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báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 

 

Thực hiện Công văn số 1270/STNMT-QLMT ngày 12/5/2022 của Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc cung cấp thông tin, số 

liệu phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

I. Tổng quan phát triển nông thôn tại địa phương 

Huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm các xã, thị 

trấn: Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, Tân Hiệp, An Quảng Hữu, Long Hiệp, 
Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Lưu Nghiệp Anh, Thanh Sơn, Kim Sơn, Hàm Giang, 

Hàm Tân, Đại An, Định An, thị trấn Định An và thị trấn Trà Cú. Trung tâm 
hành chính của huyện Trà Cú nằm tại thị trấn Trà Cú, cách trung tâm hành chính 

tỉnh khoảng 32 km.  

Theo Chi cục thống kê huyện Trà Cú, dân số huyện năm 2021 có 146.399 

người, trong đó dân số khu vực đô thị là 11.405 người và dân số khu vực nông 
thôn là 134.994 người. Mật độ dân số khu vực đô thị là 1.422 người/km2, mật độ 
dân số khu vực nông thôn là 436 người/km2. 

Huyện Trà Cú mang đặc điểm địa hình rõ nét của vùng đồng bằng ven 
biển, địa hình huyện có nhiều giồng cát hình cánh cung song song với bờ biển, 

có cao trình cao trên 2m (cao nhất là +5 m ở giồng Ngọc Biên). Cao trình bình 
quân phổ biến từ 0,4 m - 0,8 m so với mặt nước biển, cao trình thấp phân bố rãi 

rác ở các vùng trũng xã Đại An, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên.  

Với hệ thống kênh rạch chằng chịt nên đất đai trên địa bàn huyện chịu ảnh 

hưởng triều khá mạnh mẽ, biên độ triều lớn nên khả năng tiêu nước tốt, trừ khu 
vực phía bắc các xã Phước Hưng, Tập Sơn, phía đông các xã Long Hiệp, Ngọc 

Biên thoát nước kém, bị ngập úng khoảng 03 tháng trong năm. Mức độ ngập 
bình quân từ 40 - 80 cm chiếm phần lớn diện tích và rãi rác các vùng trũng ở xã 

Ngãi Xuyên, Thanh Sơn. 

Huyện Trà Cú nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa ven biển có 2 

mùa mưa nắng rõ rệt trong năm, lượng mưa trong năm tương đối lớn, độ ẩm 
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không khí cao, số giờ nắng lớn, nhiệt độ trung bình trong năm cao và ít biến 
động tạo điều kiện thuận lợi cho các cây trồng nhiệt đới phát triển quanh năm. 

II. Hiện trạng môi trường nông thôn tại địa phương 

Hoạt động sinh hoạt, sản xuất là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

trong kênh, rạch, có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng về lâu 
dài.  

- Nhận xét chất lượng nước dưới đất huyện Trà Cú năm 2021: Từ kết quả 
phân tích cho thấy, 08/08 vị trí lấy mẫu nước dưới đất năm 2021 có giá trị nồng 

độ Coliform vượt giới hạn cho phép từ 2,3 – 14,3 lần. Tuy nhiên, 07/08 thông số 
còn lại tại tất cả vị trí lấy mẫu đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy định. Cụ thể như sau: 

+pH: Nước dưới đất tại các điểm lấy mẫu có giá trị pH tương đối ổn định, 

dao động từ 7,88-8,05 và đều nằm trong giới hạn cho phép (giới hạn quy định 5,5 –  
8,5). Trị số pH biến động nhẹ so với năm 2019 và 2020. 

+ Độ cứng: Hàm lượng độ cứng tại các điểm lấy mẫu nước dưới đất dao 

động từ 188,1 – 222,1 mgCaCO3/L. Thấp nhất tại khu vực xã Ngọc Biên 
(NN06) và cao nhất tại khu vực Ủy ban nhân dân xã Đại An (NN07). So với 

năm 2020, hàm lượng Độ cứng năm 2021 có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn thấp 
hơn so với năm 2019. Nhìn chung, trong cả 03 năm gần nhất, hàm lượng Độ 

cứng trong nước dưới đất tại các điểm lấy mẫu trên địa bàn huyện đều thấp hơn 
giới hạn cho phép theo quy định. 

+ Hàm lượng Sunphat (SO4
2-) và hàm lượng Clorua (Cl-): Tại tất cả các 

điểm lấy mẫu đều có hàm lượng SO4
2-, Cl- rất thấp và đều nằm trong giới hạn 

cho phép. So với năm 2019 và 2020, hàm lượng SO4
2- và Cl- trong môi trường 

nước dưới đất trên địa bàn huyện Trà Cú năm 2021 không có sự biến động lớn. 

+ Hàm lượng Amoni (NH4
+): Hàm lượng Amoni tại tất cả các điểm lấy 

mẫu nước dưới đất có giá trị thấp, dao động từ 0,05 – 0,3 mg/L: Thấp nhất tại vị 
trí lấy mẫu nước dưới đất khu vực nghĩa trang huyện Trà Cú, xã Ngãi Xuyên 

(NN01) và cao nhất tại khu vực Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn (NN08). Hàm 
lượng Amoni năm 2021 tại hầu hết các điểm lấy mẫu có xu hướng giảm so với 

các năm trước và đều đã nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.  

+ Hàm lượng kim loại (tổng Sắt (Fe) và Asen (As)): Tại tất cả các điểm 

lấy mẫu đều có hàm lượng Fe, As rất thấp và đều nằm trong giới hạn cho phép. 

+ Mật độ vi sinh vật (Coliform): Kết quả quan trắc cho thấy, có 08/08 

điểm lấy mẫu có mật độ Coliform vượt giới hạn cho phép từ 2,3 - 14,3 lần (dao 
động trong khoảng 7 - 43 MPN/100mL). Mật mật độ Coliform cao nhất tại Khu 

vực ấp Lưu Cừ I, xã Lưu Nghiệp Anh (NN02) và thấp nhất tại khu vực bãi rác 
huyện Trà Cú, xã Thanh Sơn (NN05). So với các năm trước, mật độ Coliforms 

trong nước dưới đất tại hầu hết các điểm lấy mẫu đều có xu hướng tăng rõ rệt.  
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Chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Trà Cú vẫn còn ô nhiễm 
mật độ vi sinh, vì vậy cần có các biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế ô nhiễm và 

nguy cơ xâm nhập mặn các tầng chứa nước. Bên cạnh đó, với hiện trạng chất 
lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện như trên, có thể nhận xét nước dưới đất 

khu vực chưa bị chịu tác động bởi quá trình xâm nhập mặn, vẫn đủ đáp ứng các 
nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân. 

- Ô nhiễm do tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) 

Việc sử dụng thuốc BVTV tràn lan khiến côn trùng và vi sinh vật có ích 

bị tiêu diệt, từ đó tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển, bùng phát mạnh hơn và 
việc dùng thuốc không đúng kỹ thuật sẽ nhanh chóng tạo nên tính kháng thuốc 

của sâu bệnh. Thậm chí, thuốc BVTV còn để lại dư lượng độc hại trên nông sản 
làm ngộ độc cho người sử dụng.  

Vì vậy, việc tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật là một yêu cầu vô cùng cấp bách trong tình hình hiện nay. 

Ngành kinh tế chính của huyện là sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Theo 

số liệu được cung cấp từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà 
Cú, tính đến tháng 12/2021, sản lượng lương thực ước tính đạt 242.393 tấn, tổng 

sản lượng thu hoạch thủy sản khoảng 49.366 tấn. 

Ngoài 2 - 3 vụ lúa chuyên canh trong năm, nhiều loại cây màu đã được 

nhân dân sản xuất trên quy mô lớn, giá trị kinh tế cao. Do vậy, lượng phân bón, 
thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… được sử dụng với số lượng lớn. Cụ thể, tính đến 

tháng 12/2021, tổng lượng phân bón vô cơ được sử dụng trên địa bàn huyện đạt 
37.970 tấn, tổng lượng thuốc BVTV được sử dụng là 681,0 tấn. 

Ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật là hiện 
tượng phổ biến tại các vùng sản xuất nông nghiệp, trung bình khoảng 20 - 30% 

thuốc BVTV và phân bón không được cây trồng tiếp nhận sẽ theo nước mưa và 
nước tưới do quá trình rửa trôi đi vào nguồn nước mặt và tích lũy trong đất, 
nước ngầm dưới dạng dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.  

Bên cạnh đó là tình trạng thải bỏ bao bì, chai lọ chứa hóa chất phục vụ 
canh tác nông nghiệp bừa bãi cũng là một trong những nguyên nhân làm tồn 

lưu hóa chất trong đất (tính riêng lượng thuốc bám dính vào bao bì trung bình 
là 1,85% - 2%). 

Theo Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 
16/5/2016 về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định: Tối thiểu phải có 01 bể chứa trên diện tích 

03ha đất canh tác cây trồng hàng năm hoặc 10ha đất canh tác cây trồng lâu 
năm có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay trên địa bàn huyện đã xây 

dựng 306 bể chứa tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu thu gom vỏ bao bì 
chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 
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III. Phân tích, nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nông 
thôn 

Trên địa bàn huyện không có nhiều cơ sở hoạt động phát sinh khối lượng 
lớn khí thải công nghiệp, chủ yếu có Công ty Mía đường Trà Vinh và Công ty 

TNHH SX-TM Định An, các nguồn khí thải này được đánh giá là một trong 
những nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường (ONMT) không khí tại 

huyện, khí thải từ các công đoạn sản xuất như: Đốt nhiên liệu hóa thạch, khí 
thải lò hơi, hóa chất bay hơi,… 

Các chất độc hại từ khí thải công nghiệp được phân loại thành các nhóm 
bụi, nhóm chất vô cơ và nhóm các chất hữu cơ, với các chất ô nhiễm phổ biến 

gồm: bụi, NO2, SO2, VOC, các hóa chất bay hơi. Trong đó lượng phát thải NO2, 
SO2 và TSP chiếm phần lớn trong tải lượng các chất ô nhiễm, còn lại là các chất 

ô nhiễm không khí khác. 

Tại Bãi rác huyện Trà Cú, Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh đã 
vận hành lò đốt chất thải nguy hại (CTNH) và chất thải công nghiệp (CTCN) với 

công suất 1.000 kg/h (Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh tại ấp Trà Lés, 
xã Thanh Sơn và ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử 
lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại tại Quyết định số 143/QĐ-

BTNMT ngày 22/01/2016 và cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH) 
với mã số QLCTNH: 3 - 4 - 5 - 6.112.VX ngày 21/12/2017). Khí thải phát sinh 

từ lò đốt CTNH và chất thải công nghiệp (CTCN) chứa các chất ô nhiễm như 
CO, NOx, SO2, hơi axid, bụi kim loại như As, Hg, Cd, Cr, …với hàm lượng 

tương đối cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ONMT không khí khu vực nếu không 
được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Nguyên nhân của sự biến động diện tích đất nông nghiệp và phi nông 
nghiệp năm 2018 đến nay là do chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất 
phi nông nghiệp nhằm thực hiện các công trình phát triển hạ tầng, phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, trên địa bàn 

huyện có 18 cơ sở y tế, bao gồm: 

+ 01 Trung tâm Y tế huyện với có quy mô lớn nhất với 200 giường, tuy 

nhiên số giường thực tế là 240 giường, lượng nước thải y tế phát sinh như sau: 
Quý I và Quý II lưu lượng xả thải 44 m3/ngày đêm; Quý III và Quý IV lưu 

lượng xả thải 67 m3/ngày đêm; đây là nguồn phát sinh nước thải y tế lớn nhất 
trên toàn huyện. 

+ 17 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc, lượng nước thải phát sinh tại các 
Trạm Y tế xã, thị trấn khoảng 01m3/ngày/cơ sở, tương đương khoảng 17 

m3/ngày. 

+ Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có một số phòng khám tư nhân thực 

hiện các dịch vụ như khám chữa bệnh, tiêm phòng, xét nghiệm,... 
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Trong năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Trà Cú đã đầu tư xây dựng và đưa 
vào vận hành hệ thống xử lý nước thải có công suất 50 m3/ngày đêm nhằm thu 

gom và xử lý nước thải phát sinh tại các khối văn phòng, khu khám bệnh, … 
được xây dựng mới. Như vậy, trong năm 2021, tại Trung tâm Y tế huyện Trà Cú 

đã vận hành 02 hệ thống xử lý nước thải có tổng công suất 200 m3/ngày đêm. 

Tuy nhiên, hiện nay tại các cơ sở y tế cấp xã, thị trấn trực thuộc chưa thực 

hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu trong công tác quản lý, xử lý nước thải. 
Nguyên nhân chủ yếu do kinh phí phân bổ cho công tác bảo vệ môi trường 

(BVMT) tại các trạm y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng được công tác quản lý chất 
thải y tế, BVMT theo quy định của pháp luật nên chưa xử lý được triệt để lượng 

nước thải phát sinh. 

Tại các khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn huyện 

chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải sinh hoạt tự tiêu thoát tự 
nhiên vào các kênh, mương hoặc thoát bằng biện pháp tự thấm, cũng là nguồn 
góp phần gây ô nhiễm môi trường. 

IV. Công tác quản lý và giải pháp BVMT nông thôn tại địa phương 

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tổng hợp và báo cáo kết quả hưởng ứng 

Ngày chủ nhật Xanh  – Sạch – Đẹp diễn ra tại các xã, thị trấn thực hiện theo Chỉ 
thị số 15- CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó các xã, 

thị trấn tổ chức thực được 1.184 cuộc; Lực lượng tham gia 34.761 người (trong 
đó có 17.007 người dân); Chiều dài thực hiện 915,2km; Lượng rác thu gom 

438,1m3; phát hoang bụi rậm 506,3 km; chăm sóc 6.232 cây kiểng, cây hoàng 
yến và cây hoa giấy, 2.900 cây dầu. Phối hợp tuyên truyền nhóm thông qua các 

cuộc họp tại địa phương được 1.590 cuộc, có 32.118 người dự.    

- Tuyên truyền thông qua đài truyền thanh huyện được 1.673 cuộc. Tổng 

hợp số liệu rà soát báo cáo tình hình hoạt động các cơ sở dẫn dụ chim yến do các 
xã, thị trấn điều tra để làm cơ sở báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tình hình thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện bình quân 01 

ngày từ 22 - 23 tấn, đạt tỉ lệ 71% so với Nghị quyết đạt 101,4%, Ủy ban nhân 
dân huyện đang tổ chức đấu thầu và đưa vào vận hành gói thầu dịch vụ vận 

chuyển, thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện 03 năm 2021  -  
2023, xử lý chất thải nguy hại đạt 91%, đạt 100% so Nghị quyết Huyện ủy.  

-  Thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày  05/05/2020  của Chính 
phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Ủy ban nhân 

dân huyện đã triển khai thông báo đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện 
thuộc diện phải đóng phí nước thải công nghiệp theo quy định, trong năm 2021 

tổng thu được 65 triệu đồng/25 cơ sở. 

- Kết hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Trà Cú kiểm 

tra, hướng dẫn tiến độ  thực hiện tiêu chí 17 xã nông thôn mới, xã nông thôn mới 
nâng cao ở các xã, đặc biệt hỗ trợ: xã Tân Hiệp, Thanh Sơn, Kim Sơn, Ngãi 
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Xuyên, An Quảng Hữu và xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Biên, Tân Sơn và 
Đại An. 

- Khảo sát vị trí lắp đặt camera giám sát tại các điểm nóng về môi trường 
tại một số xã và 2 thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp khảo sát khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 
cát sông trên lòng sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và xã Định An, huyện Trà Cú 

của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất – Thương mại Nguyễn Trình. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế phối hượp Công ty TNHH MTV Kim Hoàng Phát 

và Công ty Môi trường Trà Vinh để thu gom rác sinh hoạt tại các đơn vị được 
trưng dụng làm khu cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện 

Tổ chức phát thanh tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường 

được 56 lượt phát thanh (trung bình 10-15 phút/lượt phát), treo 29 băng rôn 
hưởng ứng trong tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đa dạng sinh 
học thế giới, ngày môi trường thế giới (05/6), chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn. 

Để phòng ngừa ảnh hưởng của bao gói thuốc bảo vệ thực vật đến môi 

trường, sức khoẻ con người, Trà Cú thực hiện mô hình bể thu gom vỏ bao bì 
chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn các xã có canh tác nông 

nghiệp, đến thời điểm hiện tại đã lắp đặt được 306 bể thu gom trên địa bàn 9 xã. 
Năm 2022, đã tổ chức phân loại, thu gom và chuyển giao 4.479 kg bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định về quản lý chất 
thải nguy hại. Đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn cho 150 hộ dân tại xã An 

Quảng Hữu thu gom, bỏ chất thải nguy hại sau khi sử dụng vào bễ đúng quy 
định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dự án 

tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường, cấp giấy xác nhận kế hoạch bảo 
vệ môi trường đối với các cơ sở đạt yêu cầu theo quy định.  

Thực hiện Báo cáo giám sát môi trường bãi rác đúng kế hoạch. Báo cáo 

kết quả thống kê, kiểm đếm số lượng giếng khoan khai thác nước dưới đất trên 
địa bàn huyện Trà Cú. 

V. Đề xuất, kiến nghị của địa phương 

- Tăng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, hỗ trợ đầu tư phát triển về 

BVMT cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp liên vùng trong công tác quan trắc 

cảnh báo diễn biến môi trường, kiểm soát ô nhiễm các lưu vực sông để từ đó đề 
xuất phương hướng sử dụng tài nguyên, xử lý các vấn đề môi trường đề xuất 

giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. 

Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch để đảm bảo 

phát triển ngành có định hướng, bền vững, phát triển sản xuất đi đôi với đầu tư 
BVMT. 
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Tăng cường phương tiện và nhân lực nhằm đẩy mạnh thường xuyên công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quy định và áp dụng các chế tài cần thiết để xử 

lý nghiêm các vi phạm pháp luật về BVMT. 

Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức phụ trách 

quản lý nhà nước về môi trường nội dung các Thông tư, Nghị định mới ban 
hành. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường nắm, 
tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sinh hoạt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị  
Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B NT01 

1 pH - 8.11 5 - 9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 23 100 

3 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) mg/L 12 50 

4 Amoni (NH4
+-N) mg/L 2,01 10 

5 Nitrat (NO3
--N) mg/L 0,31 50 

6 Photphat (PO4
3--P) mg/L 0,063 10 

7 Dầu mỡđộng, thực vật mg/L 1,5 20 

8 Tổng Coliforms MPN/100mL 9.300 5.000 

 

Kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải công nghiệp  

TT Chỉ tiêu Đơn vị  
Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột B NT02 

1 pH - 7,96 5 - 9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 10 100 

3 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
mg/L 8 50 

4 Amoni (NH4
+-N) mg/L 0,86 - 

5 Nitrat (NO3
--N) mg/L 0,4 - 

6 Photphat (PO4
3--P) mg/L 0,94 - 

7 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 1,1 - 

8 Tổng Coliforms MPN/100mL 93 5.000 

 

Kết quả thử nghiệm nước thải y tế 

Stt Thông số Đơn vị   NT3 
QCVN 

28:2010/BTNMT 

1 pH - 7,17 6,5 - 8,5 

2 SS mg/L 7 120 

3 BOD5 mg/L 5 60 

4 COD mg/L 11 120 
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Stt Thông số Đơn vị   NT3 
QCVN 

28:2010/BTNMT 

5 NO3
-(tính theo N) mg/L 14,134 60 

6 NH4
+ (tính theo N) mg/L 

KPH 
(LOD=0,03) 

12 

7 PO4
3-(tính theo P) mg/L 0,902 12 

8 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/L 

KPH 
(LOD=0,028) 

4,8 

9 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/L 

KPH 
(LOD=0,3) 

24 

10 
Tổng hoạt động độ 

phóng xạ α. 
Bq/L 

KPH 
(LOD=0,015) 

0,12 

11 
Tổng hoạt động độ 

phóng xạ β. 
Bq/L 0,038 1,2 

12 Shigella CFU/100ml KPH KPH 

13 Vibrio cholerae CFU/100ml KPH KPH 

14 Salmonella CFU/100ml KPH KPH 

15 Coliforms MPN/100ml 
KPH 

(LOD=3) 
5.000 

 

Khối lượng phát sinh chất thải rắn y tế 

TT 
Tên/loại  

Chất thải rắn y tế 

Tổng lượng chất thải 

rắn y tế trong năm 2021 

(kg) 

I Chất thải rắn y tế thông thường 10.900 

II Chất thải rắn y tế nguy hại  12.196 

1 

Chất thải rắn lây nhiễm, bao gồm: Chất thải sắc 

nhọn, dây truyền dịch, bông tẩm thấm máu, găng 

tay,... 

10.911 

2 Chiếu phát sinh từ các buồng bệnh 500 

3 
Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác (thủy tinh, 

composite,…) 
730 

4 

Chất thải có thành phần nguy hại: hóa chất xét 

nghiệm, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in 

thải, giẻ lau dính dầu bảo trì máy móc, thiết bị. 

55 

Tổng 23.096 
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Kết quả thử nghiệm chất lượng không khí xung quanh 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 

QCVN  

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN  

05:2013/ 

BTNMT 

XQ01 XQ02 XQ03 XQ04 

Khu vực 

thông 

thường 

Trung bình 

1 giờ 

1 Tiếng ồn dBA 75,1 64,5 71,2 64,5 70 - 

2 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
µg/m3 110 105 89 95 - 300 

3 NO2 µg/m3 74 60 90 75 - 200 

4 SO2 µg/m3 80 75 80 68 - 350 

5 CO µg/m3 4.600 5.100 5.100 5.300 - 30.000 

 

Tính toán lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn huyện Trà Cú 

Stt Khu vực Đơn vị  Chỉ tiêu(1) Dân số 

KhốilượngTRSH       

(tấn/ngày) 

1 Đô thị kg/người.ngày 0,82 11.405 9,35 

2 Nông thôn kg/người.ngày 0,45 134.994 60,75 

Tổng 146.399 70,1 

 

Lưu lượng phát sinh nước thải chăn nuôi  

STT 

Tên gia 

cầm, gia 

súc 

Tiêu chuẩn cho 1 

con trong một ngày 

(Lít) 

Số lượng gia súc, 

gia cầm 

(Con) 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m3) 

Lượng nước 

thải thu gom 

xử lý tối thiểu 

(m3) 

1 Bò 70 45.221 3.165 2.532 

2 Heo 15 35.350 530 424 

3 Gia cầm 1 852.220 852 682 

Tổng 4.548 3.638 
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