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Tóm tắt 

 
Đà Nẵng là một trong những thành phố đối tác Nexus của Dự án khu vực "Quản lý tổng hợp 
tài nguyên tại các thành phố châu Á: mối quan hệ đô thị" được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế CHLB Đức (Bộ BMZ) và được thực hiện bởi GIZ.  
 
Trong bối cảnh này, dự án sau đây đã được thống nhất giữa GIZ/dự án Nexus và UBND TP. 
Đà Nẵng/ Sở Kế hoạch và Đầu tư: "Thu gom nước thải bằng chân không, xử lý nước thải 
(sản xuất khí sinh học biogas) và sử dụng các sản phẩm phụ (nước tưới tiêu và phân bón 
từ các nhà máy sản xuất khí sinh học) cho nông nghiệp đô thị".  
 
Một biên bản ghi nhớ đã được ký kết vào tháng 11 năm 2013 giữa các bên liên quan và 
nhóm công tác Nexus (NTF) đã được thành lập vào tháng 12 năm 2013 để điều phối các 
hoạt động tương ứng một cách liên ngành.  
 
Sau khi tiến hành một cuộc khảo sát hộ gia đình trên diện rộng vào tháng 3 năm 2014 tại 
khu vực ven biển phía Đông của Đà Nẵng, phường An Hải Bắc thuộc khu vực ven biển phía 
Đông của Đà Nẵng đã được chọn để nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống thu gom và thoát 
nước bằng công nghệ chân không vào tháng 4 năm 2014.  
 
Báo cáo nghiên cứu về hệ thống thoát nước chân không cho dự án thí điểm tại phường An 
Hải Bắc thuộc khu vực ven biển phía Đông của TP. Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 8 năm 
2014 phản ánh các kết quả nghiên cứu tương ứng bao gồm cả việc so sánh chi phí giữa 
việc lắp đặt hệ thống thoát nước chân không so với hệ thống thoát nước trọng lực tại 
phường An Hải Bắc.  
 
Kết quả nghiên cứu đã được chia sẻ với UBND TP. Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, nhóm công tác Nexus tại Đà Nẵng cũng như với văn phòng đại 
diện của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.  
 
Tham vấn công cộng và sự đồng thuận của cộng đồng phường An Hải Bắc 
 
Trước khi tiến hành nghiên cứu chuyên sâu vào tháng 4 năm 2014, cộng đồng phường An 
Hải Bắc đã được tham vấn ý kiến thông qua lãnh đạo các tổ dân phố, một cuộc họp tham 
vấn cộng đồng cũng đã được tổ chức nhằm đạt được sự đồng thuận của cộng đồng. Nhóm 
nghiên cứu đã không chỉ nhận được sự chấp thuận của cộng đồng phường An Hải Bắc để 
tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa, người dân còn rất thân thiện và hợp tác trong quá trình tiến 
hành nghiên cứu và cho phép nhóm nghiên cứu tiếp cận vào đến bên trong nhà vệ sinh, 
nhà bếp, phòng tắm và nhà của họ để thực hiện đo đạc và thiết kế vị trí lắp đặt vệ sinh để 
đưa ra các giải pháp đấu nối hộ gia đình phù hợp. Những vấn đề chính các cư dân của 
phường An Hải Bắc đã phàn nàn đó là mùi hôi phát sinh ở đường đi bộ hẹp ở phía sau nhà 
của họ (đường cống sau) khiến họ không thể mở cửa sau vì đường cống sau là nơi trú ẩn lý 
tưởng của các loài chuột và gián. Trong mùa mưa, nếu ngập lụt lớn xảy ra thì nhà vệ sinh 
của họ sẽ không thể sử dụng được nữa và các chất thải hầm cầu sẽ bị lẫn vào trong nước 
lụt trên đường phố.  
 
Vào tháng 6 năm 2014 các kết quả nghiên cứu được trình bày trước cộng đồng phường An 
Hải Bắc và đạt được sự đồng thuận và ủng hộ việc tiến hành các bước tiếp theo để thực 
hiện dự án thí điểm về hệ thống thoát nước chân không tại phường An Hải Bắc. Cộng đồng 
địa phương còn đồng ý tiếp đón 50 đại biểu quốc tế của các thành phố Nexus khác nhân dịp 
Hội thảo khu vực Nexus lần thứ ba được tổ chức tại TP. Đà Nẵng từ 25 đến 27 tháng 6, 
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2014 tại cuộc họp chung tại nhà họp cộng đồng và người dân và lãnh đạo các tổ dân phố đã 
bày tỏ sự quan tâm của họ và đồng thuận ủng hộ việc lắp đặt hệ thống thoát nước chân 
không. 
 
Hợp tác với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
 
Trong các cuộc thảo luận với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các bên đã nhất trí rằng 
hiện nay chưa có một mô hình quản lý phân bùn hiệu quả nào ở Việt Nam. Bể tự hoại gia 
đình hầu hết đều không được thiết kế và vận hành đúng kỹ thuật. Hoạt động thông hút, vận 
chuyển và đổ thải phân bùn hầu hết do khối tư nhân đảm nhiệm và chính quyền chưa kiểm 
soát được. Đây là tình trạng xảy ra phổ biến và gây ra nhiều vấn đề môi trường. Các 
nguyên nhân khiến nước thải trong hệ thống thoát nước chung có nồng độ chất ô nhiễm 
thấp bao gồm: tỷ lệ đấu nối hộ gia đình thấp, thành phần hữu cơ trong nước thải được xử lý 
hay phân hủy sơ bộ trong bể tự hoại và kênh, mương thoát nước, nước ngầm xâm nhập 
vào hệ thống cống, và do đặc điểm của hệ thống thoát nước chung, nước mưa được  
thu gom lẫn với nước thải.1  
 
Vì thế, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần phải có một hệ thống tiêu thụ điện năng thấp và có 
khả năng thu hồi tài nguyên từ bùn thải hoặc tái sử dụng nước thải đã được xử lý. Hệ thống 
thoát nước chân không là một giải pháp thay thế và nên được thực hiện thí điểm.  
Trong khuôn khổ của Dự án “Phát triển thành phố Đà Nẵng bền vững" của Ngân hàng Thế 
giới, việc thu gom và xử lý nước thải cũng như nước mưa và cải thiện hệ thống thoát nước 
đóng một vai trò liên quan.  
 
Do đó, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng tài trợ cho một dự án thí điểm về thu gom nước thải 
bằng công nghệ chân không tại Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án được đề cập ở trên nếu 
các quy định mua sắm/đấu thầu của Ngân hàng Thế giới được tuân thủ (cung cấp thông số 
kỹ thuật, chứng minh rằng có thị trường cung cấp công nghệ chân không, chứng nhận quy 
chuẩn thiết kế).  
 
Quy chuẩn thiết kế 
 
Vì hiện tại ở Việt Nam chưa có quy chuẩn thiết kế về hệ thống thoát nước chân không, quy 
chuẩn DIN EN 1091 Hệ thống thoát nước chân không bên ngoài tòa nhà (tháng 2 năm 1997) 
và DWA-A 116-1E Hệ thống thoát nước đặc biệt (Phần 1: Hệ thống thoát nước chân không 
bên ngoài tòa nhà) (tháng 3 năm 2005) có thể được sử dụng (vui lòng xem Phụ lục 2). 
 
Miêu tả / điều kiện của hệ thống thoát nước chân không 
 
Hệ thống thoát nước chân không cung cấp các khả năng nhằm giảm tác động môi trường, 
làm tăng tải trọng hữu cơ với các tùy chọn tái sử dụng và xử lý bùn thải để sản xuất năng 
lượng, nước tưới tiêu và phân bón. Đây là một hệ thống hoàn toàn khép kín (không hề bị rò 
rỉ) được lựa chọn đặc biệt cho các khu vực bằng phẳng, dễ bị ngập lụt có mực nước ngầm 
cao và ít không gian để lắp đặt đường ống. Hệ thống này mất ít thời gian thi công hơn, do 
đó chi phí xây dựng sẽ ít hơn và giảm sự bất tiện cho người dân do thực hiện theo chiến 
lược "can thiệp tối thiểu" và cũng cho phép việc đặt tuyến đường ống linh hoạt và dòng chảy 
dao động. Hệ thống này được xem là một công nghệ "chi phí thấp" so với hệ thống thoát 
nước trọng lực.  

                                                
1
 Xem “Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị tại Việt Nam”/Australian Aid/Ngân hàng Thế giới, 

Tháng 12 năm 2013 
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Hệ thống thoát nước chân không như đã được chỉ ra ở trên là một hệ thống thoát nước 
riêng (việc thoát nước mưa và nước thải được tách ra) trong khi hệ thống trọng lực đang đã 
và được áp dụng tại Việt Nam là một hệ thống thoát nước chung (thoát nước nước mưa và 
thoát nước thải kết hợp). Hệ thống thoát nước chung thì chỉ có thể tận dụng được phân bùn 
từ các bể tự hoại với tải trọng hữu cơ thấp và nước thải pha loãng khi được tải đến các nhà 
máy xử lý nước thải (nhà máy XLNT). Tuy nhiên, tại các nhà máy XLNT nước thải pha 
loãng với hầu như không có phân bùn bên trong (vì phần lớn phân bùn vẫn còn trong bể tự 
hoại từ từ thấm xuống đất và nước ngầm) vẫn đang được xử lý gây ra việc tiêu tốn năng 
lượng rất cao. 
 
Bể tự hoại 
 
Nói về bể tự hoại chúng ta nên xem xét rằng các bể tự hoại theo định nghĩa phải có ít nhất 
hai ngăn, tốt hơn là ba ngăn để xử lý các phân bùn một cách đầy đủ.  
 
Trong thực tế, các bể tự hoại trong hầu hết các gia đình Việt Nam được xây dựng từ gạch 
hoặc bê tông và chỉ bao gồm một ngăn đôi khi thậm chí không có đáy. Ngay cả nếu chúng 
được xây dựng có đáy, gạch và bê tông sẽ bị hỏng sau 3-5 năm và hậu quả là phân bùn sẽ 
liên tục thấm vào đất và nước ngầm.  
Trong cuộc nghiên cứu chuyên sâu của GIZ vào tháng 4 năm 2014, kết quả cho thấy rằng 
đại đa số các bể tự hoại tại phường An Hải Bắc được xây dựng vào khoảng năm 2000 và 
chưa bao giờ được thông hút.  
Việc ô nhiễm đất, nước ngầm và sông Hàn với vi khuẩn coli là một thực tế.  
 
So sánh chi phí 
 
Chi phí đầu tư 2 
Là một phần của nghiên cứu chuyên sâu của GIZ tại phường An Hải Bắc vào tháng Tư năm 
2014, việc so sánh chi phí liên quan đến chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành và bảo trì 
giữa hệ thống thoát nước chân không và hệ thống trọng lực đã được thực hiện. 
 
Chi phí đầu tư cho hệ thống thoát nước chân không là 6.753.730.129 đồng (231,308 Euro) 
trong khi chi phí đầu tư cho hệ thống trọng lực lên đến 12.670.428.291 đồng (433,984 Euro). 
Do đó, chi phí đầu tư hệ thống trọng lực cao hơn 53% so với hệ thống thoát nước chân 
không. Việc sử dụng hệ thống thoát nước chân không sẽ tiết kiệm được 47% tổng chi phí. 
 
Suất đầu tư cho từng hộ gia đình 
 
Chi phí đầu tư cho mỗi hộ gia đình là 61.397.455 đồng (2264,59 Euro) đối với hệ thống 
thoát nước chân không, trong khi mức đầu tư này lên đến 115.185.711 đồng (4248,57 Euro) 
đối với hệ thống thoát nước trọng lực. 
 
Chi phí vận hành và bảo trì 3 
 
Chi phí vận hành và bảo trì của hệ thống chân không là 142.094.000 đồng/năm trong con số 
này lên tới 519.148.216 đồng/năm đối với hệ thống trọng lực.  

                                                
2
 Chi phí đầu tư chưa bao gồm thuế, hải quan và các chi phí quản lý. Tỷ giá ngoại tệ được áp dụng là 

1 Euro = 29.198 đồng.  
3
 Chi phí đầu tư chưa bao gồm thuế, hải quan và các chi phí quản lý. Tỷ giá ngoại tệ được áp dụng là 

1 Euro = 29.198 đồng.  
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Đấu nối hộ gia đình với hệ thống thoát nước chân không so với hệ thống thoát nước 
trọng lực 
 
Cũng cần phải nói rằng việc đấu nối của các hộ gia đình áp dụng hệ thống thoát nước chân 
không là một chiến lược “can thiệp tối thiểu” ít gây xáo trộn cho các hộ gia đình. Nhà vệ sinh, 
nhà bếp, phòng tắm của họ sẽ được kết nối với các đường ống của hệ thống thoát nước 
chân không thông qua phần sau của ngôi nhà, đặt các đường ống chân không trong lối đi 
hẹp phía sau nhà (đường cống sau).  
 
Việc đấu nối các hộ gia đình với hệ thống thoát nước trọng lực bắt buộc phải đi xuyên qua 
phòng khách của ngôi nhà từ phía sau ra phía trước gây ra nhiều xáo trộn hơn và tốn kém 
nhiều chi phí hơn.  
 
Tiêu thụ năng lượng 
 
Việc tiêu thụ năng lượng của hệ thống thoát nước chân không là thấp hơn so với lượng 
năng lượng tiêu thụ của hệ thống thoát nước trọng lực.  
Đối với hệ thống chân không, các máy bơm cần có để khởi động từ các trạm chân không và 
chỉ bơm sau khi áp lực âm ở trong đường ống đạt -0,8 bar (cứ mỗi 3-4 giờ). Trong khi đó, 
các máy bơm thoát nước trọng lực phải bơm liên tục.  
 
Trong trường hợp mất điện, hệ thống chân không vẫn tiếp tục hoạt động cho đến 3-4 giờ. 
Sau đó, việc xả thải nhà vệ sinh sẽ kết thúc. Tuy nhiên, việc mất điện thường được khắc 
phục trong thời hạn nhất định 3-4 giờ tại Đà Nẵng. Ngoài ra cũng có thể cài đặt một pin dự 
phòng trong đó cung cấp thêm một thời gian phục vụ từ 2-3 giờ hoặc dùng máy phát điện 
dự phòng trong trường hợp mưa bão mất điện kéo dài.  
 
So với hệ thống trọng lực thông thường, hệ thống chân không luôn có ít nhất một bộ đệm 
giữ cho hệ thống hoạt động 3-4 giờ. Hệ thống trọng lực thông thường thì không như vậy. Hệ 
thống trọng lực ngay lập tức ngừng hoạt động một khi không có điện bởi vì các máy bơm 
phải có điện để liên tục bơm nước thải.  
 
Địa điểm đặt trạm chân không 
 
Yêu cầu diện tích đối với địa điểm đặt trạm chân không là 10-12 m2 của một khu vực thuộc 
sở hữu của chính quyền Đà Nẵng để tránh các cuộc đàm phán kéo dài với người dân sở 
hữu mảnh đất. Trong thời gian hiện tại, trạm chân không nên được lắp đặt gần khu vực thí 
điểm. Trạm chân không này được thiết kế để có thể đấu nối lên đến 500 hộ gia đình xử lý 
nước thải bao gồm phân bùn.  
 
Trạm chân không có thể được lắp đặt trong một container 20 feet với mục đích bảo vệ và 
đồng thời có thể di động để đặt vào vị trí khác sau này nếu có yêu cầu mở rộng quy mô.  
Trạm chân không phải được đấu nối với đường ống thoát nước hiện có dẫn đến nhà máy 
XLNT. Vì hiện tại đang có hệ thống đường ống thoát nước chung hiện có (kết hợp nước 
mặt và nước thải) tại phường An Hải Bắc nên rất dễ dàng để đấu nối trạm chân không trong 
khu vực phường An Hải Bắc vào hệ thống thoát nước chung (kết hợp nước mặt và nước 
thải) hiện có. 
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Hỗ trợ của GIZ 
 
GIZ hỗ trợ cho UBND TP. Đà Nẵng / Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực 
sau:  

Chuẩn bị các thông số kỹ thuật (tháng 10/2014)  

Chứng minh rằng trên thị trường có các đơn vị công cấp giải pháp công nghệ chân không 
(cung cấp tên 3 công ty Việt Nam) (tháng 10/2014)  

Các vấn đề về quy chuẩn thiết kế (dịch bản Quy chuẩn DIN EN 1091 từ tiếng Anh sang 
tiếng Việt), xác nhận công nghệ (tháng 10/2014)  

Triển khai công việc xây dựng bao gồm cả việc đào tạo tại chỗ cho các công nhân kỹ thuật 
(tháng 1 - tháng 3/2015)  

Đào tạo công tác vận hành, bảo dưỡng & sửa chữa cho các cán bộ của Nhà máy thoát 
nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (tháng 1 - tháng 3/2015)  

Dịch vụ tư vấn bao gồm giám sát việc thi công và lập thành tài liệu thông qua GIZ (tháng 1 - 
tháng 3/2015) 

Nâng cao nhận thức và dịch vụ tư vấn cho những người thụ hưởng/ người sử dụng (tháng 
1 - tháng 3/2015) 

Giám sát và đánh giá, chuẩn bị mở rộng quy mô (tháng 4 - tháng 12/2015)  

• Phân tích thành phần của bùn thải (lấy mẫu từ bồn chân không) (tháng 4 - tháng 10/2015)  

• Phân tích sự hài lòng của người thụ hưởng/người sử dụng (khảo sát hộ gia đình) (tháng 4 
- tháng 6/2015)  

• Lựa chọn và nghiên cứu khu vực để nhân rộng quy mô (tháng 7 - tháng 10/2015)  

• Ước tính chi phí của nhà máy xử lý nước thải bao gồm việc sản xuất khí gas sinh học sử 
dụng các sản phẩm phụ (nước tưới tiêu và phần cặn thừa từ khí gas sinh học) cho nông 
nghiệp (đô thị) (tháng 11- tháng 12/2015)  
 
Dịch vụ tư vấn liên quan đến quy định về mức phí mới về nước thải (phí đấu nối, thuế, v.v.) 
phối hợp cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) 
(tháng 3 - tháng 12/2015).   
 
Như đã biết, việc thực hiện thí điểm hệ thống thoát nước chân không tại phường An Hải 
Bắc chỉ là bước đầu tiên để đạt được mục tiêu đã được thoả thuận của dự án “Thu gom 
nước thải bằng chân không, xử lý nước thải (sản xuất khí sinh học biogas) và sử dụng các 
sản phẩm phụ (nước tưới tiêu và phân bón từ các nhà máy sản xuất khí sinh học) cho nông 
nghiệp đô thị” đã nêu trong Bản ghi nhớ hợp tác.  
 
Tất cả các điểm được đề cập trong phần Tóm tắt được tiếp tục diễn giải cụ thể hơn trong 
trong phần nghiên cứu dưới đây. Đặc biệt, nghiên cứu cũng chú trọng chỉ ra những ưu điểm 
của hệ thống thoát nước chân không/hệ thống thoát nước riêng so với các bể tự hoại thông 
thường và hệ thống thoát nước trọng lực. 
 
 



 
 
 
 
Kế hoạch triển khai 2014 - 2015 
 
Chuẩn bị đấu thầu, đánh giá, triển khai và đào tạo T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Chuẩn bị các thông số kỹ thuật (Tháng 10/2014)          

Chứng minh rằng trên thị trường có các đơn vị công cấp giải pháp công nghệ chân không  
(cung cấp thông tin 3 công ty Việt Nam) 

         

Vấn đề về quy chuẩn thiết kế (dịch Quy chuẩn DIN EN 1091 từ Anh sang Việt), xác nhận công nghệ           

Công bố đấu thầu (Tháng 11/2014)          

Đánh giá thầu (Tháng 12/2014)          

Ký hợp đồng với công ty (Tháng 12/2014)          

Triển khai công việc xây dựng bao gồm cả việc đào tạo tại chỗ cho các công nhân kỹ thuật           

Đào tạo vận hành, bảo dưỡng & sửa chữa cho cán bộ Nhà máy thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng           

Dịch vụ tư vấn bao gồm giám sát việc thi công và lập thành tài liệu thông qua GIZ           

Nâng cao nhận thức và dịch vụ tư vấn cho những người thụ hưởng/ người sử dụng          

 
 
Giám sát & đánh giá, chuẩn bị cho việc nhân rộng quy mô  T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Phân tích thành phần của bùn thải (lấy mẫu từ bồn chân không)           

Phân tích sự hài lòng của người thụ hưởng/người sử dụng (khảo sát hộ gia đình)           

Lựa chọn và nghiên cứu khu vực để nhân rộng quy mô           

Ước tính chi phí của nhà máy xử lý nước thải bao gồm việc sản xuất khí gas sinh học sử dụng các sản 
phẩm phụ (nước tưới tiêu và phần cặn thừa từ khí gas sinh học) cho nông nghiệp (đô thị)  

         

Dịch vụ tư vấn liên quan đến quy định về mức phí mới về nước thải (phí đấu nối, thuế, v.v.) phối hợp 
cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (World Bank)  

         

 



 

 

1.0 Giới thiệu: Phương pháp tiếp cận Nexus 

 
Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương làm gia tăng nguy cơ 
khoảng cách các nguồn cung cấp, đặc biệt là nguồn cung cấp nước và các hệ thống vệ sinh 
môi trường, nguồn cung cấp năng lượng , sử dụng đất và an ninh lương thực. Tuy nhiên, 
phần lớn các thành phố và chính quyền địa phương tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
tiếp tục lập kế hoạch và quản lý theo ngành và trong ranh giới phạm vi thành phố, và hiếm 
khi được triển khai một cách phối hợp và tổng hợp. Do vậy, họ không thể tối đa hóa sự 
tương tác và phối hợp giữa các lĩnh vực nước, năng lượng và an ninh lương thực và các 
đồng lợi ích tiềm năng phát sinh từ việc lập kế hoạch và quản lý tài nguyên tổng hợp cho 
các thành phố và khu vực của họ. 
 
Ngày càng có minh chứng rõ ràng rằng dấu chân tài nguyên của các thành phố, cũng như 
các ranh giới của hệ sinh thái, đã vượt qua ranh giới hành chính và kêu gọi sự phối hợp 
giữa các cá nhân và các tổ chức. Sự cần thiết phải lập kế hoạch tổng hợp đòi hỏi một cách 
tiếp cận đa ngành cũng như việc quản lý nhà nước hiệu quả và năng động. 
 
Cách tiếp cận mối quan hệ (nexus approach) nhằm hướng đến các quy trình lập kế hoạch 
và quản lý tổng hợp các lĩnh vực then chốt như năng lượng, nước và an ninh lương thực, 
và điều này có thể đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững lâu dài của các thành phố 
và khu vực đang phát triển nhanh chóng. Điều này là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh 
này, nhằm thu hút sự tham gia của các cá nhân và các chính quyền địa phương hướng đến 
việc lập kế hoạch và quản lý tổng hợp các lĩnh vực có mối quan hệ với nhau. 
 
Để đáp ứng những nhu cầu này, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ và Ủy ban Kinh tế và 
Xã hội Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) đang triển khai dự án 
" Quản lý tổng hợp tài nguyên tại các thành phố Châu Á: đô thị Nexus" được tài trợ bởi Bộ 
Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ). Dự án này hỗ trợ 10 thành phố tại sáu quốc 
gia, cụ thể là: Trung Quốc, Indonesia, Mông Cổ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Bước đầu, dự án hướng đến cấp địa phương, bằng cách cung cấp tư vấn kỹ thuật cho 
chính quyền địa phương /các văn phòng lập kế hoạch thông qua các chuyên gia quốc tế và 
quốc gia và bằng cách xúc tiến việc thành lập nhóm chuyên trách công tác Nexus. Dự án 
giám sát việc thiết kế, lập kế hoạch và nếu có thể, triển khai thực hiện các sáng kiến nexus 
thực tế (tập trung vào các lĩnh vực nước, năng lượng và/hoặc an ninh lương thực) và đồng 
thời tìm cách để nhân rộng các kinh nghiệm thu được ở cấp địa phương lên cấp quốc gia và 
cấp đối thoại khu vực cũng như phát triển nền tảng học tập chia sẻ kinh nghiệm nhằm đạt 
được một sự tổng hợp kiến thức và các khả năng cùng phối hợp hành động. Điều này sẽ 
đặt nền móng cho việc nhân rộng cách tiếp cận mối quan hệ/cách tiếp cận nexus lên quy 
mô quốc gia và khu vực. Bên cạnh việc lồng ghép các nguyên tắc mối quan hệ (nexus) và 
cách thức thực hiện vào các tổ chức trong khu vực, các bên liên quan từ chính quyền địa 
phương, các viện nghiên cứu, các mạng lưới và các tổ chức phi chính phủ sẽ được hỗ trợ 
liên quan đến việc phát triển năng lực nhằm kết hợp các kỹ năng quản lý và chuyên môn 
mới xuyên suốt trong các tổ chức trên. 
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2.0 Bối cảnh chiến lược tại Việt Nam 

 
Việt Nam là một quốc gia với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Trong thập kỷ vừa qua, dân số 
đô thị của cả nước đã tăng từ 18 triệu lên đến 25 triệu và dự kiến đạt 45 triệu (50 % dân số) 
đến năm 2025. 
 
Tỷ lệ phát triển đô thị cao và gia tăng mật độ dân số đô thị tạo áp lực tăng lên đặc biệt đối 
với cơ sở hạ tầng đô thị ở các thành phố lớn.  
 
Sự bất cập của cơ sở hạ tầng đô thị bao gồm nước, hệ thống vệ sinh và năng lượng là các 
trở ngại chính làm giảm năng lực cạnh tranh, chất lượng cuộc sống và các khía cạnh phát 
triển trong tương lai của Việt Nam. 
 
Tình hình còn trở nên trầm trọng hơn do một số lượng lớn các trung tâm đô thị ở dọc 3000 
km bờ biển phải đối mặt với mực nước biển dâng cao, mực nước ngầm cao, đất ngập nước 
(đất phù sa) với các dòng sông chảy vào đại dương, lũ lụt thường xuyên, các cơn bão lớn 
và nước ròng chảy theo nước ngầm vào các con sông và đại dương. 
 
Điều kiện tiếp cận đến các dịch vụ vệ sinh môi trường vẫn còn thấp tại nhiều khu vực đô thị. 
 
Phần lớn các hộ gia đình sử dụng hầm tự hoại, tuy nhiên họ không có xây dựng nắp mở để 
bảo trì và làm sạch hầm cầu.4 
 
Hơn nữa, chỉ có nước thải của các hầm tự hoại được kết nối với hệ thống thoát nước - nếu 
có. 
 
Vì lý do này, các nhà máy xử lý nước thải chỉ nhận nước thải pha loãng hầu như không 
chứa bùn để có thể được sử dụng để sản xuất năng lượng hoặc phân bón hữu cơ và phân 
bắc. 
 
Tuy nhiên, các khu vực rộng lớn được xử lý bởi các nhà máy xử lý chưa hiệu quả và các hồ 
chứa phát sinh khí mê-tan có tác động đến môi trường cao hơn gấp 25 lần so với lượng khí 
thải CO2 (dấu ấn sinh thái). 
 
Bùn còn giữ lại trong các hầm tự hoại hầu như không bao giờ được hút sạch với mặt đáy 
hầm bị ăn mòn theo thời gian và các chất thải dần xâm nhập vào mạch nước ngầm trong 
khi các bơm thông gió làm ô nhiễm không khí với khí mê-tan phát ra. 
 
Vì vậy, việc giới thiệu một hệ thống xử lý nước thải kinh tế và kỹ thuật khả thi để đấu nối các 
nhà vệ sinh của các hộ gia đình, khách sạn, nhà hàng và các đơn vị thương mại khác trong 
khu vực nội thị trực tiếp vào hệ thống thoát nước là rất quan trọng. Để triển khai và thực 
hiện có hiệu quả hệ thống này, cần phải có một quy định bắt buộc đấu nối đối với tất cả mọi 
người trong khu vực. 
 
Hầm tự hoại đơn lẻ không được coi là một giải pháp phù hợp cho các cụm dân cư đô thị. 
 
 

                                                
4
 Để hút vệ sinh hầm cầu/hầm tự hoại cần phải khoan và phá hủy gạch trên sàn nhà 
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 3.0 Dự án Nexus thí điểm tại thành phố Đà Nẵng: Cơ sở hợp lý 

 
Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư của Việt Nam và là một thành phố trực thuộc Trung Ương 
và có quyền tự chủ hành chính ở mức đáng kể.  
 
Chính phủ Việt Nam đã thành lập một khu vực kinh tế trọng điểm thứ ba tại khu vực miền 
Trung mà Đà Nẵng là thành phố trung tâm.  
 
Chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết phát triển thành phố trở thành thành phố “xanh” 
đến năm 2025.   
 
Trong bối cảnh này, thành phố Đà Nẵng đang cố gắng theo đuổi chiến lược nước thải bền 
vững.  
 
Ngân hàng Thế Giới đang hỗ trợ chiến lược này bằng dự án “Phát triển bền vững thành phố 
Đà Nẵng”.   
 
Mục tiêu của dự án này là mở rộng sự tiếp cận của người dân thành phố với các dịch vụ cải 
tiến về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải.5 
 
Dự án GIZ “Quản lý tổng hợp tài nguyên tại các thành phố Châu Á: mối quan hệ đô thị” (sau 
đây gọi tắt là “Dự án GIZ Nexus”) cùng với các đối tác thành phố là Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(Sở KHĐT) được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (UBND TP) đã xác 
định dự án thí điểm sau đây tại thành phố Đà Nẵng:  
 
“Thu gom nước thải bằng chân không, xử lý nước thải (sản xuất khí sinh học biogas) 
và sử dụng các sản phẩm phụ (nước tưới tiêu và phân bón từ các nhà máy sản xuất 
khí sinh học) cho nông nghiệp đô thị”. 
 
Để triển khai dự án, một nhóm chuyên trách Nexus (gọi tắt là Nhóm Nexus) đã được thành 
lập bởi Quyết định của UBND TP và Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký để chính thức 
hóa quan hệ hợp tác giữa dự án GIZ Nexus và Sở KHĐT.  
 
Việc hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và GIZ đang được hướng tới với sự xúc tiến từ phía 
Sở KHĐT và UBND TP. Việc chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn giữa các bên cũng đang 
được tiến hành. 
 

4.0 Các lợi ích của hệ thống thoát nước chân không 

 
Hệ thống thoát nước chân không là một cách tiếp cận khả thi cả về mặt tài chính và về mặt 
kỹ thuật do nước thải và nước mưa được thoát riêng biệt. Thêm vào đó, lợi thế của hệ 
thống này so với trước đây là hệ thống đường ống có thể được duy trì do các đường ống 
thoát nước chân không được đặt bên trong trong khi vẫn giữ các đường ống thoát nước 
mưa. Hệ thống thoát nước chân không là một hệ thống hoàn toàn khép kín với ống nhựa 
PVC 90 mm. 
 

                                                
5
 Việc tham khảo chỉ đối với mảng nước/nước thải trong báo cáo này và không có liên quan đến các lĩnh vực khác của dự án 

Ngân hàng Thế Giới “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”. 
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Hệ thống thông thường dựa vào trọng lực thoát nước, bơm và hệ thống mương đào đắt tiền 
gồm các ống bê tông đường kính 150-200 mm bao gồm cả hố ga hệ thống thoát nước nước 
thải, nước mưa với giá cả cao đối với đại đa số các trung tâm đô thị. 
 
Thêm vào đó, hệ thống thoát nước thải thông thường đòi hỏi các khu vực với diện tích lớn 
cho các nhà máy xử lý nước thải với các hồ chứa mở rộng. Các hồ này là nguồn phát sinh 
khí mê-tan gây tác hại nghiêm trọng đến khí hậu gấp 25 lần so với khí CO2 (dấu ấn sinh 
thái).  
 
Trong các thời gian thiếu đất và lợi ích sử dụng đất (đánh đổi) cạnh tranh, hệ thống xử lý 
nước thải chân không giảm việc sử dụng đất cần thiết cho việc sử dụng đất cạnh tranh khác 
và giảm chi phí tổng thể cho việc lắp đặt và bảo trì đối với việc "can thiệp tối thiểu" nên 
được ủng hộ.  
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5.0 So sánh tổng quát giữa hệ thống chân không và hệ thống hầm vệ sinh tự hoại 

 
Bảng sau đây so sánh hệ thống thoát nước của chân không và hầm tự hoại  
 

HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG HẦM TỰ HOẠI 

Hệ thống kín hoàn toàn – không phát sinh 
mùi bên trong nhà cũng như dọc theo tuyến 
cống thoát nước 

Hệ thống hở – luôn phát sinh mùi hôi thối 

Không thấm nước ra ngoài – bảo vệ nguồn 
nước ngầm  

Nguy cơ làm nhiễm bẩn nguồn nước ngầm 
và đất do hầm tự hoại bị nứt và nước thải 
thấm ra ngoài môi trường 

Không xảy ra quá trình kỵ khí do nước thải liên 
tục được hút đi – không phát sinh khí ô nhiễm 

Quá trình kỵ khí xảy ra trong hầm tự hoại – 
khí gas ô nhiễm phát sinh phải được thoát ra 
ngoài qua ống thông hơi 

Hệ thống vẫn hoạt động khi chứa những tạp 
chất khó phân hủy (giấy, ni-lông, v.v.) trong 
dòng nước thải 

Hệ thống nhạy cảm – nhiều tạp chất khó 
phân hủy (giấy, ni-lông, v.v.) bị giữ lại trong 
hầm tự hoại và làm giảm hiệu quả xử lý của 
hầm 

Công suất và tốc độ dòng chảy cao – Không 
cần sử dụng nước sạch để xả/làm sạch  

Tải dư thừa (khi có nhiều người ở trong nhà) 
có thể dẫn đến vật liệu di chuyển qua hệ 
thống quá nhanh để bị phân hủy  việc tắc 
nghẽn có thể xảy ra và cần phải làm sạch  

Chỉ cần rất ít không gian để đặt hố thu gom 
chân không 

Trong nhà luôn phải có không gian cho chất 
thải 

Chỉ cần tập trung bảo trì tại trạm chân không Cần phải duy trì phi tập trung tại từng nhà. 
Nguy cơ việc duy trì chuyên môn không 
được đảm bảo.  

Kiểm soát toàn bộ được các dòng chảy và 
hệ thống  

Việc kiểm soát toàn bộ phi tập trung là 
không thể (tốn kém chi phí cao)  

Không tiếp xúc với dòng nước thải trong quá 
trình duy tu bảo dưỡng  

Hầm tự hoại phải mở khi duy tu bảo dưỡng 
– cá nhân phải tiếp xúc trực tiếp với chất ô 
nhiễm khi tiến hành hút hầm cầu  

Không cần duy tu bảo dưỡng các hố thu 
gom, chỉ cần kiểm tra hàng năm 

Phải thường xuyên hút hầm tự hoại/hầm cầu 

Không phụ thuộc vào các tình huống bên 
ngoài  

Hiệu quả thanh lọc khác nhau - tùy thuộc 
vào nhiều yếu tố bên ngoài 

Hệ thống kín hoàn toàn nên không có sự 
nhiễm bẩn ra môi trường xung quanh – bảo 
vệ mạch nước ngầm và môi trường đất, kết 
hợp đặt ống nước và ống chân không trong 
cùng một mương đào để tiết kiệm chi phí  

Nhiễm bẩn trực tiếp ra môi trường xung 
quanh và nước ngầm khi mưa lớn gây ngập 

Không phụ thuộc vào độ dốc trọng lực  Luôn phải có độ dốc giữa lối thoát từ nhà và 
hầm tự hoại  

 

5.1 Các ưu điểm chính của hệ thống chân không:  

 

 Hệ thống kín: không bị rò rỉ, không có mùi khó chịu, không tràn trong mùa mưa 

 Hào nông và nhỏ, giảm đáng kể công việc khai quật, tiết kiệm thời gian xây dựng / 
chi phí  
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 Tiết diện đường ống HDPE nhỏ (d90-d250), ít tác động đến giao thông địa phương  

 Không lắng / tắc nghẽn, tự làm sạch do tốc độ vận tải nước thải cao > 5m/giây 

 Trạm chân không tập trung thay vì nhiều trạm bơm và hố ga 

 Không tiêu thụ điện / năng lượng, ngoại trừ tại trạm chân không  

 Giảm chi phí vận hành và bảo trì 
 

5.2 Mô tả tóm tắt về bể tự hoại: 

 

 Thuật ngữ "tự hoại" đề cập đến môi trường vi khuẩn yếm khí phát triển trong bể/hầm 
mà phân hủy hoặc khoáng hóa các chất thải vào hầm/bể; 

 Tuy nhiên, bảo dưỡng phòng ngừa định kỳ là cần thiết để loại bỏ các chất rắn dần 
dần lấp đầy các hầm chứa và giảm hiệu quả của nó; 

 Nước đen chỉ chiếm khoảng 10% nước thải sinh hoạt thải ra; 

 Tuy nhiên, khối lượng khiêm tốn này có xấp xỉ 99% tác nhân gây bệnh (nguyên nhân 
gây thương hàn, giun trong máu và tiêu chảy);  

 Nước đen chứa 90% nitơ, 80% phốt pho và 40-75 % các chất hữu cơ (BOD) trong 
nước thải; 

 Hầm tự hoại là không hiệu quả, chỉ có 30% các chất hữu cơ được loại bỏ trước khi 
thải ra ngoài; 

 Ngay cả một hầm tự hoại tối ưu chức năng là một trong những nguồn quan trọng 
nhất của chất hữu cơ (BOD); 

 Ngay cả khi tất cả các hầm tự hoại tại Đà Nẵng đã hoạt động tốt: 

 Lượng thải BOD vẫn rất cao; 

 Việc thải nitơ và phốt-pho vẫn không giảm. 
 

6.0 Các giải pháp nước thải bền vững6  

 
Tại sao sử dụng hệ thống thoát nước bằng công nghệ chân không? 

 Hệ thống thoát nước chân không giảm thiểu tác động đến môi trường và có dấu ấn 
carbon thấp nhất trong các hệ thống thoát nước đô thị; 

 Hệ thống thoát nước chân không thu gom nước thải bằng công nghệ chân không, vì 
vậy giảm thiểu nguy cơ đối với môi trường  

Hệ thống chân không bao gồm các ưu điểm sau: 

 Hệ thống đóng không có rò rỉ hay mùi  

 Không gây ô nhiễm nước ngầm  

 Không xâm nhập của nước ngoài  

 Ống cống có đường kính nhỏ nhẹ, dễ cài đặt;  

 Hào nông và nhỏ;  

 Không có hố ga, không có trạm bơm;  

 Chỉ có một trạm chân không trung tâm thay vì nhiều trạm bơm;  

 Tốc độ xây dựng được tăng lên rất nhiều;  

 Giảm đáng kể chi phí xây dựng;  

 Xây dựng đường ống dẫn linh hoạt;  

 Dễ dàng để đặt đường ống dẫn xung quanh các chướng ngại vật. 

                                                
6
 Nguồn: Hệ thống thoát nước bằng công nghệ chân không RoeVac® 
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Đường ống chân không và ống nước có thể được đặt trong cùng mương đào 
 

6.1 Chất thải sinh học nhà bếp 

 
• Chất thải sinh học nhà bếp được xử lý cùng với 

nước thải trong nhà  
• Nhà bếp được trang bị một thiết bị nghiền vụn các 

chất thải nhà bếp  
• Được lắp đặt bên dưới bồn rửa nhà bếp, thêm 

phần chất thải sinh học đã được nghiền vào dòng 
chảy ra ngoài của nước thải  

 
Lợi ích chính của việc xử lý nước thải và chất thải nhà 

bếp cùng lúc:  
• Không có vấn đề vệ sinh hoặc mùi từ các đồ chứa 

chất thải  
• Chất thải sinh học nhà bếp sẽ làm tăng đáng kể 

phần khí gas sinh học thu gom từ nhà máy xử lý 
nước thải  

• Khối lượng lớn hơn khí gas sinh học 
 
 
                                                               Hệ thống thoát nước bằng công nghệ chân không RoeVac®  

Ống chân không 
 

Ống nước 
 

Ống nước mưa 
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7.0 Khái niệm tổng quan 

Để tìm ra một giải pháp thích hợp đối với việc xử lý nước thải bền vững cho thành phố Đà 
Nẵng, GIZ Nexus đề nghị hệ thống thoát nước chân không cho phép tiếp tục sử dụng bùn 
kết hợp với chất thải hữu cơ từ các hộ gia đình, nhà hàng và khách sạn để sản xuất năng 
lượng, nước thải được xử lý cho mục đích tưới tiêu (nông nghiệp đô thị, các khu vực xanh) 
và các chất thải nông nghiệp còn lại cho phân bón hữu cơ và phân bắc.  

7.1 Hệ thống thu gom bằng công nghệ chân không thí điểm tại Đà Nẵng (Kết quả 
khảo sát hộ gia đình, giai đoạn đầu tiên) 

Sở KHĐT và Sở Tài nguyên và Môi trường dự định triển khai thí điểm hệ thống thoát nước 
chân không tại phường An Hải Bắc với 110 hộ gia đình nhằm rút ra các kinh nghiệm cụ thể 
về công nghệ mà rõ ràng là rất thích hợp cho việc thu gom và xử lý nước thải ở Đà Nẵng 
bởi vì hiện tại mực nước gầm đang cao, đường cống sau/lối đi sau nhà hẹp và khó tiếp cận 
để đấu nối hầm tự hoại, ô nhiễm nước ngầm và song bị nhiễm bẩn vi khuẩn coli và kinh phí 
khó có thể chi trả cho việc lắp đặt hệ thống tách và thoát nước thông thường. 

Vì hệ thống thoát nước chân không với việc xử lý nước thải và việc sử dụng tiếp tục là một 
khái niệm toàn diện liên quan đến các công nghệ tiên tiến nên từng bước một tiếp cận được 
khuyến cáo để tránh rủi ro. Nó phải được đi kèm với một hệ thống kiểm soát & đánh giá và 
công việc đào tạo (xây dựng năng lực) cho nguồn nhân lực bảo trì, sửa chữa hệ thống. 

Với bước đầu tiên, việc khảo sát hộ gia đình đã được tiến hành vào tháng 3/2014 nhằm có 
được cái nhìn sơ bộ về điều kiện vệ sinh của các hộ gia đình tại khu vực lựa chọn thí điểm. 
 
Đà Nẵng, KV ven biển phía Đông, khảo sát hộ gia đình  
16/3/2014 

Tổng số hộ gia đình 110 

 

Số hộ được phỏng vấn 79  72 % Thiết bị vệ sinh trong gia đình 

Số hộ từ chối phỏng vấn  8  7,3 % Bồn vệ sinh 

     Có 79  100 % 

 Không 0  0 % 

Chủ hộ sống tại nhà được ph/vấn 75  95 % Vòi sen 

Nhà cho thuê 4  5,1 % Có 74  94 % 

 Không 5  6,3 % 

Nhà có bể phốt/hầm cầu 78  99 % Bồn tắm 

Nhà được đấu nối trực tiếp 1  1,3 % Có 13  16 % 

 Không 65  82 % 

Vị trí đặt bể phốt/hầm cầu:  Bệ tiểu nam 

ở dưới khu vực nhà vệ sinh 70  89 % Có 36  46 % 

ở dưới khu vực nhà bếp 7  8,9 % Không 43  54 % 

không biết 1  1,3 % Chậu rửa vệ sinh 

 Có 77  97 % 

Nhà đấu nối vào hệ thống thoát nước chung Không 2  2,5 % 

Có 56  71 % Bồn rửa trong nhà bếp 

Không 23  29 % Có 77  97 % 

 Không 2  2,5 % 

Nhà có đồng hồ nước Máy giặt 

Có 79  100 % Có 61  77 % 

Không 0  0 % Không 18  23 % 

 

Chi phí tiền nước hàng tháng Lượng nước tiêu thụ bình quân  

của mỗi hộ (ĐVT: đồng) 9.5013,00 của mỗi hộ (ĐVT: lít)
 

17.580  
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Kết quả khảo sát cho thấy 95% các hộ gia đình là chính chủ sở hữu và sinh sống tại đây. 

Phần lớn các hộ gia đình (99%)
7
 được đấu nối với đường cống. Ở 71% các hộ gia đình, 

nước thải của các bể tự hoại được đấu nối với tuyến cống sau ở trong các lối đi nhỏ 1,4 m 
ở mặt sau nhà. 89% các hầm tự hoại đều có vị trí trong phòng tắm ở phần sau của ngôi nhà. 
 
100% các hộ gia đình sử dụng bồn vệ sinh, 94% sử dụng vòi sen tắm, 97% hộ có bồn rửa 
nhà bếp và 77% hộ có máy giặt. 
 
100% hộ gia đình đều có đồng hồ nước. Trung bình mỗi tháng họ phải chi trả khoảng 
95.000 đồng (5 đô la Mỹ)8.  
 
7.2 Khảo sát chuyên sâu (khảo sát hộ gia đình, giai đoạn thứ 2) 
 
Từ ngày 12/4 đến ngày 22/4/2014, một cuộc khảo sát chuyên sâu tại 110 hộ gia đình, phòng 
tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp và hầm tự hoại bao gồm các lối đi phía sau nhà (đường cống sau) 
cũng như hệ thống thoát nước cống / nước mưa hoàn chỉnh đã được tiến hành ở phường 
An Hải Bắc thuộc khu vực ven biển phía Đông của thành phố Đà Nẵng. Các hầm tự hoại 
được phân tích chi tiết để xác định các giải pháp kỹ thuật thực tế của bằng cách đi vòng qua 
chúng để đấu nối trực tiếp nước đen và nước xám vào các hố thu gom chân không và trạm 
chân không. 
 
Tại buổi họp tham vấn cộng đồng vào ngày 13/4/2014 với các cư dân của phường An Hải 
Bắc 9, khái niệm về hệ thống thoát nước chân không đã được giải thích với bà con. Họ đã 
đồng ý và chủ động hỗ trợ công tác nghiên cứu bằng cách cho phép tiếp cận vào bên trong 
nhà các hộ gia đình bao gồm cho phép đo chiều cao, chiều rộng, và vị trí của phòng tắm, 
nhà vệ sinh, nhà bếp, hành lang và các đấu nối vào đường cống bao gồm khoảng cách đến 
cống thoát nước thải. Trong đợt khảo sát này, một hầm vệ sinh tự hoại (hộ gia đình số nhà 
21 Lý Văn Tố) đã được hút sạch và được phân tích trước và sau khi khoan hút với một thiết 
bị nội soi đường ống.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
7 
Nước xám thải từ nhà bếp, nhà tắm.  

8
 Chi phí tiêu thụ nước được trợ giá. 

9
 55 đại diện bao gồm Tổ trưởng các tổ dân phố, Bí thư khu vực đã tham gia (đại diện cho 50% các hộ dân khu vực phường 

An Hải Bắc) 



 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phân tích lối cống sau đường Sương Nguyệt Ánh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các ống nước thải từ hầm tự hoại và nước xám từ các hộ gia đình đi vào đường cống sau  
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Mở đấu nối đường cống sau với đường cống chính đường Sương Nguyệt Ánh 
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Hút hầm tự hoại tại Nhà số 21 đường Lý Văn Tố 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hút hầm tự hoại với máy nội soi đường ống chụp ảnh bên trong hầm tự hoại trước và sau khi khoan hút 
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7.3 Chiến lược can thiệp tối thiểu 

 
Trên cơ sở đo đạc thực tế, các bản vẽ kỹ thuật cho từng hộ gia đình đã được xây dựng trên 
phần mềm AutoCAD bao gồm giải pháp kỹ thuật đề xuất riêng cho mỗi hộ gia đình. Dựa 
trên các bản vẽ, ý tưởng cho việc đấu nối của mỗi hộ gia đình với hệ thống thu gom thoát 
nước thải bằng công nghệ chân không mới sẽ được lắp đặt đã được phát triển  
 
Các bản vẽ kỹ thuật cho 66 trong số 110 hộ gia đình trên cơ sở của các phép đo được thực 
hiện đã được thực hiện minh họa hiện trạng cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể . 
 
Khái niệm/ý tưởng trình bày ở đây dựa theo một chiến lược "can thiệp tối thiểu" vào 
những cấu trúc hiện tại và sự riêng tư của các hộ gia đình (phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp) 
 
Nghiên cứu thực tế đã chỉ rõ rằng tại phường An Hải Bắc, việc kết nối nước đen từ các nhà 
vệ sinh và nước xám chỉ có thể được thực hiện thông qua các lối đi ở phía sau của nhà/ 
đường cống sau để giảm thiểu chi phí và sự xáo trộn cho người dân theo ý tưởng về "can 
thiệp tối thiểu" được đề cập ở trên. 
 
Nếu hộ nào có ý định kết nối từ mặt trước, toàn bộ sàn từ nhà vệ sinh / phòng tắm / vòi sen 
thường được đặt ở phía sau của ngôi nhà lên phía trước (hành lang, phòng khách, phòng 
ăn) sẽ phải được mở ra, phá hủy và thay thế sau khi đặt đường ống (chi phí cao hơn). Hơn 
nữa, các đường ống và hố ga được sử dụng trong các hệ thống thông thường có đường 
kính lớn hơn không cho phép đặt chúng trong các lối đi sau nhà có chiều rộng 1,4 mét. 
 
Lý thuyết kết nối từ phía trước cũng sẽ bao hàm một sự xáo trộn lớn hơn nhiều và lâu hơn 
cho người dân. Vì vậy, việc kết nối từ phía trước vào khu vực nhà vệ sinh không phải là một 
lựa chọn khả thi.  
 
Có thể hệ thống thí điểm thug om bằng công nghệ chân không tại phường An Hải Bắc gồm 
110 hộ gia đình có thể trở thành một phần của dự án thí điểm cho 40.000 hộ gia đình trong 
khuôn khổ dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" của Ngân hàng Thế giới với các 
giải pháp nêu trên để được nhân rộng sau đó cho toàn bộ khu vực ven biển phía Đông.  
 

Thông thường một  hệ thống thu gom chân không dự kiến tạo ra năng lượng chỉ trở nên khả 
thi từ 5000 người trở lên. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ là việc triển khai thí điểm để thử 
nghiệm và chứng minh công nghệ này trước khi nó có thể được nhân rộng bao gồm cả việc 
sản xuất năng lượng, sử dụng nước thải đã xử lý cho mục đích tưới tiêu (nông nghiệp đô thị, 
các khu vực màu xanh) và dư lượng còn lại làm phân bón hữu cơ và phân bắc.  

 

7.4 Cân nhắc về phát triển đô thị 
 
Từ góc độ quy hoạch đô thị, các lối đi sau nhà/ đường cống sau hiện tại rất bẩn, tối và hầu 
như không được sử dụng bởi vì các cửa ra vào từ phía sau của các hộ gia đình vẫn luôn 
phải đóng để tránh chuột, gián và mùi hôi vào nhà có thể trở thành điểm tụ họp dễ chịu cho 
khu phố được bao phủ bởi đá tự nhiên vỉa hè có độ dốc ở giữa. Chiều cao của các lối đi sau 
nhà sẽ được điều chỉnh theo chiều cao khác nhau của ngôi nhà để tránh nước mưa chảy 
vào nhà nhưng thoát vào cống thoát nước mưa mới được tạo ra thay cho hệ thống thoát 
hỗn hợp giữa nước thải và nước mưa trước đây. 
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Chuột cũng như gián sẽ không có một nơi sinh sản và cơ sở tồn tại nữa vì hệ thống thoát 
nước khép kín và mùi hôi sẽ không tồn tại nữa. 
Nhiều người sẽ luôn mở cửa sau và sẽ sử dụng các lối đi sau như một khu vực sinh hoạt và 
sân chơi an toàn cho trẻ em. 

Với ánh sáng bổ sung thông qua quang điện có thể giúp các lối đi sau trở thành khu vực giải 
trí nâng cao chất lượng cuộc sống trong thành phố trong một môi trường sinh sống an toàn.  

 

7.5 Tóm tắt kết quả khảo sát hệ thống vệ sinh hộ gia đình 
 
Tóm lại, kết quả khảo sát nêu lên được các ý sau đây:  

 Phần lớn các hầm tự hoại khu vực An Hải Bắc thuộc khu vực ven biển phía Đông 
thành phố Đà Nẵng được xây dựng từ năm 2000 đến 2004.  

 Phần lớn các hầm tự hoại chưa bao giờ được hút vệ sinh.   

 Dự toán chi phí cho việc kết nối 110 hộ gia đình ở khu vực phường An Hải Bắc vào 
khoảng 45.000 đô la Mỹ.10 

 Người dân ở khu vực phường An Hải Bắc than phiền về mùi hôi và chuột ở khu vực 
lối đi sau nhà/đường cống sau. 

 Không có chi phí cho việc xử lý nước thải ngoại trừ hộ dân phải hút sạch hầm tự 
hoại.11  

 Có một vài hầm vệ sinh ở khu vực phường An Hải Bắc được hút vệ sinh trong 
khoảng từ năm 2004 đến năm 2009 theo một chương trình hỗ trợ của chính quyền 
địa phương chi trả cho chi phí hút vệ sinh.  

 
Đà Nẵng được xây dựng trên vùng đất ngập nước (đất phù sa) tại đường bờ biển với một 
con sông đổ ra và có thể giả định rằng nước ngầm đã bị ô nhiễm tại sông và đại dương. Với 
mực nước ròng/thủy triều thấp, nước ngầm thoát nước ra sông và đại dương một cách 
thường xuyên. 
 
Đà Nẵng là một thành phố đẹp và một điểm thu hút du lịch đang ngồi trên một quả bom hẹn 
giờ với tất cả các bể tự hoại không được hút vệ sinh và đang ở trạng thái không khép kín ở 
phía dưới. Có một lượng lớn phân và chất thải bên trong hầm tự hoại đang thấm vào mạch 
nước ngầm.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hầm tự hoại/hầm cầu đầy Phân trong quá trình khí hóa (phát sinh khí mê-tan)  

                                                
10 Tổng chi phí cho các hộ gia đình đấu vào các hố thu gom chân không. 
11

 Một m
3 
chất thải được hút vệ sinh bởi xe hút hầm cầu tốn khoảng 250.000 đồng (13 đô la Mỹ). 
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Các hầm tự hoại đơn lẻ không phải là một giải pháp thích hợp cho các cụm dân cư đô thị 
bởi vì:  
 

 Không kinh tế;  

 Việc xây dựng hầm không thể kiểm soát được đặc biệt liên quan đến đáy hầm có 
được xây khép kín hay không; 

 Khả năng sử dụng chỉ từ 3-5 năm (nếu xây dựng bằng gạch hoặc bê tông), và vì vậy 
việc nhiễm bẩn đất xung quanh và mạch nước ngầm sẽ xảy ra;  

 Các hầm tự hoại phát sinh khí mê-tan vào không khí thong qua các bơm thông gió.  
 

8.0 Tiêu chí lựa chọn 110 hộ dân phường An Hải Bắc cho dự án thí điểm hệ thống 
chân không  

 
Vị trí của các hộ dân thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà được cho là một vị trí khó 
nhất xét về vị trí đặt của toàn bộ khu vực vệ sinh bao gồm nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh 
và bể tự hoại sau khi phân tích kỹ lưỡng các khu vực dân cư khác nhau ở khu vực ven biển 
phía Đông. Đồng thời, khu vực này cũng được xem là một khu vực điển hình nhất là khi 
xét về vị trí của nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh và bể tự hoại trong phạm vi các cụm dân 
cư ở khu vực ven biển phía Đông.  
 
Số hộ gia đình có thể được tăng lên nếu muốn. Tuy nhiên, Sở Tài Nguyên & Môi trường cần 
chỉ ra số lượng hộ gia đình cần được đấu nối thêm.  
 
Việc đầu tư khả thi về mặt kinh tế bao gồm 5000 nhân khẩu (số người tương đương). Tuy 
nhiên, một nghiên cứu chuyên sâu khác kéo dài trong một vài tháng sẽ cần phải được thực 
hiện. Hiện tại, phương diện tài chính không được bảo đảm cho việc nghiên cứu chuyên sâu 
mở rộng tại thời điểm này.  
 
Chúng ta đang nói về một công nghệ mới, ít nhất là đối với Việt Nam, do vậy chúng tôi đề 
nghị thành phố chỉ nên thí điểm với một số ít các hộ gia đình đầu tiên. Các kinh nghiệm thu 
được trong quá trình thí điểm có thể được sử dụng để mở rộng quy mô số hộ gia đình được 
đấu nối lớn trên cơ sở an toàn sau khi đã theo dõi kỹ lưỡng và đánh giá hệ thống thu gom 
chân không thí điểm.   
 

9.0 Vị trí lắp đặt trạm chân không trung tâm khi triển khai thí điểm  

 
Vị trí đặt trạm chân không trung tâm đối với dự án thí điểm đòi hỏi phải có một lô đất diện tích 
từ 10-12 m2. Lý tưởng nhất là một khu đất thuộc sở hữu của thành phố để tránh mất thời gian 
đàm phán lâu dài với người dân sở hữu mảnh đất có vị trí được đề xuất. Trong thời gian hiện 
tại nên đặt trạm chân không gần khu vực thí điểm bởi vì trạm này thực sự được thiết kế với 
khả năng đấu nối lên đến 500 hộ gia đình xử lý nước thải bao gồm cả phân/chất lắng.  
 
Trạm chân không có thể được lắp đặt trong một container khoảng hơn 6m nhằm bảo vệ 
trạm và đồng thời đảm bảo tính di động để có thể đặt vào vị trí khác sau này nếu có yêu cầu 
mở rộng quy mô.  
Trạm chân không phải được kết nối với một đường cống hiện có dẫn đến một nhà máy xử 
lý nước thải. Hiện tại có một hệ thống thoát nước kết hợp (nước mặt và nước thải) tại 
phường An Hải Bắc, do đó rất dễ dàng để kết nối trạm chân không trong phường An Hải 
Bắc với hệ thống thoát nước kết hợp hiện có này.  
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10. Tính khả thi của dự án và khả năng áp dụng cho toàn địa bàn thành phố  

 
Theo những phát hiện của chúng tôi, khu vực phường An Hải Bắc thuộc quận Sơn Trà 
không có một cơ sở hạ tầng mới tương ứng với Chiến lược quản lý nước thải của thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2040 (đã được phê duyệt bởi Uỷ ban 
nhân dân tại Quyết định số 8438/QD-UBND ngày 03/11/2010).  
 
Chỉ có ống thoát từ bể tự hoại cũng nước xám từ nhà bếp, phòng tắm và hoa sen được đấu 
nối với hệ thống thoát nước kết hợp (nước mặt & nước thải) gây ra mùi hôi và làm lối dẫn 
cho chuột và gián cũng như nguy cơ lây nhiễm cho người dân do các tác nhân gây bệnh có 
trong ống thoát từ bể tự hoại. 
 
Vì các bể tự hoại đều có ống thông hơi, khí mê-tan theo ống này thải ra môi trường gây nên 
việc gia tăng sự nóng lên của khí hậu toàn cầu. Không giống như các bể tự hoại, đối với hệ 
thống chân không, nước thải không được lưu trữ trong các hố thu gom mà thường xuyên 
được vận chuyển đến trạm chân không mỗi khi thùng đựng nước thải đã đạt đến một mức 
nước thải định trước. Hơn nữa, các khí metan, hydro sulfide và phốt pho không có khả năng 
được tạo ra và phát tán bởi vì các thùng đựng nước thải của hố thu gom được hoàn toàn 
hút sạch chỉ trong vài giây với mỗi lần kích hoạt van chân không duy nhất.  
 
Các bể tự hoại tại phường An Hải Bắc đa phần là bể tự hoại một ngăn, nên chức năng của 
nó giống như một bể chứa hơn là một bể tự hoại. Các bể tự hoại này đã được xây dựng 
vào khoảng năm 2000 và từ đó đến giờ chưa bao giờ được hút sạch. Phân/Chất lắng của 
bể tự hoại đang  làm ô nhiễm đất và nước ngầm bởi vì “tuổi thọ” của các bể tự hoại được 
cho là từ 3 đến 5 năm nếu được xây dựng từ bê tông. Vì mực nước ngầm thấp, sông Hàn 
đã bị nhiễm vi khuẩn coliform rất nguy hiểm cho sức khỏe người dân.  
 
Không có một nhà máy xử lý nước thải trung tâm ở TP. Đà Nẵng nhưng bốn nhà máy xử lý 
nước thải đang phục vụ 378.000 cư dân hay chỉ khoảng 40% dân số thành phố hiện nay. 
Tuy nhiên, nước thải kết hợp được thu gom có nồng độ chất hữu cơ đặc trưng thấp (nồng 
độ BOD) do đó việc xử lý là thực sự không cần thiết trong mùa mưa, gây ra các các trạm 
vận hành ngừng sử dụng các trạm bơm thoát nước tràn kết hợp và đưa nước thải pha 
loãng đến các khu vực tiếp nhận nước bao gồm các khu vực bãi biển thuộc bán đảo Sơn 
Trà.  
 
Trong khuôn khổ giới thiệu hệ thống thu gom chân không thì từng bước trong một hệ thống 
mô-đun, các nhà máy xử lý hiện tại sẽ phải được nâng cấp và hiện đại hóa để tiếp nhận 
nước thải có hàm lượng hữu cơ cao và thu được năng lượng từ đó bên cạnh việc xử lý 
nước thải để tạo ra nước tưới tiêu và sản xuất phân bón hữu cơ và phân bắc.  
Cuối cùng, toàn thành phố có thể được bao phủ bởi một hệ thống thoát nước chân không 
trên cơ sở một hệ thống quản lý nước thải bán tập trung với các các sản phẩm “phụ” là 
năng lượng, nước tưới, phân bón hữu cơ và phân bắc. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 
này, một nghiên cứu khả thi toàn diện phải được tiến hành dựa trên những kinh nghiệm thu 
được từ dự án thí điểm tại phường An Hải Bắc.  
 

11. Rủi ro, sự cố vận hành của dự án thí điểm hệ thống chân không 

 
Nếu hệ thống thoát nước chân không được lắp đặt đúng cách, sẽ không có rủi ro nào xảy ra.  
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Các nhân viên vận hành sẽ được đào tạo trong quá trình lắp đặt hệ thống và do đó sẽ có 
thể vận hành hệ thống. Hệ thống này rất dễ dàng đối với các nhân viên đã từng làm việc về 
vấn đề nước thải.  
 
Sẽ có hầu như không có mùi trong khi vận chuyển nước thải thông qua hệ thống thoát nước 
kết hợp (nước mặt và nước thải) đến nhà máy xử lý nếu các hố ga được niêm phong cũng 
như bởi vì nước thải vẫn còn rất loãng (nếu chúng ta vẫn dự kiến thí điểm ở  110 hộ gia 
đình). Các nhà máy xử lý nước thải là nhằm để giảm mùi hôi, vì vậy sẽ không có mùi nào 
khác phát sinh ở nhà máy xử lý.  
 
Trong trường hợp mất điện, hệ thống chân không vẫn tiếp tục hoạt động cho đến 3 đến 4 
giờ. Sau đó, việc xả nước ở bồn vệ sinh sẽ kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi giả định việc mất 
điện thường được giải quyết trong vòng 3-4 giờ tại TP. Đà Nẵng. Ngoài ra cũng có thể cài 
đặt một pin dự phòng để tăng thời gian hoạt động thêm từ 2-3 giờ nữa. 
 
So với các hệ thống trọng lực, phải có ít nhất là một bộ đệm giữ cho hệ thống vận hành 
trong vòng 3-4 giờ. Hệ thống trọng lực sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động một khi cúp điện 
bởi vì các máy bơm phải liên tục bơm nước thải.  
 
Với hệ thống thoát nước chân không, không cần kết nối điện ngoại trừ tại trạm chân không. 
 

12. So sánh đầu tư/tài chính giữa hệ thống chân không và hệ thống trọng lực  

 
Về cơ bản hệ thống thoát nước chân không có hiệu  quả kinh tế hơn hệ thống thoát nước 
trọng lực thông thường bởi vì chỉ cần đào hào nông và nhỏ hay nói cách khác giảm đáng kể 
công việc đào xới, các đường ống chỉ có đường kính 90-250 mm, và không cần kết nối điện 
ngoại trừ ở trạm chân không.  
 
Với hệ thống thoát nước chân không, thành phố Đà Nẵng có thể tiết kiệm đến 40% chi phí 
so với hệ thống thoát nước trọng lực thông thường.  
 
Liên quan đến chi phí vận hành, hệ thống chân không thu cống cũng là kinh tế hơn khi chỉ 
cần một trạm chân không trung tâm thay vì nhiều trạm nâng và hố ga, không cần kết nối 
điện ngoại trừ tại trạm chân không, không có trầm tích và tắc nghẽn bởi vì đây là một hệ 
thống tự làm sạch nhờ vào vận tốc cao của việc tải nước thải (5 m/s). Các rò rỉ có thể dễ 
dàng được phát hiện và sửa chữa, việc chảy tràn là không thể có khi hệ thống này hoàn 
toàn kín, không thể có thấm vào trong cũng như không thể có thấm ngược ra. 
 
Tuy nhiên, vì người dân ngày nay phải xây dựng bể tự hoại của riêng mình và chịu các chi phí 
liên quan, chúng tôi đề nghị rằng trong tương lai, một khi hệ thống thoát nước chân không được 
lắp đặt, một quy định mới liên quan đến thu phí từ người dân do chính quyền địa phương nên 
được đề ra để bù đắp các chi phí xử lý nước thải. Hơn nữa, một quy định đấu nối bắt buộc đối 
với mọi người dân nên được ban hành để làm cho hệ thống trở nên hiệu quả hơn.  
 

13. Việc chuyển giao công nghệ  

 
Các nhân viên vận hành sẽ được đào tạo trong quá trình lắp đặt hệ thống (“đào tạo tại chỗ”) 
và do đó sẽ có thể vận hành hệ thống. Hệ thống này rất dễ dàng để xử lý đối với các nhân 
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viên đã từng làm việc về vấn đề nước thải và không yêu cầu kiến thức đặc biệt nào ngoài 
việc họ sẽ được đào tạo tại chỗ.  
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế Môi trường Sài Gòn (SEDC) đối tác của công ty 
Bilfinger Water Technologies GmbH (Đức) sẽ cung cấp bảo hành một năm sau ngày vận 
hành và được đảm bảo hỗ trợ ngay lập tức trong trường hợp các vấn đề trong việc vận 
hành hệ thống xảy ra.  
 
Chỉ có các màng van sẽ được thay đổi mỗi 5-6 năm (15 Euro một miếng màng) Và được 
cung cấp bởi công ty Bilfinger Water Technologies GmbH ở Đức. Phần còn lại của các thiết 
bị là có sẵn trên thị trường Việt Nam. Các hố thu gom chân không được bảo trì miễn phí 
(không cần kết nối điện trong hố) và trạm chân không cần được bảo dưỡng thông thường 
như đối với bất kỳ máy bơm / hệ thống điện khác được sử dụng trong các hệ thống xử lý 
nước thải thông thường.  
 
Vì SEDC là đại diện chính thức của công ty Bilfinger Water Technologies GmbH tại Việt 
Nam, việc cung cấp các màng van và bảo dưỡng trạm chân không sau thời gian bảo hành 
sẽ được đảm bảo thông qua một hợp đồng thỏa thuận dịch vụ giữa SEDC/ Bilfinger và 
thành phố Đà Nẵng. 
 

14.0 So sánh kinh phí giữa hệ thống chân không và hệ thống trọng lực 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Xin xem thêm phần So sánh chi phí chi tiết 2 hệ thống do công ty SEDC chuẩn bị được gửi kèm. 
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HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHÂN KHÔNG 

  
    

Tỷ giá: 29.198 VND = 1 €   
                  

TT. Hạng mục Mô tả công việc ĐVT SL 
Đơn giá Thành tiền 

VND Euro VND Euro 

1 Chi phí đầu tư         

1.1 
Đấu nối đường 
ống từ nhà ra 
các hố thu gom  

Sử dụng ống uPVC Þ49, 60, 114 với tổng 
chiều dài khoảng 10m (dựa trên tính toán 
của GIZ cho chính xác 78 hộ) 

nhà 110 

1.040.373.404 35.631,67 1.040.373.404 35.631,67 

1.2 
Chi phí xây 
dựng hệ thống 
chân không 

- Sử dụng 30 hố thu gom dọc theo  hệ 
thống/mạng lưới; 
- Sử dụng trạm chân không để bơm nước 
thải đến trạm SPS2 
- Tổng chiều dài của hệ thống chân không 
là 735 m; (sử dụng ống HDPE D90 để 
bơm nước thải từ trạm chân không đến 
trạm SPS2) 

hệ thống 1 

1.240.589.125 42.488,84 1.240.589.125 42.488,84 

1.3 

Chi phí thiết bị 
của hệ thống 
thoát nước chân 
không 

- Sử dụng 30 hố thu gom loại RoVac ® 
G50 
- Sử dụng 1 trạm chân không (gồm 3 bơm 
chân không 3,5kW, 2 bơm thoát nước 
4,0kW, 1 bồn 3m3) 

hệ thống 1 

4.472.757.600 153.187,12 4.472.757.600 153.187,12 

TỔNG CỘNG (CHƯA TÍNH THUẾ, HẢI QUAN, V.V.)     6.753.720.129 231.308,00 
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HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRỌNG LỰC 

  
    

Tỷ giá: 29.198 VND = 1 €   
                  

TT. Hạng mục Mô tả công việc ĐVT SL 
Đơn giá Thành tiền 

VND Euro VND Euro 

1 Chi phí đầu tư         

1.1 

Đấu nối đường 
ống từ nhà ra 
các hố thu ga 

- Đường ống phải đấu nối từ phía trước 
nhà;  
- Sử dụng ống uPVC Þ60, 90, 114 với 
chiều dài trung bình cho 1 nhà là 51m 

nhà 110 

30.105.767 1.031,09 3.311.634.370 113.419,90 

1.2 

Chi phí xây 
dựng hệ thống 
trọng lực  

- Sử dụng 48 hố ga dọc theo hệ thống; 
- Sử dụng 9 trạm bơm nâng 
- Tổng chiều dài hệ thống chịu lực là 890 
m; (sử dụng ống HDPE D200, 
HDPED300, HDPED400), độ dốc 2,5% 
- Tổng ống áp suất để vận chuyển nước 
thải từ 9 trạm nâng đến trạm SPS2 là 
600m; (sử dụng ống HDPE D90) 

hệ thống 1 

5.644.105.921 193.304,54 5.644.105.921 193.304,54 

1.3 
Chi phí thiết bị 
của hệ thống 
trọng lực  

- Sự dụng 9 lưới ngăn mảnh vụn 
0,5x0,5x1,5m 
- Sử dụng 18 bơm chìm 4kw 

hệ thống 1 

3.714.688.000 127.224,06 3.714.688.000 127.224,06 

TỔNG CỘNG (CHƯA TÍNH THUẾ, HẢI QUAN, V.V.)     12.670.428.291 433.948,00 
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Lựa chọn công nghệ 
 

Hạng mục Hệ thống chân không Hệ thống trọng lực 

Môi trường 

 Hệ thống kín hoàn toàn – không phát sinh mùi bên 
trong nhà cũng như dọc theo tuyến cống thoát nước; 

 Không thấm nước ra ngoài – Bảo vệ nguồn nước 
ngầm; 

 Không xảy ra quá trình kỵ khí do nước thải liên tục được 
hút đi – Không phát sinh khí ô nhiễm;  

 Hệ thống vẫn hoạt động khi chứa những tạp chất khó 
phân hủy (giấy, ni-lông, đồ chơi v.v.) trong dòng nước 
thải;  

 Đường ống HDPE với đường kính nhỏ (d90-d250), ít 
ảnh hưởng đến giao thông tại địa phương  

 Không lắng cặn, tự động làm sạch do vận tốc nước 
thải cao > 5m/giây 

 Các mương đào nông và nhỏ, công việc đào xới 
được giảm thiểu tối đa, tiết kiệm chi phí và thời gian 
xây dựng; 

Chỉ cần 1 trạm chân không tập trung thay vì có nhiều 

trạm nâng và các hố ga  

 Hệ thống hở – luôn phát sinh mùi hôi thối tại các hố 
ga; 

 Nguy cơ làm nhiễm bẩn nguồn nước ngầm và đất 
do hầm tự hoại bị nứt và nước thải thấm ra ngoài 
môi trường; 

 Hệ thống thường bị tắt, nghẹt, ngập cục bộ nếu 
không bảo dưỡng định kỳ; 

 Đường kính ống tăng theo khối lượng nước thải 
vận chuyển gia tăng; (tối thiểu đường kính là 
200mm); 

 Các mương đào sâu và lớn, làm gia tăng nhiều 
công việc đào xới; 

 Phải bảo dưỡng hàng năm tại các hố ga và hệ 
thống đường ống;  

 Các hố ga bê tông sẽ làm thấm nước thải vào 
nước ngầm (nguy cơ nhiễm bẩn nguồn nước uống 
và sông ở gần đó); 

 Nước thải sẽ bị phân bố khắp khu vực dân cư 
trong mùa mưa do việc chảy tràn của các hố 
ga/trạm nâng (ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức 
khỏe, mùi hôi thối, ảnh hưởng sự vận hành của 
các máy bơm)! 

 Không thể tránh được mùi hôi thối tại các hố ga 
(hoặc xử lý bằng hóa chất) vì các hố ga thường bị 
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Hạng mục Hệ thống chân không Hệ thống trọng lực 

chảy tràn vào mùa mưa và quá khô vào mùa nắng 
(không đủ lượng chảy = bị đóng cặn); 

 Khi bị mất điện, các máy bơm sẽ không chạy và 
nước thải sẽ bị tắt nghẽn trên hệ thống (nước thải 
sẽ chảy ngược vào nhà và làm ngập cục bộ tại nhà 
vệ sinh). 

Điều kiện xây dựng 

 Đấu nối đường ống từ khu vực nhà bếp ở phía sau 
nhà. / Điều này có thể nhận được sự chấp thuận từ 
các chủ hộ gia đình; 

 Hệ thống chân không sẽ được đặt dưới lối đi bộ ở 
phía sau nhà (đường cống sau). Việc xây dựng ở đây 
sẽ không làm ảnh hướng đến giao thông địa phương  

 Sử dụng ống có đường kính nhỏ hơn giúp cho việc 
xây dựng ngầm dễ dàng hơn;  

 

 Việc đào xuyên qua các mặt sàn từ phía đường 
chính mặt trước ngôi nhà đến phía sau nhà. Điều 
này khó có thể được các chủ hộ gia đình chấp 
nhận.; 

 Hệ thống trọng lực phải được đặt dưới vỉa hè phía 
trước nhà  ảnh hưởng đến giao thông địa 
phương; 

 Sử dụng ống có đường kính lớn sẽ gây khó khăn 
khi xây dựng ngầm.  

 

Vận hành và bảo dưỡng 

Nhân công 

 Kiểm tra hàng năm các hố thu gom;  

 Kiểm tra định kỳ trạm chân không 

 Tùy chọn xử lý không khí tại trạm chân không (bể lọc 

sinh học) 

 Định kỳ kiểm tra các hố ga  

 Kiểm tra đường ống, kiểm tra bằng máy quay 

CCTV 

 Vệ sinh làm sạch các chất lắng cặn, bùn, gạch vỡ 

tích tụ (Phương pháp thủy lực với áp lực cao) 

Sửa chữa/ 

Thay thế 

 Dầu và các bể lọc đến các bơm chân không  

 Các bộ phận của van (một vài bộ phận, màng) 

 Thay dầu cho các máy bơm và các trạm nâng  

 Cải tạo hố ga / hệ thống cống 

Năng lượng tiêu thụ 
 Chỉ tiêu thụ năng lượng tại trạm chân không; 

 Chỉ sử dụng một trạm điện.  

 Tiêu thụ năng lượng tại trạm bơm; 

 Tại mỗi trạm bơm phải có năng lượng để vận hành 
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Hạng mục Hệ thống chân không Hệ thống trọng lực 

và năng lượng dự phòng.  

Bảo dưỡng 
 Hệ thống chân không là hệ thống tự động làm sạch 

do vận tốc nước thải cao  

 Khử mùi H2S (hydro sunphua)  

 Xả nước hệ thống đường ống 

Xử lý nước thải 

 Chỉ có nước thải  

 Nước thải ngậm khí tốt hơn 

 Hệ thống kín – chỉ xử lý nước thải từ cộng đồng 

(không bị thấm hay rò rỉ ra bên ngoài) 

 Xử lý khối lượng lớn nước ngầm bị thấm 

 Xử lý nước thải bị nhiễm khuẩn 

 Xử lý nước thải từ các nguồn khả nghi  

Nguy cơ bị thấm ngược 

Chi phí vận hành & bảo 

dưỡng  

142.094.000 

đồng/năm 

519.148.216 

đồng/năm 

Chi phí đầu tư (ĐVT: đồng) 

Đấu nối đường ống từ 

hộ gia đình (110) 
1.040.373.404 đồng 3.311.634.370 đồng 

Chi phí xây dựng mạng 

lưới hệ thống 
1.240.589.125 đồng 5.644.105.921 đồng 

Chi phí thiết bị 4.472.757.600 đồng 3.714.688.000 đồng 

Tổng chi phí đầu tư 6.753.720.129 đồng 12.670.428.291 đồng 

Suất đầu tư mỗi hộ 61.397.455 đồng 115.185.711 đồng 
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Các phụ lục  

 

Phụ lục 1 

Tham khảo hệ thống chân không 2XWGRRU Roediger 6HZHUDJH tại châu Á 

 

Phụ lục 2 

Quy chuẩn DIN EN 1091, Hệ thống thoát nước chân không bên ngoài các tòa nhà  

Quy chuẩn DWA-A 116-1E, Hệ thống thoát nước đặc biệt, Phần 1: Hệ thống thoát nước chân không bên ngoài các tòa nhà 

 
 

Phụ lục 3 

Các thiết kế kỹ thuật, Dự toán khối lượng, Dự toán kinh phí 

 
 


