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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Hiệu quả về kinh tế - xã hội của các khu công nghiệp (KCN) là 

không thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường 

do nước thải KCN cũng nhận được sự quan tâm của không chỉ cơ 

quan nhà nước về bảo vệ môi trường mà còn của đông đảo tầng lớp 

nhân dân trong xã hội. 

Pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam có quy định cụ thể 

đối với bảo vệ môi trường KCN như sau: 

(1) Nước thải KCN phải được xử lý 02 cấp. Sau khi được xử lý 

cục bộ tại trạm xử lý của từng nhà máy, nước thải sẽ được đấu nối 

vào mạng lưới thu gom chung của KCN và được tiếp tục xử lý tại 

trạm XLNTTT trước khi thải ra môi trường. 

(2) KCN phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

được phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.  

Pháp luật về bảo vệ môi trường cũng yêu cầu trong nội dung báo 

cáo ĐTM phải có dự kiến/dự báo quy mô, công suất của trạm xử lý 

nước thải tập trung (XLNTTT) và quy mô, công suất này có tính 

pháp lý, bắt buộc chủ dự án phải thực hiện khi triển khai xây dựng 

KCN. Chủ đầu tư KCN sẽ bị xử phạt nếu không xây dựng đúng quy 

mô, công suất trạm XLNTTT đã được phê duyệt. 

Như vậy, quy mô, công suất trạm XLNTTT được dự báo trong 

báo cáo ĐTM là căn cứ pháp lý để triển khai thực tế của KCN. 

Kết quả dự báo lượng nước thải trong báo cáo ĐTM có ảnh 

hưởng lớn đến việc lựa chọn công suất và diện tích xây dựng của 

trạm XLNTTT của KCN. Nếu dự báo không chính xác sẽ dẫn đến 

gây hậu quả như sau: 
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- Nếu khối lượng nước thải dự báo thấp hơn thực tế sẽ vượt quá 

công suất xử lý của trạm XLNTTT, không đảm bảo cho quá trình xử 

lý nước thải, gây ô nhiễm môi trường;  

- Nếu khối lượng nước thải dự báo cao hơn thực tế sẽ lãng phí 

trong đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành trạm XLNTTT.  

- Trong trường hợp trạm xử lý nước thải có quy mô quá lớn so với 

nước thải đầu vào thực tế, trạm xử lý cũng không thể vận hành đạt 

hiệu quả vì lý do kỹ thuật. 

Trong khi đó, thực trạng dự báo khối lượng nước thải KCN hiện 

nay đang gặp nhiều khó khăn do trên thế giới không có mô hình xử 

lý nước thải KCN tập trung, đồng thời Việt Nam cũng chưa công bố 

chính thức phương pháp dự báo lượng nước thải chung cho KCN. 

Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong các 

năm tới đây, việc hình thành và phát triển loại hình KCN vẫn là xu 

hướng chủ đạo. Do đó, việc đề xuất phương pháp dự báo nước thải 

KCN có tính chính xác cao là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ môi 

trường. Vì vậy, việc lựa chọn và thực hiện đề tài luận án “Cơ sở dự 

báo lượng nước thải phục vụ đánh giá tác động môi trường dự án 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp trong điều kiện Việt 

Nam” là cần thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

- Đánh giá các phương pháp dự báo lượng nước thải đang được áp 

dụng trong các báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN tại 

Việt Nam. 

- Xây dựng phương pháp dự báo lượng nước thải KCN phục vụ 

công tác ĐTM dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN phù hợp 

với điều kiện Việt Nam. 
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3. Nội dung nghiên cứu 

- Đánh giá các phương pháp dự báo lượng nước thải KCN đang 

được áp dụng trong các báo cáo ĐTM ở Việt Nam, so sánh kết quả 

nước thải KCN dự báo và thực tế để kiểm chứng sai số khi dự báo 

lượng nước thải KCN trong báo cáo ĐTM; 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát sinh nước thải để 

xác định cơ sở dự báo lượng nước thải KCN; 

- Xây dựng phương pháp dự báo lượng nước thải KCN phục vụ 

công tác đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng KCN phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

4. Tính khoa học, tính mới và tính thực tiễn của luận án 

4.1. Tính khoa học 

Luận án sử dụng 05 phương pháp nghiên cứu, đảm bảo căn cứ 

khoa học trong nghiên cứu. 

Kết quả luận án có ý nghĩa khoa học trong việc cung cấp công cụ 

khoa học cho ĐTM nói chung và cho dự báo lượng nước thải KCN 

trong ĐTM dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN nói riêng.  

4.2. Tính mới của luận án 

Trên thế giới không có mô hình xử lý nước thải KCN tập trung, 

nên không công bố tài liệu nghiên cứu về dự báo nước thải chung 

cho KCN. Tại Việt Nam, phương pháp dự báo lượng nước thải KCN 

phục vụ cho ĐTM dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN cũng 

chưa được công bố chính thức.  

Như vậy, kết quả nghiên cứu của luận án là hoàn toàn mới.  

4.3. Tính thực tiễn của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần dự báo chính xác 

khối lượng nước thải KCN ngay từ giai đoạn phê duyệt đầu tư dự án, 

một mặt tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống 
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XLNTTT của KCN, mặt khác nâng cao hiệu quả xử lý của các trạm 

XLNTTT của KCN, qua đó làm giảm khả năng gây ô nhiễm môi 

trường do nước thải KCN.  

5. Bố cục của luận án 

Luận án được bố cục thành các phần Mở đầu, 03 chương (Tổng 

quan, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và 

thảo luận), Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo và các Phụ lục. 

Luận án được trình bày trong 150 trang A4, 30 bảng biểu, 24 hình 

vẽ, danh mục 6 công trình khoa học của tác giả đã công bố, 89 tài 

liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh, 27 trang Phụ lục. 

Chƣơng 1. Tổng quan 

1.1. Khu công nghiệp và nƣớc thải khu công nghiệp ở Việt Nam  

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 8 năm 

2016, Việt Nam 318 KCN được thành lập, trong đó có 216 KCN đã 

đi vào hoạt động. Trong tương lai sẽ còn nhiều KCN được hình thành 

và phát triển. 

Nước thải KCN phát sinh từ các cơ sở sản xuất trong KCN, sau 

khi được xử lý cục bộ tại các cơ sở, được thu gom về trạm XLNTTT 

và được xử lý tập trung trước khi thải ra môi trường.  

Hiện nay có tình trạng mất cân đối giữa lượng nước thải phát sinh 

và lượng nước thu gom, xử lý tại trạm XLNTTT của KCN, ở cả 02 

thái cực: (1) KCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa có trạm XLNTTT 

hoặc trạm XLNTTT không đủ công suất và (2) KCN đã có trạm 

XLNTTT nhưng công suất quá thừa so với lượng nước thải thực tế 

của KCN. Nguyên nhân một phần được cho là do việc dự báo lượng 

nước thải KCN trong báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng KCN còn thiếu chính xác. 

1.2. Cơ sở dự báo lƣợng nƣớc thải khu công nghiệp 
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Cơ sở dự báo lượng nước thải KCN là ngành nghề dự kiến thu hút 

đầu tư của KCN; diện tích đất công nghiệp của toàn KCN; diện tích 

đất dự kiến dành cho từng ngành nghề. Không dựa trên quy mô sản 

xuất của từng doanh nghiệp hoặc từng ngành nghề của KCN do chưa 

đủ thông tin tại thời điểm ĐTM. 

1.3. Phƣơng pháp dự báo nƣớc thải của các ngành công nghiệp 

Trên thế giới đã xây dựng hệ số phát thải nước thải của hầu hết 

các ngành công nghiệp theo quy mô sản xuất của từng ngành. Ở Việt 

Nam cũng đã có các công bố liên quan, tuy nhiên kết quả nghiên cứu 

chưa mang tính hệ thống. Toàn bộ các hệ số dự báo nước thải trong 

và ngoài nước của các ngành công nghiệp đều không dựa trên diện 

tích mà dựa trên quy mô sản xuất của các cơ sở. 

1.4. Phƣơng pháp xây dựng hệ số phát thải 

Hệ số phát thải được xây dựng dựa trên 02 phương pháp: (1) phân 

tích cân bằng vật chất và (2) khảo sát, thu thập số liệu và xử lý số 

liệu thống kê. Cục Bảo vệ môi trường Liên bang Mỹ (US-EPA) cũng 

đã xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá hệ số phát thải với 05 mức giảm 

dần từ A đến E. 

Chƣơng 2. Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

- 195 KCN đã hoạt động trên phạm vi cả nước đã được phê duyệt 

báo cáo ĐTM để phân tích số liệu về phát sinh nước thải. 

- 114 KCN (trên tổng số 195 KCN đã hoạt động trên phạm vi cả 

nước nói trên) có tỷ lệ lấp đầy từ 80% trở lên để đánh giá tính chính 

xác của các phương pháp dự báo lượng nước thải đã được áp dụng 

trong ĐTM dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN; 

- 11 KCN thuộc tỉnh Đồng Nai có đầy đủ số liệu trong khoảng 

thời gian năm 2012-2016 để xây dựng phương pháp dự báo lượng 
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nước thải KCN; 

- 02 KCN Long Thành và Nhơn Trạch III GĐ2 thuộc tỉnh Đồng 

Nai được lựa chọn là 02 KCN để khảo sát, đo đạc lượng nước thải 

phát sinh của từng nhà máy để tính toán cân bằng nước. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tổng quan và thu thập số liệu; 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu và phỏng vấn trực tiếp; 

- Phương pháp khảo sát và đo đạc thực tế; 

- Phương pháp phân tích cân bằng nước với sự hỗ trợ của phần 

mềm STAN; 

- Phương pháp xử lý số liệu thống kê với sự hỗ trợ của phần mềm 

Microsoft Excel 2010, Add-Ins Analysis ToolPak, Minitab ver 16.0. 

Chƣơng 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

3.1. Đánh giá các phƣơng pháp dự báo lƣợng nƣớc thải KCN 

đang đƣợc áp dụng trong các báo cáo ĐTM ở Việt Nam 

Trong 114 báo cáo ĐTM nghiên cứu, dự báo lượng nước thải phát 

sinh dựa trên 03 phương pháp: (1) theo nhu cầu dùng nước trên cơ sở 

diện tích KCN; (2) sử dụng hệ số tiêu chuẩn thải nước theo diện tích 

KCN và (3) dựa trên kết quả vận hành của giai đoạn trước. Ngoài ra, 

một số báo cáo ĐTM có đưa ra số liệu dự báo lượng nước thải KCN, 

nhưng không chỉ r  phương pháp tính toán để đưa ra số liệu này. 

Hình 3.1 chỉ ra sai số chung của các phương pháp dự báo tính theo 

sai số bình quân trung bình quân phương (RMSE). 

3.1.1. Dự báo theo hệ số tiêu chuẩn thải nước của KCN 

06 báo cáo (5,26%) dự báo lượng nước thải bằng cách sử dụng hệ 

số phát sinh nước thải theo TCXDVN 7957:2008 dựa trên cơ sở diện 

tích KCN. Theo đó toàn bộ 6 KCN có lượng nước thải dự báo cao 

hơn thực tế (xem Hình 3.2). Chênh lệch lớn nhất là 12.000 m
3
/ngđ. 
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Nguyên nhân sai số dự báo là do: (i) Hệ số phát sinh nước thải lựa 

chọn quá cao; (ii) Chỉ áp dụng một hệ số phát sinh nước thải cho toàn 

bộ diện tích của KCN, mà không tính đến tỷ lệ ngành nghề dự kiến 

của KCN; (iii) Áp dụng hệ số phát sinh nước thải cho toàn bộ diện 

tích KCN, bao gồm cả phần diện tích phi công nghiệp; (iv) Việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng của các KCN còn chưa hoàn thiện. 

3.1.2. Dự báo theo nhu cầu nước cấp 

43 KCN (chiếm tỷ lệ 37,72%) dự báo lượng nước thải thông qua 

nhu cầu nước cấp theo TCXDVN 33:2006 và lượng nước thải được 

tính bằng khoảng 70 -100% lượng nước cấp. Chỉ có 01 KCN có số 

liệu dự báo thấp hơn thực tế, 01 KCN trùng nhau và 41 KCN có 

lượng nước thải dự báo cao hơn thực tế (xem Hình 3.3). Chênh lệch 

lớn nhất khoảng 30.000 m
3
/ngđ. 

Nguyên nhân sai số dự báo là do: (i) Tài liệu chưa chỉ rõ hệ số 

nhu cầu nước cấp KCN tính theo toàn bộ KCN hay chỉ tính cho đất 

công nghiệp. (ii) Tài liệu chưa định lượng r  lượng nước sử dụng của 

Hình 3.1. RMSE của các phương 

pháp dự báo nước thải KCN 
Hình 3.2. Lượng nước thải thực tế và dự báo 

của các KCN dự báo theo TCXDVN 7957:2008 
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các ngành nghề; (iii) Phương pháp ước tính lượng nước thải tính 

chung bằng 70-100% nhu cầu nước cấp là chưa chính xác. 

3.1.3. Dự báo theo kết quả vận hành của giai đoạn trước 

01 KCN (chiếm tỷ lệ 0,88%) dự báo lượng nước thải dựa vào dựa 

vào thống kê lượng nước thải phát sinh thực tế của KCN đã thực hiện 

trước đó. Lượng nước thải dự báo lớn hơn 3.246 m
3
/ngđ, gấp 1,45 

lần so với thực tế (lần lượt là 10.400 m
3
/ngđ và 7.154 m

3
/ngđ). 

Nguyên nhân sai số là do: (i) KCN ở giai đoạn trước có diện tích 

đất công nghiệp, tỷ lệ ngành nghề, diện tích chiếm đất của các ngành 

công nghiệp… không tương đương với KCN được dự báo; (ii) hệ số 

phát sinh nước thải của KCN giai đoạn trước được tham chiếu khi 

KCN đó chưa đi vào hoạt động ổn định. 

3.1.4. Dự báo không chỉ rõ căn cứ kỹ thuật 

64 báo cáo ĐTM không có thông tin về căn cứ tính toán lượng 

nước thải phát sinh, chiếm 56,14% số lượng báo cáo ĐTM nghiên 

cứu. Chỉ có 06 KCN có lượng nước thải dự báo thấp hơn thực; 05 

KCN trùng nhau và 53 KCN có lượng nước dự báo cao hơn thực tế 

(xem Hình 3.3). Chênh lệch lớn nhất khoảng 16.000 m
3
/ngđ. 

Hình 3.3. Lượng nước thải thực tế và dự báo 

của các KCN dự báo theo TCXDVN 33:2006 

Hình 3.24. Lượng nước thải thực tế và dự báo 

của các KCN không có căn cứ kỹ thuật 



11 

 

3.2. Đánh giá cơ sở hạ tầng và quản lý thu gom nƣớc thải khu 

công nghiệp tại Đồng Nai 

Năm 2017, 31/31 KCN đang hoạt động của tỉnh Đồng Nai đã 

hoàn thành xây dựng trạm XLNTTT với tổng công suất thiết kế là 

139.070 m
3
/ngđ. 29 KCN đã có hệ thống thu gom xử lý nước thải 

hoàn chỉnh; 02 KCN đã có trạm XLNTTT nhưng chưa hoàn thiện hệ 

thống thu gom. Tổng lượng nước thải KCN phát sinh khoảng 

105.778 m
3
/ngđ; lượng nước thải đấu nối về các trạm XLNTTT là 

77.462 m
3
/ngđ; lượng nước thải tách đấu nối là 28.316 m

3
/ngđ; chưa 

đấu nối chỉ là 89 m
3
/ngđ (chiếm tỷ lệ 0,08%). 

Tỉnh Đồng Nai được đánh giá có cơ sở hạ tầng và quản lý thu 

gom nước thải KCN rất tốt so với quy định của pháp luật và mặt 

bằng chung của cả nước. 

3.3. Nghiên cứu cân bằng nƣớc tại KCN Long Thành và Nhơn 

Trạch III GĐ2 

3.3.1. Thông tin về 02 KCN nghiên cứu 

KCN Long Thành có tổng diện tích 488 ha; diện tích đất công 

nghiệp 282,74 ha (57,94%); tỷ lệ lấp đầy 91,8%; nhu cầu nước cấp 

trung bình 18.237 m
3
/ngđ; tổng khối lượng nước thải 13.561 m

3
/ngđ 

(74% nước cấp).  Trạm XLNTTT có tổng công suất 15.000 m
3
/ngđ. 

KCN Nhơn Trạch III GĐ2 có tổng diện tích 360,5 ha; diện tích 

đất công nghiệp 244,49 ha (67,82%); tỷ lệ lấp đầy 82,5%; nhu cầu 

cấp nước trung bình 3.167 m
3
/ngđ; tổng khối lượng nước thải 2.363 

m
3
/ngđ (51,83% nước cấp). Trạm XLNTTT có tổng công suất 7.000 

m
3
/ngđ, đang được nâng công suất đến 11.000 m

3
/ngđ. 

Tỷ lệ ngành nghề theo diện tích của 02 KCN được thể hiện tại 

Hình 3.6 và 3.7. 
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3.3.2. Kết quả phân tích cân bằng nước 

Kết quả phân tích cân bằng nước cho 02 KCN được thể hiện ở 

hình 3.8 và 3.9.  Kết quả xây dựng hệ số phát sinh nước thải của từng 

ngành nghề bằng phân tích cân bằng nước thể hiện tại Bảng 3.16. 

Bảng 3.16 Hệ số phát sinh nước thải theo các nhóm ngành nghề ở KCN 

Long Thành và KCN Nhơn Trạch III GĐ2 

ST

T 

Nhóm 

ngành nghề 

KCN Long Thành KCN Nhơn Trạch III GĐ2 
Hệ số nước thải 

trung bình 

(m3/ha.ngđ) 

Số 
lượng 

DN 

Diện 
tích 

(ha) 

Hệ số phát 
sinh NT 

(m3/ha.ngđ) 

Số 
lượng 

DN 

Diện 
tích 

(ha) 

Hệ số phát 
sinh NT 

(m3/ha.ngđ) 
 

1.  Hóa chất 11 28,85 10,45 1 0,13 40,92 25,68 

2.  Dược phẩm 1 3 93,87 2 13,24 2,94 48,40 

3.  Nhựa, cao 
su 

14 34,86 26,15 7 35,09 8 17,07 

4.  SP đồ gỗ 2 0,81 10,47 
   

 

5.  May  4 2,76 81,86 3 22,37 17,38 49,62 

6.  Da giày 5 7,02 28,82 
   

 

7.  Dệt  4 26,82 194,35 1 10 10,37 102,36 

8.  Nhuộm  7 17,79 235,20 
    

9.  Cơ khí 18 44,94 15,83 24 50,68 26,97 21,40 

10.  Điện tử 9 52,21 16,03 2 2,03 13,14 14,58 

11.  Thực phẩm 9 24,11 26,47 
   

 

12.  VLXD 3 3,76 9,17 5 11,06 2,28 5,72 

13.  Bao bì 
   

2 7,4 12,07 
 

Hình 3.6. Tỷ lệ ngành nghề theo diện tích của 

KCN Long Thành 

Hình 3.7. Tỷ lệ ngành nghề theo diện tích của 

KCN Nhơn Trạch III GĐ2 
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Hình 3.8. Cân bằng nước KCN Long Thành 

 

Hình 3.9. Cân bằng nước KCN Nhơn Trạch III GĐ2 
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Phân tích cân bằng nước làm căn cứ để tính toán hệ số phát sinh 

nước thải phục vụ cho dự báo lượng nước thải, về lý thuyết là hoàn 

toàn đúng đắn với độ chính xác cao. Trong khuôn khổ luận án, cơ sở 

dữ liệu về diện tích, lượng nước thải của từng nhà máy thông qua 

việc thu thập và đo đạc thực tế trong vòng 1 tháng, nên nguồn số liệu 

này là đáng tin cậy. Tuy nhiên, do số liệu tính toán chỉ dựa trên số 

liệu đo đạc của một thời điểm trong năm 2016, nên các số liệu này 

không đủ dày để tiến hành các phân tích thống kê; hơn nữa, số liệu 

tính toán cũng mới chỉ thực hiện ở phạm vi 2 KCN nên cơ sở dữ liệu 

tương đối ít, không đủ tính đại diện cho tất cả các ngành công nghiệp 

và KCN. Do đó, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá hệ số phát thải do 

US-EPA thiết lập, hệ số phát sinh nước thải tính toán theo phương 

pháp cân bằng nước trong khuôn khổ luận án được đánh giá ở mức E 

- thấp nhất và không được khuyến nghị áp dụng. Để nâng cao mức 

độ tin cậy của các kết quả trên thì cần bổ sung các phương tiện đo 

đạc chính xác lượng nước thải, nước cấp (đồng hồ đo) cho tất cả các 

công đoạn phát sinh nhà máy trong KCN; tiến hành áp dụng tính toán 

cân bằng nước cho nhiều KCN trong thời gian dài. Các yêu cầu này 

là chưa phù hợp với điều kiện của các KCN tại Việt Nam hiện nay. 

3.3.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh nước thải 

KCN qua phân tích cân bằng nước 

Qua phân tích cân bằng nước tại KCN Long Thành và KCN Nhơn 

Trạch III GĐ2 đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh 

nước thải KCN như sau: (i) Số lượng doanh nghiệp trong các ngành; 

(ii) Diện tích nhà máy; (iii) Quy mô sản xuất; (iv) Số lượng lao động. 

3.4. Xây dựng hệ số phát sinh nƣớc thải qua xử lý số liệu thống kê 

Qua số liệu thống kê đối với từng nhà máy trong 11 KCN của tỉnh 



15 

Đồng Nai trong 05 năm (2012-2016) và sử dụng phương pháp phân 

tích số liệu thống kê có hỗ trợ của phần mềm máy tính, đã tính toán 

được hệ số phát sinh nước thải theo diện tích của 16 ngành nghề và 

của toàn KCN, thể hiện tại Bảng 3.18 và Hình 3.11 như sau: 

 

Bảng 3.18. Hệ số phát sinh nước thải của các ngành công nghiệp 

qua phân tích số liệu thống kê 11 KCN của tỉnh Đồng Nai năm 

2012 - 2016 

S

T

T 

Ngành nghề 
Số lượng 

bản ghi 

Giá trị 

tối đa 

Giá trị 

tối thiểu 

Trung 

bình 

(Xtb) 

Độ lệch 

chuẩn 

(Sdev) 

1.  Hoá chất* 33 23,263 11,294 16,557 3,281 

2.  Dược phẩm 14 97,003 1,190 37,595 30,564 

3.  Nhựa, cao su* 33 30,769 16,272 22,448 3,471 

4.  Sản phẩm đồ gỗ 25 91,383 4,885 14,224 18,502 

5.  May* 33 51,138 37,387 43,895 3,310 

6.  Da giày 30 112,738 0,308 33,911 25,939 

7.  Thuộc da* 5 153,273 140,593 144,135 5,240 

8.  Nhuộm* 6 256,143 246,339 250,059 3,594 

9.  Giặt mài 2 0 0 55.2 0 

10.  Dệt* 27 77,496 64,214 70,656 3,399 

11.  Cơ khí* 34 22,514 14,763 18,364 2,013 

12.  SX kim loại 12 85,001 11,009 38,684 23,840 

13.  Điện tử* 34 32,550 18,296 26,303 3,389 

14.  Thực phẩm* 34 41,231 27,851 34,837 3,239 

15.  Bao bì* 32 21,253 9,885 15,786 2,619 

16.  VLXD 25 46,492 1,169 9,943 11,238 

KCN (tính chung)* 47 36,496 17,960 25,402 3,999 
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Hình 3.11. Hệ số phát sinh nước thải của các ngành công nghiệp 

 

Trong đó, hệ số của 10 ngành (*), gồm có: (1) hoá chất; (2) nhựa 

cao su; (3) may; (4) thuộc da; (5) nhuộm; (6) dệt; (7) cơ khí; (8) điện 

tử; (9) thực phẩm và (10) bao bì có độ chụm cao được khuyến nghị 

sử dụng. 06 ngành còn lại tiếp tục được phân tích hồi quy để xây 

dựng công thức tính toán. 

3.5. Xây dựng công thức tính toán lƣợng nƣớc thải qua phân tích 

hồi quy 

3.5.1. Phân tích hồi quy ngành dược phẩm 

Phương trình tìm được và đã kiểm định sự tồn tại có dạng:  

NT = 86,71 -5,671*DN - 19,726*S + 0,827*LĐ (công thức 19) 

Mô hình hoạt động khi: số doanh nghiệp biến động từ 2 - 6; diện 

tích biến động từ 2 - 16 ha, số lượng lao động có thể biến động từ 

300 - 1.000.  

3.5.2. Phân tích hồi quy ngành sản phẩm da giày 

Phương trình tìm được và đã kiểm định sự tồn tại có dạng: 
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NT = -0,986 + 19,379*DN + 6,222*S + 0,032*LĐ (công thức 20) 

Mô hình hoạt động khi: số doanh nghiệp biến động từ 1 - 10; diện 

tích biến động từ 1 - 30 ha; số lượng lao động biến động rất rộng từ 

100-50.000, nhưng tập trung vào nhóm có lượng công nhân dao động 

từ 100 - 4.000. 

3.5.3. Phân tích hồi quy ngành VLXD 

Phương trình tìm được và đã kiểm định sự tồn tại có dạng: 

NT = -100,127 + 26,68*DN + 7,477*S + 

0,062*LĐ 
(công thức 21) 

Mô hình hoạt động khi: số doanh nghiệp biến động từ 1 - 15; diện 

tích biến động từ 1 - 35 ha; số lượng lao động có thể biến động từ 

100 - 2.500. 

3.5.4. Phân tích hồi quy các ngành khác 

- Ngành giặt mài: chỉ có 01 doanh nghiệp, không thực hiện hồi 

quy. 

- Ngành sản phẩm đồ gỗ: qua kiểm định cho thấy phương trình 

hồi quy không tồn tại. 

- Ngành sản xuất kim loại: trong 11 KCN nghiên cứu chỉ có 03 

doanh nghiệp, đồng thời hệ số tương quan giữa các cặp rất thấp (< 

0,05) nên không tiến hành phân tích hồi quy đối với ngành này. 

3.6. Phân cụm số liệu và phân tích hồi quy theo nhóm ngành  

3.6.1. Phân cụm số liệu 

Phân tích thành phần chính (PCA) với 4 thông số: số doanh nghiệp - 

DN, diện tích-S (ha), nước thải-NT (m
3
/ngđ), số lượng lao động -LĐ 

(người) theo ngành nghề: 

Correlation matrix (Pearson (n)): 

  Variables DN S NT LĐ 

DN 1* 0,953* 0,410 0,503* 

S 0,953* 1* 0,590* 0,524* 
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NT 0,410 0,590* 1* 0,377 

LĐ 0,503 0,524* 0,377 1* 

*Các giá trị tồn tại khác 0 với  = 0.05 

Eigenvalues: 

      F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 2,720 0,648 0,608 0,024 

Variability (%) 67,993 16,197 15,203 0,608 

Cumulative % 67,993 84,190 99,392 100,000 

  

 

Hình 3.12. Biểu đồ độ dốc % yếu tố ảo 

 

Qua bảng số liệu và Hình 3.12 thấy rằng với 2 yếu tố ảo F1, F2 

có thể giải thích được 84,2% số liệu. Yếu tố ảo F3 đóng góp 15% số 

liệu chung. 

Mối tương quan giữa các yếu tố ảo F1, F2, F3, F4 với các thông 

số DN, S, NT và LĐ: 

  F1 F2 F3 F4 

DN 0,903 -0,304 -0,285 -0,101 

S 0,956 -0,096 -0,252 0,115 

NT 0,698 0,715 0,024 -0,027 

LĐ 0,709 -0,188 0,680 0,001 
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Hình 3.13. Phân cụm ngành nghề tƣơng đồng trong phát 

sinh nƣớc thải 

 

Từ các kết quả phân tích PCA được phân cụm trên Hình 3.13 có 

thể phân 16 ngành nghề thành 8 nhóm như sau: (1) Cơ khí; (2) Thực 

phẩm; (3) Dệt; (4) Sản xuất kim loại và Dược phẩm; (5) Nhuộm, 

Thuộc da và Giặt mài; (6) Bao bì, VLXD và Sản phẩm da giày; (7) 

Sản phẩm đồ gỗ và Hóa chất; (8) Nhựa, cao su, May và Điện tử. 

3.6.2. Phân tích hồi quy theo nhóm ngành nghề 

Tiến hành phân tích hồi quy với từng nhóm ngành nghề (4), (5), 

(6), (7) và (8) được kết quả như sau: 

3.6.2.1. Kết quả phân tích hồi quy nhóm 4 (Sản xuất kim loại; Dược 

phẩm) 

Phương trình tìm được và đã kiểm định sự tồn tại có dạng: 
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NT = 22,513 + 4,661*DN - 12,06*S + 0,692*LĐ (công thức 22) 

Mô hình có thể hoạt động khi: số doanh nghiệp biến động từ 2-6; 

diện tích biến động từ 3 - 12 ha; số lượng lao động biến động từ 300 

- 1.000. 

3.6.2.2. Kết quả phân tích hồi quy nhóm 5 (Nhuộm; Thuộc da; Giặt 

mài) 

Phương trình tìm được và đã kiểm định sự tồn tại có dạng: 

NT = 102,536-138,053*DN + 343,202*S -

0,739*LĐ 
(công thức 23) 

Mô hình có thể hoạt động khi: số doanh nghiệp biến động từ 1 - 

10; diện tích biến động từ 3 - 20 ha; số lượng lao động biến động rất 

rộng từ 100 - 12.000, nhưng tập trung vào nhóm từ 500 - 2.000. 

3.6.2.3. Kết quả phân tích hồi quy nhóm 6 (Bao bì; VLXD; Sản phẩm 

da giày) 

Phương trình tìm được và đã kiểm định sự tồn tại có dạng: 

NT = -54,262 + 30,789*DN + 7,595*S + 

0,032*LĐ 
(công thức 24) 

Mô hình có thể hoạt động khi: số doanh nghiệp biến động từ 1 - 

10; diện tích biến động từ 1 - 30 ha; số lượng lao động biến động rất 

rộng từ 100 - 40.000, nhưng tập trung vào nhóm có lượng công nhân 

dao động từ 300 - 3.000. 

3.6.2.4. Kết quả phân tích hồi quy nhóm 7 (Sản phẩm đồ gỗ; Hóa 

chất) 

Mặc dù giá trị kiểm định cho thấy phương trình tồn tại, nhưng hệ 

số tương quan nằm trong khoảng từ 0,5 - 0,6 (tương quan không 

chặt) của nước thải với các biến còn lại. Việc ghép nhóm là không 

hiệu quả. 
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3.6.2.5. Kết quả phân tích hồi quy nhóm 8 (Nhựa, cao su; May; Điện 

tử) 

Phương trình tìm được và đã kiểm định sự tồn tại có dạng: 

NT = -33,67 + 23,398*DN + 4,15*S + 

0,061*LĐ 
(công thức 25) 

Mô hình có thể hoạt động khi: số doanh nghiệp biến động từ 1 - 

20; diện tích biến động từ 1 - 100 ha; số lượng lao động biến động rất 

rộng từ 200 - 20.000, nhưng tập trung vào nhóm có lượng lao động 

dao động từ 500 - 10.000. 

Qua kết quả phân tích hồi quy theo nhóm ngành nghề cho thấy 

trên cơ sở đặc điểm phát sinh nước thải, việc ghép nhóm là có thể 

thực hiện với nhóm 4 (sản xuất kim loại; dược phẩm); nhóm 5 (thuộc 

da; nhuộm và giặt mài), nhóm 6 (da giày; bao bì và VLXD) và nhóm 

8 (nhựa, cao su; may và điện tử). Nhóm 7 (hóa chất và sản phẩm đồ 

gỗ) tuy có chung đặc điểm phát sinh nước thải nhưng không thể ghép 

nhóm. 

Từ nội dung 3.4, 3.5 và 3.6, tổng hợp phương pháp dự báo lượng 

nước thải theo 16 ngành thuộc 11 KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

được thể hiện tại Bảng 3.21. 
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Bảng 3.21. Tổng hợp phƣơng pháp dự báo nƣớc thải đƣợc thiết 

lập theo ngành 

STT Tên ngành 

Phƣơng 

pháp dự 

báo 

Công thức dự báo 

1.  Hóa chất Hệ số 16,5573,281 

2.  Dược phẩm 
Công thức 

hồi quy 

NT = 86,71 - 5,671*DN - 

19,726*S + 0,827*LĐ 

3.  Nhựa, cao su Hệ số 22,4483,471 

4.  
Sản phẩm đồ 

gỗ 
Không có phương pháp dự báo 

5.  May Hệ số 43,8953,310 

6.  Da giày 
Công thức 

hồi quy 

NT = -0,986 + 19,379*DN + 

6,222*S + 0,032*LĐ 

7.  Thuộc da Hệ số 144,1355,240 

8.  Nhuộm Hệ số 250,0593,594 

9.  Giặt mài 

Hồi quy 

theo nhóm 

cùng thuộc 

da, nhuộm 

NT = 102,536 - 138,053*DN 

+ 343,202*S - 0,739*LĐ 

10.  Dệt Hệ số 70,6563,399 

11.  Cơ khí Hệ số 18,3642,013 

12.  SX kim loại 

Hồi quy 

theo nhóm 

cùng dược 

phẩm 

NT = 22,513 + 4,661*DN - 

12,06*S + 0,692*LĐ 

13.  Điện tử Hệ số 26,3033,389 

14.  Thực phẩm Hệ số 34,8373,239 

15.  Bao bì Hệ số 15,7862,619 
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16.  VLXD 
Công thức 

hồi quy 

NT = -100,127 + 26,68*DN 

+ 7,477*S + 0,062*LĐ 

 

 

 

Kết luận và kiến nghị 

1. Kết luận 

1.1. Ngoài một số báo cáo không chỉ r  phương pháp dự báo 

lượng nước thải, trong 114 báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở hạ 

tầng KCN trên cả nước đã được phê duyệt trong thời gian qua chủ 

yếu sử dụng TCXDVN 33:2006 và TCXDVN 7957:2008 để dự báo 

lượng nước thải KCN phát sinh. Kết quả dự báo lượng nước thải 

KCN trong các báo cáo ĐTM chưa chính xác, có sai số và cao hơn 

lượng nước thải thực tế phát sinh. Trong đó sai số bình quân trung 

bình quân phương (RMSE) lên đến 9.433 m
3
/ngđ khi áp dụng 

TCXDVN 33:2006; RMSE là 7.898 m
3
/ngđ khi áp dụng TCXDVN 

7957:2008. Với phương pháp dự báo dựa vào hoạt động giai đoạn 

trước của KCN, RMSE khoảng 3.000 m
3
/ngđ. Sai số dự báo tuyệt đối 

lớn nhất vào khoảng 30.000 m
3
/ngđ với KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương (tỷ lệ lấp đầy 97,4%) và KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (tỷ lệ lấp đầy 90%). Tỷ lệ nước thải dự báo/thực tế cao nhất là ở 

KCN Định Quán, tỉnh Đồng Nai (tỷ lệ lấp đầy 100%) với 120 lần, 

chênh lệch 1.785 m
3
/ngđ so với thực tế. 

1.2. Qua phân tích cân bằng nước cho KCN Long Thành và KCN 

Nhơn Trạch III GĐ2, tỉnh Đồng Nai và phân tích hồi quy tương quan 

đối với các ngành sản xuất thuộc 11 KCN tại tỉnh Đồng Nai, luận án 

đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến lượng nước thải KCN phát sinh 

bao gồm: ngành nghề sản xuất của KCN; diện tích từng loại ngành 
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nghề trong KCN; quy mô sản xuất của từng ngành nghề; số lượng lao 

động và số lượng doanh nghiệp của từng ngành nghề. 

1.3. Hệ số phát sinh nước thải theo đơn vị diện tích của một số 

ngành nghề phổ biến trong KCN ở Việt Nam đã được tính toán qua 

02 phương pháp: (1) phân tích cân bằng nước của 02 KCN và (2) xử 

lý số liệu thống kê trong 5 năm của 11 KCN. Theo đó, hệ số phát 

sinh nước thải xây dựng bằng phân tích cân bằng nước được đánh giá 

ở mức E, mức thấp nhất theo tiêu chí đánh giá của US-EPA, không 

khuyến nghị áp dụng; hệ số phát sinh nước thải (m
3
/ha.ngđ) xây 

dựng bằng phương pháp xử lý số liệu thống kê với chuỗi số liệu đủ 

dày được khuyến nghị áp dụng, gồm có: (1) hoá chất 

(16,5573,281); (2) nhựa, cao su (22,4483,471); (3) may 

(43,8953,310); (4) thuộc da (144,1355,240); (5) nhuộm 

(250,0593,594); (6) dệt (70,6563,399); (7) cơ khí (18,3642,013); 

(8) điện tử (26,3033,389); (9) thực phẩm (34,8373,239) và (10) 

bao bì (15,7862,619). 

1.4. Luận án đã phân tích hồi quy và thiết lập được công thức tính 

toán nước thải cho một số ngành nghề ngoài 10 ngành nghề đã thiết 

lập hệ số phát sinh nước thải theo đơn vị diện tích, gồm có: (1) dược 

phẩm (NT= 86,71-5,671*DN-19,726*S +0,827*LĐ); (2) sản phẩm 

da giày (NT= -0,986+19,379*DN+6,222*S+0,032*LĐ) và (3) 

VLXD (N = -100,127+26,68*DN+7,477*S+0,062*LĐ); đã phân 

nhóm ngành có chung đặc điểm phát sinh nước thải trên cơ sở phân 

tích PCA và thiết lập công thức tính toán nước thải cho các nhóm 

ngành nghề trên cơ sở phân tích hồi quy để thuận tiện hơn trong quá 

trình sử dụng phương pháp dự báo nước thải KCN đề xuất, gồm có: 

(1) nhóm sản phẩm kim loại và dược phẩm (NT= 22,513+4,661*DN- 

12,06*S+0,692*LĐ); (2) nhóm nhuộm, thuộc da và giặt mài (NT= 
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102,536-138,053*DN+ 343,202*S-0,739*LĐ) và (3) nhóm nhựa, 

cao su, may và điện tử (NT= -

33,67+23,398*DN+4,15*S+0,061*LĐ). 

2. Kiến nghị 

2.1. Nghiên cứu thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng nước 

thải KCN phát sinh ngoài các yếu tố đã được luận án nghiên cứu, 

gồm có: (1) lượng nước thải tái sử dụng; (2) lượng nước thải thất 

thoát trong quá trình thu gom; (3) yêu cầu chất lượng đầu vào và đầu 

ra của trạm XLNTTT; (4) trình độ quản lý môi trường của từng 

KCN. 

2.2. Nghiên cứu yếu tố kinh tế trong giảm thiểu phát thải nước 

thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp trong điều kiện Việt Nam. 

Giá nước cấp thấp có thể là nguyên nhân một số doanh nghiệp sử 

dụng nước nhiều hơn so với trung bình chung của ngành, dẫn đến 

lượng nước thải nhiều hơn. 

2.3. Nghiên cứu điều chỉnh hệ số nhu cầu sử dụng nước trong các 

tiêu chuẩn sử dụng nước cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN 

theo hướng đưa ra mức khuyến cáo phù hợp với đặc điểm ngành 

nghề theo định hướng thu hút đầu tư vào KCN. 
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