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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN  

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 – 18, Tòa nhà PetroVietNam Tower, Số 1 – 5 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: ĐOÀN VĂN NHUỘM 

- Điện thoại: (84) 028 3910 6990  

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0305795054 đăng ký lần đầu ngày 26/06/2008 và đăng 

ký thay đổi lần thứ 18 ngày 30/09/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN – XÍ 

NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ 

- Địa điểm cơ sở: Ấp 4, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

- 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 quyền sử dụng đất số BS 694101 do UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp ngày 27/05/2014 tại xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy số 1582/GCN ngày 

13/10/2003 do CS PCCC TP.Hồ Chí Minh cấp. 

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về ATTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

số 69/XNĐK ngày 08/12/2008 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh Phòng CS QLHC 

về TTXH cấp. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC số 01/ĐK-PCCC (HDPC) ngày 09/01/2009 

do Sở CS PCCC Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC (Cầu cảng xuất nhập xăng dầu 40.000 DWT) 

số 01/ĐK-PCCC (P2) ngày 06/02/2013 do Sở CSPC&CC Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp. 

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

giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 615/QĐ – TNMT-CCBVMT của Sở tài nguyên và môi trường TP.Hồ 

Chí Minh ngày 22/06/2012 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Nâng cấp cảng xuất nhập xăng dầu giai đoạn 2 từ 32.000 DWT lên 40.000 

DWT” tại Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè. 

+ Giấy xác nhận số 4795/GXN-TNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và môi trường 

TP.Hồ Chí Minh ngày 29/07/2013 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Nâng cấp cảng xuất nhập xăng 

dầu Nhà Bè – giai đoạn 2 từ 32.000 DWT lên 40.000 DWT” tại xã Phú Xuân, Huyện 

Nhà Bè của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV. 

+ Quyết định số 858/QĐ-TNMT-QLMT của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí 

Minh ngày 11/10/2011 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
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dự án Mở rộng Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giai đoạn 3, công suất 70.000 m3 tại Xã 

Phú Xuận, Huyện Nhà Bè. 

+ Giấy xác nhận số 5602/GXN-TNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP.Hồ Chí Minh ngày 29/05/2013 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Mở rộng Tổng kho Xăng dầu 

Nhà Bè giai đoạn 3, công suất 70.000 m3 tại xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè của Tổng 

Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV. 

+ Công văn số 10149/TSNMT – CCBVMT về việc thay đổi chương trình giám sát 

chất lượng môi trường của “Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (PVOIL Nhà Bè)”. 

+ Giấy phép xả thải số 433/GP-STNMT-TNNKS của Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP.Hồ Chí Minh ngày 03/05/2019 cấp. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 79.000172.T ngày 

05/11/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp (lần 3). 

- Quy mô cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dựa vào 

số liệu kế toán theo công văn số 3975/DVN-TCKT của tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

ngày 29/06/2018 cho thấy tổng vốn đầu tư thống kê của cơ sở nằm trong mức từ 45 tỷ 

đến 800 tỷ. Do vậy, căn cứ theo khoản 4 Điều 9, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13/06/2019, Dự án thuộc tiêu chí đầu tư nhóm B. 

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

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Toàn bộ diện tích đất của kho xăng dầu đã được san nền khá bằng phẳng. Xí nghiệp Tổng 

kho Xăng dầu Nhà Bè được xây dựng từ năm 2000 đến nay đã được cải tạo mở rộng theo 03 

giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Dự án xây dựng Khu kho cảng xăng dầu Petechim tại Nhà Bè – TP.Hồ 

Chí Minh, sức chứa 50.000 m3. 

- Giai đoạn 2: Dự án đầu tư công trình mở rộng kho, nâng cấp cảng nhập tại Xí nghiệp 

Tổng kho xăng dầu Nhà Bè từ 25.000 DWT lên 32.000 DWT. 

- Giai đoạn 3, gồm 02 dự án: 

+ Dự án mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè công suất 70.000 m3. 

+ Dự án nâng cấp cảng xuất nhập xăng dầu giai đoạn 2 từ 32.000 DWT lên 40.000 

DWT. 

Quy mô công trình hiện nay của cơ sở bao gồm: 

- Cảng nhập, xuất xăng dầu có thể cập tàu 40.000 DWT, 5.000 DWT. 

- Khu bể xăng dầu sức chứa 170.000 m3 gồm 10 bể trụ đứng 5.000 m3, 05 bể trụ đứng 

10.000 m3, 01 bể trụ đứng 20.000 m3 và 02 bể trụ đứng 25.000 m3 được phân bố như 

sau: 

+ Xăng M92: 01 bể x 5.000 m3 + 02 bể x 10.000 m3 + 01 bể 25.000 m3 = 50.000 m3 

+ Xăng M90: 02 bể x 5.000 m3 + 01 bể x 10.000 m3 + 01 bể 25.000 m3 = 45.000 m3 

+ Diesel (DO): 04 bể x 5.000 m3 + 02 bể x 10.000 m3 + 01 bể x 20.000 m3 = 60.000 

m3 

+ Mazut (FO); 02 bể x 5.000 m3 = 10.000 m3 

+ Dầu hỏa (KO): 01 bể x 5.000 m3 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Nhập: Nhiên liệu được nhập vào các bể chứa qua hệ thống nhập hiện có trong kho. 

Xuất: Nhiên liệu từ các bể chứa trong kho được xuất cho vào xà lan và ôtô xitéc bằng máy 

bơm tại trạm bơm dầu theo hệ thống máy bơm, đường ống và các họng xuất hiện có. 

Chức năng của hệ thống công nghệ: 

- Đồng thời nhập thủy từ cầu cảng 40.000 DWT và cầu cảng 5.000 DWT, xuất bộ ra nhà 

xuất ôtô xitéc  

- Đồng thời xuất thủy ra cầu cảng 40.000 DWT, 5.000 DWT và xuất bộ ra nhà xuất ôtô 

xitéc. 

- Hút vét, đảo chuyển giữa các bể xăng cho nhau, bể DO cho nhau và bể FO cho nhau. 

- Lưu lượng hút max trên 01 đường ống hút 16” đạt 650 m3/h; trên ống 14” đạt 520 m3/h 

và trên ống 12” đạt 400 m3/h. 

- Yêu cầu khi đồng thời xuất bộ và xuất thủy chỉ được phép sử dụng 01 máy bơm xuất 

thủy Q = 300 m3/h và 01 máy bơm xuất bộ Q = 100 m3/h để hút cùng một loại nhiên 

liệu trên 01 tuyến ống hút 12” hoặc sử dụng 01 máy bơm Q = 400 m3/h và 01 máy bơm 

Q = 200 m3/h để hút cùng một loại nhiên liệu trên 01 tuyến ống hút 16”. 

- Trường hợp đồng thời xuất thủy ra cảng 40.000 DWT, ra cảng 5.000 DWT và ra nhà 

xuất yêu cầu phải tiến hành hút trên cả 02 tuyến ống hút từ 02 bể để đảm bảo vận tốc 

hút theo quy phạm. 

Quy trình xuất nhập xăng dầu tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được thể hiện trong 

hình 1.1 dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tàu, xà lan vận chuyển xăng dầu 

(Tại cảng 40.000 DWT và 5.000 DWT) 

Bể chứa xăng 

02 bể 25.000 m3 và 01 bể 20.000 m3 

05 bể 10.000 m3 và 10 bể 5.000 m3 

Hệ thống ống dẫn kín 

Xe ôtô xitéc vận chuyển xăng dầu 

(Tại các nhà xuất xăng) 

Tàu, xà lan vận chuyển xăng dầu 

(Tại cảng xuất 5.000 DWT, 

40.000 DWT) 

Hệ thống ống dẫn kín 

Các trạm xăng dầu  

trong khu vực 

Các công ty xăng dầu  

ở các tỉnh lân cận 

Hình 1. 1 Quy trình xuất nhập xăng dầu tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 
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Quy trình xuất nhập xăng dầu tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè diễn ra như sau: 

Nhiên liệu xăng dầu được nhập về kho bằng các tàu, xà lan chở xăng dầu cập cảng tại cảng 

nhập 40.000 DWT của kho cảng. Xăng dầu được dẫn vào các bể chứa bằng hệ thống ống và 

van dẫn kín. 

Tại kho cảng có 18 bể chứa (10 bể 5.000 m3, 05 bể 10.000 m3, 01 bể 20.000 m3 và 02 bể 

25.000 m3) với tổng dung tích là 170.000 m3. Từ các bể chứa này, bằng hệ thống ống và van 

dẫn kín, xăng dầu được dẫn lên nhà bơm, xuất xăng dầu cho các ôtô xitéc, vận chuyển đến 

các trạm xăng dầu trong khu vực và dẫn lên nhà bơm, xuất xăng dầu tại cảng xuất 5.000 DWT 

và cảng nhập 40.000 DWT để xuất cho các tàu, xà lan, vận chuyển xăng dầu đến các tỉnh lân 

cận. 

Toàn bộ hệ thống xuất nhập xăng dầu được thiết kế kín đảm bảo giảm thiểu tối đa hơi xăng 

dầu thoát ra gây ô nhiễm môi trường. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của sơ sở là nhiên liệu xăng dầu cung cấp cho các trạm xăng dầu trong khu vực 

và các Công ty xăng dầu ở các tỉnh lân cận. 

1.3.4. Vốn đầu tư 

Dựa vào số liệu tổng kết của các chủ trương đầu tư dự án thống kê như sau: 

- Dự án đầu tư xây dựng khu kho cảng xăng dầu PETECHIM năm 1997: 

190.223.960.000 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng kho, nâng cấp cảng nhập tại Xí nghiệp 

Tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm 2008: 289.803.125.496 

- Dự án nâng cấp cảng xuất nhập xăng dầu Nhà Bè giai đoạn 2 từ 32.000 DWT lên 

40.000 DWT năm 2012: 233.000.000 

- Dự án mở rộng tổng kho xăng dầu Nhà Bè giai đoạn 3, công suất 70.000 m3 tại xã Phú 

Xuân, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh năm 2011: 144.180.000 

Tổng mức đàu tư của dự án đến giai đoạn hiện tại là: 480.394.265.496 

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

cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nguồn cung cấp điện 

Hệ thống điện cung cấp cho hoạt động của cơ sở gồm 02 nguồn: 

- Nguồn chính: Sử dụng điện lưới hạ áp có sẵn trong kho qua trạm biến áp: S = 1.000 

KVA, U = 0,4/0,3KV. 

- Nguồn dự phòng: Sử dụng 02 máy phát điện Diesel công suất 420 KVA/máy. Hai máy 

phát điện được đồng bộ để có thể đảm bảo cấp nguồn cho 03 bơm tại trạm bơm chữa 

cháy hoạt động đồng thời cùng các phụ tải hỗ trợ khác. 

1.4.2. Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn nước ngọt: Hiện nay nguồn cấp nước sạch cho cơ sở lấy từ hệ thống cấp nước 

của huyện Nhà Bè cung cấp cho quá trình sinh hoạt, tưới cây, tưới đường của cơ sở. 

Theo hóa đơn nước, trung bình lượng nước sử dụng của Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu 

Nhà Bè là 339 m3/tháng tương đương với 11,31 m3/ngày (Hóa đơn nước đính kèm phụ 

lục). 

- Nguồn nước cho chữa cháy: Nguồn nước cấp cho nhu cầu chữa cháy cho toàn kho sử 

dụng nguồn nước dữ trữ trong bể chứa nước chữa cháy V = 2.500 m3. 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

phân vùng môi trường  

2.1.1. Vị trí địa lý khu vực dự án 

Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè nằm tại bờ sông Nhà Bè, gần ngã ba sông Nhà Bè – 

Soài Rạp – Long Tàu. Địa điểm thuộc địa phận Ấp 4, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM. 

Có vị trí giáp ranh như sau: 

- Phía Đông Bắc là sông Nhà Bè có chiều dài dọc theo sông là 320m 

- Phía Tây Bắc bao bọc bởi kênh rạch và khu dân cư (cạnh tiếp giáp khoảng 500m) 

- Phía Tây Nam giáp với khu dân cư và kênh rạch (cạnh tiếp giáp khoảng 300m) 

- Phía Đông Nam giáp với Tổng kho Xăng dầu VK 102 Nhà Bè – Thành Lễ. 

 

Hình 2. 1 Sơ đồ vị trí Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

Từ hướng Quận 7, qua cầu Phú Xuân, dọc theo trục đường Huỳnh Tấn Phát đến địa bàn 

Xã Phú Xuân. Cổng vào khu đất dự án cách trục đường Huỳnh Tấn Phát (về phía tay trái) 

khoảng 300m. Giới hạn khu đất dự án được thể hiện qua các tọa độ điểm như sau: 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 
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Bảng 2. 1 Tọa độ ranh giới khu vực dự án 

Vị trí X Y 

M1 0692208 1181122 

M2 0691944 1181193 

M3 0692002 1181247 

M4 0691854 1181435 

M5 0692110 1181660 

M6 0692332 1181447 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Xung quanh khu vực dự án, người dân sống chủ yếu tập trung trên tuyến đường Huỳnh 

Tấn Phát bằng nghề buôn bán, kinh doanh và làm việc trong các nhà máy xí nghiệp trong và 

ngoài huyện. Dọc trên sông Nhà Bè thuộc địa bàn Xã Phú Xuân, một số dự án hoạt động bao 

gồm: Tổng kho Xăng dầu VK 102 Nhà Bè – Thành Lễ, nhà máy đóng tàu xưởng X51, kho 

xăng dầu Hàng Không, Kho A – kho B – kho C trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II 

(Petrolimex Sài Gòn). Sông Nhà Bè là nguồn tiếp nhận nước thải của dự án.  

2.1.2. Điều kiện địa hình, địa chất tại cơ sở 

a. Địa hình 

Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được bố trí tại Ấp 4, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, 

TP.HCM đây là khu vực đã được san nền khá bằng phẳng trước đây và nằm trong khuôn viên 

đã được khoanh định ranh giới trước đây (thông qua dự án đầu tiên năm 1997, dự án mở rộng 

giai đoạn 2 năm 2008, dự án mở rộng giai đoạn 3 năm 2011). Từ đó đến nay, nền địa hình 

vẫn ổn định không có gì thay đổi (cao độ địa hình tại khu vực dự án khoảng 1,5m). 

Qua kết quả khảo sát địa hình được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được phê duyệt cho thấy địa tầng khu vực gồm 07 lớp đất có đặc điểm như sau: 

- Lớp đất số 1, 2 và 3 là các lớp đất yếu, sức chịu tải nhỏ, mức độ nén lún cao 

- Lớp đất số 4, 5 là các lớp đất trung bình khá. 

- Lớp đất số 6, 7 là lớp đất tốt, sức chịu tải cao, mức độ nén lún nhỏ. 

Do vậy, khi xây dựng bể chứa, cần xử lý nền móng, đóng cọc BTCT chống vào lớp đất 

chịu lực tốt ở bên dưới (lớp 6) độ sâu khoảng 12m.  

b. Điều kiện thủy văn 

Qua số liệu thống kê của Phân Viện Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và 

Viện Khoa học thủy lợi Nam Bộ, vị trí xây dựng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè nằm ở khu vực 

hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn bao gồm các sông chính Đồng Nai – Sài Gòn – Nhà Bè – 

Lòng Tàu – Soài Rạp. Mực nước sông tại đây chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không 

đều. Trong 01 ngày có 02 lần triều lên xuống. Thời gian lên xuống xấp xỉ bằng nhau. 

- Biên độ triều 

+ Biên độ triều dao động cực đại: 3,5m 

+ Biên độ triều dao động trung bình: 2,44m 
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- Mực nước: Biên mực nước được thu thập từ dữ liệu đo đạc của Đài Khí Tượng Thủy 

Văn khu vực Nam Bộ (năm 2010), mực nước sông  theo hệ cao độ quốc gia (Hòn Dấu) 

được thể hiện như sau: 

+ Mực nước cao nhất: + 1,28m 

+ Mực nước thấp nhất: - 1,9m 

+ Mực nước trung bình: + 0,2m 

- Dòng chảy: Dòng chảy trong khu vực bến cảng mang quy luật bán nhật triều không 

đều trong một ngày đêm có 4 lần đổi hướng dòng. Vận tốc dòng chảy khi triều lên V 

= 0,52 m/s, khi triều xuống V = 1,86 m/s. Vào màu lũ, vận tốc lớn nhất V = 2,22 m/s 

khi triều xuống 

- Sóng: Vùng sông Nhà Bè nằm khá sâu trong đất liền do đó không chịu ảnh hưởng của 

các cơn sóng biển. Sóng tác động chủ yếu là do giá và tàu thuyền chạy trên sông. Chiều 

cao sóng thường < 0,5m. Như vậy có thể thấy rằng khu vực xây dựng bến khá yên tĩnh, 

thuận lợi cho việc thiết lập các hải cảng tốt cho tàu bè. 

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

Nước thải sau xử lý của cơ sở đạt QCVN 29:2010/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trước khi xả vào sông Nhà Bè, đảm bảo 

theo quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Lưu lượng xả thải lớn nhất của cơ sở là 85 m3/ngày (tương đương 9,84 x 10-4 m3/s) rất nhỏ 

so với lưu lượng trung bình của sông Nhà Bè (300 m3/s vào đỉnh lũ và 60 m3/s vào mùa kiệt). 

Vì vậy lưu lượng nước thải của cơ sở khi xả thải gây ảnh hưởng rất nhỏ đến khả năng chịu tải 

của sông Nhà Bè. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a. Tại khu vực Tổng kho xăng dầu của cơ sở 

 Nước mưa chảy tràn không nhiễm bẩn xăng, dầu 

Hệ thống nước mưa chảy tràn không nhiễm bẩn xăng, dầu của cơ sở được thiết kế như 

sau: 

 

 

So với các nguồn nước khác thì nước mưa chảy tràn không nhiễm bẩn xăng, dầu được đánh 

giá là khá sạch. Vì vậy hiện nay cơ sở đã có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn vào hệ 

thống thoát nước mưa riêng và qua song chắn rác kết hợp hệ thống van chặn (dùng dự phòng 

trong trường hợp có sự cố nước mưa bị nhiễm bẩn xăng dầu) trước khi thải ra sông Nhà Bè. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình trên diện tích cơ sở ước tính đạt 14,51 m3/h. 

Ước tính nồng độ trung bình các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: 

- Tổng Nitơ: 0,5 – 0,15 mg/l 

- Phospho: 0,004 – 0,03 mg/l 

- COD: 10 – 20 mg/l 

- SS: 10 – 20 mg/l 

Kết cấu hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn không nhiễm bẩn xăng, dầu: Rãnh thoát 

nước bằng bê tông kết hợp gạch (đáy rãnh đổ bê tông đá 1x2, thành rãnh xây gạch thẻ dày 

200 mm), chiều dài 3000m. 

   

Hình 3. 1 Rãnh thu nước mưa hiện hữu của cơ sở 

 Nước mưa chảy tràn nhiễm bẩn xăng, dầu 

Nước mưa rơi trên mái bể, trên khu vực nhà bơm dầu, nhà xuất dầu ô tô, khu vực bồn chứa 

nhiên liệu được thu gom và thoát theo hệ thống cống kín riêng dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải xản xuất của cơ sở trước khi thải vào sông Nhà Bè. 

Nước mưa chảy tràn không 

nhiễm bẩn xăng, dầu 

Hệ thống mương 

rãnh hở 
Sông Nhà Bè 
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Nước nhiễm dầu được dẫn bằng ống thép, các mối nối bằng phương pháp hàn. 

Kết cấu của hệ thống nước mưa nhiễm bẩn xăng, dầu: Rãnh thoát nước bằng bê tông kết 

hợp gạch (đáy rãnh đổ bê tông đá 1x2, thành rãnh xây gạch thẻ dày 200 mm, nắp bê tông), 

chiều dài 100 m. Ống thép 10”, 12”, 14” và 16” dài 1.500 m.  

b. Tại khu vực cầu cảng của cơ sở 

Theo cấu tạo mặt bằng khu vực Cảng, nước mưa sẽ chảy trực tiếp xuống sông Nhà Bè. Về 

nguyên tắc, nước mưa là loại nước thải ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) nên có thể thải trực tiếp 

ra môi trường tự nhiên mà không cần xử lý. 

Nước mưa tập trung trên diện tích mặt bằng khoảng 750 m2. Trong quá trình chảy tràn có 

thể lôi kéo theo một số chất bẩn, bụi xuống lòng sông. 

Tổng lưu lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án được ước tính theo công thức sau: 

Q =  x q x S  

Trong đó:  

S: Diện tích khu vực dự án: 750 m2 

: Hệ số che phủ bề mặt: 0,95 

q: Là cường độ mưa = 166,7 x i, với i là lớp nước cao nhất của khu vực vào tháng có lượng 

mưa lớn nhất (theo Hoàng Huệ - 1996). Theo số liệu thủy văn của khu vực vào năm 2005, 

lượng mưa lớn nhất trong tháng là 310 mm. Giả sử trong tháng nhiều nhát có 3 ngày mưa và 

mỗi ngày mưa 3 giờ, suy ra i = 0,12 mm/phút. 

Lưu lượng nước mưa trong tháng mưa lớn nhất phát sinh là Q = 0,95 x 166,7 x 0,12 x 

750/1000 = 0,015 m3/s. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Tại khu vực Tổng kho xăng dầu của cơ sở 

 Nước thải từ quá trình sản xuất (nước thải nhiễm bẩn xăng dầu) 

Hiện nay, nước thải sản xuất (hay nước thải nhiễm bẩn xăng dầu) của cơ sở bao gồm các 

nguồn sau: 

- Nước mưa rơi trên mái bể, trên khu vực nhà bơm dầu, nhà xuất dầu ô tô, khu vực bồn 

chứa nhiên liệu: Q1 = 32 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ hố gạn dầu (bao gồm cả nước trong ống đẩy từ bơm dầu dưới tàu và xả 

lót đáy bể sau mỗi lần tiếp nhận dầu), Q2 = 17 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ phân xưởng bảo trì, sửa chữa cơ khí, Q3 = 7 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ phòng hóa nghiệm: Q4 = 3 m3/ngày đêm. 

Tổng lưu lượng nước thải sản xuất tại cơ sở là 59 m3/ngày đêm. 

Thành phần chủ yếu của nước thải nhiễm bẩn xăng dầu được thể hiện trong Bảng 3.1 sau: 
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Bảng 3. 1 Thành phần, tích chất nước thải sản xuất (nước thải nhiễm bẩn xăng dầu) của cơ sở 

năm 2021 

STT Thông số Đơn vị 
Nước thải 

sản xuất 

QCVN 29:2010/BTNMT 

Cột B (Kho) 

1 pH - 7,28 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 213 100 

3 TSS mg/l 266 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 18,14 15 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), kết quả phân tích T12/2021. 

So sánh thành phần nước thải nhiễm bẩn xăng dầu với QCVN 29:2010/BTNMT – Cột B 

(Kho) cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều vượt ngưỡng quy chuẩn quy định. Lượng nước thải 

này nếu thải trực tiếp ra sông sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái dưới 

nước. Vì vậy, trước khi thải ra nguồn tiếp nhận lượng nước thải này sẽ được đưa vào hệ thống 

xử lý nước thải của cơ sở. 

Hệ thống thu gom nước thải sản xuất (nước thải nhiễm bẩn xăng, dầu) được thiết kế như 

sau: 

 

 

 Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên tại cơ sở 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các hoạt động của cán bộ, công nhân viên làm 

việc tại nhà máy. Thành phần của nước thải sinh hoạt bao gồm: Các chất cặn bã (SS), chất 

dinh dưỡng (N, P), chất hữu cơ (BOD/COD), vi sinh vật,… gây ô nhiễm môi trường. 

Tổng số cán bộ, công nhân viên tại cơ sở là 106 người. Theo tính toán, tổng lưu lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh là 15,20 m3/ngày. 

Dựa vào kết quả phân tích mẫu NTSH được xử lý ở bể tự hoại cải tiến BASTAF kết hợp 

lọc và khử trùng, có thể tính được tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của cơ sở như 

sau: 

Bảng 3. 2 Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại của cơ sở  

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nước thải sau bể 

BASTAF kết 

hợp lọc và khử 

trùng 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

B 

1 pH - 7,05 5 ÷ 9 

2 BOD5 mgO2/l 8 50 

3 
Tổng chất rắn 

lơ lửng TSS 
mg/l 28 100 

4 
Tổng chất rắn 

hòa tan 
mg/l 263 1000 

QCVN 29:2010/BTNMT, 

Cột B 

Hệ thống 

kín 
Nước thải sản xuất 

Hệ thống XLNT 

của cơ sở 

Sông 

Nhà Bè 
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5 
Sunfua (tính 

theo H2S) 
mg/l 0,25 4 

6 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 1,81 10 

7 
Nitrate (NO3

-) 

(tính theo N) 
mg/l 5,38 50 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 1,37 20 

9 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

mg/l 0,45 10 

10 

Photphate 

(PO4
3-) (tính 

theo P) 

mg/l 0,61 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100mg/l 2,5x103 5000 

12 COD mg/l 22 - 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), kết quả phân tích T12/2021. 

Như vậy, tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại cơ sở có giá trị thấp hơn 

nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT quy định. Do vậy, nước thải sau bể tự hoại 

BASTAF kết hợp lọc và khử trùng của cơ sở đươc phép xả thẳng vào hố ga thoát nước chung 

của thành phố. 

b. Nước thải khu cầu cảng 

 Nước giải nhiệt động cơ 

Các tàu thường sử dụng một lượng nước nhất định để làm mát động cơ cho quá trình hoạt 

động. Nguồn nước giải nhiệt có thể lấy trực tiếp từ sông hay từ nước ngọt chứa sẵn trên tàu. 

Thông thường, nước giải nhiệt có thể được tuần hoàn tái sử dụng nhiều lần. Nước giải nhiệt 

không tham gia vào các quá trình công nghệ mà chỉ được dùng với mục đích trao đổi nhiệt 

nên được xem là nước sạch. 

 Nước dằn tàu 

Tùy kích cỡ chủng loại, khi không chở hàng, mỗi tàu đều phải nhận một lượng nước dằn 

đủ để đảm bảo chiều chìm, thế cân bằng, ổn định và sức bền. Nước dằn tàu được bơm vào 

ngăn hoặc két chứa nước dằn tàu tại nơi tàu xuất phát khi không chở hàng hóa. Trước khi tàu 

vào bến lấy hàng hóa, toàn bộ nước dằn tàu sẽ được bơm ra ngoài. 

Tuy nhiên, số lượng tàu cập cảng chủ yếu là tàu chứa xăng dầu để nhập xăng dầu vào cảng 

nên lượng nước dằn tàu không phát sinh. Nước dằn tàu chủ yếu phát sinh từ tàu cập cảng để 

xuất xăng dầu từ cảng và lượng tàu này không thường xuyên và không nhiều nên khối lượng 

nước dằn tàu được hạn chế. 

Ảnh hưởng của nước dằn tàu khi xả trực tiếp xuống sông, biển,… là sự xâm nhập của các 

loài sinh vật ngoại lai di cư theo nước dằn tàu. Các loài sinh vật này bao gồm các loài vi sinh 

vật (kể cả các loài vi sinh vật gây bệnh), thực vật (như tảo), và cả động vật (như sứa). Các 

loài sinh vật này có thể gây ra những tác hại do vi sinh vật gây bệnh gây ra hoặc những loài 
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không thích nghi với môi trường mới sẽ chết và gây ô nhiễm môi trường nước tại khu vực 

nhưng mặc khác nếu các loài sinh vật đó thích hợp với môi trường mới thì sẽ sinh trưởng phát 

triển và đem lại sự phong phú, đa dạng cho hệ sinh thái môi trường tại đây. 

 Nước vệ sinh tàu 

Hiện tại, tại cơ sở đã ra quy định tại bến cảng sẽ không có hoạt động rửa, vệ sinh tàu nên 

nước thải vệ sinh tàu thuyền sẽ không phát sinh tại đây. 

 Nước thải sinh hoạt từ tàu cập bến 

Lượng nước thải sinh hoạt từ các tàu cập bến phụ thuộc vào lượng tàu thuyền cập cảng và 

số người làm việc trên tàu. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các loài vi khuẩn, các chất hữu 

cơ, các chất rắn lơ lửng,… 

Nước thải sinh hoạt trên các tàu cập bến sẽ gây tác động đến chất lượng nước mặt và hệ 

thủy sinh nếu như lượng nước thải này không được xử lý và xả trực tiếp xuống bến. Theo quy 

định của Luật Hàng Hải Việt Nam, nước thải sinh hoạt từ các tàu cập bến phải được xử lý và 

xả ở nơi quy định (không được xả trực tiếp xuống sông mà không qua xử lý). Do đó, nguồn 

ô nhiễm này được đánh giá ở mức độ trung bình và ngắn hạn nếu chủ tàu tuân thủ các quy 

định của Luật Hàng Hải Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Xử lý nước thải sản xuất 

Nguồn nước thải nhiễm bẩn xăng, dầu của cơ sở được dẫn đến công trình làm sạch bằng 

phương pháp cơ học kết hợp với hóa học bao gồm: 

- Bể lắng cát để giữ các hạt cặn lớn trước khi dẫn đến bể lắng dầu 

- Bể lắng dầu: Để giữ lại và thu gom phần lớn các hạt dầu và các hạt cặn có kích thước 

nhỏ hơn 

- Bể thu nước thải: Để tập trung vào điều hòa nguồn nước thải giúp thiết bị xử lý nước 

thải làm việc tốt hơn. 

- Thiết bị xử lý nước thải model SEMULTECH và ASIATECH là thiết bị xử lý nước 

thải bằng phương pháp hóa lý, nó bao gồm tổ hợp các máy bơm nước thải, thiết bị pha 

chế chất đông tụ và trợ đông tụ hầu hết các hạt dầu và hạt cặn còn sót lại khi qua bể 

lắng cát, bể lắng dầu được tạo thành các bông kết tủa được giữ lại và dẫn đến sân phơi 

cặn, qua thiết bị xử lý nước thải chất lượng nước thải đạt QCVN 29:2010/BTNMT, 

Cột B, được phép thải vào sông Nhà Bè. 

- Sân phơi cặn: Để thu gom và làm khô cặn lắng. Cặn sau khi làm khô được cơ sở hợp 

đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh thu gom và xử lý 

theo quy định. 
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- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất hiện hữu tại cơ sở được trình bày 

cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu hiện hữu của Tổng kho Xăng dầu 

Nhà Bè 
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(SEMULTEC

H PAD – 740) 
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b. Xử lý nước thải sinh hoạt 

Sơ đồ bể tự hoại cải tiến (BASTAF) loại 5 ngăn được đưa ra trong hình sau: 

 

Hình 3. 3 Sơ đồ bể tự hoại 5 ngăn cải tiến của cơ sở. 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh (thuộc khu vực văn phòng của cơ sở) được xử lý ở các 

bể tự hoại cải tiến BASTAF kết hợp lọc và khử trùng, kích thước bể tự hoại đạt yêu cầu 0,2 

– 0,3 m3/người. Bể tự hoại là công trình đông thời làm 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn 

lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng của vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hòa 

tan. Bùn trong bể tự hoại định kỳ hợp đồng với Công ty chuyên hút hầm cầu đưa đi xử lý ở 

nơi quy định của địa phương. 

Tổng thể tích bể tự hoại được xây dựng tại cơ sở: V = 21 m3 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh sẽ được xử lý qua bể tự hoại trước khi dẫn vào hệ thống 

cống chung của thành phố. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Ô nhiễm do khí thải từ hệ thống công nghệ lưu trữ và vận chuyển xăng dầu 

của kho cảng 

a. Hơi xăng dầu phát sinh do vương vãi khi bơm rót, do bay hơi từ các bể chứa 

Trong quá trình cấp phát và tồn trữ, xăng dầu có khả năng bị rò rỉ, bay hơi tại bồn chứa, 

trụ bơm, mối nối, van khóa, hệ thống đường ống và phần chuyển tiếp từ cuối hệ thống đường 

ống đến các bồn tiếp nhận. Tuy nhiên, chỉ có bồn chứa có khả năng rò rỉ bay hơi xăng dầu 

thường xuyên, còn tại chỗ khác chỉ phát sinh khí cấp xăng dầu. 

Theo tài liệu đánh giá của WHO, đối với quá trình kinh doanh xăng dầu, lượng xăng dầu 

bay hơi, rò rỉ trong quá trình sản xuất, nhập và tồn trữ xăng dầu có thành phần ô nhiễm chủ 

yếu là VOC với hệ số ô nhiễm trung bình khoảng 1,14 kg VOC/m3/năm. Với công suất trung 

bình mỗi ngày 7.069 m3, tải lượng VOC sẽ là: 

(7.069 x 1,14)/(365 x 24) = 0,91 kg/h 
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Hơi xăng dầu do vương vãi khi bơm rót, do bay hơi từ các bể chứa (chủ yếu đối với với 

xăng). Theo định mức của Nhà nước về hao hụt xăng dầu và các tài liệu nước ngoài (công 

thức của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ) có thể ước tính tổn thất bay hơi trong 01 năm tại bể chứa 

xăng như sau: 

Bảng 3. 3 Lượng hao hụt xăng dầu trong 01 năm tại kho cảng  

(Đối với bồn không sử dụng hệ thống mái phao) 

STT Quá trình gây hao hụt 

Giai đoạn 1 và 2 Lượng 

hao hụt Bể 5.000 m3 Bể 10.000 m3 

m3 tấn m3 tấn tấn 

1 Hao hụt thở nhỏ 4,5 3,24 6,0 4,32 7,56 

2 Hao hụt thở lớn 123,6 88,99 164,8 118,66 207,65 

3 Tổng lượng hao hụt cho 1 bể 128,1 92,23 170,8 122,98 215,21 

4 Tổng cộng 1281 922,3 854 614,9 1537,2 

  Giai đoạn 3  

  Bể 20.000 m3 Bể 25.000 m3  

1 Hao hụt thở nhỏ 7,8 5,61 14,62 10,53 16,14 

2 Hao hụt thở lớn 214,2 154,2 401,7 289,21 443,41 

3 Tổng lượng hao hụt cho 1 bể 222,0 159,8 416,3 299,74 459,54 

4 Tổng cộng 222,0 159,8 832,6 599,48 759,28 
Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, tháng 05/2010. 

Như vậy, tổng lượng thất thoát trong năm của toàn Tổng kho trong trường hợp bồn không 

sử dụng hệ thống mái phao là 2.296,48 tấn/năm (262,1 kg/h hay 0,0728 kg/s). 

Số liệu trên cho thấy lượng hơi xăng dầu bị khuếch tán vào khí quyển là rất đáng kể. Do 

vậy, để giảm lượng hao hụt bay hơi, trước hết là tiết kiệm một lượng rất lớn nhiên liệu không 

bị thất thoát và không chế ô nhiễm môi trường không khí thì toàn bộ các bể chứa xăng trong 

kho cảng sẽ được trang bị phao chống bay hơi. Khi đó thì lượng xăng thất thoát giảm và 

khuếch tán vào không gian rộng, thông thoáng nên nồng độ hơi xăng tại khu vực cảng vẫn 

nằm trong giới hạn cho phép. 

Việc tồn chứa hàng hóa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, chống thất thoát, rò rỉ, hạn chế tối 

đa lượng hàng hóa bay hơi tự nhiên, thuận tiện cho nhập, xuất, lưu thông hàng hóa. Xí nghiệp 

tổng kho xăng dầu Nhà Bè luôn tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề về tồn chứa hàng hóa. Đặc 

biệt, là trong giải pháp xây dựng các bể chứa (kích thước hình dáng, mái bể, các thông số cơ 

bản cấu tạo bể, giải pháp nền móng, hệ thống mái phao chống hao hụt,…) 

Theo cấu tạo hệ thống bể chứa kết hợp mới mái phao chống hao hụt trong tồn chứa ngắn 

ngày và dài ngày thực tế tại Xí nghiệp được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 4 Lượng hao hụt trong tồn chứa ngắn ngày và dài ngày của cơ sở có sử dụng hệ thống 

mái phao 

Loại xăng dầu 

Bệ trụ đứng ngoài trời 

Đơn vị tính Tồn chứa ngắn 

ngày 
Tồn chứa dài ngày 

Xăng các loại, 

Reformate, 
0,13 0,10 

% khối lượng chứa 

bình quân/tháng 

(lít 15oC) 
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Condensate, Naptha, 

E5, E10, E100,… 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Như vậy với cấu tạo bồn bể chứa kết hợp với mái phao, lượng hao hụt vẫn nằm trong giới 

hạn cho phép, tuân thủ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tỷ lệ hao hụt lượng xăng 

dầu. 

b. Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè hiện đang sử dụng máy phát điện dự phòng với tổng 

công suất 420 KVA x 2 = 480 KVA sử dụng nhiên liệu dầu DO. Khi chạy máy phát điện, 

định mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 154 kg dầu DO/giờ. 

Dựa trên các hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) có thể tính tải lượng các 

chất ô nhiễm của máy phát điện như sau: 

Bảng 3. 5 Tải lượng các chất ô nhiễm trong máy phát điện 

STT Chất ô nhiễm Hệ số kg/tấn 
Tải lượng 

Kg/h g/s 

1 Bụi 0,71 0,109 0,030 

2 SO2 20S 1,54 0,428 

3 NO2 9,62 1,48 0,411 

4 CO 2,19 0,337 0,094 

5 THC 0,791 0,122 0,034 

Nguồn: Viện Khoa học và Công nghệ Quản lý Môi trường, tháng 3/2011. 

Ghi chú: Tính hàm lượng S trong dầu DO = 0,5% 

Thông thường trong quá trình đốt nhiên liệu lượng khí dư là 30%. Khi nhiệt độ khí thải là 

200oC, thì lượng khí thải đốt cháy 1 kg DO là 38 m3. Với định mức 154 kg dầu DO/giờ tính 

được lưu lượng khí thải tương ứng là 5.852 m3/h (hay 1,63 m3/s). 

Như vậy, nồng độ khí thải của máy phát điện như sau: 

Bảng 3. 6 Nồng độ của máy phát điện 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m3) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009, Cột B 

(Kp = 1; Hv = 0,8) 

1 Bụi 18 28,56 160 

2 SO2 263 417,38 400 

3 NO2 252 399,92 464 

4 CO 58 92,04 800 

5 THC 21 33,32 - 

Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, tháng 03/2011. 

Ghi chú: QCVN 19:2009: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ (Kp = 1 và Kv = 0,8). 
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Nhận xét: So sánh với QCVN 19:2009/BTNMT cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều 

nằm trong giới hạn cho phép. Mặt khác, máy phát điện không phải được vận hành liên tục mà 

chỉ vận hành khi mất điện lưới nên lượng khí thải từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn 

và rất ít tác động đến môi trường xung quanh. 

3.2.2. Khí thải từ hoạt động giao thông vận tải 

a. Khí thải phát sinh từ các ôtô xitéc tại nhà xuất xăng dầu dành cho xe 

Lưu lượng xe ôtô xitéc ra vào kho cảng hàng ngày hiện nay khoảng 50 – 60 xe/ngày. Hoạt 

động này sẽ làm phát sinh khí thải bao gồm: Bụi, tiếng ồn, SOx, NOx, CO, VOC. Tải lượng 

các chất ô nhiễm chứa trong khí thải phụ thuộc nhiều vào số lượng xe lưu thông, loại nhiên 

liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông và chất lượng đường giao thông. 

Các xe ôtô xitéc có tải trọng nằm trong khoảng 7 – 32 tấn, sử dụng nhiên liệu dầu DO. Ước 

tính quãng đường xe ra vào kho cảng từ đường chính đến kho cảng là 1 km/1 lượt xe.  

Tải lượng ô nhiễm bụi, SO2, NO2, VOC do các xe ôtô xitéc thải ra trong khu vực kho cảng 

như sau: 

Bảng 3. 7 Tải lượng các chất ô nhiễm do các xe ôtô xitéc thải ra trong khu vực kho cảng 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng chất ô nhiễm theo 

tải trọng xe (g/km) 

Tổng chiều 

dài tính toán 

Tải lượng trung bình 

ngày (kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 60 0,054 

2 Khí SO2 4,15S 60 0,062 

3 Khí NO2 1,44 60 0,086 

4 CO 2,9 60 0,174 

5 VOC 0,8 60 0,048 

Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, tháng 3/2011. 

Ghi chú: Tính cho hàm lượng S trong nhiên liệu là 25%. 

Hiện tại lưu lượng xe mỗi ngày ra vào cơ sở khoảng từ 70 – 90 xe. Bằng cách tính tương 

tự thì tải lượng ô nhiễm không khí do khí thải từ phương tiện giao thông tương ứng là: 0,027 

kgbụi/ngày; 0,031kgSO2/ngày; 0,043kgNO2/ngày; 0,087kgCO/ngày và 0,024kgVOC/ngày. 

b. Khí thải phát sinh từ các xà lan, tàu chở dầu khi cập cảng để xuất và nhập 

Hàng ngày lưu lượng tàu, xà lan cập cảng để nhập và xuất xăng dầu rất ít. Tại kho cảng thì 

theo định kỳ sẽ nhập xăng xăng dầu 3 chuyến/tuần, thời gian nhập từ 20 – 24h/chuyến tùy 

theo công suất của tàu, xà lan; xăng dầu được xuất theo nhu cầu từ khách hàng, thời gian xuất 

trung bình khoảng 3h – 4h/lần. 

Như vậy, xăng dầu được nhập và xuất tại kho cảng không diễn ra liên tục mà các tàu và xà 

lan chỉ nhập và xuất khi có yêu cầu, có kế hoạch.  

Quá trình nhập xuất xăng dầu tại 2 cầu cảng sẽ làm phát sinh khí thải từ các tàu, xà lan 

nhưng lượng khí thải này rất ít vì quá trình này diễn ra gián đoạn, mang tính cục bộ. Mặt khác, 

khu vực cầu cảng tương đối rộng rất thông thoáng và nằm cách xa với khu dân cư nên ảnh 

hưởng của khí thải từ quá trình này là không đáng kể. 
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3.2.3. Khí phát sinh từ phòng thí nghiệm 

Với quy mô nhỏ đủ để phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu về chất lượng sản 

phẩm của kho cảng, phòng thí nghiệm tại xí nghiệp chỉ phân tích một số chỉ tiêu hóa lý chính 

dựa trên một số thiết bị. Ngoài ra, phòng hóa nghiệm có sử dụng một số hóa chất dễ bay hơi 

như Xylen, Toluen, Anilin nên trong quá trình thí nghiệm một số lượng hơi hóa chất sẽ phát 

tán vào không khí. Tuy nhiên, lượng hơi này không đáng kế. 

3.2.4. Khí thải từ các hoạt động khác 

Tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ của kho cảng, sự phân hủy kỵ khí của nước thải và bùn 

thải sẽ gây ra mùi hôi, thể hiện qua các hợp chất ô nhiễm như: Hydrocacbua, CH4, NH3, H2S… 

lượng khí này thực tế không lớn nhưng thường cơ mùi đặc trưng và gây cảm giác khó chịu. 

Các hoạt động sản xuất khác: vận hành máy móc cơ điện và hoạt động thu gôm, tồn trữ, 

vận chuyển chất thải cũng sinh ra các khí: NH3, H2S, CH4, Mercaptan và mùi hơi xăng dầu rò 

rỉ,.. gây ô niễm không khí. 

Quá trình có thể xảy ra theo phản ứng sau: 

CH3CHOHCOOH + SO4
2- 
 2 CH3COOH + S2- + H2O + CO2 

4H2 + SO4
2- 
 S2- + 4 H2O 

S2- + 2H+  H2S 

Các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh khi bị khử cũng sẽ tạo thành những hợp chất có mùi 

hôi như methyl mercaptan và aminobutyric acid. 

CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH                     CH3SH + CH3CH2CH2(NH2)COOH 

Methylmercaptan có thể bị thủy phân tạo thành methyl alcohol và hydrogen sulfide: 

CH3SH + H2O  CH4OH + H2S 

Các phản ứng phân hủy chất hữu cơ nêu trên giải phóng các khí CH4, NH3, H2S,… Đây 

chính là các khí gây nên mùi hôi và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí. 

Tuy nhiên, do các nguồn phát sinh khí thải này có tính chất cục bộ, di động và do thiếu các 

cơ sở tính toán tin cậy nên không thể dự báo chính xác tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm. 

Hiện nay, cơ sở đã áp dụng đầy đủ các biện pháp khống chế và giám sát các loại khí này nhằm 

giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. 

Theo kinh nghiệm khảo sát thực tế (tại các trạm xử lý nước thải một số KCN điển hình) thì 

sự phân hủy của nước và bùn thải tại trạm xử lý nước thải có thể gây ra mùi hôi  với nồng độ 

từ 3 – 10 OU (đơn vị mùi), phát hiện khá dễ dàng. Tuy nhiên, trạm xử lý nước thải được chọn 

ở nơi thoáng khí và cuối hướng gió nên mùi hôi sẽ được pha loãng nhanh, giảm thiểu tác động 

đến khu vực nhà máy. 

3.2.5. Khí thải tại khu vực cầu cảng 

a. Khí thải từ các phương tiện vận chuyển đường thủy 

Cũng như hoạt động của các phương tiện vận chuyển đường bộ, hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển đường thủy cũng làm phát sinh các loại khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu 

+ 2H 
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(dầu DO). Tùy theo số lượt tàu cập bến, trọng tải tàu và tính chất hoạt động của tàu mà tải 

lượng ô nhiễm khí thải phát sinh sẽ khác nhau. 

Tải lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đường thủy được dự báo và 

tính toán dứa trên các dữ kiện sau: 

+ Số lượt tàu cập cảng trong một ngày 

+ Trọng tải tàu vận chuyển: Tàu cập cảng với tải trọng nhỏ hơn 40.000 DWT 

+ Hệ số ô nhiễm do hoạt động của tàu cập bến 

Loại tàu cập bến Số lượt tàu cập bến (lượt/tháng) 

Tàu 1.000 DWT – 5.000 DWT  1.848 – 

9.242 GRT 
90 - 150 

Tàu 25.000 DWT  46.210 GRT 1 

Tàu 32.000 DWT  59.149 GRT 1 

Tàu 40.000 DWT  73.937 GRT 2 

Ghi chú: 1GRT = 0,541 DWT 

Bảng 3. 8 Hệ số và tải lượng ô nhiễm do hoạt động của tàu cập bến 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/chỗ) 

Tải lượng ô nhiễm trung bình (kg/tháng) 

Tàu 5.000 

DWT (150 

lượt/tháng 

 5.400 chỗ) 

Tàu 25.000 

DWT (1 

lượt/tháng  

 48 chỗ) 

Tàu 32.000 

DWT (1 

lượt/tháng  

 48 chỗ) 

Tàu 40.000 

DWT (2 

lượt/tháng  

 96 chỗ) 

1 Bụi 6,8 36.720 326 326 653 

2 SO2 136S 734.400 6.528 6.528 13.056 

3 NOx 90,7 489.780 4.354 4.354 8.707 

4 CO 0,036 194 1,73 1,73 3,46 

5 THC 4,1 22.140 197 197 394 

Nguồn: WHO tàu chở dầu có tải trọng ≤ 40.000 GRT (1 lượt  36 chỗ), tàu chở dầu có tải trọng ≥ 

40.000 GRT (1 lượt  48 chỗ), S = 0,25% (dầu DO). 

Nhận xét:  

Theo tiêu chuẩn WHO hệ số ô nhiễm do các phương tiện neo đậu tại cầu cảng phụ thuộc 

vào số lượng tàu neo đậu, theo kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy lượng khí thải phát 

sinh tương đối lớn nếu số lượng các tàu cập bến cùng lúc nhiều. Tuy nhiên, các tàu không tập 

trung neo đậu cùng một thời điểm nên khả năng ô nhiễm do các phương tiện sẽ giảm đáng kể. 

Mặt khác, các phương tiện khi cập bến sẽ tắt động cơ nên khả năng gây phát tán chỉ ảnh hưởng 

trong khoảng thời gian đàu tàu cập bến và khu vực cảng nằm hoàn toàn trên sông Nhà Bè, 

cách xa khu dân cứ (khoảng 500m) nên môi trường sinh hoạt của người dân không bị ảnh 

hưởng. 

b. Hơi xăng dầu 

Do đặc thù ngành nghề hoạt động của cơ sở xăng dầu đều là những chất dễ bay hơi trong 

quá trình xuất, nhập. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng hao hụt xăng dầu 

và ô nhiễm môi trường không khí. Một số nguyên nhân cụ thể bao gồm: 
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- Do bản chất bay hơi tự nhiên của xăng dầu 

- Do rò rỉ từ hệ thống van, ống nối 

- Do bám dính trên vật chứa, đường ống 

- Bay hơi và rò rỉ sản phẩm lỏng từ bồn chứa đến tàu và ngược lại. 

- Do các sự cố kỹ thuật. 

Nồng độ khí thải tại khu vực cầu cảng như sau: 

Bảng 3. 9 Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực cầu cảng T12/2021 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc QCVN 05:2013/BTNMT 

QCVN 06:2009/BTNMT 

QCVN 26:2010/BTNMT 
K7 K8 

1 Tiếng ồn dBA 60 - 62 63 - 65 70a 

2 Bụi mg/m3 0,044 0,043 0,3b 

3 SO2 mg/m3 0,032 0,032 0,35b 

4 NO2 mg/m3 0,033 0,035 0,2b 

5 CO mg/m3 2,50 2,97 30b 

6 Pb mg/m3 KPH KPH - 

7 CxHy mg/m3 KPH KPH 5c 

8 C6H6 mg/m3 0,008 0,004 0,22c 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Ghi chú:  

- K7: Không khí xung quanh khu vực cầu cảng nhập 40.000 DWT, X = 610130; Y = 1181707 

- K8: Không khí xung quanh khu vực cầu cảng xuất 5.000 DWT, X = 609993; Y = 1181824 

- aQCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- bQCVN 05:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

- cQCVN 06:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không 

khí xung quanh. 

Qua kết quả quan trắc tại khu vực cầu cảng cho thấy hàm lượng chất ô nhiễm trong môi 

trường không khí tại khu vực này thấp hơn nhiều lần so với quy chuẩn quy định. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở là 104 người. Ước tính lượng chất thải 

sinh hoạt mỗi người thải ra là là 0,5 kg/người/ngày. Vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh tại cơ sở là 52 kg. Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rác, ni long, lá cây khô,… 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt này được thu gom và tập trung ở nơi quy định, Công ty sẽ ký 

kết hợp đồng với Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè để thu 

gom với tần suất 1 lần/ngày. 

Phương án thu gom và xử lý:  

- Chủ cơ sở bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt tại khuôn viên cơ sở và khu vực 

cầu cảng để chứa chất thải từ các tàu cập bến và chất thải sinh hoạt của các cán bộ 

nhân viên làm việc tại đây. 
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- Các thùng chứa đều được lót bên trong bằng túi nilong để tiện thu gom. Chất thải sau 

khi thu gom sẽ đưa về vị trí tập kết chung. Định kỳ 1 ngày/lần Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè sẽ đến thu gom và xử lý theo quy định. 

Chất thải rắn thông thường sẽ được quản lý theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thực hiện lưu giữ các chứng 

từ, nộp chứng từ và lập báo cáo quản lý chất thải rắn gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP.HCM định kỳ trong Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định. 

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

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cở sở chủ yếu là giẻ lau dính dầu từ quá trình 

bảo trì, bảo dưỡng tàu, vải dính các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang… Đây là 

chất thải nguy hại, nếu thải bừa bãi sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, do đó chủ cơ 

sở sẽ có biện pháp quản lý nghiêm ngặt. 

Căn cứ theo sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại mã số QLCTNH: 79.000172.T cấp lần 3 

ngày 05/11/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp, khối lượng CTNH 

phát sinh tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (bao gồm cả hoạt động của kho và phần 

cầu cảng) như sau:  

Bảng 3. 10 Bảng tổng hợp các loại CTNH phát sinh của XN Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng  

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bùn từ bể chứa dầu Bùn 60.000 01 04 02 

2 Bóng đèn hỏng Rắn 6 16 01 06 

3 Pin thải Rắn 18 16 01 12 

4 Giẻ lau Rắn 2.000 18 02 01 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 2.000 18 01 03 

Tổng 64.024  

 Nguồn: Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã sổ QLCTNH 79.000172.T điều chỉnh lần 3 ngày 

05/11/2012. 

Phương án thu gom CTNH: 

- Lưu chứa CTNH riêng biệt vào kho chứa, có dán nhãn phân loại 

- Các thùng đựng xăng dầu khi đã sử dụng hết được nhân viên vệ sinh của cơ sở thu 

gom và chuyển vào khu vực lưu chứa CTNH 

Bố trí kho chứa CTNH 

- Khu vực lưu chứa CTNH được bố trí riêng biệt, trang bị biển báo theo đúng quy định. 

Trên các thùng chứa chất thải đều ghi rõ chủng loại, mã CTNH.  

- Kho chứa CTNH được gắn biển báo kho chứa CTNH, có rãnh thu gom trong trường 

hợp rò rỉ, rơi vãi chất lỏng nguy hại. 

- Bố trí dụng cụ PCCC trước của nhà kho theo quy định phòng trường hợp xảy ra sự cố 
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- Nền kho được xây dựng bằng bê tông có cao độ nền cao để đảm bảo không bị ngập lụt 

- Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu chứa CTNH. 

    

Hình 3. 4 Khu vực lưu chứa CTNH tại sơ sở 

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

Các hoạt động gây tiếng ồn tại kho cảng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và có tính chất 

gián đoạn: 

- Máy phát điện chỉ hoạt động khi xảy ra tình trạng mất điện lưới 

- Các nhà bơm, trạm bơm xăng chỉ vận hành khi có nhu cầu nhập xuất xăng dầu 

- Hệ thống trạm bơm nước làm mát bể chứa chỉ vận hành vào những thời điểm nhất định 

- Tiếng ồn động cơ xe ôtô xitéc, tiếng còi tàu ở cảng chỉ xuất hiện khi có hoạt động nhập 

xuất xăng dầu. 

Nhìn chung, các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè có tác động 

không đáng kể đến môi trường xung quanh. Mặt khác, các máy móc thiết bị của kho cảng đều 

được định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và được đặt cách ly với khu vực hành chính của 

kho cảng, cách xa khu dân cư. Các cầu cảng và nhà bơm xăng dầu cho xe ôtô xitéc cũng được 

đặt cách ly với khu hành chính và cách xa khu dân cư. 

3.6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra khi các kho cảng đang hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu bao 

gồm: 

- Bất cẩn của công nhân trong vận hành máy móc, thiết bị 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt, áp lực công việc cao, làm việc quá sức: 

Ngủ gật trong lúc làm việc, mệt mỏi, choáng váng,… 

3.6.2. Sự cố rò rỉ xăng dầu 

Sự cố rò rỉ xăng dầu khi xảy ra sẽ gây ra những tác hại lớn như gây độc cho con người, 

động thực vật, gây cháy nổ,… các sự cố loại này có thể dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế - xã 

hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm: 

- Các đường ống dẫn xăng dầu lúc nhập cũng như lúc xuất bị hở làm thất thoát xăng dầu 

ra ngoài. 
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- Các van khóa, van đấu nối các đường ống bị hở 

- Các họng nhập, xuất xăng dầu bị hư hỏng 

- Hệ thống mái phao của các bể chứa xăng bị hỏng làm tăng lượng xăng bay hơi. 

3.6.3. Sự cố cháy, nổ 

 Nguyên nhân 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa xăng dầu, hệ thống 

cấp điện gặp sự cố, gây nên các thiệt hại về người và của trong quá trình hoạt động. Có thể 

xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Các bể chứa xăng dầu (18 bể chứa), các đường ống dẫn xăng dầu là các nguồn gây 

cháy nổ lớn nhất. Khi sự cố xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn cả về người, kinh tế và môi 

trường. 

- Hệ thống cấp điện có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ gây thiệt hại về kinh tế hay 

tai nạn lao động cho công nhân. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Chủ cơ sở sẽ đảm bảo áp 

dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu 

cực này. 

 Biện pháp phòng chống cháy nổ 

Công tác PCCC là công tác hết sức quan trọng trong Kho cảng, đặc biệt là tại khu bể chứa 

các nhà xuất dầu, cảng nhập và cảng xuất… Để ngăn ngừa và hạn chế đến mức tối đa các hậu 

quả do cháy gây ra, tránh được các thiệt hại lớn về kinh kế và ảnh hưởng môi trường, kho 

cảng sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng đội ngũ PCCC ngay tại kho cảng và có một đội thường trực làm công tác 

chữa cháy khi cần thiết. Thường xuyên kiểm tra hiệu lực của các thiết bị, kịp thời thay 

thế, bổ sung khi bị hỏng, mất mát. 

- Tổ chức tập huấn cho đội PCCC kho cảng phối hợp với đội chữa cháy khu vực. 

- Tại các vị trí dễ gây cháy, nổ trong kho cảng đều phải bố trí hệ thống cấp nước cứu 

hỏa với nguồn thường xuyên có nước cung cấp đủ cho chữa cháy kịp thời và ổn định. 

Trang bị các thiết bị, phương tiện chữa cháy thủ công như bể nước, bể cát dự phòng, 

bơm tay, các bình khí, bình bọt, thang, câu liêm, xô thùng,… 

- Lắp đặt các thiết bị báo cháy tự động và thủ công trong kho cảng kịp thời phát lệnh 

chữa cháy khi cần thiết. 

- Trong các vị trí làm việc sẽ thực hiện nghiêm ngặt phạm quy an toàn ở từng công đoạn 

trong suốt quá trình làm việc. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được kiểm 

tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng. Các thiết bị này có đồng hồ đo nhiệt 

độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị nhằm giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong các bể chứa sẽ được cách ly, 

tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa sẽ được lắp đặt 

các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ và báo cháy tự động. 

- Trong toàn bộ khu vực kho cảng, công nhân tuyệt đối không được hút thuốc, không 

mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát lửa do ma sát, tia lửa điện,… 
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(1) Phương án chữa cháy bể chứa xăng dầu 

Khi xảy ra cháy nổ, tất cả các hoạt động trên kho cảng phải ngừng lại, mọi người tập trung 

chữa cháy, chống cháy lan ra khu vực xung quanh: 

- Lực lượng chữa cháy chuyên trách: Đảm nhận việc chữa cháy trực tiếp. Sử dụng 

bơm bọt và các lăng tạo bọt trên bể, sung phun bọt, xe ô tô chữa cháy, sử dụng bơm 

nước làm mát từ các bể lân cận. Phối hợp với các lực lượng chữa cháy của TP.HCM 

và các đơn vị khác để chữa cháy. 

- Lực lượng công nhân xăng dầu: Sử dụng bơm xăng dầu để bơm chuyển xăng dầu 

trong bể đang cháy sang các bể khác. Đóng van chặt trên các ống nhập xuất của các bể 

chứa xăng dầu khác nhằm ngăn chặn sự lây lan đám cháy. Ngừng tất cả các hoạt động 

xuất nhập, xây dựng khác trên toàn kho cảng 

- Công nhân sửa chữa: Cắt ngay nguồn điện chiếu sáng của khu vực bể chứa, cắt điện 

toàn bộ kho khi đám cháy lan rộng. Đồng thời, vận hành máy phát điện để chạy máy 

bơm xăng dầu, bơm bọt và nước chữa cháy 

- Lực lượng bảo vệ: Ngăn chặn những người không được phép đi vào khu vực đang 

chữa cháy. Hướng dẫn các phương tiện và con người thoát ra khỏi vùng bị ảnh hưởng 

của đám cháy. Hưỡng dẫn lực lượng hỗ trợ chữa cháy hoạt động hiệu quả. Ngăn chặn 

sự lộn xộn, hoảng loạn khi xảy ra cháy. Cử người quan sát tại điểm thích hợp và thường 

xuyên thông báo các thông tin quan sát nhằm phối hợp các hoạt động. 

- Lãnh đạo và y tế: Cán bộ lãnh đạo kho cảng có trách nhiệm điều hành công tác trong 

chữa cháy. Liên hệ với các đơn vị khác để hỗ trợ chữa cháy. Y tế tổ chức việc sơ cứu 

các người bị nạn, liên hệ với bệnh viện để cứu chữa nạn nhân kịp thời. 

(2) Phương án chữa cháy ôtô xitéc 

- Lực lượng chữa cháy chuyên trách: Đảm bảo nhận việc chữa cháy trực tiếp. Sử dụng 

xe cứu hỏa để chữa cháy nhưng đầu tiên phải kéo được xe bị cháy ra khỏi nơi có xăng 

dầu (nhà cấp phát, kho xăng dầu, các xe ô tô xi téc đã nhận xăng dầu,…). Sử dụng các 

phương tiện chữa cháy kịp thời (bình bọt, phun nước chữa cháy,…) 

- Lực lượng công nhân xăng dầu: Dừng ngay việc bơm rót xăng dầu cho các xe ôtô 

xitéc, đóng van chặt trên các ống xăng dầu, nhằm ngăn chặn khả năng cháy lan sang 

nhà cấp phát. Ngừng ngay các bơm xăng dầu đang hoạt động, đóng các van chặn trên 

ống nhập vào các bể chứa. 

- Lực lượng bảo vệ: Ngăn chặn những người không được phép đi ra ngoài khu vực 

chữa cháy. Hướng dẫn các phương tiện và con người thoát ra khỏi vùng bị ảnh hưởng 

của đám cháy. Hướng dẫn lực lượng hỗ trợ chữa cháy hoạt động hiệu quả. Ngăn chặn 

sự lộn xộn, hoảng loạn khi xảy ra cháy. Cử người quan sát tại điểm thích hợp và thường 

xuyên thông báo các thông tin quan sát nhằm phối hợp hoạt động. 

- Lãnh đạo và y tế: Cán bộ lãnh đạo kho cảng có trách nhiệm điều hành công tác trong 

chữa cháy. Liên hệ với các đơn vị khác để hỗ trợ chứa. Y tế tổ chức việc sơ cứu các 

người bị nạn, liên hệ với bệnh viện để chữa cháy kịp thời. 
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(3) Phương án chữa cháy các công trình xây dựng khác 

Đối với các công trình có xăng dầu như nhà bơm xăng dầu, nhà kho, nhà bơm, nhà xuất 

xăng dầu, nhà hóa nghiệm, nhà kiểm tra mức dầu,… đám cháy có thể xảy ra lớn và khả năng 

lan rộng cao nên phải hết sức kịp thời cứu chữa nơi cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng. 

- Lực lượng chữa cháy chuyên trách: Đảm bảo nhận việc chữa cháy trực tiếp. Sử dụng 

xe cưú hỏa để chữa cháy, sử dụng các sung phun bọt và các vòi phun nước di động dập 

tắt đám cháy. Sử dụng các phương tiện chữa cháy cá nhân để chữa cháy kịp thời. Phun 

nước lên các công trình lân cận để tránh lan rộng đám cháy. Phun nước làm mát các 

bể chứa xăng dầu. Phối hợp với các lực lượng chữa cháy TP.HCM và các đơn vị khác 

để chữa cháy. 

- Lực lượng công nhân xăng dầu: Dừng ngay việc vận hành và sử dụng các thiết bị 

máy móc xăng dầu. Đóng van chặn trên các ống xuất nhập xăng dầu, nhằm ngăn chặn 

sự lây lan đám cháy. Đóng van chặn trên ống nhập vào các bể chứa. Bằng mọi biện 

pháp giải tỏa số xăng dầu hiện đang có trong khu vực bị đám cháy ảnh hưởng. 

- Công nhân sửa chữa: Cắt ngay nguồn điện của khu vực đang cháy, cắt điện toàn bộ 

kho khi đám cháy lan rộng, đồng thời vận hành máy phát điện để chạy máy bơm xăng 

dầu, bơm bọt và nước chữa cháy. 

- Lực lượng bảo vệ: Ngăn chặn những người không được phép đi ra ngoài khu vực 

đang cháy. Hướng dẫn các phương tiện và con người thoát ra khỏi vùng bị ảnh hưởng 

của đám cháy. Hướng dẫn lực lượng hỗ trợ chữa cháy hoạt động hiệu quả. Ngăn chặn 

sự lộn xộn, hoảng loạn khi xảy ra cháy. Cử người quan sát tại điểm thích hợp và thường 

xuyên thông báo các thông tin nhằm phối hợp hoạt động. 

- Lãnh đạo và y tế: Cán bộ lãnh đạo kho cảng có trách nhiệm điều hành công tác trong 

chữa cháy. Liên hệ với các đơn vị khác để hỗ trợ chữa cháy. Y tế tổ chức việc sơ cứu 

các người bị nạn, liên hệ với bệnh viện để chữa cháy kịp thời. 

Đối với các công trình không có xăng dầu như khu nhà hành chính, nhà ăn,.. Cháy thường 

đi với nguy cơ điện giật nên phải hết sức đề phòng. Đồng thời cũng đề phòng đây là nguyên 

nhân dẫn đến các đám cháy ở những nơi có xăng dầu. Các lực lượng chữa cháy chuyên trách, 

công nhân xăng dầu, công nhân sửa chữa, bảo vệ, lãnh đạo và y tế thực hiện các nhiệm vụ 

của những phương án nếu trên. 

(4) Đối với những đám cháy nhỏ 

Dù là đám cháy nhỏ nhưng có khả năng gây ra những đám cháy nếu như xảy ra gần khu 

vực có xăng dầu. Do vậy, ngay khi phát hiện đám cháy cần sử dụng các phương tiện chữa 

cháy cá nhân ở nơi gần nhất để dập tắt. Báo cháy và ngừng ngay các hoạt động nhập xuất của 

kho. Đóng các van chặn trên các tuyến ống xăng dầu. Phun nước làm mát các bể chứa xăng 

dầu, sơ tán các xe có chứa xăng dầu ra xa khu vực cháy. Ngăn chặn sự lộn xộn, hoảng loạn 

khi xảy ra cháy. 

3.6.4. Sự cố tràn dầu 

 Nguyên nhân 

Sự cố tràn dầu xảy ra chủ yếu là tự sự cố tai nạn do hoạt động lưu thông của các phương 

tiện vận tải đường thủy như tàu dầu, xà lan chở dàu. Sự cố này thường kéo theo ảnh hưởng 
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đến các thành phần môi trường như: Nước mặt, đất và bùn đáy và thường để lại hậu quả lâu 

dài nếu không có biện pháp khắc phục tạm thời. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm: 

- Va quẹt giữa các tàu trên sông làm đắm tàu, vỡ hầm dầu,… 

- Các hầm dầu của tàu, xà lan bị rò rỉ, hư hỏng,… 

 Biện pháp phòng ngừa 

Để hạn chế những rủi ro xảy ra sự cố cũng như giảm thiểu tác động đến môi trường, cần 

phải lưu ý các vấn đề sau: 

- Lập lịch trình hợp lý cho các tàu ra vào khu vực cảng để hạn chế tối đa sự chờ đợi, ùn 

tắc, đặc biệt là sự va đụng của các tàu thuyền trên sông. 

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cho các thiết bị, van ngắt và bơm xuất sản phẩm trong 

khu vực cảng tránh sự cố rò rỉ và chảy tràn sản phẩm. 

- Kiểm tra định kỳ hệ thống báo động, thiết bị thu gom và xử lý tràn sản phẩm để kịp 

thời ứng cứu sự cố trong khu vực cảng 

- Tại khu vực cảng dầu, đường ống dẫn nhiên liệu, các đầu hút, đường ống và thiết bị sẽ 

được thiết kế và lắp đặt tuân theo đúng các tiêu chuẩn về an toàn môi trường nhằm 

ngăn chặn dầu tràn/rò rỉ. Toàn bộ đường ống dẫn từ cảng vảo Tổng kho sẽ được đặt 

trên các mố trụ BTCT để ngăn chặn dầu rò rỉ. 

- Trang bị phao quay dầu xung quanh khu vực cảng, đặc biệt trong thời gian bơm chuyển 

dầu từ xà lan/tàu vào bồn chứa 

- Sau khi xuất nhập xăng dầu xong, các ống mềm phải được để trong thùng kín để tránh 

nhỏ giọt và rơi vãi lượng dầu dư trong ống xuống sông 

- Đào tạo cán bộ chuyên trách để có thể tham gia thực hiện ứng cứu khi cơ sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên luyện tập đối với các tình huống có thể dẫn đến sự cố tràn dầu theo định 

kỳ (1 lần/năm) 

- Khi tàu vào cảng phải theo sự điều phối của cảng và hướng dẫn của tàu lai dắt nhằm 

tránh va đụng vào cầu cảng. 

- Phối hợp cùng với cơ quan chức năng, các doanh nghiệp và nhà máy trong khu vực 

cũng như trong nhà máy để thiết lập mạng lưới ứng cứu sự cố khẩn cấp. 

 Giải quyết sự cố tràn dầu 

- Nguyên tắc giải quyết: 

+ Thông báo đến ban chỉ huy để có biện pháp hỗ trợ và giúp ổn định trật tự để ứng 

cứu hiệu quả 

+ Triệu tập ban chỉ huy ứng cứu dầu tràn nội bộ nhanh chóng tổ chức thông báo các 

bước thực hiện đén từng thành viên của ban chỉ huy. 

- Các bước thực hiện: 

+ Thông báo ngừng khẩn cấp bơm hàng vào kho ở nơi xảy ra sự cố, hú còi báo động 

trên khu vực kho  

+ Ngắt toàn bộ hệ thống điện dẫn vào nơi xảy ra sự cố 

+ Đóng van để ngăn chặn không cho xăng tiếp tục chảy 

+ Tổ chức cứu người bị nạn tại nơi xảy ra sự cố 

+ Tổ chức và triển khai toàn bộ hệ thống chữa cháy trong khu vực xảy ra sự cố. 
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 Trang thiết bị phục vụ cho công tác ứng cứu tràn dầu 

Các thiết bị cần được sẵn sàng cho công tác ứng cứu sự cố bao gồm: Phao quây dầu, bơm 

hút dầu tràn, vật liệu thấm dầu, hệ thống bơm cứu hỏa (sử dụng trong trường hợp xảy ra sự 

cố cháy nổ) 

Hiện tại, kho cảng đã trang bị một số phương tiện, thiết bị gồm: 04 Phao quây thấm dầu 

nano BOOM 160 (Đường kính 20cm, dài 6m); 01 kiện Sơ bông thấm dầu CS2 (Polypropylen); 

02 Túi đựng chất thải nguy hại; 10 bao Chất thấm hút dầu trên nền sàn Kleen sweep. 

Ngoài ra, để công tác phòng chống sự cố tràn dầu được tốt và hiệu quả hơn, Tổng công ty 

Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã ký hợp đồng với ứng trực với liên danh Công ty TNHH 

Thanh Trung – Công ty cổ phần Hưng Thái Holdings thực hiện ứng trực 24h/24 tại Xí nghiệp 

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè nhằm ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra tại kho cảng. Lực 

lượng ứng trực tại bến cảng luôn đảm bảo nhân lực, thiết bị, vật liệu và tàu ứng cứu theo hợp 

đồng đã ký cũng như phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo sẵn sang trực ứng cứu trong 

suốt thời gian nhập xăng dầu tại kho cảng. 

(Hợp đồng số 386/PVOIL.ĐTXD-THANHTRUNG.HUNGTHAI/04-2021/K ngày 

29/4/2021 về việc cung ứng dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu được đính kèm vào phụ lục báo 

cáo). 

Các phương án đề phòng sự cố phải được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ sự cố 

nào, dù xảy ra ô nhiễm dầu hay không 

Các bước xử lý khi sự cố xảy ra: 

- Thông  báo đến ban chỉ huy để có biện pháp hỗ trợ và giúp ổn định trật tự nhằm ứng 

cứu có hiệu quả 

- Ngắt các nguồn điện và nguồn phát sinh lửa tại khu vực sự cố 

- Tổ chức ứng cứu người bị nạn ngay lập tức 

- Dùng máy hút để thu gom xăng dầu 

- Sử dụng miếng thấm dầu để thu gom tối đa lượng dầu tràn 

- Miếng thấm dầu được tập trung tại thùng chứa và xử lý theo đúng quy chế quản lý 

CTNH 

- Các thao tác được tiến hành triển khai nhanh, tránh tình trạng dầu trên diện loang rộng. 

 Ứng phó sự cố tại khu vực cảng 

- Khi báo động tình trạng khẩn cấp, tất cả mọi người không có trách nhiệm tham gia ứng 

cứu phải thoát khỏi khu vực nguy hiểm theo sơ đồ thoát hiểm và tập kết tại nơi an toàn. 

- Thực hiện cô lập dừng bơm xuất sản phẩm và van cô lập thiết bị sản xuất (khi xuất sản 

phẩm) hoặc báo cho tàu dừng làm hàng, dừng bơm (khi nhập sản phẩm).). 

- Giải phóng tàu thuyền đang làm hàng thoát khỏi cầu cảng 

- Xả giảm áp cho các thiết bị liên quan 

- Triển khai hoạt động chữa cháy và sơ tán cứu người bị nạn 

- Đánh gái quy mô đám cháy, loại chất cháy, hướng gió, nguy cơ ảnh hưởng đến thiết 

bị lân cận. 
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- Nếu đã thực hiện việc cô lập và xả áp hoặc các phương pháp chữa cháy khác không 

hiệu quả, Giám đốc nhà máy sẽ ra lệnh di tản khẩn cấp tất cả người còn lại ra khỏi nhà 

máy ngay lập tức tới địa điểm an toàn 

- Đánh giá khả năng ứng cứu quy mô sự cố và yêu cầu hỗ trợ khi thấy cần thiết 

- Tiến hành đánh giá thiệt hại môi trường và kinh tế bằng cách khảo sát điều tra, lấy mẫu 

phân tích và theo dõi tác động môi trường sau sự cố 

- Lập báo cáo về diễn biến sự cố, triển khai ứng cứu, thiệt hại moi trường và biện pháp 

khắc phục sự cố cho các cơ quan chức năng. 

 Các biện pháp giải quyết sau sự cố nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm đất, 

nước,…trong thời gian dài 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu ra môi trường đất, nước mà giải pháp khắc 

phục không được triển khai kịp thời thì các tác động đến môi trường đất, nước sẽ phải 

có giải pháp phục hồi riêng. Tuy nhiên, sẽ kéo dài tron thời gian khá lâu để phục hồi 

lại hiện trạng như ban đầu. 

- Trong trường hợp này, chủ đầu tư sẽ kết hợp với cơ quan chức năng và đơn vị chuyên 

môn đưa ra các giải pháp thực thi và hiệu quả. 

- Chủ dự án sẽ phải bồi thường phí phục hồi môi trường đúng theo mức trách nhiệm do 

cơ quan nhà nước quy định. 

3.6.5. Sự cố trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động 

Sự cố trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của 

kho cảng do hư hỏng các thiết bị như máy bơm, máy thổi khí,… trong hệ thống xử lý nước 

thải. Sự cố này xảy ra làm cho môi trường xung quanh bị ô nhiễm đặc biệt là chất lượng nước 

và gây nên những tác động đáng kể nếu không có biện pháp khắc phục. 

Sự cố này có thể phòng tránh được bằng cách thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật 

của các máy móc thiết bị đang hoạt động; thay thế sửa chữa kịp thời máy móc hư hỏng, có 

thiết bị, máy phát điện dự phòng; công nhân được huấn luyện kỹ thuật đầy đủ. Ngoài ra, Xí 

nghiệp luôn duy trì tình trạng hoạt động tốt của 2 trạm xử lý nước thải với công suất 40m3/h 

và 45m3/h, đảm bảo luôn duy trì có 1 trạm dự phòng trong tình trạng hoạt động tốt. 

3.6.6. Sự cố nổ vỡ bồn chứa nhiên liệu, nổ vỡ đường ống 

 Nguyên nhân gây ra sự cố bao gồm: 

- Thiết bị được thiết kế và chế tạo không đúng yêu cầu quy định 

- Vật liệu chế tạo thiết bị bị biến dạng do ăn mòn hoặc chịu tác động của ứng suất phân 

bố không đều, do sự dao động nhiều lần của các phụ tải nhiệt độ, áp suất,… 

- Sức bền của vật liệu bị giảm sau một thời gian sử dụng 

- Không có chế độ bảo dưỡng thiết bị và máy móc hợp lý 

- Hệ thống đường ống bị nghẹt trong quá trình lắp đặt (do vật cứng lọt vào phần bên 

trong của đường ống dẫn) 

- Quá trình vận hành không đúng như quy định (như không mở van trên đường ống dãn 

trong khi bơm hàng lỏng) 
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 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Các bồn chứa tại kho cảng phải được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn: 

- Kích thước hình học: Đường kính bể, chiều cao, số tầng tôn thành và bề rộng bể phải 

được thiết kế phù hợp với từng dung tích bể. 

- Mái bể: Thiết kế dạng mái vòm có hệ dâm đỡ mái và không có trụ trung tâm 

- Các thông số: Trọng lực riêng của sản phẩm chứa trong bể, áp lực dương, áp lực âm, 

áp lực gió, trọng lượng thiết kế trên mái và hoạt tải trên mái phải đảm bảo theo tiêu 

chuẩn. 

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

đánh giá tác động môi trường 

Dự án không thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 
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CHƯƠNG 4: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các khu nhà vệ sinh, các lavabo, 

do hoạt động của cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở với lưu lượng khoảng 15,20 

m3/ngày. Thành phần của nước thải này chủ yếu: Các chất cặn bã (SS), chất dinh dưỡng 

(N, P), chất hữu cơ (BOD/COD), vi sinh vật gây bệnh. 

- Nguồn số 2: Nước thải sản xuất (nước thải nhiễm xăng dầu) phát sinh chủ yếu từ: 

+ Nước mưa rơi trên mái bể, trên khu vực nhà bơm dầu, nhà xuất dầu ô tô, khu vực 

bồn chứa nhiên liệu 

+ Nước thải từ hố gạn dầu (bao gồm cả nước trong ống đẩy từ bơm dầu dưới tàu và xả 

lót đáy bể sau mỗi lần tiếp nhận dầu) 

+ Nước thải từ phân xưởng bảo trì, sửa chữa cơ khí 

+ Nước thải từ phòng hóa nghiệm. 

4.1.2. Lưu lượng xả thải tối đa 

Hiện nay cơ sở đầu tư 02 hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công xuất xử lý tối đa 85 

m3/ngày. Do vậy lưu lượng nước xả thải tối đa cơ sở đề nghị cấp phép là 85 m3/ngày. 

4.1.3. Dòng nước thải 

Số lượng dòng thải đề nghị cấp phép: 02 dòng thải 

- Dòng 01: Nước thải sinh hoạt được xử lý qua xử lý ở bể tự hoại cải tiến BASTAF kết 

hợp lọc và khử trùng đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Cột B trước khi đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chung của thành phố. 

- Dòng 02: Nước thải sản xuất được xử lý qua hệ thống XLNT tại cơ sở đạt QCVN 

29:2010/BTNMT – Cột B trước khi xả thải vào sông Nhà Bè. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Các chất ô nhiễm chủ cơ sở đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

từng dòng thải được thể hiện như sau: 

 Dòng thải 1: Nước thải sinh hoạt 

Bảng 4. 1 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đề 

nghị cấp phép tại cơ sở 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn của các 

chất ô nhiễm 

QCVN 14:2008/BTNMT 

B 

1 pH - 5 ÷ 9 

2 BOD5 mgO2/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng TSS mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrate (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 
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8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Photphate (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100mg/l 
5000 

12 COD mg/l - 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

 Dòng thải 2: Nước thải sản xuất 

Bảng 4. 2 Danh mục các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép các chất ô nhiễm đề nghị 

cấp phép tại cơ sở 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm 

QCVN 29:2010/BTNMT Cột B (Kho) 

1 pH - 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 100 

3 TSS mg/l 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 15 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

 Dòng thải 01: Nước thải sinh hoạt 

- Vị trí xả thải: Hệ thống thoát nước chung của Thành phố thông qua hố ga gần cổng 

chính 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả thải: Liên tục (24 giờ/ngày đêm) 

 Dòng thải 02: Nước thải sản xuất  

- Vị trí xả thải: Sông Nhà Bè tại tọa độ X (m) 609.896; Y (m) 1.181.472 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả thải: Liên tục (24 giờ/ngày đêm) 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải: Máy phát điện dự phòng 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 5.852 m3/h 

- Dòng thải: 02 dòng thải tại ống thoát đầu ra của 02 máy phát điện 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  
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Bảng 4. 3 Danh mục các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép đề nghị cấp phép tại cơ sở 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009, Cột B 

(Kp = 1; Kv = 0,8) 

1 Bụi mg/Nm3 160 

2 SO2 mg/Nm3 400 

3 NO2 mg/Nm3 464 

4 CO mg/Nm3 800 

5 THC mg/Nm3 - 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí: Ống khói đầu ra ở 02 máy phát điện ra môi trường xung quanh 

+ Phương thức: xả thải cưỡng bức. 

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

- Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh tiếng ồn taị cơ sở chủ yếu từ hoạt động của các 

phương tiện xa vận tải (xe ôtô xitéc, tàu, xà lan) hoạt động nhập xuất xăng dầu tại kho 

và cầu cảng; hoạt động làm việc tại xưởng cơ khí và phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các 

nguồn ồn này không cố xảy ra thường xuyên và ít gây ảnh hưởng đến các khu vực 

xung quanh 

- Giá trị giới hạn tiếng ồn và độ rung cho phép 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

+ QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại 

nơi làm việc 

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

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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CHƯƠNG 5: KẾT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

5.1.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2020 

 Thời gian quan trắc 

- Đợt 1: Ngày 17/03/2020. 

- Đợt 2: Ngày 04/06/2020. 

- Đợt 3: Ngày 09/09/2020. 

- Đợt 4: Ngày 02/12/2020. 

 Tần suất quan trắc: 04 lần/năm 

 Vị trí quan trắc và số lượng mẫu 

Bảng 5. 1 Thống kê vị trí quan trắc nước thải định kỳ năm 2020 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

(Tọa độ 2000) 
Mô tả điểm 

quan trắc 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 1 

NT01 

17/03/2020 

0610071 1181533 

Tại đầu vào hệ 

thống xử lý tập 

trung PVOIL 

Nhà Bè. 

04/06/2020 

09/09/2020 

02/12/2020 

2 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 2 

NT02 

17/03/2020 

0610079 1181523 

Tại đầu ra sau 

khi xử lý tại hệ 

thống xử lý tập 

trung PVOIL 

Nhà Bè. 

04/06/2020 

09/09/2020 

02/12/2020 

3 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 3 

NT03 

17/03/2020 

0609732 1181304 

Sau hệ thống 

xử lý (bể tự 

hoại) 

04/06/2020 

09/09/2020 

02/12/2020 

4 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 4 

NT04 

17/03/2020 

0609724 1181306 

Tại hố ga đấu 

nối vào hệ 

thống thoát 

nước chung. 

04/06/2020 

09/09/2020 

02/12/2020 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 
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 Thông số quan trắc và quy chuẩn áp dụng 

Bảng 5. 2 Danh mục các thông số quan trắc nước thải định kỳ năm 2020 

TT Thành phần môi trường quan trắc Theo QCVN 

NT01, NT02: Quy chuẩn áp dụng là: quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải của kho và 

cửa hàng xăng dầu của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

QCVN 29:2010/BTNMT, cột B  

(Kho xăng dầu)  

1 pH 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

4 Dầu mỡ khoáng 

NT03, NT04: 

Quy chuẩn áp dụng là: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B  

 

1 pH  

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

4 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 

5 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 

6 Sunphua (S2-)(tính theo H2S) 

7 Amoni (NH4
+)(tính theo N) 

8 Nitrat (NO3
-)(tính theo N) 

9 Phosphat (PO4
3)(tính theo P) 

10 Dầu, mỡ động thực vật 

11 Tổng các chất hoạt động bề mặt 

12 Coliform 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 

 Kết quả quan trắc 

Bảng 5. 3 Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sản xuất năm 2020 

TT Thông số quan trắc 
Đơn 

vị đo 

Kết quả 
QCVN 29:2010/BTNMT  

Cột B (Kho) 
NT01 NT02 

Kết quả quan trắc đợt 1: ngày 17/03/2020 

1 pH - 7,47 7,86 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 124 32 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 41 20 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10,1 1,9 15 

Kết quả quan trắc đợt 2: ngày 04/06/2020  

1 pH - 6,45 6,32 5,5 ÷ 9,0 
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TT Thông số quan trắc 
Đơn 

vị đo 

Kết quả 
QCVN 29:2010/BTNMT  

Cột B (Kho) 
NT01 NT02 

2 COD mg/l 345 12 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 879 89 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 68,5 5,9 15 

Kết quả quan trắc đợt 3: ngày 09/09/2020 

1 pH - 7,30 7,38 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 90 31 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 52 18 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 14,7 5,1 15 

Kết quả quan trắc đợt 4: ngày 02/12/2020 

1 pH - 6,66 6,23 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 289 17 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 768 74 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 57,3 4,3 15 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 

Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Chi 

nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (PVOIL 

Nhà Bè) năm 2020 cho thấy: Chất lượng môi trường nước thải sau xử lý rất tốt, các chỉ tiêu 

phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 

QCVN 29:2010/BTNMT, cột B (kho xăng dầu) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bảng 5. 4 Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sinh hoạt năm 2020 

TT 
Thông số quan 

trắc 

Đơn vị 

đo 

Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K = 1  
NT03 NT04 

Kết quả quan trắc đợt 1: ngày 17/03/2020 

1 pH - 6,65 7,07 5÷9 

2 COD mg/l 48 43 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 21 17 50 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 27 30 100 
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TT 
Thông số quan 

trắc 

Đơn vị 

đo 

Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K = 1  
NT03 NT04 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 439 402 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l < 0,04 < 0,04 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 4,37 3,70 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 14,5 12,1 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l < 0,3 < 0,3 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l < 0,022 < 0,022 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 2,05 1,20 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
2,3 x 103 4,0 x 103 5.000 

Kết quả quan trắc đợt 2: ngày 04/06/2020  

1 pH - 6,46 6,23 5÷9 

2 COD mg/l 35 21 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 65 73 50 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 42 48 100 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 348 209 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l 0,175 0,217 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 2,87 3,67 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 8,22 0,10 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 0,534 0,672 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l 1,3 2,4 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 0,208 0,195 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
3.000 2.000 5.000 

 Kết quả quan trắc đợt 3: ngày 09/09/2020 

1 pH - 7,16 6,90 5÷9 

2 COD mg/l 54 31 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 25 12 50 
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TT 
Thông số quan 

trắc 

Đơn vị 

đo 

Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K = 1  
NT03 NT04 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 48 36 100 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 619 377 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l < 0,04 < 0,04 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 6,16 3,20 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 12,4 10,8 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l < 0,3 < 0,3 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l < 0,022 < 0,022 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 2,96 1,05 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
3,9 x 103 4,3 x 103 5.000 

Kết quả quan trắc đợt 4: ngày 02/12/2020 

1 pH - 6,54 6,44 5÷9 

2 COD mg/l 18 25 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 70 79 50 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 34 40 100 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 256 275 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l 0,097 0,165 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 3,01 3,21 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 7,77 0,45 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 0,735 0,761 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l 1,6 3,1 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 0,366 0,308 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
2 x 103 2 x 103 5.000 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 
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Nhận xét: Theo kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt sau xử lý qua bể tự hoại cải tiến (hệ 

thống BASTAF) của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm 2020 cho thấy không có 

thông số ô nhiễm và điểm quan trắc nào vượt quy chuẩn cho phép theo 

QCVN14:2008/BTNMT, Cột B. 

5.1.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2021 

 Thời gian quan trắc 

- Đợt 1: Ngày 17/03/2021. 

- Đợt 2: Ngày 18/06/2021. 

- Đợt 3: Ngày 21/09/2021. 

- Đợt 4: Ngày 03/12/2021. 

 Tần suất quan trắc: 04 lần/năm 

 Vị trí quan trắc và số lượng mẫu 

Bảng 5. 5 Thống kê vị trí quan trắc nước thải định kỳ năm 2021 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

(Tọa độ 2000) 
Mô tả điểm quan 

trắc 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 1 

NT01 

17/03/2021 

0610071 1181533 

Tại đầu vào hệ 

thống xử lý tập 

trung PVOIL Nhà 

Bè. 

18/06/2021 

21/09/2021 

03/12/2021 

2 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 2 

NT02 

17/03/2021 

0610079 1181523 

Tại đầu ra sau khi 

xử lý tại hệ thống 

xử lý tập trung 

PVOIL Nhà Bè. 

18/06/2021 

21/09/2021 

03/12/2021 

3 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 3 

NT03 

17/03/2021 

0609732 1181304 
Sau hệ thống xử 

lý (bể tự hoại) 

18/06/2021 

21/09/2021 

03/12/2021 

4 

Điểm quan 

trắc nước 

thải 4 

NT04 

17/03/2021 

0609724 1181306 

Tại hố ga đấu nối 

vào hệ thống 

thoát nước chung. 

18/06/2021 

21/09/2021 

03/12/2021 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 
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 Thông số quan trắc và quy chuẩn áp dụng 

Bảng 5. 6 Danh mục các thông số quan trắc nước thải định kỳ năm 2021 

TT Thành phần môi trường quan trắc Theo QCVN 

NT01, NT02: Quy chuẩn áp dụng là: quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng 

xăng dầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

QCVN 29:2010/BTNMT, cột B   

1 pH 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

4 Dầu mỡ khoáng 

NT03, NT04: 

Quy chuẩn áp dụng là: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B  

 

1 pH  

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

4 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 

5 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 

6 Sunphua (S2-)(tính theo H2S) 

7 Amoni (NH4
+)(tính theo N) 

8 Nitrat (NO3
-)(tính theo N) 

9 Phosphat (PO4
3-)(tính theo P) 

10 Dầu, mỡ động thực vật 

11 Tổng các chất hoạt động bề mặt 

12 Coliform 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 

 Kết quả quan trắc 

Bảng 5. 7 Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sản xuất năm 2021 

TT Thông số quan trắc 
Đơn 

vị đo 

Kết quả 
QCVN 29:2010/BTNMT  

Cột B (Kho) 
NT01 NT02 

Kết quả quan trắc đợt 1: ngày 17/03/2020 

1 pH - 7,84 7,12 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 127 41,3 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 78 31 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 8,35 3,52 15 

Kết quả quan trắc đợt 2: ngày 18/06/2021  

1 pH - 8,66 6,92 5,5 ÷ 9,0 
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TT Thông số quan trắc 
Đơn 

vị đo 

Kết quả 
QCVN 29:2010/BTNMT  

Cột B (Kho) 
NT01 NT02 

2 COD mg/l 181 31,9 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 152 20 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 23,27 4,41 15 

Kết quả quan trắc đợt 3: ngày 21/09/2021 

1 pH - 8,13 6,76 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 191 29 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 237 25 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 20,11 3,69 15 

Kết quả quan trắc đợt 4: ngày 03/12/2021 

1 pH - 7,28 6,71 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 213 25 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 266 21 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 18,14 4,83 15 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 

Kết quả: Theo kết quả quan trắc nước thải sản xuất của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà 

Bè năm 2021 cho thấy không có thông số ô nhiễm và điểm quan trắc nào vượt quy chuẩn cho 

phép theo QCVN 29:2010/BTNMT, cột B (kho xăng dầu) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải kho xăng dầu; không có vấn đề bất thường nào xảy ra trong quá trình Xí nghiệp 

hoạt động. Điều đó cho thấy tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích vẫn ổn định và không gây 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước mặt tại vị trí tiếp nhận trên sông Nhà Bè. 

Bảng 5. 8 Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sinh hoạt năm 2021 

TT 
Thông số quan 

trắc 

Đơn vị 

đo 

Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K = 1  
NT03 NT04 

Kết quả quan trắc đợt 1: ngày 17/03/2021 

1 pH - 7,24 7,05 5÷9 

2 COD mg/l 31,7 34 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 13,5 16 50 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 27 30 100 
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TT 
Thông số quan 

trắc 

Đơn vị 

đo 

Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K = 1  
NT03 NT04 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 319 322 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l 0,14 0,11 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 2,85 2,50 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 4,32 4,71 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 7,35 7,02 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l 0,024 0,021 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 0,84 0,92 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
3,6 x 103 3,7 x 103 5.000 

Kết quả quan trắc đợt 2: ngày 18/06/2021  

1 pH - 6,91 7,38 5÷9 

2 COD mg/l 29 32 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 12 15 50 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 37 41 100 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 326 375 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l KPH 0,58 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 2,10 2,44 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 2,41 3,66 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 3,01 4,53 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l 0,36 0,61 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 0,55 0,71 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
2,8 x 103 3,3 x 103 5.000 

Kết quả quan trắc đợt 3: ngày 21/09/2021 

1 pH - 6,91 7,46 5÷9 

2 COD mg/l 26 30 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 11,5 13 50 
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TT 
Thông số quan 

trắc 

Đơn vị 

đo 

Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K = 1  
NT03 NT04 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 32 39 100 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 288 295 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l 0,29 0,31 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 2,11 2,70 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 6,10 7,85 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 4,80 6,31 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l 0,20 0,37 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 0,53 0,66 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
2,9 x 103 3,5 x 103 5.000 

Kết quả quan trắc đợt 4: ngày 03/12/2021 

1 pH - 7,05 7,14 5÷9 

2 COD mg/l 22 31 - 

3 BOD5 (20oC) mg/l 8 15 50 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 28 35 100 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 263 303 1.000 

6 Sunfua (S2-) mg/l 0,25 0,34 4 

7 Amoni (N-NH4
+) mg/l 1,81 1,96 10 

8 Nitrat (N – NO3
-) mg/l 5,38 6,22 50 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 1,37 3,69 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt  
mg/l 0,45 0,51 10 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 0,61 0,97 10 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
2,5 x 103 3,2 x 103 5.000 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 
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Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại cải tiến (hệ thống 

BASTAF) của Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng 

dầu Nhà Bè (PVOIL Nhà Bè) năm 2021 cho thấy: Chất lượng môi trường nước thải sau xử lý 

rất tốt, các chỉ tiêu phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước  thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

5.2.1.  Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải năm 2020 

 Thời gian quan trắc 

- Đợt 1: Ngày 04/06/2020. 

- Đợt 2: Ngày 02/12/2020. 

 Tần suất quan trắc: 02 lần/năm 

 Vị trí quan trắc và số lượng mẫu 

- Vị trí quan trắc: 11 vị trí 

- Số lượng mẫu quan trắc: 11 mẫu 

Bảng 5. 9 Thống kê vị trí quan trắc nước thải định kỳ năm 2020 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

(Tọa độ VN 2000) 

Mô tả điểm quan 

trắc 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

1 

XQ01 

04/06/2020 

0609882 1181401 
Khu vực bể chứa 

25.000 m3 02/12/2020 

2 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

2 

XQ02 

04/06/2020 

0609842 1181511 
Khu vực bể chứa 

20.000 m3 
02/12/2020 

3 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

3 

XQ03 

04/06/2020 

0609917 1181485 
Khu vực bể chứa 

5.000 m3 
02/12/2020 

4 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

4 

XQ04 

04/06/2020 

0609969 1181482 
Khu vực bể chứa 

10.000 m3 
02/12/2020 

5 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

5 

XQ05 

04/06/2020 

0609855 1181492 
Khu vực nhà bơm 

công nghệ 
02/12/2020 
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6 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

6 

XQ06 

04/06/2020 

0609818 1181434 
Khu vực xuất bộ 

cho  ôtô xitéc 
02/12/2020 

7 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

7 

XQ07 

04/06/2020 

0610130 1181707 
Khu vực cầu cảng 

nhập 40.000 DWT 
02/12/2020 

8 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

8 

XQ088 

04/06/2020 

0609993 1181824 
Khu vực cầu cảng 

xuất 5.000 DWT 
02/12/2020 

9 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

9 

XQ09 

04/06/2020 

0608520 1181072 

Khu vực đường rẽ 

Huỳnh Tấn Phát - 

Nguyễn Bình vào 

Xí nghiệp 

02/12/2020 

10 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

10 

XQ10 

04/06/2020 

0608888 1181438 

Khu vực ngã ba 

Huỳnh Tấn Phát - 

Đào Tông Nguyên 
02/12/2020 

11 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

11 

XQ11 

04/06/2020 

0609697 1181002 

Khu vực đường 

Huỳnh Tấn Phát 

hướng về phà Bình 

Khánh 02/12/2020 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 

 Thông số quan trắc và quy chuẩn áp dụng 

Bảng 5. 10 Danh sách các thông số quan trắc và quy chuẩn áp dụng năm 2020. 

TT 
Thành phần môi 

trường quan trắc 
Theo QCVN 

1 Tiếng ồn Quy chuẩn áp dụng là: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường;  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2 Bụi 

3 SO2 

4 NO2 

5 CO 

6 Pb 

7 CxHy 

8 C6H6 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 
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 Kết quả quan trắc 

Bảng 5. 11 Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2021 

Vị trí quan trắc/Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Bụi SO2 CO NO2 
Tiếng  

ồn 
Pb C6H6 CxHy 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/ 

m3) 
(dBA) 

(mg/ 

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

Kết quả quan trắc đợt 1: ngày 04/06/2020 

1.Khu vực bể chứa 25.000 m3 

(XQ01: X=609882; Y=1181401) 
0,11 0,022 4,6 0,024 55,3 

< 

0,0001 

< 

0,002 
1,1 

2.Khu vực bể chứa 20.000 m3 

(XQ02: X=609842; Y=1181511) 
0,14 0,017 4,8 0,020 53,7 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,98 

3.Khu vực bể chứa 5.000 m3 

(XQ03: X=609917; Y=1181485) 
0,12 0,019 5,1 0,019 52,1 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,78 

4.Khu vực bể chứa 10.000 m3 

(XQ04: X=609969; Y=1181482) 
0,15 0,016 5,3 0,019 52,2 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,66 

5.Khu vực nhà bơm công nghệ  

(XQ05: X=609855; Y=1181492) 
0,12 0,018 5,2 0,018 54,5 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,79 

6.Khu vực xuất bộ cho oto xitec  

(XQ06: X=609818; Y=1181434) 
0,16 0,021 4,9 0,020 51,7 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,58 

7.Khu vực cầu cảng nhập 

40.000DWT. 

(XQ07: X=610130; Y=1181707) 

0,16 0,024 5,5 0,028 69,6 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,90 

8.Khu vực cầu cảng xuất 5.000 

DWT (XQ08: X=609993; 

Y=1181824) 
0,14 0,022 4,6 0,025 68,3 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,73 

9.Khu vực đường rẽ Huỳnh Tấn 

Phát - Nguyễn Bình vào xí nghiệp 

(XQ9: X=608520; Y=1181072) 

0,16 0,026 5,2 0,027 67,7 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,88 

10.Khu vực ngã ba Huỳnh Tấn Phát 

- Đào Tông Nguyên 

(XQ10:X=608888; Y=1181438) 

0,15 0,021 5,4 0,025 70,3 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,74 

11.Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát 

hướng về phà Bình Khánh 

(XQ11:X=609697; Y=1181002) 0,12 0,023 4,8 0,027 66,6 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,82 
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Vị trí quan trắc/Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Bụi SO2 CO NO2 
Tiếng  

ồn 
Pb C6H6 CxHy 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/ 

m3) 
(dBA) 

(mg/ 

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

Kết quả quan trắc đợt 2: ngày 02/12/2020 

1.Khu vực bể chứa 25.000 m3 (K1: 

X=609882; Y=1181401) 
0,10 0,019 4,7 0,022 47,3 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,78 

2.Khu vực bể chứa 20.000 m3 (K2: 

X=609842; Y=1181511) 
0,12 0,020 4,9 0,024 48,1 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,56 

3.Khu vực bể chứa 5.000 m3 (K3: 

X=609917; Y=1181485) 
0,13 0,018 5,0 0,019 47,5 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,48 

4.Khu vực bể chứa 10.000 m3 (K4: 

X=609969; Y=1181482) 
0,09 0,023 4,8 0,025 46,4 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,45 

5.Khu vực nhà bơm công nghệ  

(K5: X=609855; Y=1181492) 
0,12 0,017 5,3 0,019 58,9 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,39 

6.Khu vực xuất bộ cho oto xitec  

(K6: X=609818; Y=1181434) 
0,14 0,019 5,1 0,021 61,3 

< 

0,0001 

< 

0,002 
0,55 

7.Khu vực cầu cảng nhập 

40.000DWT. 

(K7: X=610130; Y=1181707) 

0,14 0,016 4,7 0,020 55,8 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,68 

8.Khu vực cầu cảng xuất 5.000 

DWT (K8: X=609993; 

Y=1181824) 

0,12 0,018 4,9 0,019 56,2 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,83 

9.Khu vực đường rẽ Huỳnh Tấn 

Phát - Nguyễn Bình vào xí nghiệp 

(K9: X=608520; Y=1181072) 

0,18 0,022 5,9 0,026 66,1 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,35 

10.Khu vực ngã ba Huỳnh Tấn Phát 

- Đào Tông Nguyên 

(K10:X=608888; Y=1181438) 

0,19 0,023 5,4 0,028 65,4 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,41 

11.Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát 

hướng về phà Bình Khánh 

(K11:X=609697; Y=1181002) 

0,16 0,026 5,7 0,028 66,5 
< 

0,0001 

< 

0,002 
0,39 

QCVN 05:2013/BTNMT 

Trung bình 1h 
0,3 0,35 30 0,2 - - - - 

QCVN 06:2009/BTNMT 

Trung bình 1h 
- - - - - - 0,022 5 

QCVN 26:2010/BTNMT 

KV Thông thường từ 6h đến 21h 
- - - - 70 - - - 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2020. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP – XÍ NGHIỆP 

TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ (PVOIL NHÀ BÈ) 47 

Nhận xét: Từ bảng kết quả trên cho thấy các thông số đo đạc của Xí nghiệp Tổng kho 

Xăng dầu Nhà Bè đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

QCVN 05:2013/BTNMT; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không 

khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, trong quá trình Xí nghiệp 

hoạt động cho đến nay chưa có vấn đề liên quan đến khí thải nào xảy ra. Điều đó cho thấy tất 

cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích vẫn ổn định và không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường xung quanh. 

5.2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải năm 2021 

 Thời gian quan trắc 

- Đợt 1: Ngày 18/06/2021. 

- Đợt 2: Ngày 03/12/2021. 

 Tần suất quan trắc: 02 lần/năm 

 Vị trí quan trắc và số lượng mẫu 

- Vị trí quan trắc: 11 vị trí 

- Số lượng mẫu quan trắc: 11 mẫu 

Bảng 5. 12 Thống kê vị trí quan trắc khí thải định kỳ năm 2021 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký 

hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

(Tọa độ VN 2000) 

Mô tả điểm quan 

trắc 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

1 

K1 

18/06/2021 

0609882 1181401 
Khu vực bể chứa 

25.000 m3 
03/12/2021 

2 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

2 

K2 

18/06/2021 

0609842 1181511 
Khu vực bể chứa 

20.000 m3 
03/12/2021 

3 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

3 

K3 

18/06/2021 

0609917 1181485 
Khu vực bể chứa 

5.000 m3 
03/12/2021 

4 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

4 

K4 

18/06/2021 

0609969 1181482 
Khu vực bể chứa 

10.000 m3 
03/12/2021 

5 
Điểm 

quan trắc 
K5 18/06/2021 0609855 1181492 

Khu vực nhà bơm 

công nghệ 
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không khí 

5 
03/12/2021 

6 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

6 

K6 

18/06/2021 

0609818 1181434 
Khu vực xuất bộ cho  

ôtô xitéc 
03/12/2021 

7 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

7 

K7 

18/06/2021 

0610130 1181707 
Khu vực cầu cảng 

nhập 40.000 DWT 
03/12/2021 

8 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

8 

K8 

18/06/2021 

0609993 1181824 
Khu vực cầu cảng 

xuất 5.000 DWT 
03/12/2021 

9 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

9 

K9 

18/06/2021 

0608520 1181072 

Khu vực đường rẽ 

Huỳnh Tấn Phát - 

Nguyễn Bình vào Xí 

nghiệp 

03/12/2021 

10 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

10 

K10 

18/06/2021 

0608888 1181438 

Khu vực ngã ba 

Huỳnh Tấn Phát - 

Đào Tông Nguyên 
03/12/2021 

11 

Điểm 

quan trắc 

không khí 

11 

K11 

18/06/2021 

0609697 1181002 

Khu vực đường 

Huỳnh Tấn Phát 

hướng về phà Bình 

Khánh 03/12/2021 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 

 Thông số quan trắc và quy chuẩn áp dụng 

Bảng 5. 13 Danh sách các thông số quan trắc và quy chuẩn áp dụng năm 2021. 

TT 
Thành phần môi 

trường quan trắc 
Theo QCVN 

1 Tiếng ồn 
Quy chuẩn áp dụng là: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường;  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

2 Bụi 

3 SO2 

4 NO2 

5 CO 

6 Pb 

7 CxHy 

8 C6H6 
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- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 

 Kết quả quan trắc 

Bảng 5. 14 Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2021 

Vị trí quan trắc/Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Bụi SO2 CO NO2 
Tiếng  

ồn Pb C6H6 CxHy 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/ 

m3) 
(dBA) 

(mg/ 

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

Kết quả quan trắc đợt 1: ngày 18/06/2021 

1.Khu vực bể chứa 25.000 m3 

(K1: X=609882; Y=1181401) 
0,041 0,024 2,19 0,028 58-59 KPH 0,006 0,08 

2.Khu vực bể chứa 20.000 m3 

(K2: X=609842; Y=1181511) 
0,036 0,026 2,40 0,030 58-60 KPH 0,004 0,05 

3.Khu vực bể chứa 5.000 m3 (K3: 

X=609917; Y=1181485) 
0,038 0,022 2,07 0,036 58-59 KPH 0,003 KPH 

4.Khu vực bể chứa 10.000 m3 

(K4: X=609969; Y=1181482) 
0,040 0,029 2,53 0,027 58-60 KPH 0,007 0,05 

5.Khu vực nhà bơm công nghệ  

(K5: X=609855; Y=1181492) 
0,045 0,046 3,81 0,045 64-66 KPH KPH KPH 

6.Khu vực xuất bộ cho oto xitec  

(K6: X=609818; Y=1181434) 
0,068 0,031 4,67 0,042 62-64 KPH 0,013 0,09 

7.Khu vực cầu cảng nhập 

40.000DWT. 

(K7: X=610130; Y=1181707) 

0,053 0,052 4,96 0,038 60-62 KPH 0,005 KPH 

8.Khu vực cầu cảng xuất 5.000 

DWT (K8: X=609993; 

Y=1181824) 

0,048 0,036 3,11 0,032 61-63 KPH 0,003 KPH 

9.Khu vực đường rẽ Huỳnh Tấn 

Phát - Nguyễn Bình vào xí nghiệp 

(K9: X=608520; Y=1181072) 

0,081 0,031 4,04 0,028 62-63 KPH KPH KPH 

10.Khu vực ngã ba Huỳnh Tấn 

Phát - Đào Tông Nguyên 

(K10:X=608888; Y=1181438) 

0,084 0,033 3,88 0,038 63-64 KPH KPH KPH 
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Vị trí quan trắc/Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Bụi SO2 CO NO2 
Tiếng  

ồn Pb C6H6 CxHy 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/ 

m3) 
(dBA) 

(mg/ 

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

11.Khu vực đường Huỳnh Tấn 

Phát hướng về phà Bình Khánh 

(K11:X=609697; Y=1181002) 
0,080 0,037 3,25 0,033 62-63 KPH KPH KPH 

Kết quả quan trắc đợt 2: ngày 03/12/2021 

1.Khu vực bể chứa 25.000 m3 

(K1: X=609882; Y=1181401) 
0,031 0,021 2,04 0,024 59-60 KPH 0,009 0,05 

2.Khu vực bể chứa 20.000 m3 

(K2: X=609842; Y=1181511) 
0,034 0,024 2,10 0,028 58-59 KPH 0,005 0,04 

3.Khu vực bể chứa 5.000 m3 (K3: 

X=609917; Y=1181485) 
0,042 0,024 2,06 0,024 59-60 KPH 0,005 KPH 

4.Khu vực bể chứa 10.000 m3 

(K4: X=609969; Y=1181482) 
0,036 0,027 2,06 0,029 59-61 KPH 0,009 0,07 

5.Khu vực nhà bơm công nghệ  

(K5: X=609855; Y=1181492) 
0,040 0,053 3,25 0,031 66-68 KPH KPH KPH 

6.Khu vực xuất bộ cho oto xitec  

(K6: X=609818; Y=1181434) 
0,091 0,047 5,14 0,046 63-65 KPH 0,017 0,05 

7.Khu vực cầu cảng nhập 

40.000DWT. 

(K7: X=610130; Y=1181707) 

0,044 0,032 2,50 0,033 60-62 KPH 0,008 KPH 

8.Khu vực cầu cảng xuất 5.000 

DWT (K8: X=609993; 

Y=1181824) 

0,043 0,032 2,97 0,035 63-65 KPH 0,004 KPH 

9.Khu vực đường rẽ Huỳnh Tấn 

Phát - Nguyễn Bình vào xí nghiệp 

(K9: X=608520; Y=1181072) 

0,095 0,038 3,35 0,031 62-64 KPH KPH KPH 

10.Khu vực ngã ba Huỳnh Tấn 

Phát - Đào Tông Nguyên 

(K10:X=608888; Y=1181438) 

0,090 0,041 3,51 0,035 62-64 KPH KPH KPH 

11.Khu vực đường Huỳnh Tấn 

Phát hướng về phà Bình Khánh 

(K11:X=609697; Y=1181002) 

0,088 0,040 3,43 0,030 62-65 KPH KPH KPH 

QCVN 05 : 2013/BTNMT 

Trung bình 1h 
0,3 0,35 30 0,2 - - - - 

QCVN 06 : 2009/BTNMT 

Trung bình 1h 
- - - - - - 0,022 5 
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Vị trí quan trắc/Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Bụi SO2 CO NO2 
Tiếng  

ồn Pb C6H6 CxHy 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/ 

m3) 
(dBA) 

(mg/ 

m3) 

(mg/

m3) 

(mg/

m3) 

QCVN 26:2010/BTNMT KV 

Thông thường từ 6h đến 21h 
- - - - 70 - - - 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 

Nhận xét: Từ bảng kết quả trên cho thấy các thông số đo đạc của Xí nghiệp Tổng kho 

Xăng dầu Nhà Bè năm 2021 đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

Hệ thống XLNT của cơ sở đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 5602/GXN-TNMT-CCBVMT ngày 29/05/2013. Hiện nay 

hệ thống XLNT của dự án đang hoạt động ổn định và hiệu quả, nước thải sau xử lý đảm bảo 

tiêu chuẩn tiếp nhận của sông Nhà Bè. Do vậy, trong thời gian tới cơ sở tiếp tục sử dụng hệ 

thống XLNT hiện hữu, không thực hiện bổ sung, xây mới hay cải tạo, do đó không tiến hành 

vận hành thử nghiệm lại hệ thống XLNT đang hoạt động. 

Bảng 6. 1 Kết quả quan trắc nước thải tại hệ thống XLNT hiện hữu của cơ sở 

TT Thông số quan trắc 
Đơn 

vị đo 

Kết quả QCVN 29:2010/BTNMT  

Cột B (Kho) 2020 2021 

Kết quả quan trắc đợt 1 

1 pH - 7,86 7,12 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 32 41,3 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 20 31 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 1,9 3,52 15 

Kết quả quan trắc đợt 2  

1 pH - 6,32 6,92 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 12 31,9 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 89 20 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,9 4,41 15 

Kết quả quan trắc đợt 3 

1 pH - 7,38 7,38 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 31 31 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 18 18 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,1 5,1 15 

Kết quả quan trắc đợt 4 

1 pH - 6,23 6,71 5,5 ÷ 9,0 

2 COD mg/l 17 25 100 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 74 21 100 

4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,3 4,83 15 

Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 
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6.2. Chương trình quan trắc nước thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Hiện tại, hoạt động của sơ sở không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt, do vậy 

chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ sẽ tiếp thực hiện theo như quyết định 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 858/QĐ-TNMT-QLMT do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2011 kèm theo công văn số 

10149/STNMT-CCBVMT về việc thay đổi chương trình giám sát chất lượng môi trường của 

“Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (PVOIL Nhà Bè)” ngày 03/10/2017 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp, cụ thể như sau: 

Bảng 6. 2 Chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ  

STT 
Hạng mục 

quan trắc 

Nội dung quan 

trắc 
Theo Báo cáo ĐTM đã được duyệt 

1 
Giám sát nước 

thải sinh hoạt 

Vị trí 

01 điểm tại hố ga thoát nước sinh hoạt của 

Tổng kho sau khi được xử  ở bể tự hoại cải 

tiến BASTAF kết hợp lọc và khử trùng (X = 

0691999; Y = 1181122) 

Tần suất 04 lần/năm 

Thông số 

pH, tổng chất rắn lơ lửng, tổng chất rắn hòa 

tan, Amoni (tính theo N), Sunfua (tính theo 

H2S), BOD5, COD, Nitrate (NO3-), Photphate 

(PO4
3-), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các 

chất hoạt động bề mặt, tổng Coliforms 

Quy chuẩn  

áp dụng 
QCVN 14:2008, Cột B 

2 
Giám sát nước 

thải sản xuất 

Vị trí 

- NT1: Mẫu nước đầu vào hệ thống xử lý 

nước thải (X = 0692267; Y = 1181461) 

- NT2: Mẫu nước đầu ra hệ thống xử lý 

nước thải (X = 0692289; y = 1181440) 

Tần suất 04 lần/năm 

Thông số pH, COD, TSS, Tổng dầu mỡ khoáng 

Quy chuẩn  

áp dụng 
QCVN 29:2010, Cột B 

3 
Giám sát nước 

mặt 
Vị trí 

Quan trắc tại 05 điểm: 

- NM1: sông Nhà Bè, phía thượng nguồn 

cách cầu cảng xuất 200m (X = 0692135; 

Y = 1181866) 

- NM2: Sông Nhà Bè, giữa 2 cầu cảng xuất 

và nhập (X = 0692266; Y = 1181699) 

- NM3: Sông Nhà Bè, phía hạ nguồn cách 

cầu cảng nhập 200m (X = 0692537; Y = 

1181487) 

- NM4: Con rạch len giữa kho cảng và khu 

dân cư (Phía Tây Nam) (X = 0691765; Y 

= 1180911) 
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- NM5: Con rạch len giữa kho cảng và khu 

dân cư (Phía Tây Bắc) (X = 0691814; Y 

= 1181756) 

Tần suất 02 lần/năm 

Thông số 

pH, DO, tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD,  

Nitrate (NO3- ), Nitrit (NO2-), Photphate 

(PO4
3-), Amoni (NH4

+), Pb, Clorua (Cl-), chất 

hoạt động bề mặt, tổng Phenol, tổng Cacbon 

hữu cơ, tổng dầu mỡ, Coliforms  

Quy chuẩn  

áp dụng 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1 

4 

Chất lượng 

môi trường 

không khí bên 

trong kho cảng 

Vị trí 

Quan trắc tại 08 điểm: 

- K1: Mẫu không khí đo tại khu vực bể 

chứa 25.000 m3 (X = 0692108; Y = 

1181282) 

- K2: Mẫu không khí đo đạc tại khu vực bể 

chứa 20.000 m3 (X = 0692019; Y = 

1181484) 

- K3: Mẫu không khí đo tại khu vực bể 

chứa 5.000 m3 (X = 0692170; Y = 

1181462) 

- K4: Mẫu không khí đo tại khu vực bể 

chứa 10.000 m3 (X = 0692227; Y = 

1181398) 

- K5: Mẫu không khí tại khu vực nhà bơm 

công nghệ (X = 0692081; Y = 1181380) 

- K6: Mẫu không khí đo tại khu vực xuất 

bộ cho ôtô xitéc (X = 0692320; Y = 

1181324) 

- K7: mẫu không khí đo tại khu vực cầu 

cảng 40.000 DWT (X = 0692320; Y = 

1181596) 

- K8: mẫu không khí đo tại khu vực cầu 

cảng xuất 5.000 DWT (X = 0692210; Y 

= 1181717) 

Tần suất 02 lần/năm 

Thông số 
Bụi, CO, SO2, NO2, CnHm, Pb, C6H6, tiếng 

ồn 

Quy chuẩn  

áp dụng 

QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

05:2009/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT 

5 

Chất lượng 

môi trường 

không khí 

xung quanh 

Vị trí 

Quan trắc tại 03 điểm: 

- K9: Mẫu đo không khí tại đường rẽ từ 

Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Bình vào Xí 

nghiệp (X = 0691819; Y = 1180952) 

- K10: Mẫu đo không khí tại ngã 3 Huỳnh 

Tấn Phát – Đào Tông Nguyên ấp 4, xã 

Phú Xuân (X = 0691613; Y = 1181037) 

- K11: Mẫu không khí đo trên đường 

Huỳnh Tấn Phát hướng về Phà Bình 
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(đường rẽ từ Huỳnh tấn Phát – Nguyễn 

Bình vào Xí nghiệp 200m) (X = 0691988; 

Y = 1180882) 

Tần suất 02 lần/năm 

Thông số 
Bụi, CO, SO2, NO2, CnHm, Pb, C6H6, tiếng 

ồn 

Quy chuẩn  

áp dụng 

QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

05:2009/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT 

6 Chất lượng đất 

Vị trí 

03 điểm quan trắc: 

- MĐ1 : Khu đất trống đối diện bồn chứa 

xăng dầu 5.000 m3, với độ sâu: 0 cm ÷ 20 

cm (tầng nông) (X = 0692019; Y = 

1181484) 

- MĐ2: Khu đất trống bên phải cảng, 

hướng vào cảng, với độ sâu:0 cm ÷ 20 cm 

(tầng nông) (X = 0692089; Y = 1181624) 

- MĐ3: Khu vực thoát nước thải của kho 

cảng trước khi ra sông Nhà Bè (X = 

0692252; Y = 1181392) 

Tần suất 02 lần/năm 

Thông số 
Asen (As), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Crom 

(Cr), Đồng (Cu), Kẽm (Zn). 

Quy chuẩn  

áp dụng 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

7 
Chất lượng 

trầm tích 

Vị trí 

03 điểm quan trắc: 

- BĐ1 : Trầm tích (bùn đáy) phía thượng 

nguồn cách cầu cảng nhập 200m (X = 

610259; Y = 1181691) 

- BĐ2: Trầm tích (bùn đáy) giữa 02 cầu 

cảng xuất và nhập (X = 610048; Y = 

1181752) 

- BĐ3: Trầm tích (bùn đáy) phía thượng 

nguồn cách cầu cảng xuất 200m (X = 

610003; Y = 1181926) 

Tần suất 02 lần/năm 

Thông số 

Đồng (Cu), Thủy ngân (Hg), Chì (Pb), Kẽm 

(Zn), Cadimi (Cd), Asen (As), Tổng 

hydrocacbon. 

Quy chuẩn  

áp dụng 

QCVN 43:2017/BTNMT - Trầm tích nước 

mặn, nước lợ 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè), 2021. 
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6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6. 3 Kinh phí giám sát nước thải sinh hoạt hàng năm 

STT Thông số Số mẫu Đơn giá 
Tần xuất 

giám sát 
Tổng cộng 

1 pH 1 40.000 4 160.000 

2 COD 1 140.000 4 560.000 

3 BOD5 (20oC) 1 140.000 4 560.000 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 1 140.000 4 560.000 

5 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 1 60.000 4 240.000 

6 Sunfua (S2-) 1 140.000 4 560.000 

7 Amoni (N-NH4
+) 1 140.000 4 560.000 

8 Nitrat (N – NO3
-) 1 160.000 4 640.000 

9 Dầu mỡ động thực vật 1 600.000 4 2.400.000 

10 Tổng chất hoạt động bề mặt  1 300.000 4 1.200.000 

11 Photphat (PO4
3-) 1 140.000 4 560.000 

12 Coliform 1 240.000 4 960.000 

Tổng cộng 8.640.000 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Bảng 6. 4 Kinh phí giám sát nước thải sản xuất hàng năm 

STT Thông số Số mẫu Đơn giá 
Tần xuất 

giám sát 
Tổng cộng 

1 pH 2 40.000 4 320.000 

2 COD 2 140.000 4 1.120.000 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
2 140.000 4 1.120.000 

4 Tổng dầu mỡ khoáng 2 400.000 4 3.200.000 

Tổng cộng 5.760.000 
Nguồn: Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Bảng 6. 5 Kinh phí giám sát nước mặt hàng năm 

STT Thông số Số mẫu Đơn giá 
Tần xuất 

giám sát 
Tổng cộng 

1 pH 5 40.000 2 400.000 

2 DO 5 60.000 2 600.000 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
5 140.000 2 1.400.000 

4 BOD5 5 140.000 2 1.400.000 

5 COD 5 140.000 2 1.400.000 

6 Nitrat (N – NO3-) 5 160.000 2 1.600.000 

7 Nitrit (N – NO2-) 5 140.000 2 1.400.000 

8 Photphat (PO4
3-) 5 140.000 2 1.400.000 

9 Amoni (N-NH4
+) 5 140.000 2 1.400.000 

10 Chì (Pb) 5 240.000 2 2.400.000 
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11 Clorua (Cl-) 5 180.000 2 1.800.000 

12 
Tổng chất hoạt động 

bề mặt 
5 300.000 2 3.000.000 

13 Tổng Phenol 5 800.000 2 8.000.000 

14 
Tổng Cacbon hữu 

cơ 
5 1.200.000 2 12.000.000 

15 Tổng dầu mỡ 5 900.000 2 9.000.000 

16 Coliforms 5 240.000 2 2.400.000 

Tổng cộng 49.600.000 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Bảng 6. 6 Kinh phí giám sát chất lượng không khí hàng năm 

STT Thông số Số mẫu Đơn giá 
Tần xuất 

giám sát 
Tổng cộng 

1 Tiếng ồn 11 600.000 2 13.200.000 

2 Bụi 11 600.000 2 13.200.000 

3 SO2 11 600.000 2 13.200.000 

4 NO2 11 600.000 2 13.200.000 

5 CO 11 600.000 2 13.200.000 

6 Pb 11 500.000 2 11.000.000 

7 CxHy 11 600.000 2 13.200.000 

8 C6H6 11 600.000 2 13.200.000 

Tổng cộng 103.400.000 
Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Bảng 6. 7 Kinh phí giám sát chất lượng đất hàng năm 

STT Thông số Số mẫu Đơn giá 
Tần xuất 

giám sát 
Tổng cộng 

1 pH 3 100.000 2 600.000 

2 Thủy ngân (Hg) 3 320.000 2 1.920.000 

3 Chì (Pb) 3 320.000 2 1.920.000 

4 Kẽm (Zn) 3 320.000 2 1.920.000 

5 Cadimi (Cd) 3 320.000 2 1.920.000 

6 Asen (As) 3 400.000 2 2.400.000 

7 Đồng (Cu) 3 320.000 2 1.920.000 

8 Dầu khoáng 3 1.000.000 2 6.000.000 

Tổng cộng 19.800.000 
Nguồn: Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Bảng 6. 8 Kinh phí giám sát chất lượng trầm tích hàng năm 

STT Thông số Số mẫu Đơn giá 
Tần xuất 

giám sát 
Tổng cộng 

1 Đồng (Cu) 3 360.000 2 1.920.000 

2 Thủy ngân (Hg) 3 400.000 2 2.400.000 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP – XÍ NGHIỆP 

TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ (PVOIL NHÀ BÈ) 58 

3 Chì (Pb) 3 360.000 2 1.920.000 

4 Kẽm (Zn) 3 360.000 2 1.920.000 

5 Cadimi (Cd) 3 360.000 2 1.920.000 

6 Asen (As) 3 400.000 2 2.400.000 

7 Dầu khoáng 3 1.000.000 2 6.000.000 

Tổng cộng 19.440.000 
Nguồn: Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 

(PVOIL Nhà Bè). 

Tổng hợp kinh phí dành cho công tác giám sát môi trường hàng năm tại cơ sở 

Bảng 6. 9 Tổng hợp kinh phí giám sát môi trường hàng năm tại cơ sở 

STT Chỉ tiêu 
Số mẫu 

giám sát 

Tần số giám 

sát (lần/năm) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
Giám sát chất lượng nước thải 

sinh hoạt 
1 4 8.640.000 

2 
Giám sát chất lượng nước thải 

sản xuất 
2 4 5.760.000 

3 Giám sát chất lượng không khí 11 2 49.600.000 

3 Giám sát chất lượng nước mặt 5 2 103.400.000 

4 Giám sát chất lượng đất 3 2 19.800.000 

5 Giám sát chất lượng trầm tích 3 2 19.440.000 

6 Vận chuyển, lưu trữ mẫu - - 7.000.000 

7 
Viết báo cáo công tác BVMT 

cuối năm 
- 1 2.000.000 

Tổng cộng 215.640.000 
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong 02 năm gần đây (năm 2020 và 2021) cơ sở không có các đợt kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường của cơ quan thẩm quyền. Vì vậy, cơ sở xin phép không trình bày nội dung 

phần này.  
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ dự án – Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL) và  Xí nghiệp Tổng kho Xăng 

dầu Nhà Bè xin cam kết: 

- Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong 

quá trình kiểm tra và thực hiện dự án 

- Thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam và các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của địa phương về công tác bảo vệ môi trường 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm môi trường như 

đã trình bày trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và nội 

dung trong hồ sơ xin giấy phép môi trường của cơ sở, đảm bảo xử lý khí thải, nước 

thải và xử lý các nguồn thải khác theo tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường Việt 

Nam. 

- Không sử dụng các hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm. 

- Tổ chức bộ phận chuyên trách về môi trường của Công ty và dành kinh phí hàng năm 

cho việc quan trắc, giám sát và quản lý môi trường của dự án. 

- Cam kết trong quá trình hoạt động đảm bảo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam 

bao gồm: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

+ QCVN 29:2010/BTNMT, Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho 

và cửa hàng xăng dầu. 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt. 

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

+ QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của một số kim loại nặng trong đất. 

+ QCVN 43:2017/BTNMT - Trầm tích nước mặn, nước lợ: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng trầm tích. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt và CTNH được thu gom, lưu trữ, vận chuyển đúng quy định. 

+ Thực hiện nghiệm chỉnh các quy định đảm bảo an toàn về điện, an toàn PCCC. 

- Chủ đầu tư cam kết phối hợp với cấc đơn vị có chức năng, đủ năng lực thực hiện 

chương trình giám sát và sẽ báo cáo định kỳ đến Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ 

Chí Minh.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường 

4. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở 

5. Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá động môi trường 

của dự án; Các giấy phép môi trường thành phần của cơ sở 

6. Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình bảo vệ môi trường 

7. Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường.  

 






