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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN 

National Technical Regulation on Wastewater  

of the Solid Waste Landfill Sites 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải 

của bãi chôn lấp chất thải rắn khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhân liên quan đến hoạt động chôn 

lấp chất thải rắn. 

1.3. Giải thích thuật ngữ   

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Bãi chôn lấp chất thải rắn là địa điểm thực hiện xử lý chất thải rắn bằng phương pháp 

chôn lấp.  

1.3.2. Nước thải của các bãi chôn lấp chất thải rắn là dung dịch thải từ các bãi chôn lấp thải 

vào nguồn tiếp nhận. 

1.3.3. Nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục 

đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn được xả vào. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất 

thải rắn khi xả vào nguồn tiếp nhận được quy định trong Bảng 1 dưới đây: 

Bảng 1: Nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn 

lấp chất thải rắn 

STT Thông số 
Nồng độ tối đa cho phép (mg/l) 

A B1  B2 

1 BOD5 (20 oC) 30 100 50 

2 COD 50 400 300 
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3 Tổng nitơ 15 60 60 

4 Amoni, tính theo N 5 25 25 

Trong đó:  

- Cột A quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi 

chôn lấp chất thải rắn khi xả vào các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

- Cột B1 quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi 

chôn lấp chất thải rắn hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 khi xả vào các nguồn nước 

không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

- Cột B2 quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi 

chôn lấp chất thải rắn xây dựng mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 khi xả vào các nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.  

2.2. Ngoài 04 thông số quy định tại Bảng 1, tùy theo yêu cầu và mục đích kiểm soát ô nhiễm, 

giá trị của các thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định của QCVN 24: 2009/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp nhưng không áp dụng hệ số lưu 

lượng/dung tích nguồn tiếp nhận nước thải (Kq) và hệ số theo lưu lượng nguồn thải (Kf) để 

tính giá trị tối đa các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (Áp 

dụng Cmax = C). 

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

3.1. Phương pháp xác định nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải bãi chôn lấp chất 

thải rắn quy định trong Quy chuẩn này thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia dưới đây: 

- TCVN 6001-1:2008 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hoá sau n ngày (BODn) – 

Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea; 

- TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng nước  Xác định nhu cầu oxy hóa học 

(COD); 

- TCVN 61791:1996 (ISO 71501:1984) Chất lượng nước  Xác định amoni - Phần 1: 

Phương pháp trắc phổ tự động; 

- TCVN 5988:1995 (ISO 5664-1984) Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp 

chưng cất và chuẩn độ; 

- TCVN 6638:2000 Chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng 

hợp kim Devarda; 
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3.2. Khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia để xác định giá trị của các thông số ô nhiễm trong 

nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn quy định trong quy chuẩn này thì áp dụng tiêu chuẩn 

quốc tế có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn. 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Quy chuẩn này quy định riêng cho nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn và thay thế 

việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005 về Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn 

thải được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 

2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam 

về môi trường. 

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Quy chuẩn này. 

4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định viện dẫn trong Mục 3.1 của 

Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới. 


