tương ứng còn lại sẽ thải ra môi trường theo 

mương thoát nước chung của khu vực tại vị trị (X = 670558,048; Y = 

1214869,197) vào suối cạn cách dự án khoảng 800m phía Tây Bắc và ra nguồn 

tiếp nhận cuối cùng là sông La Ngà. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,          

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải của Trang trại được tách riêng hoàn 

toàn.  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Nước mưa được thu gom từ mái của dãy chuồng heo theo các máng xối 

xuống đất chảy vào mương nước được bố trí xung quanh trang trại. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng mương bê tông chạy dọc 

theo các dãy chuồng có kích thước 5cmx16cm, độ dốc nhỏ nhất =1/D (để dòng 

chảy trong cống có thể tự làm sạch cống), có chiều dài 1.310m, nước mưa tiếp 

tục chảy theo các mương đất bên ngoài các dãy chuồng trại dẫn thoát ra suối 

cạn, theo dòng chảy đến nơi tiếp nhận cuối cùng là sông La Ngà khoảng 5km về 

phía Đông của dự án. 

- Trong thời gian qua, khu vực trang trại chưa xảy ra tình trạng ngập úng 

hay lũ quét vào mùa mưa. Do đó hoạt động trang trại hầu như không làm làm 

ảnh hưởng đến việc thoát nước của khu vực và lưu vực.  

  

  

Hình 3.1. Mương thoát nước mưa tại cơ sở 
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Bảng 3.1. Khối lượng hạng mục thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

1  Mương hở KT 80cm m 1310 

2  Hố xả Cái  3 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 

 

 

 

 

 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom bằng hệ 

thống riêng dẫn vào 01 bể tự hoại (sau khi qua 01 bể tự hoại có thể tích 

(2mx6mx2m) khoảng 24 m3) để xử lý sơ bộ bố trí tại nhà cho công nhân viên 

đảm bảo nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt. Nước thải sau khi qua bể tự hoại 

cùng với nước thải sinh hoạt khác (nước rửa tay chân,…) thu gom bằng hệ thống 

ống nhựa PVC bố trí ngầm dọc khu vệ sinh vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của trang trại công suất 100 m3/ngày.đêm. 

- Do hệ thống chuồng trại lạnh, nên lượng nước thải phát sinh sẽ ít hơn so 

với trang trại truyền thống. Hệ thống thoát nước thải được bố trí chạy dọc vào 

cuối các dãy trại các khu vực chuồng trại,… để dẫn toàn bộ lượng nước thải sinh 

ra trong quá trình vệ sinh chuồng trại vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

trang trại. Nước thải phát sinh từ các hoạt động trên qua hệ thống mương bê 

tông (ngang 30cm x cao 50cm) có nắp đan B400, chịu tải trọng H10, độ dốc nhỏ 

nhất =1/D (để dòng chảy trong cống có thể tự làm sạch cống) có chiều dài 557m 

vào Biogas và nước thải đi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của trang trại. 

Nhằm để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi 

trường, Luật Chăn nuôi, chủ dự án sẽ tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý 

cho các mục đích: tưới cây, làm ẩm đường với lưu lượng tối đa khoảng 60% 

(vào mùa khô) và 30% (vào mùa mưa). Lượng nước thải tương ứng còn lại sẽ 

01 bể tự 

hoại 

Đấu nối vào hệ thống xử lý, 

công suất 100 m3/ngày.đêm   
Nước thải 

nhà vệ sinh 

Đường ống 

nhựa PVC 

Đấu nối vào hệ thống xử lý, 

công suất 100 m3/ngày.đêm   

 

Nước thải 

chăn nuôi 
Mương bê tông (ngang 

30cmx cao 50cm) 
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thải ra môi trường theo mương thoát nước chung của khu vực tại vị trị (X= 

1214869.197; Y= 670558,048) vào suối cạn cách dự án khoảng 800m phía Tây 

Bắc và ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông La Ngà. 

Bảng 3.2. Khối lượng hạng mục thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

1  Mương nắp đan (30cmx50cm) m 557 

2  Hố gas Cái  8 

3  Cống xả Cái  1 

4  Hệ thống xử lý nước thải, công suất 

100 m3/ngày.đêm 
Hệ thống  01 

5  Bể tự hoại (DxRxC = 2mx6mx2m) Bể 01 
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Hình 3.2. Mương thoát thu gom nước thải tại cơ sở 

1.3. Xử lý nước thải: 

- Nước thải phát sinh tại trang trại chủ yếu các nguồn: vệ sinh chuồng trại, 

quá trình tắm heo, nước tiểu của heo, nước uống cho heo bị rơi vãi ra ngoài, 

nước thải sinh hoạt,… 

- Dựa vào tính chất đặc trưng của nước thải ngành chăn nuôi heo là chứa 
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hàm lượng cao các chất cặn bẩn, các hợp chất hữu cơ (đặc trưng bởi thông số 

BOD, COD), chất dinh dưỡng (đặc trưng bởi thông số N tổng, P tổng), cặn rắn 

lơ lửng (TSS), và nhiễm vi sinh vật gây bệnh (Coli phân, Coliform,…) 

Tổng lượng nước thải phát sinh của dự án, gồm: 

STT Mục đích sử dụng nước 
Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày) 

Lượng nước 

thải phát sinh 

(m3/ngày) 

1 Nước uống cho heo 20,4 - 

2 
Nước tắm cho heo, rửa chuồng 

trại 
61 61 

3 Nước sinh hoạt cho công nhân 2 2 

4 Nước tưới cây 10,6 - 

5 

Nước làm mát chuồng trại (chỉ 

bổ sung hao hụt bay hơi 

khoảng 0,5 m3/ngày) 

5 - 

6 Nước phun sát trùng  xe ra vào 0,5 0,5 

7 
Nước phun sát trùng người và 

chuồng trại định kì 
0,5 0,5 

Tổng 100 64 

Nước thải từ hoạt động chăn nuôi chủ yếu phát sinh từ quá trình tắm heo, 

nước tiểu của heo, nước uống cho heo bị rơi vãi ra ngoài và nước thải từ hoạt 

động khử trùng, vệ sinh thiết bị, chuồng trại định kỳ, với thải lượng trung bình 

khoảng 64 m3/ngày.đêm. Đặc trưng của nguồn thải này là có chứa một lượng 

khá cao các chất ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng và vi sinh gây bệnh, cần được 

xử lý đạt yêu cầu trước khi xả thải vào môi trường. 

Toàn bộ lượng nước thải trên sẽ được thu gom cùng với nước thải sinh hoạt 

sau bể tự hoại (thải lượng khoảng 2 m3/ngày.đêm) sau đó vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Trang trại. 

Tổng lưu lượng nước thải cần xử lý: 66 m3/ngày.đêm. Chủ cơ sở đã đầu tư 

hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm Quy trình công nghệ hệ 

thống xử lý nước thải tập trung được đề xuất như sau: 
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Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải, công suất 100 m3/ngày.đêm 

Nguồn thải 

Hệ thống thu gom 

Biogas 
 

Hồ lắng 

Bể điều hòa 

Bể Aerotanks 

Bể Anoxic 

Bể lắng vi sinh 

Bể tạo bông 

Bể lắng hóa lý 

Bể khử trùng 

 

Bồn lọc áp lực 

 

Hồ chứa nước sau xử lý 

Đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A 

 

Bể chứa bùn 

Vôi 

Máy thổi khí 

Polymer 

NaOH, PAC  

Chlorine 

Tuần 

hoàn 

Bùn hóa lý 

Bể trung gian 

Bể MMBR 

Bể keo tụ 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ 

- Nước thải, phân heo từ chuồng trại có đặc tính là chứa rất nhiều cặn bẩn 

được thu gom bằng ống cống (Dtrong = 400 mm tạo độ dốc 1%), nước thải vệ sinh 

thiết bị, nước thải từ việc khử trùng sẽ theo đường ống thu gom dẫn qua song 

chắn rác trước khi tự chảy vào bể tách phân. Sau đó, nước thải từ bể tách phân 

được bơm qua bể Biogas để thực hiện quá trình xử lý kỵ khí, nước thải sau đó tự 

chảy về bể điều hòa. Nước thải từ bể điều hòa được bơm qua các công trình đơn 

vị khác của hệ thống xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Chức năng của các 

công trình đơn vị và quá trình xử lý thực  như sau: 

 Hầm Biogas 

Nước thải theo hệ thống đường ống thoát nước chảy về hầm Biogas. Tại 

đây, nước thải được lưu lại với thời gian khoảng 45-60 ngày để phân hủy kỵ khí. 

Phần bùn đáy Biogas sẽ được hút lên định kỳ, tránh tình trạng đầy bùn cặn trong 

Biogas. Nước thải sau khi qua hầm Biogas thì được đưa qua lắng. 

- Cấu tạo hầm Biogas có thể được mô tả qua sơ đồ sau: 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ cấu tạo hầm Biogas 

- Do đặc trưng ô nhiễm nên phần nước thải thoát ra khỏi bể Biogas vẫn còn 

hàm lượng cao các chất hữu cơ, nước thải sẽ được hòa trộn với nước thải sinh 

hoạt (sau hệ thống bể tự hoại) tại bể điều hoà có sục khí để tạo điều kiện hoà 

trộn hoàn toàn; qua đó, các chất ô nhiễm trong nước thải cũng sẽ được xử lý 

phần nào. Nước thải sau khi qua bể Biogas tiếp tục tự chảy qua bể điều hòa của 

hệ thống xử lý. 

 Hồ lắng 

Có tác dụng loại bỏ các tạp chất xác bã không phân hủy được ở hầm 

biogas. Các chất này sẽ gây ức chế cho quá trình sinh học và chúng cũng phá 

Nước thải vào Nước thải ra 

Khí Biogas 

Khí Biogas 

Bùn cặn 

Khí sạch 
Bộ lọc khí 
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hủy cấu trúc bùn gây khó khăn trong quá trình lắng cặn của bể lắng vi sinh. Sau 

đó qua hồ điều hòa để xử lý công đoạn tiếp theo. 

   Hồ điều hòa 

 Hồ điều hòa có nhiệm vụ ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nước thải để tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau, 

tránh hiện tượng quá tải trong những giờ cao điểm. 

 Bể khuấy trộn 

 Nước thải từ hồ điều hòa được bơm vể bể khuấy trộn để khuyếch tán đều 

vôi và nước thải với nhau, mục đích làm tăng pH trong nước và liên kết các hạt 

có trong nước lại với nhau. 

   Bể lắng sơ bộ 

 Tại bể này, hàm lượng chất rắn lơ lửng và nước sẽ được tách ra. Bùn lắng 

được đưa về bể chứa bùn. Nước thải sau lắng qua bể Anoxic. 

 Bể Anoxic 

Trong nước thải tồn tại 1 lượng nitơ chủ yếu tồn tại dưới dạng hợp chất 

hữu cơ và amoniac. Tại đây, các vi khuẩn trong môi trường yếm khí sẽ sử dụng 

các chất dinh dưỡng trong hợp chất hữu cơ làm thức ăn để tăng trường và phát 

triển, đồng thời với quá trình đó là quá trình khử nitrat và nitrit bằng cách lấy 

oxy từ chúng và giải phóng ra nitơ tự do và nước. Bể có nhiệm vụ xử lý hàm 

lượng Nitơ dưới dạng Nitrat có mặt trong nước thải. 

 Bể sinh học hiếu khí MBBR 

MBBR là từ viết tắt của cụm Moving Bed Biofilm Reactor, được mô tả 

một cách dễ hiểu là quá trình xử lý trong đó sử dụng các vật làm giá thể cho vi 

sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển.  

Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý 

nước thải vì tiết kiệm được diện tích và hiệu quả xử lý cao. Các giá thể biochip 

nhẹ hơn nước đảm bảo điều kiện lơ lửng được. Các giá thể này luôn chuyển 

động không ngừng trong toàn thể tích bể nhờ các thiết bị thổi khí. Qua đó thì 

mật độ vi sinh ngày càng gia tăng, hiệu quả xử lý ngày càng cao. 

 Bể sinh học hiếu khí Aerotank  

Nước thải từ bể MBBR được đưa vào bể sinh học hiếu khí Aerotank, bể 

Aerotank được cung cấp oxy bằng hệ thống máy thổi khí để duy trì chỉ số oxy 
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hòa tan ở nồng độ phù hợp. Trong bể, nước thải được tiếp xúc với lớp bùn vi 

sinh lơ lửng. Các vi sinh vật này sẽ oxy hóa các chất hữu cơ, sử dụng chúng làm 

nguồn dinh dưỡng và năng lượng. Chất hữu cơ được tách ra khỏi nước thải, còn 

khối lượng vi sinh tăng lên. Đồng thời với quá trình phân hủy chất hữu cơ, Nito 

ở dạng NH3 sẽ được oxy hóa thành NO3
- dưới sự xúc tác của vi khuẩn Nitro 

Somonas và Nitro Bacter, nước thải chứa hàm lượng NO3
- cao này sẽ được tuần 

hoàn về lại bể Anoxic để xử lý Nito. Các phản ứng hóa học xảy ra trong bể: 

• Oxy hóa các chất hữu cơ 

CxHyOz + (x+y/4 – z/2) O2 → x CO2 + y/2 H2O 

• Tổng hợp sinh khối tế bào 

n(CxHyOz) + nNH3+ n(x+y/4 –z/2-5)O2→(C5H7NO2)n + n(x-5)CO2 + n(y-

4)/2 H2O 

• Tự oxy hóa vật liệu tế bào (phân hủy nội bào) 

(C5H7NO2)n + 5nO2 → 5n CO2 + 2n H2O + nNH3 

• Quá trình nitrat hóa 

2NH3 + 3O2 → 2NO2
- + 2H+ + 2H2O (vi khuẩn nitrosomonas) 

(2NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- + 4H+ + 2H2O) 

2NO2
- + O2 → 2NO3- (vi khuẩn nitrobacter) 

Tổng phản ứng oxy hóa amoni: 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + 2H2O 

Nước thải sau một chu kỳ tuần hoàn sẽ chảy sang bể lắng vi sinh. 

 Bể lắng vi sinh 

Nước thải sau khi ra khỏi bể MBBR sẽ được dẫn vào bể lắng vi sinh. Nước 

thải theo ống dẫn được phân phối đều theo chiều sâu công tác của bể nhờ ống 

trung tâm. Trong vùng công tác, vận tốc dòng chảy v = 5 - 10 m/s. Phía trên bể 

lắng có tấm chắn phía váng nổi kết hợp với máng thu nước. Nước chuyển động 

ngược hướng với dòng cặn lắng trượt về phía trên bể. Bông bùn vi sinh sau lắng 

được tuần hoàn về các công đoạn đầu bể để duy trì hàm lượng vi sinh ổn định. 

Nước sau lắng chảy qua bể trung gian. 
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 Bể trung gian 

Nhiệm vụ của bể trung gian là thu gom nước thải từ bể lắng sinh học, sau 

đó chảy về bể lắng vi sinh 2. 

 Hồ trung gian 

Nước từ bể láng vi sinh 2 sẽ được thu về hồ trung gian. Nhiệm vụ của hồ 

trung gian là thu gom nước thải đã xử lý vi sinh, giúp ổn định tính chất trước khi 

nước thải được bơm qua bể keo tụ - tạo bông.   

 Cụm bể keo tụ - tạo bông 

Nước thải được bơm chìm bơm từ bể trung gian qua bể keo tụ. Tại đây sẽ 

được bổ sung thêm hệ hóa chất keo tụ PAC, Polymer và NaOH để điều chỉnh 

pH. PAC là tác nhân có khả năng làm gắn kết các chất bẩn ở dạng hòa tan thành 

bông cặn, dưới tác dụng của Polymer các bông cặn li ti sẽ kết lại thành các bông 

có kích thước lớn hơn. 

Sau khi qua cụm bể keo tụ - tạo bông, nước thải sẽ giảm được độ màu, khử 

mùi hôi, xử lý một phần COD và BOD. Sau đó, nước thải được đưa qua bể lắng 

hoá lý. 

 Bể lắng hóa lý 

Tại đây các bông cặn hóa lý tạo ra từ quá trình keo tụ - tạo bông được lắng 

xuống. Lượng bùn sinh ra được đưa về bể chứa bùn để đem đi xử lý. Nước sau 

lắng chảy qua bể khử trùng. 

 Bể khử trùng 

Là giai đoạn loại bỏ vi khuẩn gây bệnh chứa trong nước thải trước khi xả 

vào nguồn tiếp nhận. Bể khử trùng được thiết kế đảm bảo thời gian lưu nước để 

loại bỏ hết vi sinh gây bệnh. Hóa chất Chlorine được châm vào bể nhờ bơm định 

lượng, Chlorine là chất oxy hóa mạnh có khả năng loại bỏ hầu hết các vi khuẩn 

gây bệnh. 

 Bồn lọc 

Nước thải từ bể khử trùng được bơm lên bồn lọc để loại bỏ các chất rắn lơ 

lơ lửng trong nước, nhờ vậy nước trở nên trong hơn sau khi qua hệ thống lọc. 

Nước thải đầu ra đạt chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT Cột A. 

 Hồ chứa sau xử lý 

Nước sau khi xử lý từ bồn lọc áp lực sẽ được đưa về hồ chứa sau xử lý, 

được sử dụng tùy vào mục đích của chủ đầu tư. 
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 Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn dùng để chứa bùn dư ở bể lắng vi sinh và bùn từ quá trình hóa 

lý. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt chất lượng QCVN 62-

MT:2016/BTNMT  (cột A; Kf =1,2; Kq = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải chăn nuôi đưa về hồ chứa nước sau xử lý. Nhằm để tiết kiệm nguồn tài 

nguyên nước và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Chăn nuôi, chủ dự án sẽ 

tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý cho các mục đích: tưới cây, làm ẩm 

đường với lưu lượng tối đa khoảng 60% (vào mùa khô) và 30% (vào mùa mưa). 

Lượng nước thải tương ứng còn lại sẽ thải ra môi trường theo mương thoát nước 

chung của khu vực tại vị trị (X: 670558,048; Y: 1214869.197) vào suối cạn cách 

dự án khoảng 800m phía Tây Bắc và ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông La 

Ngà. 

Kích thước các công trình xử lý như sau: 

Bể Anoxic  

Thông số kích thước bể 

STT Thông số  Đơn vị Bể Anoxic  

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 

 ThiếT kế bể anoxic thành 2 bể có kích thước giống nhau 

 Kích thước 1 bể 

4 - Chiều dài, L m 4,46 

5 - Chiều rộng, W m 2,25 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể sinh học MBBR 

Thông số kích thước bể 

STT Thông số Đơn vị Bể MBBR 
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STT Thông số Đơn vị Bể MBBR 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 

 Thiết kể bể MBBR thành 2 bể có kích thước giống nhau 

 Kích thước 1 bể 

4 - Chiều dài, L m 4,46 

5 - Chiều rộng, W m 3,6 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể sinh học hiếu khí Aerotank 

Thông số kích thước bể 

STT Thông số Đơn vị Bể Aerotank 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 

 Kích thước bể 

4 - Chiều dài, L m 3,0 

5 - Chiều rộng, W m 6,0 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể lắng vi sinh 

Thông số kích thước bể 

STT Thông số Đơn vị Bể lắng vi sinh 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 
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STT Thông số Đơn vị Bể lắng vi sinh 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 

 Kích thước 1 bể 

4 - Chiều dài, L m 3,15 

5 - Chiều rộng, W m 3,1 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể trung gian  

Thông số kích thước bể 

STT Thông số Đơn vị Bể trung gian 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 

 Kích thước bể 

4 - Chiều dài, L m 2,57 

5 - Chiều rộng, W m 1,45 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể keo tụ - tạo bông 

Thông số kích thước bể 

STT Thông số Đơn vị 
Bể keo tụ - tạo 

bông 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,3 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 



 

Chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Lành Thị Triều  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai  40 

STT Thông số Đơn vị 
Bể keo tụ - tạo 

bông 

 
Thiết kể bể keo tụ - tạo bông thành 2 bể có kích thước giống 

nhau 

 Kích thước 1 bể 

4 - Chiều dài, L m 1,2 

5 - Chiều rộng, W m 1,2 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể lắng hóa lý 

Thông số kích thước bể 

STT Thông số Đơn vị Bể lắng hóa lý 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 

 Kích thước bể 

4 - Chiều dài, L m 3,15 

5 - Chiều rộng, W m 2,7 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể khử trùng 

Thông số kích thước bể 

ST

T 
Thông số Đơn vị Bể khử trùng 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 
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ST

T 
Thông số Đơn vị Bể khử trùng 

 Kích thước bể 

4 - Chiều dài, L m 2,57 

5 - Chiều rộng, W m 1,2 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Bể chứa bùn 

Thông số kích thước bể 

STT Thông số Đơn vị Bể chứa bùn 

1 Lưu lượng thiết kế Q m3/ngđ 100 

2 Chiều sâu hữu ích, Hlv m 3,0 

3 Chiều cao an toàn, Hat m 0,3 

 Kích thước bể 

4 - Chiều dài, L m 2,57 

5 - Chiều rộng, W m 1,45 

6 - Cao tổng cộng, H m 3,3 

Các hồ chứa nước và bể chứa nước sau xử lý  

STT 
Công trình/ 

Quy cách 

Kích 

thước 

LxBxH 

(m) 

Thể tích 

V (m3) 

Số 

lượng 
Chức năng 

2 

Bể Biogas 

Hồ đất, lót và phủ bạt 

HDPE 

50x15x3 2.250 01 

Xử lý cặn bẩn và vi trùng 

gây bệnh, tận dụng lượng 

khí phát sinh. Hiệu quả xử 

lý BOD, COD và cặn lơ 

lửng đạt khoảng 80%. 
Hồ điều hòa, hồ đất và 

lót bạt HDPE 
50x15x3 2.250 01 

10 Hồ chứa nước trung 30x15x3 1.350 01 Bùn được phân hủy, nước 
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STT 
Công trình/ 

Quy cách 

Kích 

thước 

LxBxH 

(m) 

Thể tích 

V (m3) 

Số 

lượng 
Chức năng 

gian, hồ đất và lót bạt 

HDPE 

dư sẽ được tuần hoàn về bể 

hiếm khí để tiếp tục xử lý 

11 
Hồ chứa nước sau xử lý 

Hồ đất, lót bạt HDPE 
50x10x3 1.500 01 

Lưu giữ nước thải đã qua 

xử lý, giảm thiểu một phần 

Nitơ, Phospho, BOD, 

COD. Hiệu quả xử lý trong 

giai đoạn này có thể đạt tới 

30% theo Nitơ, Phospho, 

BOD, COD.  
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Hình 3.5. Hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

- Xây dựng chuồng trại cao ráo, thông thoáng, bố trí hệ thống quạt hút hoạt 

động liên tục tăng cường độ thông thoáng.  

- Khu vực xử lý nước thải: Toàn bộ nước thải và phân heo sẽ theo mương 

thoát nước dẫn vào hồ Biogas được phủ bạt HDPE dày 1mm, bạt phủ nhằm lưu 

giữ các khí gas sinh ra trong bể và sau đó được sử dụng để cung cấp điện cho 

quạt thông gió và máy bơm nước. Phủ HDPE là phương án tốt nhất nhằm hạn 

chế mùi hôi phát sinh từ hồ Biogas phát tán ra môi trường. Chủ dự án thường 

xuyên kiểm tra bạt nhằm giúp phát hiện kịp thời và có phương án sữa chữa hoặc 

thay thế khi bạt thủng. 
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- Chủ cơ sở đã thực hiện xây dựng các tường cao 2m xung quanh trại và 

trồng nhiều cây xanh nhằm hạn chế tối đa mùi phát tán xung quanh và phun chế 

phẩm vi sinh EM giúp phân hủy nhanh các chất hữu cơ, ức chế sự phát triển của 

vi sinh vật gây bệnh, hấp thụ các chất gây mùi hôi chuồng trại. 

- Khu vực lưu giữ chất thải: Mùi hôi phát sinh chủ yếu từ quá trình phân 

hủy hữu cơ từ các chất có trong chất thải sinh hoạt. Để hạn chế mùi phát sinh, 

các chất thải sinh hoạt được thu gom và lưu chứa tại các thùng chuyên dụng và 

có nắp đậy, định kỳ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông các công trình thu gom nước thải tránh 

gây ứ đọng, phát sinh mùi hôi. Hệ thống xử lý nước thải bảo dưỡng định kỳ, và 

được tăng cường trồng nhiều cây xanh. 

- Trồng cây xanh bao quanh khuôn viên, vừa tạo cảnh quan thoáng mát 

trong khuôn viên Trang trại.  

- Sử dụng các hóa chất khống chế mùi thuộc các dạng: những chế phẩm 

sinh học phun trên bề mặt chuồng trại,… để khống chế mùi, ngăn ruồi nhặng.  

- Chủ cơ sở sử dụng máy điều hòa cũng như thiết bị làm lạnh hiện đại, 

không sử dụng các tác nhân làm lạnh bị cấm. 

- Vệ sinh, bảo trì thiết bị làm lạnh, máy lạnh đúng thời gian, đúng quy định 

để thay thế hoặc sửa chữa khi có hỏng hóc cũng như rò rỉ khí của ống dẫn, bình 

chứa, đầu nối,… 

* Giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển 

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm giảm thiểu bụi và khí thải từ 

hoạt động giao thông, vận chuyển: 

- Hướng dẫn lưu thông hợp lý, tránh ùn tắc giao thông làm gia tăng hàm 

lượng khí thải ảnh hưởng đến chất lượng không khí; 

- Trồng cây xanh dọc đường vận chuyển nội bộ và xung quanh khuôn viên 

Trang trại để tạo cảnh quan và chắn bụi; 

- Phân cụm và bố trí các công trình trong khu vực hoạt động như khu 

chuồng trại, khu nhà ở công nhân, nhà kho, sân bãi, đường nội bộ, hệ thống cây 

xanh và các công trình phụ trợ khác một cách thuận tiện, hạn chế các phương 

tiện vận chuyển qua lại nhiều trong các khu chức năng trong khi hoạt động; 
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- Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc của phương tiện, sử dụng 

đúng nhiên liệu và vận chuyển đúng trọng tải theo đúng thiết kế của nhà sản 

xuất; 

- Các xe lưu thông trong khu vực dự án cần giảm tốc độ để hạn chế bụi. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh ra chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công 

nhân viên làm việc tại trang trại như: bao bì bỏ, vỏ trái cây, giấy loại,... Chất thải 

sinh hoạt được thu gom, phân loại với chất thải nguy hại và chất thải công 

nghiệp không nguy hại. Bố trí các thùng nhựa dung tích 20 lít, có nắp đậy kín, 

được bố trí trong khuôn viên trang trại.  

Tại nhà ăn của công nhân bố trí các thùng chứa rác sinh hoạt và phân loại 

tại nguồn trước khi thu gom và vận chuyển cho đơn vị địa phương theo đúng 

quy định. Công nhân tuân thủ quy định của trại không xã rác sinh hoạt bừa bãi. 

Bảng 3.3. Danh mục khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

STT Loại chất thải sinh hoạt Số lượng (kg/năm) 

1 

Chất thải rắn sinh hoạt 

+ Nhóm chất thải thực phẩm 

+ Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác 

 

5.760 

1.440 

Tổng cộng 7.200 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Lượng phân heo phát sinh mỗi ngày sẽ theo nước thải dẫn vào hồ Biogas 

tại đây, nước thải cùng với phân có chứa hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ được 

phân hủy sinh ra khí gas chủ dự án tận dụng để cung cấp điện cho quạt thông gió 

và máy bơm nước. 

 - Lượng bùn thải từ các bể trong hệ thống xử lý nước thải được thu gom 

chứa vào bể chứa bùn, thu gom và giao cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (địa 

chỉ: KCN Biên Hòa 1, P An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thu gom, xử lý 

chất thải nguy hại và công nghiệp. 



 

Chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Lành Thị Triều  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai  47 

- Lượng nhau heo và heo con chết do ngạt thở, heo trưởng thành chết 

không do dịch bệnh sẽ được nấu chín và lưu giữ tại khu vực lưu chứa chất thải 

thông thường, Chủ cơ sở sẽ chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom xử lý 

theo đúng quy định trong vòng 24h.  

- Phun chế phẩm vi sinh EM khử mùi hôi.  

Bảng 3.4. Danh mục khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Ký hiệu 

1 
Nhóm nhựa: PP, PE, 

nhựa hỗn hợp... 
03 02 12 Rắn 1.000 TT 

2 
Nhóm chất thải khác với 

các loại trên 
03 02 11 Rắn 350 TT 

3 
Nhóm gỗ phế liệu: 

pallet,… 
18 01 07 Rắn 500 TT 

4 

Nhóm kim loại: Sắt 

phế liệu, inox, lưới 

lọc, nhôm phế liệu,… 

12 08 04 Rắn 500 TT 

5 

Nhóm giấy phế liệu: 

thùng carton, giấy 

loại,… 

18 01 05 Bùn 200 TT 

6 
Heo chết không do 

dịch bệnh 
14 01 10 Rắn 4.450 TT 

7 Bùn từ bể tự hoại 12 05 07 Bùn  1.090 TT 

Tổng khối lượng 8.090  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Các loại chất thải nguy hại được phân loại theo Thực hiện theo quy định 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Khu lưu trữ chất thải nguy hại với diện tích là 16 m2 và hợp đồng 

chuyển giao với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy 

định (hợp đồng đính kèm phụ lục), được xây dựng tường gạch, có gờ thu gom 

chất thải lỏng đúng quy định, mái tôn để tránh nắng và mưa, có gắn dấu hiệu 
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cảnh báo nguy hại.  

Đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, 

bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò 

rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau: 

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra. 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 - 2009. 

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.  

Sử dụng nhiều thùng chứa chuyên dụng để chứa từng loại chất thải như: 

chai lọ dựng thuốc, vaccine; thùng đựng giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt, hóa 

chất; thùng đựng bóng đèn huỳnh quang thải và hộp mực in dùng cho khối văn 

phòng thải; các loại dầu mỡ thải, thuốc thú y và thuốc sát trùng bị hư hỏng... 

Các chất thải sau khi thu gom theo từng loại được đưa về kho chứa và bảo 

quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy 

bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có 

khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa 

tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước 

dưới đất). Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, Chủ cơ sở có kế hoạch thu 

gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành 

phần trong môi trường và định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử 

lý chất thải nguy hại theo quy định.  

* Biện pháp quản lý  

- Chất thải sau khi phân loại tại nguồn và được chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng sẽ được đặt tại từng khu vực quy định cho từng chất thải.  

- Kiểm soát và thu gom nước mưa để ngăn ngừa nước chảy vào khu vực 

chứa chất thải.  

- Biện pháp hỗ trợ cho việc quản lý chất thải bằng bản kê: hệ thống theo dõi 

bằng bản kê chủ yếu bao gồm công việc cung cấp các tài liệu bằng một tập bản 

sao tài liệu chuyên chở chất thải. Nội dung của bản kê chủ yếu bao gồm: 

 Tên, đặc tính, loại bao bì đóng gói, số lượng hay thể tích chất thải và 

thông báo cách xử lý đối với mỗi loại chất thải. 

 Ghi chú về kho chứa như: lô số, vùng số…  
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 Tên đơn vị, tên, chức vụ người vận chuyển chất thải. 

 Thời gian vận chuyển chất thải.  

- Nhận diện được trách nhiệm của đơn vị xử lý chất thải. 

- Cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị xử lý chất thải, do đó phòng 

ngừa tai nạn trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải. 

- Đảm bảo có sẵn thông tin về vật liệu sử dụng trong trường hợp có tai nạn. 

- Vận chuyển chất thải theo một thời biểu định sẵn. 

- Lập báo cáo quản lý CTNH định kỳ về Sở Tài Nguyên và Môi trường 01 

năm/lần. 

- Đối với xác heo chết do dịch bệnh: khi xảy ra dịch bệnh, chủ dự án sẽ báo 

cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi địa phương theo đúng 

hướng dẫn của ngành nông nghiệp, đồng thời thực hiện xử lý xác heo chết do 

dịch bệnh theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan thú y địa phương để có 

biện pháp xử lý thích hợp, đúng quy định và để tìm nguyên nhân gây bệnh, 

phòng chống dịch bệnh lây lan. Khu lưu trữ heo chết do dịch bệnh được thực 

hiện khử trùng, tiêu độc thường xuyên với tần suất 1 lần/ngày khi xảy ra dịch 

bệnh nhằm kiểm soát và đảm bảo không để dịch bệnh lây lan gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe người lao động và các hộ nuôi xung quanh. 
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Hình 3.6. Kho chứa chất thải của cơ sở 

Bảng 3.5. Danh mục khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Loại chất thải nguy hại 
Số lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải 25.600 12 06 05 KS 

2 Gia súc chết do dịch bệnh 2.500 14 02 02 NH (*) 

3 

Bóng đèn huỳnh quang thải và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải có chứa 

thành phần nguy hại 

150 16 01 06 NH 

4 
Chất thải có thành phần nguy hại từ 

quá trình vệ sinh chuồng trại 
100 14 02 02  KS 

5 
Bao bì mềm thải (không chứa hóa chất 

nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ) 
200 14 01 05 KS 

6 
Bao bì cứng thải (không chứa hóa chất 

nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ) 
150 14 01 06 KS 

7 
Vải lau dính dầu, vật liệu thấm hút 

chứa thành phần nguy hại 
50 18 02 01 KS 

8 Dầu DO thải 60 17 06 01 NH 

Tổng 28.810   

Ghi chú: (*) Mã chất thải nguy hại này chỉ phát sinh khi có dịch bệnh xảy ra. 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

5.1. Tiếng ồn 

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện, quạt hút, máy 

bơm nước thải,… chủ cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

 Hoàn thiện công nghệ: Bố trí buồng cách âm với lớp vật liệu hút âm ở 

mặt trong đối với khu vực đặt máy phát điện; thiết kế khu vực đặt máy bơm cách 

ly với khu vực tập trung công nhân. 

 Hiện đại hoá thiết bị, sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất: lắp 

ráp đúng quy trình kỹ thuật. Các biện pháp chống rung dễ dàng thực hiện nhưng 

hiệu quả cao, đó là: lắp đặt máy móc, thiết bị đúng quy cách. 

 Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay sau khi lắp đặt 

thiết bị. 

 Bố trí vành đai cây xanh bao quanh khuôn viên trại cũng góp phần giảm 

thiểu tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp dụng tại cơ sở: Tiếng ồn phải 

đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn áp dụng tại cơ sở: QCVN 24/2016/BYT, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc. 

5.2. Độ rung 

- Độ rung phát sinh các máy móc thiết bị vận hành hệ thống xử lý nước thải 

và các phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung áp dụng tại cơ sở: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung áp dụng tại cơ sở: phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - 

Mức tiếp xúc cho phép độ rung tại nơi làm việc. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố kho chứa chất thải nguy hại 

- Kho lưu giữ chất thải được bố trí mái che xung quanh có gờ bao đề phòng 

khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể 

lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 
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- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ 

khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy 

định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất 

thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị 

các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng 

phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ cơ sở đã hợp đồng với 

đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 

theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các 

biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải 

nguy hại.  

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để tránh tình trạng hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng 

nước thải phát sinh gây tràn, máy bơm nước thải hỏng hóc, không hoạt động 

được, chủ cơ sở thực hiện các nội dung sau: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc, tình trạng hoạt động 

để có biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

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

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

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

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

+ Phải lập tức báo cáo cán bộ quản lý chuyên trách của trang trại khi có các 

sự cố xảy ra.   

+ Tiến hành giải quyết các sự cố theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về 

con người; 2-An toàn tài sản; 3- An toàn công việc. 

+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

+ Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trường 

các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

* Hầm Biogas bị thủng bạt HDPE, khí nén trong hầm Biogas tạo áp lực 

lớn gây vỡ, nổ và gây cháy, rò rỉ khí Metan:  
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Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp phòng tránh cháy nổ như sau: 

•  Thường xuyên kiểm tra bạt HDPE nhằm phát hiện khí Metan có thể thoát 

ra ngoài và gây cháy khi gặp nguồn nhiệt. Tuổi thọ của bạt chống thấm HDPE 

theo nhà sản xuất đưa ra khoảng 10 năm. 

•  Lắp đặt các biển cấm công nhân hút thuốc và mang nguồn nhiệt đến gần 

hầm Biogas. 

•  Chủ cơ sở sẽ cho công nhân vận hành xả khí gas liên tục để giảm thiểu sự 

cố dư gas trong hầm có thể gây nổ hầm biogas. 

•  Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng hầm biogas, trong trường hợp xảy ra 

cháy nổ thực hiện ngay công tác bơm dẫn theo vòi nước phun chữa cháy. Báo 

cáo cơ quan chức năng trong trường hợp đám cháy vượt quá khả năng ứng cứu. 

•  Các ao hồ Biogas, hồ sinh học được bố trí khoảng cách an toàn, thành hồ 

được đào với mái ta luy 1:1 để tránh việc sạt lở. Các hồ chứa đảm bảo lưu chứa 

nước thải cực đại của cơ sở vào mùa mưa. 

+ Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý 

nước thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ 

thống xử lý nước thải.  

+ Các máy móc, thiết bị đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng 

cần sửa chữa.  

+ Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các 

kiến thức về:  

• Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

• Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và 

bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

• Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: công nhân vận hành sẽ được 

đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đây là 

một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận 

hành hệ thống xử lý nước thải.  

• Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành 

hệ thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

• Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải 
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quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo 

cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

• Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố 

thì được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An 

toàn tài sản; 3- An toàn công việc.  

• Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ nguyên liệu, hóa chất 

- Khu vực lưu trữ có biển báo, có dữ liệu an toàn về hóa chất: tên (tên 

thương mại và tên thường gọi nếu có), thành phần hóa chất, tên và địa chỉ người 

cung cấp hoặc nơi sản xuất, cách sử dụng và lưu giữ hóa chất, những biện pháp 

sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy, thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa 

học, độc tính. 

- Khu vực lưu trữ đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí. 

- Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể 

tính chất của từng hóa chất, những điều cần tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, 

san rót hóa chất. 

- Lắp đặt các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng MSDS-Material Safety 

Data Sheet). 

- Khi làm việc với hóa chất cần mang các dụng cụ an toàn cá nhân như 

khẩu trang, kính bảo vệ, găng tay… 

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến 

rủi ro, hạn sử dụng của các loại hóa chất. 

6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như sau: 

- Thiết lập quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn 

về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của trang 

trại. 

- Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Thực hiện quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp 

với điều kiện của trang trại.   

- Trình thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc 

diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC. 
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- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, 

phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

- Bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy của trang trại, lực lượng này 

được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường 

trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

Biện pháp phòng cháy 

- Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ 

thuật chữa cháy. 

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. 

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách 

báo cháy ngay cho người xung quanh biết. 

Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau: 

- Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy 

và chữa cháy. 

- Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu 

chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.      

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được phép sử dụng của cơ 

quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai và phải được kiểm định 

về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Chất chữa cháy: nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy. 

- Vật liệu và chất chống cháy: sơn chống cháy; vật liệu chống cháy, chất 

ngâm tẩm chống cháy. 

- Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân. 

- Phương tiện cứu người: dây, đệm, thang và ống cứu người. 

- Công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ: máy cắt, máy kéo, máy banh, máy 

kích, nâng điều khiển bằng khí nén và bằng điện, kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà 

beng,... 

- Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy: bàn chỉ huy, lều 

chỉ huy chữa cháy; hệ thống chỉ huy hữu tuyến; hệ thống chỉ huy vô tuyến. 

- Các hệ thống báo cháy và chữa cháy: hệ thống báo cháy tự động, bán tự 
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động; hệ thống chữa cháy tự động (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy 

vách tường. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo 

ánh sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử 

dụng điện, máy móc thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy 

cơ gây bệnh nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định an toàn trong vận chuyển. 

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

mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa,... 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

7.1. Biện pháp giảm thiểu nhiệt thừa 

Để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt thừa và cũng để đảm bảo môi trường vi khí 

hậu tốt cho công nhân làm việc, chủ cơ sở áp dụng một số biện pháp sau: 

- Bố trí, sử dụng nhà xưởng, nhà kho cao ráo, thông thoáng tận dụng gió tự 

nhiên để làm mát. 

- Thường xuyên phun nước sân bãi nhằm giảm hơi nóng do xe vận chuyển 

ra vào trang trại vào mùa nắng nóng. 

- Trồng cây xanh trong và xung quanh khuôn viên trang trại nhằm tạo mỹ 

quan và điều hòa vi khí hậu. 

7.2. Biện pháp an toàn trong lao động 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, xe vận chuyển và bảo trì, 

bảo dưỡng thường xuyên theo đúng kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

 - Có bảng hướng dẫn, nội quy, chỉ đẫn,… trong Trang trại. 

 - Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, không 

sử dụng các lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao 

động. 

- Cung cấp, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho toàn bộ 

cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc 

nhở công nhân sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 
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- Có biện pháp xử lý, giải quyết, cấp cứu kịp thời khi có sự cố lao động xảy 

ra. Đồng thời phải báo cáo lên các cấp quản lý của Trang trại và chính quyền địa 

phương để khắc phục và bồi thường những thiệt hại theo đúng quy định của nhà 

nước ban hành. 

7.3. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội 

- Trong quá trình hoạt động các phương tiện vận chuyển ra vào trại sẽ ảnh 

hưởng đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp các đoạn đường trong khu vực. 

Ngoài ra, mật độ xe cộ lưu thông cao hơn có thể ảnh hưởng đến tình hình trật tự 

giao thông tại địa phương. Vì vậy chủ cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chức năng để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề môi trường đã phát 

sinh, đóng góp trong công tác cải thiện điều kiện giao thông trong khu vực và 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực của Trang trại. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhằm quản lý tốt công 

nhân, nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự, không gây mất đoàn kết nội bộ. 

7.4. Phòng chống dịch bệnh  

Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Pháp lệnh 

Thú y và QCVN 01-14:2010/BNNPTNT như sau: 

- Thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh, giám 

sát và khống chế dịch bệnh cho heo. 

- Thực hiện việc kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y đối với heo. 

- Xây dựng vùng cách ly, các chương trình khống chế một số bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm heo và bệnh từ heo lây sang người. 

- Sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong 

thú y có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, Danh 

mục chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu 

hành tại Việt Nam. 

- Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng hoặc chỉ dẫn của bác sỹ, kỹ thuật viên 

của cơ quan thú y, người được phép lưu hành nghề thú y. 

- Chuồng trại được vệ sinh, khử trùng tiêu độc, diệt mầm bệnh các loài 

động vật trung gian truyền bệnh theo chế độ định kỳ và sau mỗi đợt nuôi. 

- Dụng cụ dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh trước khi đưa vào sử 

dụng. 
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- Con giống phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi theo quy 

định của pháp luật về giống vật nuôi, không mang mầm bệnh truyền nhiễm đã 

được kiểm dịch và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc. 

- Thức ăn chăn nuôi phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không gây hại 

cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật. 

- Nước sử dụng cho chăn nuôi phải sạch, không gây bệnh cho heo. 

- Heo đưa ra các chuồng nuôi phải khỏe mạnh, không mang mầm bệnh 

truyền nhiễm, ký sinh trùng gây bệnh nguy hiểm. 

- Địa điểm của cơ sở chăn nuôi theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công 

trình công cộng, đường giao thông chính và nguồn gây ô nhiễm. 

- Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, 

nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác 

động vật. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi 

phải được phun thuốc sát trùng tại cổng và tại nhà sát trùng xe. Mọi người trước 

khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ, mang 

ủng của trại. 

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi 

ít nhất 1 lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy 

chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi 

có dịch bệnh; phun thuốc sát trùng trên lợn 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các 

dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu 

chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng. 

- Phải vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày. 

- Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác 

(nếu có) trong khu chăn nuôi.  

- Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn lợn theo quy định. Trong 

trường hợp trại có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống 

dịch. 

- Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu tiên cả 

khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. 
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- Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ 

chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa lợn mới đến. Trong 

trường hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày. 

- Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử 

trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua. Bố trí khu vực sát trùng cho 

người tại nhà bảo vệ, có hệ thống vòi phun xịt thuốc sát trùng cho xe cộ ra vào.  

- Nơi chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hóa chất độc hại. 

- Thực hiện việc giám sát các tiêu chuẩn môi trường, theo dõi dấu hiệu dịch 

bệnh theo tần suất và phương pháp quy định nhằm phát hiện và xử lý kịp thời 

dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh. 

- Heo nuôi phải được phòng bệnh, chữa bệnh kịp thời. 

- Tăng cường chế độ dinh dưỡng cho heo nhằm tạo sức đề kháng cho cơ thể 

là mạnh nhất. 

- Cập nhật thông tin khi ổ dịch đang lan rộng và tuân thủ mọi hướng dẫn 

của cơ quan có chức năng. 

- Thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra 

sự cố cần được trang bị và cập nhật như: tủ thuốc, địa chỉ bệnh viện, địa chỉ cứu 

hỏa, cơ quan thú y. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động không ảnh hưởng 

đến sức khỏe người công nhân. 

- Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, tiến hành cách ly gia cầm bệnh để 

chữa trị. Đối với những gia cầm không chữa trị được hoặc bị dịch bệnh nguy 

hiểm chết thì báo cáo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý theo 

quy định. Hạn chế đi lại trong khu vực có dịch. Tăng cường các biện pháp sát 

trùng, bao gồm cả việc phun xịt sát trùng các xe ra vào.   

- Đối với phòng chống dịch bệnh ở người: không heo bị bệnh chết. Khi 

phát hiện người có dấu hiệu bệnh phải báo ngay với chính quyền địa phương và 

trạm y tế gần nhất để có biện pháp theo dõi, cách ly, chăm sóc, điều trị kịp thời, 

không để lây lan. 
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7.5. Phòng chống lây nhiễm chéo 

Trang trại thực hiện không vận chuyển heo, thức ăn, chất thải hay vật dụng 

khác chung một phương tiện; phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển 

trước và sau khi vận chuyển. Khoảng cách xây dựng chuồng trại theo đúng quy 

định. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi 

ít nhất 1 lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy 

chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 1 lần/ngày khi 

có dịch bệnh; phun thuốc sát trùng trên heo 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các 

dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Định kỳ phát 

quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 

lần/tháng. 

Kế hoạch và phương án xử lý cụ thể khi heo chết do dịch bệnh: 

Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, nhanh chóng phát hiện và kịp thời báo 

ngay cho chính quyền và cơ quan thú y tại địa phương để có biện pháp xử lý 

theo quy định. Cùng với việc báo cáo cho các cơ quan hữu quan, chủ cơ sở phải 

tiến hành cách ly ngay heo bệnh về khu cách ly, chuẩn bị sẵn hố đào tại khu 

chôn lấp heo chết do dịch bệnh bố trí sẵn trên tổng mặt bằng. 

Vị trí được lựa chọn làm khu vực chôn heo chết do dịch bệnh của trang trại 

(trong trường hợp có dịch bệnh) và thiết kế khu vực chôn heo chết do dịch bệnh 

phù hợp theo yêu cầu quy định tại QCVN 01-41:2011/BNNPTNT. Việc chôn 

heo chết do dịch bệnh phải đảm bảo các tiêu chí về kích thước hố đào, vật liệu 

phủ đáy hố, vôi sát trùng do Cục Thú y quy định. Quá trình xử lý theo đúng 

QCVN 01-41:2011/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý 

vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật và các quy định 

hiện hành về môi trường cụ thể như sau: 

- Ở khu vực đất cát, đáy và xung quanh thành hố chôn cần có vật liệu 

chống thấm để bảo vệ nguồn nước dưới đất.  

- Quy định chung về kích thước hố: chiều rộng không quá 3m để dễ thao 

tác, chiều dài có thể 9 - 12m, chiều sâu 1,2 - 1,5m. 

-  Trường hợp lượng chất chôn lấp trên 10 tấn/hố, vị trí hố chôn gần khu 

vực khai thác nước dưới đất, sông, hồ, hố chôn cần được lót vật liệu chống thấm 

ở đáy và xung quanh thành hố. 

-  Nếu lượng chất chôn lấp ít (dưới 10 tấn/hố), ví trí hố chôn xa khu dân cư, 

xa nguồn nước, mực nước dưới đất sâu và không có vật liệu chống thấm thì 
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chôn trực tiếp. 

-  Sau khi chôn lấp, bề mặt hố chôn và xung quanh khu vực chôn phải được 

rải vôi bột, phun khử trùng để diệt mầm bệnh phát tán trong quá trình thao tác. 

-  Phải đặt biển báo ở khu vực chôn lấp động vật và sản phẩm động vật. 

- Kiểm tra sau khi chôn lấp. 

-  Khu vực chôn lấp phải được kiểm tra 1 tuần/lần trong vòng 1 tháng đầu 

sau khi chôn lấp. Nếu có hiện tượng bất thường như hố chôn bị sụt, lún, vỡ bề 

mặt,...cần có biện pháp xử lý kịp thời, đó là phủ thêm đất, lấp lại, phun hóa chất 

khử trùng. 

Giám sát dịch bệnh: 

- Phối hợp với cơ quan thú y tại địa phương tiến hành giám sát dịch bệnh 

định kỳ 1 tháng/lần.  

- Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định hiện hành của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.  

- Trang trại cách hố chôn < 100m, cần lấy mẫu kiểm tra nguồn nước sau 

khi chôn lấp từ 3 - 4 tuần và kiểm tra lại 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện sự ô 

nhiễm nguồn nước và có biện pháp xử lý. 

- Giám sát, phát hiện, báo cáo kịp thời heo bị bệnh. Bảo đảm khi có dịch 

phải thống kê đầy đủ, khai báo đúng để chính quyền và cơ quan thú y tại địa 

phương có các biện pháp xử lý theo quy định, không để dịch lây lan rộng và lây 

sang người. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường: 

Hiện nay, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường chủ cơ sở đã được 

đầu tư, xây dựng phù hợp và đúng theo phê duyệt tại Đề án Bảo vệ môi trường 

tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 23/07/2018 về Phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt, diện tích chuồng 

trại 5.891 m2”, tại ấp Thọ An, xã Bảo Quang, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

Và trong qua trình xây dựng, chủ dự án có những điều chỉnh để phù hợp 

hơn với thực tế cũng như đảm bảo chất lượng các thành phần môi trường sau khi 

xử lý đạt quy chuẩn quy định như sau: 
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STT 
Tên công 

trình  

Phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, 

thay đổi 

1 

Hệ 

thống xử lý 

nước thải 

Đầu tư 02 bể Biogas có diện 

tích lần lượt 180 m2 và 120 m2 

Đầu tư 01 bể Biogas có 

diện tích 300 m2  

Nước thải → hầm Biogas → 

hồ kỵ khí → hồ hiếu khí → bể 

lắng 1 → cánh đồng lọc → bể 

keo tụ - tạo bông → bể lắng 2 

→ bể khử trùng → Hồ chứa 

nước sau xử lý → thoát vào 

sông La Ngà 

Nước thải → hầm Biogas 

hồ lắng hầm Biogas →  

bể điều hòa hầm Biogas 

→ bể Anoxic → bể 

MMBR → Bề Aerotank 

→ bể lắng vi sinh hầm 

→ Bể trung gian → bể 

keo tụ → bể tạo bông → 

bể lắng hóa lý → bể khử 

trùng → bồn lọc áp lực 

→ hồ chứa nước sau xử 

lý → lưu chứa tái sử 

dụng 

Nước thải sau xử lý nước thải 

được xả thải ra suối cạn cãnh 

dự án và thoát ra nguồn tiếp 

nhận cuối cùng là sông La 

Ngà 

Nhằm để tiết kiệm nguồn 

tài nguyên nước và tuân 

thủ Luật Bảo vệ Môi 

trường, Luật Chăn nuôi, 

chủ dự án sẽ tái sử dụng 

một phần nước thải sau 

xử lý cho các mục đích: 

rửa chuồng với lưu lượng 

tối đa khoảng 60% (vào 

mùa khô) và 30% (vào 

mùa mưa) 

Công suất 95 m3/ngày.đêm  
Công suất 100 

m3/ngày.đêm 

2 

Biện pháp 

xử lý mùi 

hôi phát sinh 

Không khí từ các dãy chuồng 

trại được hút ra ngoài bằng 

quạt hút  thoát ra bằng ống 

Không lắp đặt ống thoát 

khí thải từ các dãy 
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STT 
Tên công 

trình  

Phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, 

thay đổi 

từ trang trại  thoát khí cao 7m. chuồng. 

- Do đặc thù là chăn nuôi 

chuồng lạnh nên các dãy 

chuồng trại được thông 

gió cưỡng bức và làm 

mát bằng nước nên hạn 

chế tối đa mùi phát sinh. 

- Để kiểm soát mùi hôi, 

Chủ dự án trồng cây 

xanh để điều hòa vi khí 

hậu và sử dụng các chế 

phẩm sinh học GEM, 

EM,.. phun vào khu xử lý 

nước thải và khu lưu giữ 

chất thải nguy hại, khu 

vực chuồng trại,…  

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: Không 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

Nguồn phát sinh nước thải: Hệ thống thoát nước thải của cơ sở là hệ thống 

thoát nước riêng biệt, độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Các nguồn thải được 

thu gom như sau: 

* Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

+ Lưu lượng xả nước thải tối đa: khoảng 2 m3/ngày.đêm. 

+ Dòng nước thải: Nước thải từ nhà ăn và nước thải từ nhà vệ sinh 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: pH, BOD, 

COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Coliform, E.Coli, Salmonella. 

+ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải 

sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm đạt chất lượng 

QCVN 62-MT:2016/BTNMT  (cột A; Kf =1,2; Kq = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải chăn nuôi thoát ra suối cạn tại vị trí có tọa độ X= 

1214869,197; Y= 670558,048 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi 

chiếu 30) điểm tiếp nhận cuối cùng là sông La Ngà, cách cơ sở 5km. 

+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ, nhằm để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước 

và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Chăn nuôi, chủ dự án sẽ tái sử dụng 

một phần nước thải sau xử lý cho các mục đích: tưới cây, làm ẩm đường với lưu 

lượng tối đa khoảng 60% (vào mùa khô) và 30% (vào mùa mưa). 

* Nguồn số 02: Nước thải chăn nuôi 

+ Lưu lượng xả nước thải sản xuất tối đa: khoảng 64 m3/ngày.đêm.  

+ Dòng nước thải: Nước thải, phân heo từ chuồng trại có đặc tính là chứa 

rất nhiều cặn bẩn được thu gom bằng ống cống (Dtrong = 400 mm tạo độ dốc 1%), 

nước thải vệ sinh thiết bị, nước thải từ việc khử trùng sẽ theo đường ống thu 

gom dẫn qua song chắn rác trước khi tự chảy vào bể tách phân. Sau đó, nước 

thải từ bể tách phân được bơm qua bể Biogas để thực hiện quá trình xử lý kỵ 

khí, nước thải sau đó tự chảy về bể điều hòa. 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: pH, BOD, 

COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Coliform, Coli phân, Salmonella. 

+ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải 
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sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm đạt chất lượng 

QCVN 62-MT:2016/BTNMT  (cột A; Kf =1,2; Kq = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải chăn nuôi thoát ra suối cạn tại vị trí có tọa độ X= 

1214869,197; Y= 670558,048 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi 

chiếu 30) điểm tiếp nhận cuối cùng là sông La Ngà, cách cơ sở 5km. 

+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ, nhằm để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước 

và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Chăn nuôi, chủ dự án sẽ tái sử dụng 

một phần nước thải sau xử lý cho các mục đích: tưới cây, làm ẩm đường với lưu 

lượng tối đa khoảng 60% (vào mùa khô) và 30% (vào mùa mưa). 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cột A; Kf =1,2; Kq = 

0,9) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi theo quy định hiện 

hành, QCVN 01-15/2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện 

trại chăn nuôi an toàn sinh học. 

STT Thông số 
QCVN 62-MT:2016/BTNMT cột A; Kf =1,2; Kq = 0,9 

QCVN 01-15/2010/BTNMT 

1 pH 6-9 

2 BOD5 (mg/l) 43,2 

3 COD (mg/l) 108 

4 TSS (mg/l) 54 

5 
Tổng N 

(mg/l) 
65 

6 

Tổng 

Coliform 

(MPN/100ml) 

5.000 

7 
Coli phân 

(MPN/100ml) 
500 

8 
Samonella 

(MPN/50ml) 
KPH 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 1: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại khu trại chăn nuôi 1 
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   Tọa độ: X = 1214106,6; Y = 452126,1 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 107045, múi chiếu 30) 

- Nguồn số 2: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại khu trại chăn nuôi 2 

   Tọa độ: X = 1214251,9; Y = 452049,9 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 107045, múi chiếu 30) 

3.2. Quy chuẩn áp dụng 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn phải đảm bảo yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp dụng tại cơ 

sở: QCVN 24/2016/BYT, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

áp dụng tại cơ sở: phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Mức tiếp xúc cho phép 

độ rung tại nơi làm việc. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại: không  

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất: không 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải 

Căn cứ khoản 3, Điều 28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 20, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Chủ cơ sở 

thực hiện lấy mẫu nước thải bổ sung đối với cơ sở đang hoạt động trong 05 ngày liên tiếp. 

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích các thông số được áp dụng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện 

hành.  

- Vị trí lấy mẫu: Sau hệ thống xử lý nước thải 

- Thời điểm lấy mẫu: vào buổi sáng các ngày 19/07/2022, 20/07/2022, 21/07/2022, 22/07/2022, 23/07/2022 trời nắng ráo, 

gió nhẹ. 

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng 

nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1949/QĐ-BTNMT 

ngày 01/9/2020 (mã số VIMCERT 003). 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải  

TT Thông số 
Phương pháp 

phân tích 

Đầu vào 

HTXL 

Kết quả nước thải sau hệ thống xử lý QCVN 62-

MT:2016/B

TNMT 
Ngày 

19/07/2022 

Ngày 

20/07/2022 

Ngày 

21/07/2022 

Ngày 

22/07/2022 

Ngày 

23/07/2022 

1 pH 
TCVN 6492- 

2011 
7,53 7,13 7,21 7,22 7,20 7,17 6 - 9 

2 BOD5 (mg/l) 
TCVN 6001-

1:2008 
162 7 8 5 6 5 43,2 

3 COD (mg/l) 
SMEWW 

5220C-2012 
696 32 38 19 19 19 108 
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TT Thông số 
Phương pháp 

phân tích 

Đầu vào 

HTXL 

Kết quả nước thải sau hệ thống xử lý QCVN 62-

MT:2016/B

TNMT 
Ngày 

19/07/2022 

Ngày 

20/07/2022 

Ngày 

21/07/2022 

Ngày 

22/07/2022 

Ngày 

23/07/2022 

4 TSS (mg/l) 
SMEWW 

2540D:2012 
191 13 21 <6 <6 <6 54 

5 
Tổng Nitơ 

(mg/l) 

TCVN 6638-

2000 
408 30,8 19,4 21,0 8,74 10,8 65 

6 Tổng P (mg/l) 
TCVN 

6202:2008 
52,3 5,28 2,40 2,39 1,31 0,77 - 

7 Sunfua (mg/l) 

SMEWW 

4500-S2 

B&D:2017 

2,30 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

8 Amonia (mg/l) 
TCVN 

5988:1995 
399 8,97 5,81 6,52 2,44 2,29 - 

9 
Tổng Coliform 

(MPN/100ml) 

TCVN 6187-

2:1996 
3,5x104 <2 <2 <2 <2 <2 5.000 (*) 

10 
E.Coli 

(MPN/100ml) 
TCVN -2:1996 5,4x103 <2 <2 <2 <2 <2 500 (*) 

11 
Samonela (vi 

khuẩn/100ml) 

TCVN 

9717:2013 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH (*) 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Lành Thị Triều) 

Nhận xét: Kết quả phân tích nước thải sau hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cột A; Kf =1,2; Kq = 

0,9) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi theo quy định hiện hành, QCVN 01-15/2010/BNNPTNT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi an toàn sinh học (*). 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA   

CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Công trình xử lý nước thải, công suất 100 m3/ngày.đêm 

Thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm: tháng 01/2023 

Thời gian dự kiến kết thúc vận hành thử nghiệm: tháng 04/2023 

Công suất dự kiến: hoạt động 100% công suất của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Tên công trình 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Số lượng 

(đợt) 
Thông số 

Nước thải tại bể 

thu gom 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

04/2023 
05 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng nitơ, Coliform 

tổng số, Coli phân, 

Salmonela 

Sau hệ thống xử 

lý nước thải, 

công suất 100 

m3/ngày.đêm 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

04/2023 
05 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng nitơ, Coliform 

tổng số, Coli phân, 

Salmonela 

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

trình, thiết bị xử lý chất thải: 
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Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

STT 

Thời gian 

dự kiến 

thu mẫu 

Ký 

hiệu 
Vị trí thu mẫu 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số 

1 
Tháng 

04/2023 
NT1 

Nước thải tại bể 

thu gom 
01 

pH, BOD5, COD, 

TSS, Tổng nitơ, 

Coliform tổng số, 

Coli phân, 

Salmonela 

2 
Tháng 

04/2023 

NT2-1 

NT2-2 

NT2-3 

NT2-4 

NT2-5 

NT2-6 

NT2-7 

Sau hệ thống xử 

lý nước thải, 

công suất 100 

m3/ngày.đêm 

07 

pH, BOD5, COD, 

TSS, Tổng nitơ, 

Coliform tổng số, 

Coli phân, 

Salmonela 

Cơ sở sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng đo đạc, phân tích mẫu là Trung 

tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Kế hoạch vận hành thử 

nghiệm. 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tọa lạc tại số 520, 

Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1949/QĐ-BTNMT ngày 

01/9/2020 (mã số VIMCERT 003). 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 
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2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Bảng 6.3. Tổng hợp chương trình giám sát 

Giám 

sát 

Vị trí giám 

sát 
Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh Tần suất 

Nước 

thải 

Đầu ra HTXL 

nước thải, 

công suất 100 

m3/ngày.đêm 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng nitơ, Coliform tổng 

số, Coli phân, Salmonela 

QCVN 62-

MT:2016/BTNMT, 

cột A, Kq = 0,9; 

Kf=1,2 và QCVN 01-

15:2010/BNNPTNT 

06 

tháng/lần 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:  

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc nước thải, khí thải tự động 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở: không  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT Hạng mục Kinh phí (VNĐ) 

1  Giám sát chất lượng nước thải   16.000.000 

2  Nhân công, vận chuyển, viết báo cáo, in ấn,…. 20.000.000 

Tổng cộng 36.000.000 
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CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Hộ kinh doanh Lành Thị Triều đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Quyết 

định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND 

ngày 23/07/2018 về Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

“Trang trại chăn nuôi heo thịt, diện tích chuồng trại 5.891 m2”, tại ấp Thọ An, 

xã Bảo Quang, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

Trong thời gian qua, Hộ kinh doanh Lành Thị Triều luôn chấp hành Luật 

Bảo vệ Môi trường và thực hiện những yêu cầu tại quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được cấp. 
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CHƯƠNG VIII.  CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở cam kết các nội dung sau: 

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo 

vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong suốt quá trình triển 

khai thực hiện dự án. 

- Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn hóa chất, phòng 

cháy chữa cháy. 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu 

tác động, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố đã được trình bày tại chương 3 

của báo cáo; chương trình quản lý và giám sát môi trường đã được phê duyệt. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu và các 

phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường đã đề xuất trong báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở nhằm đảm bảo đạt hoàn toàn các tiêu 

chuẩn/quy chuẩn môi trường Việt Nam theo quy định, gồm: 

+ Cam kết chất lượng không khí xung quanh khu vực, khu vực trang trại 

đạt QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 03:2019/BYT; tiếng ồn, độ rung đạt 

QCVN 24:2019/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT. 

+ Cam kết xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa tách riêng hệ thống 

cống thoát nước thải trong phạm vi Trang trại. 

+ Trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro và ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng đến khu vực xung quanh, Chủ cơ sở cam kết khắc phục và phục hồi môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

+ Cam kết nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đạt QCVN 62-

MT:2016/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf=1,2 và QCVN 01-15:2010/BNNPTNT . 

+ Quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông 

thường theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường.  

+ Chủ cơ sở nếu gây ô nhiễm, sự cố môi trường, sẽ ngừng hoạt động để 

khắc phục đến khi đạt yêu cầu và được cơ quan giám sát đồng ý mới được hoạt 

động trở lại. 
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Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về bảo vệ 

môi trường của Việt Nam và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. 

Cam kết thực hiện giám sát môi trường định kỳ, thực hiện các biện pháp để giảm 

thiểu tối đa những ảnh hưởng đến môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền 

vững./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư; 

- Giấy tờ về đất đai/ bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các 

văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án.  

 

 

 

 

 

 

 


