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1 Giới thiệu 
 

1.1 Nền tảng: Dự án AKIZ 
 
Việt Nam có số lượng Khu Công Nghiệp ngày càng tăng với hơn 200 khu công nghiệp 
không có hệ thống xử lý nước thải bền vững. Trong khuôn khổ Dự án AKIZ (“AKIZ” = 
“Integriertes Abwasserkonzept für Industriezonen” , “Quản lý nước thải tổng hợp cho Khu 
Công Nghiệp”), các giải pháp cho Khu Công Nghiệp Trà Nóc tại cần Thơ, Đồng bằng Sông 
Cửu Long, Việt Nam sẽ được phát triển nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả và bền vững toàn 
bộ hệ thống nước thải bao gồm các phần kỹ thuật và việc kết hợp các giải pháp xử lý tập 
trung và phân tán.  
 
Trong khuôn khổ 6 tiểu dự án, các chuyên gia Đức và Việt Nam cũng như các đối tác công 
nghiệp cùng thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn hệ thống thí điểm tại Trà Nóc 
cùng chính quyền địa phương. Ngoài ra, dự án được thực hiện với sự hợp tác của các đối 
tác ODA như GIZ, KfW. 
 
Dự án hợp tác được hỗ trợ bởi Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Liên bang Đức (BMBF) và Bộ 
Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam (MOST). 
 
6 tiểu dự án của AKIZ là  

• TP 1: Điều phối dự án nghiên cứu chung và phát triển giải pháp quản lý tổng hợp  
• TP 2: Khử độc tố bằng phương pháp hóa học và vật lý  
• TP 3: Xử lý kỵ khí nước thải công nghiệp có thu hồi năng lượng  
• TP 4: Thu hồi các hợp chất quý bằng công nghệ lọc màng 
• TP 5: Phát triển và vận hành phòng thí nghiệm trong công ten nơ và giải pháp quan 

trắc  
• TP 6: Giải pháp quản lý bùn thải  

Trong tiểu dự án 5, một giải pháp quan trắc và phát triển vận hành phòng thí nghiệm trong 
công ten nơ sẽ được thiết lập. Giải pháp quan trắc phải cân nhắc đến vấn đề các cơ quan 
ban ngành về môi trường, thể chế và tổ chức tại địa phương cũng như tình hình tài chính 
liên quan đến công tác quan trắc nước thải.  

1.2 Hội thảo Quan trắc và chuyến viếng thăm của phái đoàn Bộ Khoa Học và 
Công Nghệ  

 
Hội thảo “ Quan trắc hệ thống nước thải tại các khu đô thị” được tổ chức vào ngày 25 tháng 
5 năm 2012 cùng với cơ hội viếng thăm các cơ sở vật chất của Dự án AKIZ vào ngày 24 
tháng 5 năm 2012.  
 



    Page 2 
 
 

 
 

Đồng thời, phái đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) đã đến thăm cơ sở trang thiết 
bị của Dự án AKIZ tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc vào ngày 24 tháng 5 năm 2012.  
 
Dự án AKIZ đã tổ chức hội thảo cùng với Dự án ODA Đức “Chương trình Quản lý Nước 
thải” (WMP) của GIZ và được hỗ trợ bởi Ban Quản lý các Khu Chế Xuất, Khu Công Nghiệp 
Cần Thơ, CEPIZA. Việc tổ chức chung 2 dự án nước thải Việt Đức tại Cần Thơ kết hợp 
thành công thuận lợi của hai phía với một phía có kinh nghiệm về mặt quản lý nước thải 
công nghiệp (AKIZ) và một phía với kinh nghiệm quản lý nước thải đô thị (WMP). Chương 
trình hoàn chỉnh được đính kèm tại Phụ lục 6.1. 
 
Hội thảo có sự tham dự của đại diện từ Bộ Xây Dựng Việt Nam và Bộ Khoa Học và Công 
Nghệ Việt Nam.  
 
Thứ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ Trần Việt Thanh và Vụ trưởng Vụ Khoa Học và 
Công Nghệ Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Bùi Văn Quyền đã đến thăm các cơ 
sở nghiên cứu của Dự án AKIZ tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc ngày 24 tháng 5 năm 2012.  
 
Bà Trần Thị Thảo Hương, Đại diện phòng Kỹ Thuật Hạ Tầng của Bộ Xây Dựng đã đến thăm 
Văn phòng Dự án AKIZ tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc vào ngày 24 tháng 5 năm 2012 và dự 
Hội thảo vào ngày 25 tháng 5 năm 2012.  
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2 Chuyến viếng thăm của Bộ Khoa Học và Công Nghệ 
 
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2012, phái đoàn của Bộ Khoa Học và Công Nghệ đã đến thăm 
Các cơ sở nghiên cứu của Dự án AKIZ tại KCN Trà Nóc. Bộ Khoa Học và Công Nghệ là cơ 
quan thực hiện việc quản lý của nhà nước về khoa học, công nghệ và các hoạt động khác: 
 

• Các hoạt động khoa học và kỹ thuật, 
• Phát triển tiềm năng khoa học kỹ thuật, 
• Tiêu chuẩn hóa và 
• Kiểm soát đo lường và chất lượng. 

 
Hình 1: Phái đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với đội ngũ nhân viên Dự án AKIZ tại nơi làm 

việc và nghiên cứu của Dự án  
 
Trong chuyến viếng thăm của mình, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã trình bày quan điểm về 
tầm quan trọng của nghiên cứu cho ngành nước thải tại Việt Nam và Cô Sandra Kreuter 
(IEEM) đã trình bày thuyết trình về Dự án AKIZ và Khu Công Nghiệp Trà Nóc. Sau đó, Thứ 
trưởng và Vụ trưởng Vụ KHCN Miền Nam xem các poster giới thiệu các tiểu dự án AKIZ. 
Tiếp đến, phái đoàn đến thăm phòng thí nghiệm trong công ten nơ của Tiểu dự án 5 và 
Công ten nơ thử nghiệm bùn thải của Tiểu dự án 6 tại trụ sở của Dự án đặt tại Nhà máy 
nước. Sau cùng, phái đoàn đến thăm công ten nơ thí điểm của Tiểu dự án 4 tại Công ty Bia 
Sài Gòn Miền Tây (WSB). 
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Hình 2 và 3: Phái đoàn Bộ KH&CN đến thăm các phòng thí nghiệm trong công ten nơ của Dự án AKIZ  
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3 Hội thảo quan trắc 
 

3.1 Mục tiêu và đối tượng của Hội thảo 
 
Mục tiêu 
Hội thảo được tổ chức nhằm hướng đến các khía cạnh quy định luật pháp, yêu cầu kỹ thuật 
và phân tích cho công tác quan trắc hệ thống nước thải tại khu dân cư và khu đô thị.  

 
Các góc độ khác nhau từ đơn vị xả thải, đơn vị vận hành tài sản nước thải và chủ sở hữu tài 
sản nước thải tại khu dân cư và khu đô thị đã được thảo luận.  
 
Đối tượng 
Đối tượng là việc cải thiện nhận thức về mặt quản lý nước thải của các góc độ trên cho các 
bên tham gia trong nước và địa phương. Các hiểu biết chi tiết và công cụ cần thiết đã được 
cung cấp nhằm phát triển năng lực của đội ngũ quản lý và kỹ thuật của các đơn vị chịu trách 
nhiệm quản lý nước thải.  
 
Trong phiên làm việc nhóm, các trình bày và thảo luận với biên phiên dịch liên tục đã được 
cung cấp.  
 

3.2 Thời gian và địa điểm  
 
Hội thảo được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2012 tại Khách sạn Kim Thơ, thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam. Chuyến viếng thăm thực tế văn phòng dự án AKIZ diễn ra vào ngày 24 
tháng 5 năm 2012 (tự chọn). 

3.3 Thành phần tham dự  
 
Thành viên tham dự hội thảo là đại diện của các nhóm sau:  
 

• Cơ quan thể chế  
• Đơn vị sở hữu tài sản nước thải  
• Cơ quan môi trường 
• Đơn vị vận hành tài sản nước thải  
• Đơn vị nghiên cứu  
• Dự án hỗ trợ phát triển 
• Khác  

Mặc dù với tổng số người tham dự hơn 80, vượt ngoài mong đợi, không có vấn đề gì phát 
sinh trong suốt thời gian tổ chức hội thảo.  
 
Danh sách đầy đủ các thành viên tham dự có tại Phụ lục 6.2  
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Bắc Ninh” nhằm đưa ra các vấn đề quản lý nước thải tại một thành phố đại diện của Việt 
Nam.  
 
Bà Trần Thị Thảo Hương, Bộ Xây Dựng trình bày “ Tóm tắt việc quản lý nhà nước đối với 
ngành thoát nước và nước thải tại các Khu Công Nghiệp Việt Nam”. Trong bài trình bày này, 
thực tế thiếu xử lý nước thải tại các khu công nghiệp được chỉ ra và do chi phí đầu tư cao 
nhiều KCN đang vận hành mà không có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Kết quả là, nước 
thải các KCN được xả mà không có phương pháp xử lý hợp lý. 

 
Hình 5 và 6: Bà Trần Thị Thảo Hương từ Bộ Xây Dựng và các thành viên tham dự Hội thảo  

 
 
Khung pháp lý 
 
Ông Frank Pogade từ Nhóm tư vấn GfA (Dự án WMP của GIZ) trình bày “Khung pháp lý cho 
công tác quan trắc hệ thống nước thải tại Việt Nam và Đức và cách thiết lập khu địa chính 
những đơn vị xả thải gián tiếp”.  
 
Bài trình bày bao gồm các khía cạnh chung về các nhân tố cơ bản cho công tác quan trắc xả 
thải gián tiếp và ảnh hưởng của nước thải công nghiệp, đồng thời đưa ra cái nhìn tổng quan 
về công tác quan trắc và các khung pháp lý có liên quan tại Đức. Tuy nhiên, khung pháp lý 
tại Đức (như Pháp lệnh Nước thải) rất phức tạp và không phù hợp để áp dụng tại Việt Nam. 
Hơn nữa, việc thi hành các quy định, pháp luật và pháp lệnh rất quan trọng, tuy nhiên chưa 
có trách nhiệm cụ thể và cũng chưa có tiêu chuẩn xả thải gián tiếp vào hệ thống cống tại 
Việt Nam. Ngoài ra, các quy định ở mức độ địa phương còn bỏ sót việc chỉ định người nào 
chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nào. Bên cạnh đó, việc phát triển các đơn vị xả thải 
gián tiếp cũng đã được giải thích.  
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Yêu cầu kỹ thuật 
 
Có 2 bài trình bày về vấn đề này, một của Cô Sandra Kreuter và Cô Inga Hölscher từ Viện 
Kỹ thuật và Quản lý Môi trường của Trường Đại học Witten / Herdecke gGmbH ( Dự án 
AKIZ) về “Yêu cầu kỹ thuật cho công tác quan trắc hệ thống nước thải”. Bài trình bày đã đưa 
ra cái nhìn tổng quát về các khía cạnh cần cân nhắc khi quan trắc xả thải gián tiếp và thiết 
lập chiến lược quan trắc. Đồng thời, 2 ví dụ về chiến lược quan trắc tại Đức đã được giải 
thích và trình bày các trách nhiệm của công tác quan trắc. Bài trình bày kết luận không có 
một chiến lược quan trắc chung nào có thể được áp dụng ở mọi nơi mà luôn phải thiết lập 
và cân nhắc với các điều kiện khác.  
 
Cô Trương Thị Kim Dung từ nhóm tư vấn GfA (WMP – Dự án của GIZ) trình bày về “ Kinh 
nghiệm ban đầu từ chương trình Quan trắc”. Các bước trong quá trình quan trắc nước thải 
cũng như thiết kế chương trình quan trắc đã được giải thích, đồng thời các kết quả bước 
đầu của các nhà máy xử lý nước thải phi tập trung và các bài học kinh nghiệm cũng đã được 
trình bày.  
 
Yêu cầu phân tích 
 
Bài trình bày về yêu cầu phân tích do TS. Wolfgang Genthe từ LAR Process Engineering 
(Dự án AKIZ). Các quá trình phân tích, các phương pháp phân tích và kiểm tra chất lượng 
được trình bày, đặc biệt, các lỗi trong quá trình lấy mẫu, chuẩn bị, phân tích và ghi vào tài 
liệu đã được thảo luận. Các kết quả quan trắc đã được trình bày và nồng độ nước thải đo 
được tại hệ thống cống KCN Trà Nóc cho thấy sự phụ thuộc rất rõ vào mực nước. Thách 
thức trong công tác quan trắc tại KCN Trà Nóc là thủy triều, hướng dòng chảy, mưa nhiều và 
các ngành công nghiệp luôn thay đổi.  

3.6 Làm việc nhóm 
 
Chia thành 3 nhóm làm việc  
 
Vào chiều ngày 25 tháng 5, thành viên tham dự được mời tham gia một trong ba nhóm làm 
việc song song:  
 

• Nhóm 1: Khung pháp lý cho công tác quan trắc hệ thống nước thải tại Việt Nam  
• Nhóm 2: Yêu cầu kỹ thuật cho công tác quan trắc hệ thống nước thải tại Việt Nam  
• Nhóm 3: Yêu cầu phân tích cho công tác quan trắc hệ thống nước thải tại Việt Nam 

Phương pháp 
 
Phương pháp sử dụng trong hội thảo này chú trọng không những ở các bài trình bày mà còn 
các tương tác của khách mời Hội thảo để họ có nhiều không gian hơn trong việc thảo luận 
và thu thập, ghi lại các ý kiến của các bên tham gia. Do đó, phương pháp được áp dụng là 
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phương pháp Metaplan. Kỹ thuật này được dùng để thu thập ý kiến khi có một nhóm người 
cùng làm việc.  
Người điều khiển giới thiệu chủ đề và phát các mảnh giấy nhỏ để người tham gia viết vào. 
Sau đó là quá trình động não và người tham dự được yêu cầu viết vào giấy ý kiến của họ 
(một ý kiến trên một mảnh giấy) sau đó được gắn vào bảng. Khi các ý kiến đều đã được gắn 
vào bảng, các ý kiến này sẽ được sắp xếp lại  theo các chủ đề và tạo thành từng nhóm riêng 
rẽ để trình bày kết quả. 
 
Thực hiện phiên làm việc nhóm  
 
Trong phiên làm việc nhóm, người điều khiển của từng nhóm trình bày giới thiệu vắn tắt chủ 
đề và phương pháp. Có 2 bảng gấp cho mỗi nhóm, một bảng dùng để thu thập ý kiến hoặc 
nhận xét về hiện trạng và một dành cho các đề xuất trong tương lai. Đầu tiên, khách mời 
được yêu cầu viết các ý kiến cũng như nhận xét của họ về hiện trạng của chủ đề lên giấy 
sau đó đưa cho người điều khiển đính lên bảng. Sử dụng giấy màu đỏ cho câu hỏi này. Sau 
đó, các ý kiến trên giấy được thảo luận và sắp xếp vào các nhóm.  

 
Quá trình này được lặp lại cho chủ đề thứ hai, đề xuất cho 
tương lai, và người tham dự phải viết vào giấy màu xanh 
các ý tưởng giúp giải quyết hoặc cải thiện vấn đề. Cuối 
cùng, một trong những người tham dự của mỗi nhóm trình 
bày kết quả đến tất cả các thành viên tham dự hội thảo.  
 
Tài liệu về các ý kiến thu thập được trong Phiên làm việc 
nhóm được tìm thấy tại Phụ lục 6.3  

 

Hình 7: Các thành viên tham dự Phiên làm việc nhóm  
 
Nhóm 1 
 
Ở nhóm 1, câu hỏi “ Khung pháp lý cho công tác quan trắc hệ thống nước thải ở Việt Nam 
và điều gì có thể cải thiện ở mức độ tỉnh/trung ương?” đã được thảo luận. Người điều khiển 
nhóm này là Ông Frank Pogade (GfA, WMP) và kết quả do Bà Trần Thị Thảo Hương (MOC) 
trình bày.  
 
Kết quả nhóm 1 – Hiện trạng 
 
Việc thu thập các ý kiến về hiện trạng đưa ra kết luận sau đây:  
 

 Thi hành không đầy đủ theo khung pháp lý do các quy định không phù hợp  
 Luật tài nguyên nước (1998) không được cập nhật  
 Không có Luật Quản lý nước thải đầy đủ.  
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 Ở mức độ tỉnh, có quá nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý nhà 
nước về tài nguyên nước và quản lý nước thải, dẫn đến họ có thể ban hành các quy 
định thứ cấp.  

 Các quy định được lan truyền khác nhau được ban hành bởi các cơ quan nhà nước 
khác nhau ở những mức độ khác nhau  chồng chéo, mâu thuẫn và trái ngược. Do 
đó, các quy định có thể được hiểu theo những cách khác nhau. Điều này dẫn đến sự 
lẫn lộn trong cách áp dụng các văn bản pháp luật cũng như các hành vi vi phạm Luật 
pháp ở mức độ địa phương.  

 Thiếu khung pháp lý cho công tác quan trắc và thanh tra đơn vị xả thải. Nhiệm vụ của 
các đơn vị có liên quan chưa được xác định rõ ràng: Ai quan trắc? Tần suất quan 
trắc?  

 Hiện tại chỉ có tiêu chuẩn xả thải cụ thể cho nước thải đầu ra của các đơn vị xả thải 
trực tiếp nhưng không có tiêu chuẩn cho đơn vị xả thải gián tiếp, ví dụ như nhà máy 
xử lý nước thải tập trung.  

 Các chỉ tiêu/thông số quá nghiêm khắc và không phù hợp với thực tế. Các tiêu chuẩn 
quá cao đối với các thông số liên quan đến các hợp chất có thể phân hủy sinh học 
như BOD, COD, Ni tơ tổng, vv. Ví dụ, giá trị ngưỡng cho BOD, COD của nước thải 
công nghiệp đã xử lý  là 200mg/l và 400mg/l trong khi các giá trị trung bình của nước 
thải đô thị lần lượt là 300mg/l và 600mg/l và không nên vượt quá 2000mg/l tại Đức 
(trong điều kiện tỉ lệ BOD:COD là 1:2 (!!!)). Thật sự, áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm 
khắc này không giúp việc vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.  

 Chế tài cũng như xử phạt hành chính đối với các vi phạm pháp luật còn thiếu hoặc chỉ 
ở hình thức cảnh cáo tạm thời.  

 Dữ liệu các nguồn ô nhiễm ở cấp độ địa phương vẫn chưa có, gây khó cho quá trình 
thực hiện công tác quan trắc.  

 Trong khi nước thải chưa xử lý hoặc đã xử lý chưa tốt có thể được xả vào các nguồn 
tiếp nhận cung cấp nước uống, không có khung pháp lý nào cho công tác kiểm soát ô 
nhiễm các nguồn này.  

 Vẫn còn thiếu khích lệ đầu tư vào xử lý nước thải trong khi vấn đề này được xem là 
gánh nặng của các doanh nghiệp do chi phí xây dựng, vận hành và bảo dưỡng lớn và 
nhận thức bảo vệ môi trường kém.  
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Hình 8: Ông Frank Pogade điều khiển nhóm làm việc số 1 

Kết quả nhóm 1 – Đề nghị 
 
Trong phần 2 của phiên làm việc nhóm, đã có các đề nghị sau đây:  
 

 Rất cần một luật mới về nguồn nước với sự tổng hợp các quy định về quản lý nước 
thải. Hiện tại, bản thảo Luật tài nguyên nước (đã chỉnh sửa) dự định sẽ được Quốc 
hội thông qua vào cuối năm 2012  

 Cải thiện sự minh bạch trong pháp chế địa phương (ai chịu trách nhiệm ban hành văn 
bản gì)  

 Các văn bản pháp luật có liên quan như Nghị định 88, nghị định 67, vv nên được rà 
soát để chỉnh sửa các vấn đề chồng chéo và mâu thuẫn.  

 Phân công rõ ràng nhiệm vụ của các ban ngành và đơn vị có liên quan ở cấp độ địa 
phương trong việc quản lý nước thải nói chung và quan trắc hệ thống nước thải nói 
riêng (Ai chịu trách nhiệm quan trắc? Tần suất quan trắc)  

 Phát triển các tiêu chuẩn cho nước thải xả vào nhà máy xử lý nước thải tập trung 
(quan trắc đơn vị xả thải gián tiếp)  

 Do đặc điểm và thành phần nước thải khác nhau theo từng ngành công nghiệp, cần 
phân loại các đối tượng xả thải gián tiếp và phát triển các tiêu chuẩn nước thải đầu ra 
(các thông số điển hình) cho từng nhóm ngành công nghiệp. Điều này sẽ giúp các 
yêu cầu trở nên thiết thực và khả thi hơn dẫn đến việc thực thi tốt hơn.  

 Xử phạt nghiêm khắc các đối tượng gây ô nhiễm  
 Thu thập dữ liệu/thông tin thiết lập hệ thống thông tin cho các đối tượng có khả năng 

gây ô nhiễm để công tác quan trắc và thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm tốt 
hơn  

 Rà soát Thông tư về kế hoạch an toàn nước (Thông tư 01/2008/TT-BXD) nhằm nâng 
cao khung pháp lý ngăn ngừa các chất độc hại có thể gây ảnh hưởng chất lượng 
nước uống.  

 Khuyến khích đầu tư xử lý nước thải thông qua việc giảm thuế  
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 Xã hội hóa quản lý nước thải, xúc tiến hợp tác để chia sẻ chi phí liên quan đến công 
nghệ xử lý  

 
Hình 9: Bà Trần Thị Thảo Hương trình bày kết quả Nhóm làm việc số 1  

Nhóm 2 
 
Trong nhóm 2 câu hỏi được thảo luận là “ Đâu là yêu cầu kỹ thuật cho công tác quan trắc hệ 
thống nước thải, điều gì cần được cải thiện ở mức độ tỉnh/trung ương?”. Điều khiển nhóm là 
Cô Sandra Kreuter (IEEM,Dự án AKIZ), kết quả được trình bày bởi Cô Trương Thị Kim 
Dung (GfA, WMP). 
 

 
Hình 10: Điều khiển nhóm làm việc số 2  

 
Kết quả nhóm  2 –  Hiện trạng 
 
Phần đầu của phiên làm việc nhóm trình bày các hiện trạng như sau:  
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 Chưa có tiêu chuẩn quan trắc hệ thống nước thải công nghiệp  
 Thiếu kế hoạch quan trắc. Không có hoặc không tuân thủ quy trình lấy mẫu/phân tích.  
 Việc quan trắc/lấy mẫu không được tiến hành thường xuyên và liên tục. Công tác 

giám sát đối tượng xả thải gián tiếp ít được chú ý.  
 Thời gian, địa điểm và dụng cụ lấy mẫu không phù hợp (ví dụ lấy mẫu tại lỗ cống khi 

trời mưa)  
 Thiếu thông tin cập nhật về công tác phát triển đối tượng xả thải (các thay đổi trong 

khu công nghiệp)  
 Điều kiện thời tiết và thủy văn (ví dụ như vận tốc dòng chảy) khi tiến hành lấy mẫu 

không được cân nhắc hợp lý  
 Khó khăn trong việc lưu trữ/ bảo quản mẫu  
 Nhân lực đạt yêu cầu còn hạn chế. Nhân viên kỹ thuật không được đào tạo tốt và 

không có động lực làm việc do cơ chế khuyến khích khen thưởng chưa thỏa mãn. 
Tuy nhiên, còn thiếu các hoạt động nâng cao năng lực.  

• Phòng thí nghiệm có cơ sở hạ tầng kém, không đủ kinh phí cho các thiết bị kỹ thuật. 
Do đó, các thiết bị thường rất cũ và không được bảo trì tốt.  

 
Kết quả nhóm 2 – Đề nghị 
 
Đề nghị cải thiện hiện trang:  
 

 Cập nhật liên tục kế hoạch quan trắc  
 Quy trình quan trắc phải minh bạch giữa các đơn vị xả thải và cơ quan quản lý  
 Thiết lập hệ thống máy tính trực tuyến quan trắc và cảnh báo  
 Triển khai các quy trình chuẩn cho công tác lấy mẫu  
 Thường xuyên quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm phân tích  
 Chia sẻ trách nhiệm trong công tác giám sát giữa các đơn vị có liên quan và nhà đầu 

tư/vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung  
 Phát tiển năng lực cho nhân viên kỹ thuật (đào tạo và đào tạo mới) kỹ năng quan trắc, 

tập huấn bởi chuyên gia nước ngoài  
 Cung cấp nhiều sự đãi ngộ về tài chính hoặc phi tài chính cho các nhân viên quan 

trắc (tăng lương, bảo hiểm y tế, giảm giờ làm, điều kiện an toàn lao động, vv)  
 Đầu tư nhiều thiết bị phù hợp cho công tác lấy mẫu và đo đạc tại chỗ, huy động hỗ trợ 

từ các tổ chức phi chính phủ (NGO)  
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Hình 11: Cô Trương Thị Kim Dung trình bày kết quả nhóm làm việc số 2  
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Nhóm 3 
 
Ở nhóm 3 câu hỏi đã được đặt ra và thảo luận là “ Đâu là yêu cầu phân tích trong công tác 
quan trắc hệ thống nước thải, điều gì cần được cải thiện ở cấp độ tỉnh/trung ương?”. Điều 
khiển nhóm là TS. Wolfgang Genthe (LAR, Dự án AKIZ) và TS. Phạm Huy Đông (VIIC, Dự 
án AKIZ) trình bày kết quả. 
 

 
Hình 12: TS. Wolfgang Genthe điều khiển phiên làm việc nhóm 3 

 
Kết quả nhóm 3 – Hiện trạng 
 
Đối với tình trạng hiện tại, khách mời đã đề cập đến các vấn đề sau:  
 

 Lấy mẫu nhưng không phân tích  
 Thay đổi dung dịch mẫu  
 Trang thiết bị (cho đo đạc) không phù hợp tiêu chuẩn  
 Hóa chất đạt yêu cầu không có sẵn và thường mất nhiều thời gian đặt các thiết bị  

hoặc hóa chất. Do đó, thời gian để có phân tích rất dài.  
 Ảnh hưởng của hóa chất đến sự ổn định của mẫu  
 Thiết bị được sử dụng quá lâu làm ảnh hưởng độ chính xác của mẫu  
 Khó khăn khi phân biệt Ni tơ (Kendal) và Ni tơ tổng  
 Thiếu trang thiết bị  
 Thiếu phương pháp chuẩn  
 Quản lý chất lượng: Phân tích một vài thông số cho kết quả đầu ra cao hơn đầu vào, 

kết quả đôi khi khá chủ quan  
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Kết quả nhóm 3 – Đề nghị 
 
Đề nghị cải thiện hiện trạng bằng:  

 Các hoạt động phát triển năng lực cho đội ngũ kỹ thuật trong công tác lấy mẫu và 
phân tích (tập huấn, tham quan học tập)  

 Chính phủ nên tăng kinh phí cho các trang thiết bị kiểm soát chất lượng nước thải  
 Cần có các thiết bị đo đạc chính xác  
 Lấy mẫu, trữ mẫu cần theo các quy định và quy trình  
 Tránh sai số dương khi phân tích COD (ảnh hưởng của Cl-) 

 
Các câu hỏi khác của khách mời:  
 

• Lọc mẫu bằng giấy lọc thông thường có được không?  
• Có cần thiết phải lọc tất cả các mẫu? Nếu không thì ảnh hưởng là gì?  
• Có nên lọc mẫu chứa dầu mỡ và chất béo?  

 
 

 

Hình 13: TS Phạm Huy Đông trình bày kết quả nhóm làm việc 3 
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4 Quan tâm của phương tiện truyền thông 
 
Trong cả 2 ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2012 đều có sự hiện diện của các đại diện báo đài 
địa phương.  
 
Bài báo về cuộc họp của Phái đoàn Bộ KH&CN với đội ngũ AKIZ được phát hành trên báo 
Cần Thơ và được tìm thấy tại Phụ lục 6.4. Báo cáo về sự kiện này được chiếu trên đài 
truyền hình địa phương vào ngày 24 tháng 5. 
 
Bài báo về Hội thảo quan trắc hệ thống nước thải tại các khu đô thị được phát hành trên báo 
Cần Thơ và được tìm thấy tại Phụ lục 6.5. 
Các phần của hội thảo được chiếu tại kênh địa phương của đài truyền hình Thành phố Cần 
Thơ ngày 25 tháng  năm 2012.  
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5 Kết luận và triển vọng 
 
Hội thảo được kết luận là thành công công tốt đẹp ở các phương diện 
 

• Sự quan tâm của các thành viên tham dự đối với chủ đề và do đó số lượng người 
tham dự cao  

• Các thành viên tham gia có thể tiếp xúc với nhiều nhóm quan tâm khác nhau  
• Thảo luận về các bài trình bày và trong phiên làm việc nhóm  
• Kết quả đạt được trong phiên làm việc nhóm  
• Phản hồi của người tham gia  
• Thu thập đề nghị từ/cho các bên tham gia  

Trò chuyện với khách tham dự sau Hội thảo cũng cho thấy phản hồi tích cực. Đặc biệt việc 
thực hiên các phiên làm việc nhóm được đón nhận rất tốt và miêu tả thành công trong việc 
tiếp xúc giữa các nhóm quan tâm khác nhau và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề liên quan 
đến pháp lý, kỹ thuật và phân tích. 
 
Ngoài ra hội thảo đã được hoạch định và sẽ giải quyết các khía cạnh kỹ thuật quản lý nước 
thải. Các chi tiết sẽ được làm rõ dựa trên các đề nghị của các nhóm làm việc và ưu tiên của 
các địa phương.  
Áp dụng phương pháp metaplan hoặc một phương pháp tương tự đã được lập kế hoạch 
trước và sẽ được điều chỉnh cho những câu hỏi của hội thảo nhằm đảm bảo kết quả tích 
cực nhất.  
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6 Phụ lục 
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6.1 Thời gian biểu 
 

Chương trình hội thảo đã được thực hiện  
 

Thời gian Chủ đề Người trình bày 

25 tháng 5 năm 2012 
(Điều khiển: Ông René Heinrich, IEEM, AKIZ – Điều phối dự án tại Việt Nam) 

 
Phần 1 “Giới thiệu mục đích”  

 
07.30 – 08.00 am Đăng ký đại biểu  
08.00 – 08.20 am Giới thiệu mục đích hội thảo và các Viện, trường cùng 

các dự án tham gia 
Ông René Heinrich, 
IEEM, Dự án AKIZ 

08.20 – 08.40 am Khai mạc Ông Bùi Văn Quyền, Bộ 
KH&CN – Miền Nam, Vụ 
trưởng  

08.40 – 08.50 am Chào mừng Bà Trần Thị Thảo 
Hương, Bộ Xây Dựng 

08.50 -  09.10 am Quản lý nước thải tại các khu dân cư ở Bắc Ninh Ông Vũ Xuân Thương, 
Công ty Cấp thoát nước 
Bắc Ninh 

 
Phần2 “Các khía cạnh phân tích, kỹ thuật, qui định đối với công tác quan trắc”  

09.10 – 09.50 am Khung pháp lý cho công tác quan trắc các hệ thống 
nước thải tại Việt Nam và Đức, và cách lắp đặt một hệ 
thống quan trắc xả thải gián tiếp 

Ông Frank Pogade, GfA, 
Dự án GIZ 

09.50 – 10.10 am Giải lao và xem triển lãm hình ảnh  
10.10 – 10.40 am Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác quan trắc các hệ 

thống nước thải và kinh nghiệm ban đầu từ chương trình 
quan trắc thuộc dự án AKIZ tại Khu Công Nghiệp Trà 
Nóc 

Cô Sandra Kreuter, 
Cô Inga Hӧlscher, IEEM, 
Dự án AKIZ  
 

10.40 – 11.10 am Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác quan trắc các hệ 
thống nước thải và kinh nghiệm ban đầu từ chương trình 
quan trắc thuộc dự án Quản lý nước thải - GIZ 

Bà Trương Thị Kim 
Dung – GfA – Dự án 
GIZ 

11.10 – 11.50 am Các yêu cầu phân tích cho công tác quan trắc hệ thống 
nước thải  

TS Wolfgang Genthe, 
LAR AG, Dự án AKIZ  

11.50 – 12.00 am Thảo luận  
12.00 am – 01.30 
pm 

Cơm trưa tại Nhà hàng Kim Thơ  

 
Phần 3 “Làm việc nhóm về các khía cạnh phân tích, kỹ thuật, qui định và quy chế đối với 

công tác quan trắc” 
 
01.30 – 03.00 pm Làm việc song song theo 3 nhóm: Hỗ trợ bởi: 

 Nhóm 1 – Khung pháp lý cho công tác quan trắc các hệ 
thống nước thải tại Việt Nam và điều gì có thể được cải 
thiện ở cấp độ tỉnh / trung ương?  

Ông Frank Pogade, GfA, 
Dự án GIZ 

 Nhóm 2 – Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác quan trắc 
các hệ thống nước thải và điều gì có thể được cải thiện 
ở cấp độ tỉnh / trung ương?  
 

Bà Sandra Kreuter, 
IEEM, AKIZ Project & 
Bà Trương Thị Kim 
Dung, GfA, Dự án GIZ 
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 Nhóm 3 – Yêu cầu phân tích đối với công tác quan trắc 
các hệ thống nước thải và điều gì có thể được cải thiện 
ở cấp độ tỉnh / trung ương? 

Ts. Wolfgang Genthe, 
LAR AG, Dự án AKIZ  

03.00 – 03.30 pm Giải lao  
03.30 – 03.45 pm Trình bày kết quả làm việc Nhóm 1 – Khung pháp lý cho 

công tác quan trắc các hệ thống nước thải 
Đại diện Nhóm 1 

03.45 – 04.00 pm Trình bày kết quả làm việc Nhóm 2 – Các yêu cầu kỹ 
thuật đối với công tác quan trắc các hệ thống nước thải 

Đại diện Nhóm 2

04.15 – 04.30 pm Trình bày kết quả làm việc Nhóm 3 – Các yêu cầu phân 
tích đối với công tác quan trắc các hệ thống nước thải 

Đại diện Nhóm 3

04.30 Thảo luận, tóm lược và kết thúc hội thảo Chủ trì 
 
05.30 pm Cơm tối tại Nhà hàng Ninh Kiều 
 

 
Một chuyến tham quan thực tế tại Khu Công nghiệp Trà Nóc và các cơ sở nghiên cứu của 
Dự án AKIZ (Phòng thí nghiệm hóa học...) sẽ được tổ chức cho thành viên tham dự hội thảo  
vào 4.30 chiều ngày 24 tháng 5 năm 2012. Điểm gặp mặt: Văn phòng Dự án AKIZ tại Khu 
Công nghiệp Trà Nóc II (Nhà máy Nước). 
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6.2 Danh sách các đơn vị tham dự 
 
Hội thảo chào đón hơn 80 khách mời đến từ các đơn vị sau:  
 
Cơ quan pháp lý: 
- Bộ Xây Dựng, Phòng hạ tầng Kỹ thuật  

 
Chủ sở hữu tài sản nước thải:  
- Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ, CEPIZA 
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Cà Mau  

 
Cơ quan môi trường 
- Cảnh sát môi trường Tp Cần Thơ 
- Chi cục bảo vệ môi trường Tây Nam bộ 
- Phòng bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên Và Môi Trường thành phố Cần Thơ 

(DONRE) 
- Sở Tài Nguyên Và Môi Trường thành phố Cần Thơ (DONRE) 
- Phòng tài nguyên và môi trường huyện Thới Lai, Ô Môn, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, 

Cái Răng, Ninh Kiều  
- Trung tâm quan trắc môi trường, Sở tài nguyên và môi trường Cần Thơ  
- Trung tâm phân tích môi trường Bình Dương  
- Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Đà Nẵng  
- Trung tâm quan trắc môi trường, Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Sóc Trăng  

 
Đơn vị vận hành tài sản nước thải: 
- Công ty cấp thoát nước Cần Thơ  
- Công ty Cấp nước Trà Nóc  
- Công ty xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) 
- Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng  
- Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh  
- Công ty thuốc sát trùng Cần Thơ 
- Công ty Bia Sài Gòn Miền Tây 

 
Các đơn vị nghiên cứu: 
- Bộ Khoa Học và Công nghệ, văn phòng Miền Nam tại Tp Hồ Chí Minh  
- Trung tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ, Sở Khoa học & Công nghệ thành 

phố Cần Thơ  
- Viện Hóa học và Công nghiệp Việt Nam 
- Khoa Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ  
- Viện Nghiên Cứu Biến Đổi Khí Hậu, trường Đại học Cần Thơ  
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- Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long, Trường Đại học Cần 
Thơ  

- IEEM Witten/Gerdecke 
- LAR AG, Berlin 
- United Nation University/University Bonn 
- ZEF Bonn 
- TU Darmstadt 
- TU Braunschweig 
- Trường Đại học Hanover 

 
Các dự án phát triển: 
- GIZ 
- GfA 

 
Khác: 
- Kobelco Eco Solutions Việt Nam, HCMC  
- Stepro Hà Nội 
- Công ty cổ phần Môi Trường Greentech, HCMC 
- Công ty Hai Fan Hong Kong  
- Báo  “Đời sống pháp luật” 
- Sở Ngoại vụ Cần Thơ  
- Sở Kế hoạch đầu tư Cần Thơ  
- Sở Công Thương Cần Thơ  
- Báo Cần Thơ  
- Báo Tuổi trẻ 
- Báo Thương Mại Thủy Sản 
- Công ty Docifish, Sa Đéc 
- Báo Đầu Tư 
- Truyền hình Tp Cần Thơ  
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6.3 Tài liệu phiên làm việc nhóm  
 
Nhóm 1: Khung Pháp lý 
 

HIỆN TRẠNG 
 

ĐỀ NGHỊ 

• Việc thực thi pháp luật quá yếu do 
văn bản luật chưa mang tính khả 
thi 

• Văn bản luật chồng chéo, mâu 
thuẫn =>  Được hiểu theo nhiều 
cách khác nhau => Hiểu luật 
nhưng không thực hiện 

• Quá nhiều quy định ở cấp địa 
phương, quá nhiều cơ quan, ban 
nghành, tổ chức có thể ra quy 
định- chính thức hay không chính 
thức 

• Chưa giám sát xả thải gián tiếp 
• Giá trị ngưỡng quá cao và không 

thực tế 
• Luật Tài nguyên nước (1995) 

không còn cập nhật, chưa có Luật 
về Quản lý nước thải   

• Kiểm tra, giám sát xả thải chưa 
đầy đủ  

• Phân định trách nhiệm chưa rõ 
ràng: Ai kiểm tra, tần suất? 

• Chưa có chế tài xử phạt vi phạm 
• Chưa có dữ liệu thông tin về 

nguồn ô nhiễm ở cấp cơ sở  
• Ô nhiễm nguồn nước đầu vào của 

hệ thống cấp nước 
• Nhận thức của doanh nghiệp về 

xử lý nước thải còn hạn chế  
• Thiếu chế độ khuyến khích đầu tư 

vào hệ thống nước thải 
• Chi phí đầu tư cao 

• Rà soát các văn bản luật (chồng 
chéo, mâu thuẫn) 

• Rà soát Nghị định 88, 67 
• Cải tiến công tác xây dựng văn 

bản pháp luật ở địa phương (Quy 
định rõ cơ quan nào chịu trách 
nhiệm) 

• Đưa ra Tiêu chuẩn chất lượng 
nước thải xả vào nhà máy xử lý 
tập trung  

• Phân loại các nhóm đối tượng xả 
thải gián tiếp => Cần có quy định 
xả thải cho các ngành công 
nghiệp khác nhau 

• Sự cần thiết của Luật tài nguyên 
nước mới Đưa các quy định về 
quản lý nước thải vào Luật Tài 
nguyên nước  

• Chỉ định đơn vị thực hiện giám 
sát hệ thống nước thải 

• Xử phạt nặng các doanh nghiệp 
vi phạm Luật Bảo vệ môi trường 

• Xử lý vi phạm hành chính 
• Xây dựng dữ liệu thông tin nguồn 

ô nhiễm (cấp cơ sở) 
• Thực hiện các hoạt động nâng 

cao nhận thức  
• Giảm thuế 
• Chia sẻ chi phí công nghệ môi 

trường 
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Nhóm 2: Yêu cầu kỹ thuật 
 

HIỆN TRẠNG 
 

ĐỀ NGHỊ 

• Chính sách đối nội 
• Chưa có phân loại ngành công 

nghiệp để phân tích 
• Tần số quá thấp không liên tục 
• Không được đào tạo tốt 
• Khả năng của cán bộ phân 

tích lấy mẫu 
• Thiếu cơ sở vật chất 
• Quy trình phân tích không tuân 

thủ 
• Chính sách với người làm 

công viêc quan trắc 
• Thiếu kế hoạch cập nhật cho 

việc phát triển 
• Ngân sách 
• Quản lý 
• Ít chú ý đến quan trắc gián tiếp 
• Cơ sở vật chất phòng thí 

nghiệm  
• Thiết bị cũ 
• Bảo dưỡng  
• Thiếu quy trình lấy mẫu 
• Bảo quản mẫu 
• Không quan tâm đến vấn đề 

khí tượng thủy văn 

• Đào tạo và đào tạo lại  
• Đề nghị những chỉ tiêu cụ thể cho 

từng ngành công nghiệp  
• Nhiều tiền hơn sẽ trách nhiệm hơn 
• Phân loại lựa chọn chỉ tiêu phân tích 

phù hợp với từng ngành công nghiệp 
cụ thể  

• Nhà quản lý + nhà đầu tư cùng nhau 
• Tiếp tục cập nhật kế hoạch quan trắc 
• Mời chuyên gia nước ngoài đao tạo 

nhân viên  
• Xin tài trợ từ NGO  
• Xã hội hóa xử lý nước thải 
• Đầu tư nhiều hơn cho thiết bị 
• Các đối tượng xả thải và cơ quan 

quản lý đều phải có quy trình quan 
trắc  

• Kiểm tra chất lượng phân tích của 
phòng thí nghiệm 

• Xây dựng nhiều trung tâm quan trắc 
và cảnh báo bằng hệ thống máy tính  

• Hỗ trợ thêm kinh phí cho người đi 
quan trắc 

• Mua bảo hiểm sức khỏe, Giảm thời 
gian làm việc 

• Thiết bị đủ bảo họ lao động 
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Nhóm  3: Yêu cầu phân tích 
 

HIỆN TRẠNG 
 

ĐỀ NGHỊ 

• Thời gian lấy mẫu không phù hợp 
(Lấy mẫu nước thải tại hố ga lúc trời 
mưa) 

• Dụng cụ lấy mẫu 
• Thời tiết  
• Vị trí lấy mẫu  
• Tốc độ dòng chảy  
• Trữ mẫu  
• Nước thải được thoát ra ao, hồ trong 

thành phố và được thấm tự nhiên 
• Thu mẫu nhưng không đánh giá 
• Dụng cụ (ống đong, bình định mức,..) 

không đúng tiêu chuẩn 
• Chờ đặt mua hóa chất, kết quả từ 

phòng thí nghiệm mất nhiều thời gian 
• Thiếu hóa chất hoặc hóa chất không 

đảm bảo đúng yêu cầu 
• Thời gian phân tích lâu 
• Ảnh hưởng của hóa chất cố định 

mẫu  
• Thiết bị đã qua nhiều lần không đảm 

bảo độ chính xác  
• Khó khăn trong phân biệt Nito Kendal 

và tổng Nito 
• Thiếu trang thiết bị  
• Phân tích COD hạn chế sai số dương 

(ảnh hưởng của Cl) 
• Thiếu phương pháp chuẩn  
• Các quy chuẩn chưa đồng nhất hoặc 

quá cao 
• Chưa có tiêu chí để xây dựng một 

chương trình quan trắc nước thải cho 
khu công nghiệp 

• Một vài thông số kết quả đầu ra lớn 
hơn đầu vào 

• Kết quả mang tính chủ quan  

• Đào tạo cho bộ phận thí 
nghiệm, lấy mẫu 

• Đào tạo nâng cao năng lực 
cán bộ, tham quan học tập tại 
các đơn vị có kinh nghiệm 
thực hiện 

• Nhà nước nên có quy định cấp 
thiết bị cho ngành thoát nước 
kiểm tra nước thải 

• Cần có thiết bị đo chính xác 
• Đọc kỹ tiêu chuẩn (nếu có) 
• Đưa ra quy trình chuẩn cho 

việc lấy mẫu phân tích  
• Quy chuẩn về chất lượng xử lý 

nước thải 
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6.4 Bài báo về chuyến viếng thăm của Thứ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ  
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6.5 Bài báo về Hội thảo Dự án AKIZ 
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6.6 Bài báo về Quản lý nước thải tại Khu Công nghiệp ở Cần Thơ  
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6.7 Các bài thuyết trình 
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6.7.1 Các bài trình bày ngày 24 tháng 5, 2012 

Bài trình bày của Cô Sandra Kreuter 
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Bài trình bày của CEPIZA 
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6.7.2 Các bài trình bày ngày 25 tháng 5, 2012 

Bài trình bày của Ông René Heinrich 
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Bài trình bày của Bà Trần Thị Thảo Hương 
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Bài trình bày của Ông Vũ Xuân Thương 
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Bài trình bày của Ông Frank Pogade 
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Bài trình bày của Cô Sandra Kreuter và Cô Inga Hoelscher 
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Bài trình bày của Cô Trương Thị Kim Dung 
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Bài trình bày của Ông Wolfgang Genthe 
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