
1 

 

GIẢM THIỂU  

 

– 96 m
3

...  

Trong những năm gần đây, hiện tượng lục 

bình phát triển phủ kín mặt sông Vàm Cỏ Đông

,  tốc , gây cản trở 

cho hoạt động giao thông thủy, là dấu hiệu cảnh 

báo mức độ ô nhiễm hữu cơ , làm 

suy giảm chất lượng nước sông. 

1.  

, chăn nuôi,… 

từ các hộ dân sinh ven 

. [5, 6] 

 

 

: 

thải phát sinh từ sinh hoạt ngày càng tăng. Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là có hàm 

lượng cao của chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất rắn và vi trùng cao. 

phát sinh 100.000 m
3

(ước tính theo dân số năm 

– 5 , 8,9 
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– 10 – , – –

t . 

  công nghiệp: 

chế biến khoai mì , chế biến mía đường

T . Mặc dù các lĩnh vực này đã đóng góp một phần lớn 

cho ngân sách nhà nước, đồng thời tiêu thụ nguồn nguyên liệu ổn định cho người nông 

dân,

 trong thời gian vừa qua. 

 UBND tỉnh Tây Ninh, đên 3/2014

khoảng 74 cơ sở chế biến khoai mì (có 50 công ty, doanh nghiệp và 24 cơ sở nhỏ), tập 

trung chủ yếu trên địa bàn huyện Tân Châu, huyện Tân Biên; một số cơ sở sản xuất nhỏ 

trên địa bàn Dương Minh Châu và huyện Hòa Thành, tổng công suất hoạt động khoảng 

trên 4.800 tấn bột/ngày (khoảng 2.300 tấn củ/năm và một năm chỉ sản xuất 4 tháng). 

Bình quân 4 tấn củ mì tươi sẽ sản xuất ra được 1 tấ ứng 

thải vào môi trường 12 – 20 m
3
 nước thải (Theo Hien et al.1999). , t

50.000 – 96.000 m
3

ông thu hồi hết, các protein, chất béo, các chất 

khoáng,…trong dịch bào của củ và cả những thành phần SO3
2
, SO4

2-
 từ công đoạn tẩy 

trắng sản phẩm. 

15.000 – –

–
-

14,3 – 23,4 mg/l [2]. 

hữu 865 – 1.660 

COD/ngày, – n N/ngày.  

, Tân Biên, Dư

. 11.000 m
3

. 

amoniac

không thực hiện quy trình đánh 

đông nên hoàn toàn sử dụng ammoniac khá 

lớn, khoảng 20 kg NH3/tấn DRC nguyên liệu, nên đặc điểm chính của nước thải cao su là 

nồng độ BOD5, COD và N rất cao (CO 4.000 – 13.000 mg/l, N-NH3
 

650 – 890 

mg/l) [1]. hữu 44 - 143 

COD/ngày  7,2 – N-NH3/ngày. 

Bên cạnh 2 nguồn xả thải chính nêu trên, đầu nguồn Sông Vàm Cỏ Đông còn là 

nơi tập trung của một số nguồn thải từ các nhà máy chế biến cồn, nhà máy chế biến 

đường, nhà máy thuộc da và các khu công nghiệp đang hoạt động... Ngoài ra, tại huyện 

Châu Thành còn tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt và các cơ sở sản xuất bún chưa 

xử lý khu vực Thị trấn Châu Thành thoát ra cống Kiểu rồi chảy ra sông Vàm Cỏ Đông.  
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: 

15.000m
3

5

. 

 

Cùng với việc ngày càng nhiều các nguồn thải tập trung dọc lưu vực, sông Vàm Cỏ 

Đông và các kênh rạch chính trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh đang hàng ngày phải hứng chịu 

một lượng lớn các chất .  

 

STT  

(m
3

) 

) 

COD  N, N-NH3 

1.   100.000 8,9 – 10,7 0,6 – 1,3 

2.   50.000 - 96.000 865 – 1.660 20 - 37 

3.   11.000 44 - 143 7,2 – 9,8 

4.   15.000 160 19,6 

  176.000 – 

222.000 

1.077,9 – 

1.937,7 

47,4 – 67,7 

. 

Trong khi đó, của 

o, gây ra . 

. 

 

2.  

2.1.  

: 
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2.1.1.  

Xử lý nước thải sinh hoạ ằng công nghệ Fast 

. Nước 

thải từ nhà vệ sinh,… được dẫn vào bể tự hoại, vào ngăn kỵ khí (không có oxy). Tại đây, 

các cặn có kích thước lớn và các chất dầu mỡ sẽ được loại bỏ. Sau đó, nước thải được 

đưa qua ngăn hiếu khí, máy thổi khí sục khí vào ngăn này tạo môi trường nhằm giúp cho 

vi sinh vật sinh trưởng và phát triển để phân hủy các chất bẩn, các chất hữu cơ, khử nitơ 

trong nước thải.  

 

Hình 2. Hệ thống Fast xử lý nước thải sinh hoạt 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể xử lý; 2 – Quá trình lắng cặn trong ngăn đầu tiên; 

3 – Máy thổi khí cung cấp khí cho hệ thống; 4 – Ngăn chứa vi sinh vật sinh trưởng phát 

triển; 5 - Ống dẫn nước thải sau xử lý 

Xử lý nước thải sinh hoạ  

Nước thải từ hệ thống thoát nước của khu dân cư được thu gom về bể thu nước của 

hệ thống xử lý nước thải tập trung. Sau k

. 
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Hinh 3  [3] 

 

2.1.2.  

Trong nước thải chăn nuôi, các hợp chất hữu cơ chiếm 70 - 80% gồm protit, axit 

amin, chất béo, hydrat cacbon... dễ phân hủy sinh học và có hàm lượng dinh dưỡng cao 

do đó xử lý bằng phương pháp sinh học là phù hợp nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo 

 

2.1.3.  

Các nhà máy sản xuất tinh bột mì quy mô lớn. 

Quy trình công nghệ thiết kế cho nhà máy sản xuất tinh bột mì quy mô lớn như sau: 

Lắng  Biogas  Đất ngập nước 

, 11 – 108 

mg/L, T N đầu ra khoảng 4,88 – 38,1 mg/L, đạt tiêu chuẩn xả thải cho phép. 

Đây là phương án kinh tế nhất, ưu tiên lựa chọn trong điều kiện thực tế ở Tây 

Bể biogas 

Ao lọc sinh học 

kỵ khí giá thể xơ 

dừa 

Ao tùy 

nghi 

Ao lọc sinh 

học bậc 1 

Ao lọc sinh 

học bậc 2 

 hoặc tận dụng 

cho nông nghiệp 

Nước thải  
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Ninh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 cơ sở đang triển khai xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải theo phương pháp kỵ khí biogas với quy mô lớn 1000 – 

2000 m
3
/ngày. [4] 

Các hộ sản xuất tinh bột mì quy mô nhỏ, công suất < 200m
3
/ngày.đêm 

Ứng dụng công nghệ hybrid kỵ khí kết hợp hybrid hiếu khí theo quy trình sau: 

Nước thải  Lắng  Trung hòa  USBF  Bio 2 Sludge  Hồ thực vật 

 

Hệ hybrid kỵ khí kết hợp hiếu khí có khả năng xử lý 92,1 – 96,4% COD, 77,5 – 

82,1% . Nước sau xử lý có COD khoảng 25 – 91 mg/L; T N dao động khoảng 

20 mg/L; đạt tiêu chuẩn xả thải cho phép. [4] 

“Xử lý nước 

thải công nghiệp chế biến tinh bột khoai mì và quản lý tổng hợp ô nhiễm nước trong 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” , 2012

, có thể hoạt động với hàm lượng N cực đại 

lên đến 381 mg/L, sau xử lý N giảm còn 2 – 58 mg/L; đạt hiệu suất 86,53 - 8,84 %. Hệ 

thống chịu được biến động về tải lượng ô nhiễm và không đòi hỏi trình độ vận hành. 

2.1.4.  

(Nitơ, Phôtpho) và một số chất 

khác. Tảo sử dụng nguồn dinh dưỡng khí CO2
 
, P và Nitơ dưới dạng amoniac, do đó 

nồng độ Photpho, Amoniac trong nước thải sẽ giảm đồng thời sự phát triển mạnh của tảo 

trong hồ sẽ cung cấp oxy hòa tan cho các sinh vật khác phát triển theo làm tăng nhanh 

quá trình phân hủy chất ô nhiễm, chuyển hóa thành sinh khối.  

Nước sau khi xử lý tại hồ tảo được cho chảy tràn sang hồ lục bình nhằm xử lý hoàn 

toàn nitơ và mùi. Không chỉ lục bình có thể được sử dụng để tăng sinh khối mà các vi 

sinh vật sống bám trên bộ rễ của lục bình cũng có khả năng sử dụng Nitơ ở dạng NH3 để 

tăng trưởng và phát triển. Phần sinh khối lục bình dư có thể được thu gom để đi xử lý. [1] 
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Hinh 6. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải  

2.2. nghiêm  

.  

Bể đông tụ cao su 

Bể tách mủ 

Bể trộn keo  tụ 

Bể lọc sinh học hiếu 

khí giá thể xơ dừa 
 

Máy thổi khí 

Cặn cao  

su tươi 
Tận dụng 

Cặn nổi 

 

pH = 4,7-5 

NaOH 

Phèn nhôm 

Bể tuyển nổi 

Thiết bị lọc xơ dừa 

Bể lọc sinh học kị khí 

giá thể xơ dừa 
 

Xơ dừa 

Xơ dừa 

Hồ tảo 
 

Hồ lục bình 
 

Xơ dừa 

Bể điều hòa 

Máy thổi khí 

Hố thu 

Cặn lắng + xơ dừa 

 

Đi xử lý 

Bể tạo bông 
dd trợ keo tụ 

Thu lục 

bình 

 QCVN 01:2008/BTNMT Loại A  

Nguồn tiếp nhận (hoặc tự thấm) 

Nước thải 

Nuôi cá 

Sân phơi 

bùn 
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hạn chế sự phát triển của , cụ thể:  

 Giải pháp thu vớt lục bình trên sông. Giải pháp này đã từng được đề xuất và 

triển khai trên sông Vàm Cỏ Đông, tuy nhiên việc này rất khó khăn và hiệu quả 

thu được không cao, vì lục bình vẫn tiếp tục trôi từ các nhánh sông, kênh rạch ra 

sông chính. 

 . Vi  giải pháp này

, do khối lượng khô của lục bình rất thấp (< 10%). 

 

xuất khá cao, do đó cũng khó khả thi về mặt kinh tế. 

 

. Hạn chế chủ yếu của phương 

pháp này là chỉ tận dụng được phần thân của lục bình, đồng thời nguồn nguyên 

liệu và thị trường tiêu thụ không ổn định. 

, giải pháp đề xuất trước mắt 

. Về lâu dài, để xử lý 

lục bình sau khi thu vớt, cần triển khai nhiều nghiên cứu mang tính khả thi hơn nữa trước 

khi áp dụng vào thực tế.  

Một ví dụ điển hình có thể xem xét trong điều kiện Việt Nam hiện nay là giải pháp 

kiểm soát bằng con đường sinh học, sử dụng các loài côn trùng để tiêu diệt cây lục bình, 

đồng thời tạo ra sản phẫm thứ cấp như các loài nhuyển thể. Đi đôi với biện pháp này cần 

có kế hoạch kiểm soát cụ thể để tránh sự phát triển quá mức của các loài có thể gây ảnh 

hưởng đến cân bằng sinh thái. 

 

3. Kết luận 

Vấn đề lục bình xâm lấn trên sông Vàm Cỏ Đông và các hệ thống kênh rạch trên 

địa bàn Tỉnh Tây Ninh hiện nay đang rất báo động. Nguyên nhân chính là do các nguồn 

thải từ hoạt động sinh hoạt, chăn nuôi và các ngành công nghiệp như chế biến tinh bột 

mì, chế biến mủ cao su, mía đường,… làm gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và dinh 

dưỡng trong nước, tạo điều kiện cho rong tảo và lục bình phát triển. Để giải quyết được 

vấn đề này một cách triệt để, quan trọng nhất là cần phải giải quyết ngay tận gốc của vấn 

đề, đó là tập trung xử lý ô nhiễm tại nguồn, hạn chế sự ô nhiễm nguồn nước. Điều này rất 

cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của của các cơ quan chức năng và ý thức của các cá nhân, 

doanh nghiệp ở địa phương.   

 

 

 



9 

 

 

1.  - Nghiên cứu 

đề xuất công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su phù hợp điều kiện Việt 

Nam - 2010. 

2.  -

 -

NCKH ĐHQG 2011 

3.  - Điều tra, 

khảo sát hiện trạng vệ sinh MT các khu dân cư vượt lũ tại ĐBSCL. Đề xuất 

phương án và triển khai mô hình xử lý nước thải sinh hoạt theo hướng sinh thái, 

qui mô 200 hộ - 2012. 

4.  - 

 - 2012. 

5. 

Ninh - Báo cáo kết quả quan trắc các thành phần môi trường đất, nước và không 

khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 2012 – 2013. 

6. 

Ninh - Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh 05 năm (2006 – 2010). 

7. http://vea.gov.vn/ 

 


