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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Xác định được thực trạng dự báo lượng nước thải khu công nghiệp (KCN) trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (ĐTM) dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN ở Việt Nam hiện nay. Theo 

đó, dự báo lượng nước thải phát sinh từ các KCN hiện đang có sai số lớn và cao hơn nhiều lần so 

với thực tế. 

- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng nước thải KCN phát sinh trên cơ sở phân tích 

cân bằng nước và phân tích hồi quy.  

- Xây dựng hệ số phát sinh nước thải cho 10 ngành sản xuất chính, phổ biến trong các KCN ở 

Việt Nam theo đơn vị diện tích, gồm có: (1) hóa chất; (2) nhựa, cao su; (3) may; (4) thuộc da; (5) 

dệt; (6) nhuộm; (9) cơ khí; (8) bao bì; (9) điện tử; (10) thực phẩm. 

- Xây dựng công thức dự báo lượng nước thải trên cơ sở phân tích hồi quy với các yếu tố: số 

lượng doanh nghiệp, số lượng lao động và diện tích cho 03 ngành: (1) dược phẩm; (2)  sản phẩm 

da giày; (3) vật liệu xây dựng. 

- Phân nhóm các ngành nghề có tính chất tương đồng về đặc điểm phát sinh nước thải trên cơ 

sở phân tích thành phần chính (PCA); thiết lập công thức dự báo lượng nước thải trên cơ sở phân 

tích hồi quy theo nhóm ngành nghề cho 02 ngành: (1) giặt mài và (2) sản xuất kim loại. 

- Xây dựng công thức chung để dự báo lượng nước thải KCN phát sinh. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Kết quả của luận án được áp dụng trong đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng KCN ở Việt Nam, góp phần dự báo xác thực hơn khối lượng nước thải phát 

sinh từ các KCN, qua đó lựa chọn công suất của trạm xử lý nước thải tập trung KCN phù hợp, 

tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, giảm ô nhiễm 

môi trường do nước thải KCN. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- 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 

cũng nhiều hơn. 

- Nghiên cứu điều chỉnh hệ số nhu cầu sử dụng nước trong các tiêu chuẩn sử dụng nước cho 

dự án 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. 

- Nghiên cứu điều chỉnh quy định của pháp luật nhằm khuyến khích việc tái sử dụng nước 

thải, xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung KCN theo mô đun và không lấy giá trị dự báo 

trong báo cáo ĐTM làm căn cứ xử phạt chủ dự án.  
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Determined the current methodologies for industrial wastewater estimation in 

environmental impact assessment (EIA) reports of industrial park (IP) infrastructure 

construction projects in Vietnam. Accordingly, the number of industrial wastewater estimation 

is much higher than the wastewater generation. 

- Determined factors affecting the amount of wastewater generated from IP based on water 

balance analysis and regression analysis. 

- Established wastewater generation factor based on area for some common industrial 

sectors in Vietnam’s IPs, including: (1) chemistry; (2) plastic, rubber; (3) apparel; (4) tanning; 

(5) weaving; (6) dyeing; (7) mechanical; (8) packaging; (9) electronics; (10) foodstuffs 

- Established the formula for estimating the amount of wastewater on the basis of the regression 

analysis between industrial wastewater quantity and the number of enterprises, number of 

employees and area for 03 industrial sectors: (1) pharmaceuticals; (2) leather and footwear 

products; (3) building materials. 

- Classification of industrial sectors of a similar characteristics in wastewater generation based 

on principle component analysis (PCA); established the formula for estimating the amount of 

wastewater on the basis of regression analysis by groups for 2 sectors: (1) washing and (2) 

producing metal. 

-  Established the formula to estimate total amount of wastewater generated from IP. 

12. Practical applicability, if any: 

The results achieved in thesis can be applied in EIA of IP infrastructure construction 

projects in Vietnam, contributed to accurate estimation of industrial wastewater generation, 

thus designing appropriate capacity for centralized wastewater treatment plants in IPs; and 

avoided wastage in investment and operation of centralized wastewater treatment plants; and 

reduced environmental pollution caused industrial wastewater. 

13. Further research directions, if any 

- Study on economic aspect in mitigation wastewater discharge of industrial enterprises in 



Vietnam. Low water tariff may cause using water more than the industry needed, which will 

generate more industrial wastewater. 

- Study on adjustment of water use demand factor for IPs infrastructure projects in order to 

make recommendation the level of water supply that appropriate with industrial sectors. 

- Study on adjusting the legislation system to encourage reusing of wastewater, building the 

centralized wastewater treatment plants of IPs as modules and not to use the estimated values 

in EIA reports as bases to penalize project owner. 
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