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QUY HOẠCH 12 NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Theo Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ) 

MASTER PLAN OF 12 WASTEWATER TREATMENT PLANTS  

IN HO CHI MINH CITY 

(According to Decision 24/QĐ-TTg on 06 January 2010 of the Prime Minister) 
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07 DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU GOM,
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

07 PROJECTS ON DRAINAGE AND SEWERAGE SYSTEM,
WASTEWATER TREATMENT PLANT





01. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC TÂY SÀI GÒN  

 

Tổng quan: 

Lưu vực Tây Sài Gòn bao gồm các 

quận Tân Phú, 12, Gò Vấp, Tân Bình, 

hiện nay khu vực chưa có nhà máy xử 

lý nước thải sinh hoạt, nước thải sinh 

hoạt của người dân trong khu vực 

được thải trực tiếp ra hệ thống kênh 

rạch gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ 

bùng phát bệnh dịch. Do đó việc xây 

dựng nhà máy xử lý nước thải tại khu 

vực là cần thiết và phù hợp với định 

hướng phát triển của thành phố. 

 

Mục tiêu: 

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt của Lưu vực Tây Sài Gòn, 

xây dựng hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải sinh hoạt cho lưu vực, góp 

phần giảm phát sinh ô nhiễm môi 

trường và cải thiện vệ sinh môi trường 

khu vực. 

 

Quy mô: 

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất: 150.000 m3/ngày 

tại Phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú; 01 

trạm bơm, 01 hệ thống cống bao. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 

7.700 tỷ đồng. 
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01. WEST SAI GON WASTEWATER TREATMENT PLANT 

 

Overview: 

West Saigon basin, including Tan Phu, 

12, Go Vap and Tan Binh Districts, 

currently has no wastewater treatment 

plant. The domestic wastewater is 

directly discharged into the canal 

system, causing  pollution and 

potential danger of disease outbreak. 

Therefore, the construction of a 

wastewater treatment plant in this area 

is necessary and in line with the 

development of the City. 

 

Objectives: 

To collect and treat all wastewater of 

the West Saigon catchment; to build a 

system of wastewater collection and 

treatment in the basin, contributing to 

decrease environmental pollution and 

improve environmental sanitation. 

 

Scope of work: 

Construction of wastewater treatment 

plant with a capacity of 150,000 

m3/day in Son Ky Ward, Tan Phu 

District; 01 pump station, 01 

interceptor system.  

 

Estimated Investment: 

7,700 billion VND.
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02. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC BÌNH TÂN 

 

Tổng quan:  

Lưu vực Bình Tân bao gồm các quận 

Bình Tân, Tân Phú, hiện nay khu vực 

có 01 nhà máy xử lý nước thải Bình 

Hưng Hòa với công suất 

30.000m3/ngày, chỉ đáp ứng 1 phần 

nhu cầu xử lý nước thải của lưu vực, 

lượng lớn nước thải sinh hoạt được xả 

thải trực tiếp ra môi trường gây mất vệ 

sinh môi trường, ảnh hưởng đến chất 

lượng nước mặt. Do đó việc xây dựng 

một nhà máy đáp ứng nhu cầu xử lý 

toàn bộ lượng nước thải cho lưu vực là 

hết sức cần thiết. 

 

Mục tiêu:  

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt của lưu vực Bình Tân, xây 

dựng hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải sinh hoạt cho lưu vực, góp phần 

giảm phát sinh ô nhiễm môi trường và 

cải thiện vệ sinh môi trường khu vực. 

 

Quy mô:  

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất: 180.000 m3/ngày 

tại Phường Bình Hưng Hòa A, Quận 

Bình Tân; 01 trạm bơm, 01 hệ thống 

cống bao. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 

9.804 tỷ đồng 
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02. BINH TAN WASTEWATER TREATMENT PLANT 

 

Overview:  

Binh Tan catchment, including Binh 

Tan and Tan Phu districts, currently 

has one wastewater treatment plant - 

Binh Hung Hoa with a capacity of 

30,000m3/day, which only meets part 

of wastewater treatment demand. The 

large amount of wastewater is 

discharged directly into the 

environment, causing pollution and 

affecting the quality of surface water. 

Therefore, it is essential to build a 

plant to treat the entire amount of 

wastewater in the catchment. 

 

Objectives:  

To collect and treat all domestic 

wastewater of Binh Tan catchment; to 

build a system for wastewater 

collection and treatment in the basin, 

contributing to reduce environmental 

pollution and improve the environment 

sanitation. 

 

Scope of Work:  

Construction of  a wastewater 

treatment plant with a capacity of 

180,000 m3/day in Binh Hung Hoa A 

ward, Binh Tan district; 01 pump 

station, 01 interceptor system.  

 

Estimated Investment: 

9,804 billion VND. 
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03. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC  

TÂN HÓA - LÒ GỐM  

 

Tổng quan:  

Lưu vực Tân Hóa Lò Gốm bao gồm 

các quận 6, 8, 11, Tân Bình, Tân Phú, 

Hóc Môn, Bình Chánh. Dự án Nâng 

cấp đô thị đã tiến hành chỉnh trang 

kênh Tân Hóa Lò Gốm và xây dựng, 

cải tạo hệ thống thoát nước, thu gom 

của lưu vực, tuy nhiên vẫn chưa có hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt cho 

lưu vực. Do đó việc đầu tư hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải lưu vực 

Tân Hóa Lò Gốm sẽ góp phần cải tạo 

triệt để vệ sinh môi trường tại khu vực. 

 

Mục tiêu: 

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt của Lưu vực Tân Hóa Lò 

Gốm, xây dựng hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải sinh hoạt cho lưu vực, 

góp phần giảm phát sinh ô nhiễm môi 

trường và cải thiện vệ sinh môi trường 

khu vực. 

 

Quy mô: 

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất: 300,000 m3/ngày 

tại Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh; 

01 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 

6.395 tỷ đồng. 

 

 

 

 

8



03. TAN HOA LO GOM 

WASTEWATER TREATMENT PLANT 

 

Overview:  

Tan Hoa Lo Gom basin covers 

districts 6, 8, 11, Tan Binh, Tan Phu, 

Hoc Mon and Binh Chanh. The Urban 

Improvement Project has completed 

Tan Hoa Lo Gom canal rehabilitation; 

built and upgraded the drainage and 

sewerage system of the basin. 

However, there is no system for 

wastewater treatment in the catchment. 

Therefore, the investment in 

wastewater collection and treatment 

system in Tan Hoa Lo Gom 

Catchment will contribute to 

thoroughly renovate the environmental 

sanitation in the area. 

 

Objectives:  

To collect and treat domestic 

wastewater of Tan Hoa Lo Gom 

catchment, to build a system of  

domestic wastewater collection and 

treatment, contributing to the reduction 

of environmental pollution and 

improvement of environmental 

sanitation. 

 

Scope of work:  

Construction of domestic wastewater 

treatment plant with a capacity of 

300,000 m3/day in Tan Nhut 

Commune, Binh Chanh District; 01 

pump station, 01 interceptor system. 

 

Estimated investment: 

6,395 billion VND 
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04. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC 

BẮC SÀI GÒN 1  

 

Tổng quan:  

Lưu vực Bắc Sài Gòn 1 gồm quận Thủ 

Đức, hiện nay vẫn chưa có hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt cho lưu vực. 

Do đó việc đầu tư hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải lưu vực Bắc Sài Gòn 1 

sẽ góp phần cải tạo triệt để vệ sinh môi 

trường tại khu vực. 

 

 Mục tiêu:  

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt của Lưu vực Bắc Sài Gòn 1, 

xây dựng hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải sinh hoạt cho lưu vực, góp 

phần giảm phát sinh ô nhiễm môi 

trường và cải thiện vệ sinh môi trường 

khu vực. 

 

Quy mô:  

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất: 170.000 m3/ngày 

tại Phường Trường Thọ, Quận Thủ 

Đức; 03 trạm bơm, 01 hệ thống cống 

bao. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 

5.544 tỷ đồng. 
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04. NORTH SAI GON 1 

WASTEWATER TREATMENT PLANT 

 

Overview:  

The North Sai Gon 1 basin, including 

Thu Duc district, currently has no 

wastewater treatment system. 

Therefore, the investment in the 

system of waste water collection and 

treatment in the basin of North 

Saigon 1 will contribute to 

thoroughly enhance the 

environmental sanitation in the area. 

 

Objectives:  

To collect and treat domestic 

wastewater of the North Saigon 1 

catchment; to build a system of 

wastewater collection and treatment 

in the basin, contributing to decrease 

environmental pollution and enhance 

environmental sanitation. 

 

Scope Of Work:  

Construction of domestic waste water 

treatment plant with a capacity of 

170,000 m3/day in Truong Tho Ward, 

Thu Duc District; 03 pump stations, 

01 interceptor system. 

 

Estimated Investment: 

5,544 billion VND. 
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05. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC 

BẮC SÀI GÒN 2  

 

Tổng quan:  

Lưu vực Bắc Sài Gòn 2, quận 9, hiện 

nay vẫn chưa có hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt cho lưu vực. Do đó 

việc đầu tư hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải lưu vực Bắc Sài Gòn 2 

sẽ góp phần cải tạo triệt để vệ sinh 

môi trường tại khu vực. 

 

Mục tiêu:  

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt của Lưu vực Bắc Sài Gòn 

2, xây dựng hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải sinh hoạt cho lưu vực, 

góp phần giảm phát sinh ô nhiễm môi 

trường và cải thiện vệ sinh môi 

trường khu vực. 

 

Quy mô:  

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất: 130.000 m³/ngày 

tại quận 9. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến:  

5.100 tỷ đồng 
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05. NORTH SAI GON 2 

WASTEWATER TREATMENT PLANT 

 

Overview:  

North Saigon 2 basin, District 9 have no 

system for household wastewater 

treatment. Therefore, the investment in 

the system of collecting and treating 

wastewater in the basin of North Saigon 

2 will contribute to thoroughly 

improving the environmental sanitation. 

 

Objectives:  

To collect and treat domestic 

wastewater of the North Saigon 2 

catchment; to build a system of 

wastewater collection and treatment in 

the basin, contributing to decrease 

environmental pollution and enhance 

environmental sanitation. 

 

Scope Of Work:  

Construction of domestic wastewater 

treatment plant with a capacity of 

130,000 m³/day in District 9.  

 

Estimated Investment Capital:  

5,100 billion VND. 
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06. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC RẠCH CẦU DỪA 

 

Tổng quan:  

Lưu vực Rạch Cầu Dừa gồm quận 

12 và huyện Hóc Môn, hiện nay 

vẫn chưa có hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt cho lưu vực. Do đó 

việc đầu tư hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải lưu vực Rạch Cầu 

Dừa sẽ góp phần cải tạo triệt để vệ 

sinh môi trường tại khu vực. 

 

 Mục tiêu:  

Thu gom và xử lý toàn bộ nước 

thải sinh hoạt của Lưu vực Rạch 

Cầu Dừa, xây dựng hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

cho lưu vực, góp phần giảm phát 

sinh ô nhiễm môi trường và cải 

thiện vệ sinh môi trường khu vực. 

 

Quy mô: Xây dựng nhà máy xử lý 

nước thải sinh hoạt công suất: 

100.000 m³/ngày tại huyện Hóc 

Môn. 

  

Tổng mức đầu tư dự kiến:  

5.000 tỷ đồng 
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06. CAU DUA CANAL WASTEWATER TREATMENT PLANT 

 

Overview:  

Cau Dua canal basin, including 

District 12 and Hoc Mon District, 

currently has no system of domestic 

wastewater treatment. Therefore, 

the investment in waste water 

collection and treatment system in 

Cau Dua canal basin will contribute 

to thoroughly enhance 

environmental sanitation in the area. 

 

Objectives:  

To collect and treat domestic 

wastewater of Cau Dua canal 

catchment; to build a system of 

wastewater collection and treatment 

in the basin, contributing to 

decrease environmental pollution 

and enhance environmental 

sanitation. 

 

Scope Of Work:  

Construction of domestic 

wastewater treatment plant with a 

capacity of 100,000 m³/day in Hoc 

Mon district.  

 

Estimated Investment:  
5,000 billion VND. 
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07. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LƯU VỰC TÂY BẮC  

 

Tổng quan:  

Lưu vực Tây Bắc gồm huyện Hóc 

Môn và Củ Chi, hiện nay vẫn chưa có 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

cho lưu vực. Do đó việc đầu tư hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải lưu 

vực Tây Bắc sẽ góp phần cải tạo triệt 

để vệ sinh môi trường tại khu vực. 

 

 

 

Mục tiêu:  

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt của Lưu vực Tây Bắc, xây 

dựng hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải sinh hoạt cho lưu vực, góp phần 

giảm phát sinh ô nhiễm môi trường 

và cải thiện vệ sinh môi trường khu 

vực. 

 

Quy mô:  

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất: 130.000 m³/ngày 

tại huyện Củ Chi. 

 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến:  

6.000 tỷ đồng. 

 

Overview:  

The NorthWest catchment, including 

Hoc Mon and Cu Chi districts, 

currently has no system for treating 

household wastewater. Therefore, the 

investment in the system of waste 

water collection and treatment in the 

North West basin will contribute to 

thoroughly improving the 

environmental sanitation. 

 

Objectives:  

To collect and treat all domestic 

wastewater of the North West basin; 

to build a system of wastewater 

collection and treatment in the basin, 

contributing to decrease 

environmental pollution and enhance 

environmental sanitation. 

 

Scope Of Work:  

Construction of household 

wastewater treatment plant with a 

capacity of 130,000 m³/day in Cu Chi 

district.  

 

Estimated Investment:  

6,000 billion VND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16





06 DỰ ÁN CẢI TẠO,
NẠO VÉT CÁC TUYẾN KÊNH, RẠCH

06 PROJECTS ON IMPROVING
AND DREDGING CANALS





01. THÀNH PHẦN 1 – XÂY DỰNG KÈ BỜ KÊNH VÀ HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT HAI BÊN KÊNH THAM LƯƠNG – BẾN CÁT – RẠCH 

NƯỚC LÊN 

 

Tổng quan:  

Kênh Tham Lương – Bến Cát – 

rạch Nước Lên trải dài trên địa 

bàn huyện Bình Chánh, Quận 8, 

Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, 12, 

Gò Vấp, Bình Thạnh, nối sông 

Bến Lức với sông Sài Gòn. Hiện 

nay công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng hai bên bờ kênh 

đã được thực hiện. 

 

Mục tiêu:  

Kết hợp phát triển giao thông 

thủy và bộ (kênh Tham Lương – 

Bến Cát – Rạch Nước Lên là trục 

giao thông thủy cấp V và hệ 

thống đường bộ 2 bên kênh. 

Chỉnh trang đô thị theo hành lang 

kênh rạch, công trình tiêu thoát 

và xử lý nước. Xây dựng tuyến 

đường giao thông theo quy 

hoạch, hoàn chỉnh hạ tầng giao 

thông, thoát nước, vỉa hè, cây 

xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật... để tạo điều kiện phát triển 

mạng lưới giao thông tại khu vực. 

 

Quy mô:  

Nạo vét 32.714m kênh rạch, gia 

cố mái kênh và xây dựng đường 

hai bờ kênh tổng chiều dài 

64.926m. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến:  

8.825 tỷ đồng. 
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 01. COMPONENT PROJECT 1 – CONSTRUCTION OF EMBANKMENTS 

AND  INFRASTRUCTURE ON BOTH SIDES OF THAM LUONG - 

BEN CAT – NUOC LEN CANAL 

 

Overview:  

Tham Luong - Ben Cat – Nuoc 

Len canal stretches across Binh 

Chanh district, District 8, Binh 

Tan district, Tan Phu district, Tan 

Binh district, district 12, Go Vap 

district and Binh Thanh district , 

connecting Ben Luc River with 

Saigon River. At present, 

compensation for land clearance 

has been implemented. 

 

Objectives:  

To enhance the development of 

waterway and road transports (the 

Tham Luong - Ben Cat – Nuoc 

Len canal is the waterway grade 

5) and the road system along the 

canal; to rehabilitate the canal; 

build drainage and sewerage 

systems; traffic roads as planned, 

complete traffic and drainage 

system, pavements, greenery and 

other infrastructure items ... to 

facilitate the development of the 

traffic network in the area. 

 

Scope of Work:  

Dredging 32.714m of canals; 

reinforcing the slope of the canal 

and constructing 64.926m of 

roads along the canal.  

 

Estimated Investment: 

8,825 billion VND. 
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02. THÀNH PHẦN 3- XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

MƯA VÀ NGĂN TRIỀU LƯU VỰC TỪ CẦU THAM 

LƯƠNG ĐẾN SÔNG CHỢ ĐỆM 

 

Tổng quan:  

Hệ thống thoát nước mưa lưu vực từ 

cầu Tham Lương đến sông Chợ Đệm 

gồm các tuyến kênh: Lương Bèo 1, 

Lương Bèo 2, Ponchen, Ponchen 1, 

kênh KM8, nhánh Bà Tiếng bị tình 

trạng ô nhiễm nặng, Cao độ đáy kênh 

nông và cản trở khả năng thoát nước. 

Dự án tiêu thoát nước Thành phần 3 - 

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và 

ngăn triều lưu vực từ cầu Tham Lương 

đến sông Chợ Đệm nhằm giải quyết 

tình trạng thoát nước yếu và ô nhiễm 

môi trường xung quanh các Quận 8, 12, 

Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và 

Huyện Bình Chánh, Hóc Môn. 

 

Mục tiêu:  

Tiêu thoát nước, chống ngập úng, thoát 

và xử lý các nguồn nước thải, an toàn 

sản xuất công nghiệp, dân cư đô thị, cải 

thiện môi trường góp phần xây dựng 

thành phố văn minh, hiện đại. 

 

Quy mô:  

- Cải tạo kênh cấp 1 & 2 với Tổng 

chiều dài 12.794m. Nạo vét xây dựng 

cống các kênh Lương Bèo số 01 và 02, 

Kênh Ponchen, Kênh KM8, Nhánh 

rạch Bà Tiếng.  

- Công trình chính: Cải tạo hệ thống 

kênh rạch cấp 1&2 trên đoạn từ cầu 

Tham Lương đến sông Chợ Đệm. 

- Công trình còn lại: Thiết kế cống và 

chỉnh trang đô thị. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến:  

1.097 tỷ đồng. 
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02. COMPONENT PROJECT 3 - CONSTRUCTION OF 

DRAINAGE AND TIDAL PREVENTION SYSTEMS FOR 

THE BASIN  FROM THAM LUONG BRIDGE TO CHO 

DIEM RIVER: 
 

Overview:  

The drainage system from Tham 

Luong Bridge to Cho Dem River, 

including Luong Beo 1, Luong Beo 2, 

Ponchen, Ponchen 1, KM8, Ba Tieng, 

is seriously contaminated. The canal 

bottom elevation is shallow, impeding 

the drainage capacity.  Component 

Project 3 - Construction of drainage 

and tidal prevention system from 

Tham Luong bridge to Cho Diem river 

is neccesary to address low drainage 

capacity and environmental pollution 

in Districts 8, 12, Tan Binh, Tan Binh, 

Binh Chanh and Hoc Mon.  

 

Objectives:  

To drain water, prevent flooding and 

treat wastewater to ensure safety of 

industrial production and inhabitant’s 

life, and improve the environment, 

thus contributing to develop a 

civilized and modern City. 

 

Scope Of Works: 

- Improving canals of grade 1 and 2 

with total length of 12.794m. Dredging 

of Luong Beo canals 01 and 02, 

Ponchen Canal, KM8 canal, Ba Tieng 

canal. 

- Main construction works: Improving 

the level 1 and 2 canal system from 

Tham Luong bridge to Cho Dem river. 

- Sub construction works: sewer 

design and urban landscape 

rehabilitation. 

 

Estimated Investment:  

1,097 billion VND. 
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03. NẠO VÉT TRỤC THOÁT NƯỚC RẠCH THỦ ĐÀO 

 

Tổng quan:  

Hiện tại, kênh trục này đã bị bồi lấp mạnh, đặc biệt bề rộng các kênh bị 

thu nhỏ do chiếm dụng lòng kênh làm nhà cửa của người dân trong vùng làm 

cho các trục tiêu không còn hoạt động tốt như những năm trước đây. Nạo vét 

rạch Thủ đào nhằm đồng bộ với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành 

phối Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu nhằm phát huy hiệu quả 

của dự án, giúp tiêu thoát nước từ khu vực nội thành ra sông Sài Gòn. 

 

Mục tiêu:  

Nạo vét trục thoát nước rạch Thủ Đào với mục tiêu chính là hỗ trợ thoát 

nước mưa cho khu vực nội thành, thoát nước mưa cho lưu vực thuộc 2 nên bờ 

sông đồng thời tận dụng tạo dung tích trữ nước theo Quyết định 1547/QĐ-TTg. 

 

Quy mô:  

Bề rộng đáy  B = 40 m; Chiều dài  L = 4,434 km; Cao trình đáy:  - 4 m. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 522 tỷ đồng. 

Bản đồ tuyến rạch Thủ Đào 
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Hiện trạng rạch Thủ Đào 

từ Bà Lớn đến cầu Mã Voi 
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Đoạn kênh xây dựng kè đá 

 
Đoạn kênh bị thu hẹp sau Cầu Mã Voi 

 

 
Đoạn kênh xây dựng kè đá 

 
Đoạn đổ ra rạch Bà Lớn 

 

 
Cống bọng thoát nước 

 
Đoạn kênh xây dựng kè đá 

 

 

 

 

 

Hiện trạng rạch Thủ Đào từ cầu 

Mã Voi đến rạch Bà Lớn 
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03. DREDGING THU DAO CANAL 

 

Overview:  

At present, this canal has been heavily filled up. The width of the canals is 

reduced due to the use of canals to make housing for the local people, reducing 

the efectiveness of the canal functions. Dredging Thu Dao canal, combined 

synchronously with the project on preventing tidal flood for Ho Chi Minh City 

in consideration of climate change factor, contributes to promote the 

effectiveness of the project, facilitate the drainage capacity from the inner city to 

Saigon River. 

Objective:  

To dredge Thu Dao canal with the main objective of supporting rainwater 

drainage capacity in the inner City,  in the basin on the river and make full room 

of the canal for water storage according to Decision 1547 / QD-TTg. 

Scope Of Works  

Bottom width = 40 m; Length L = 4.434 km; canal bottom elevation: - 4 m.  

Estimated Investment: 522 billion VND 

 

Thu Dao canal map 
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The Status of Thu Dao Canal 
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Canal section with stone embankment 

 
Đoạn kênh bị thu hẹp sau Cầu Mã Voi 

 

 
Canal section with stone embankment 

 
The spillway to Ba Lon Canal 

 

 
Cống bọng thoát nước 

 
Canal section with stone embankment 

 

 

 

 

 

 

From bridge Ma Voi 

To Ba Lon Canal 
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04. NẠO VÉT TRỤC THOÁT NƯỚC RẠCH ÔNG BÉ 

 

Tổng quan:  

Rạch Ông Bé là trục thoát nước chính cho khu vực phía Nam Tp. Hồ Chí 

Minh thuộc Quận 8, huyện Bình Chánh. Hiện tại, kênh trục này đã bị bồi lấp 

mạnh do rác thải sinh hoạt, đặc biệt bề rộng kênh bị thu nhỏ do chiếm dụng lòng 

kênh làm nhà cửa của người dân trong vùng làm cho trục tiêu này không còn 

hoạt động tốt như những năm trước đây. 

 

Mục tiêu: 

Nạo vét trục thoát nước rạch Ông Bé với mục tiêu chính là hỗ trợ thoát 

nước mưa cho khu vực nội thành, thoát nước mưa cho lưu vực thuộc 2 bên bờ 

sông đồng thời tận dụng tạo dung tích trữ nước theo Quyết định 1547/QĐ-TTg. 

 

Quy mô:  

Bề rộng đáy  B = 40 m; Chiều dài  L = 3,324km; Cao trình đáy:  - 4 m. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.250 tỷ đồng. 

 

      

Bản đồ tuyến rạch Ông Bé 
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Hiện trạng kênh đầu rạch Ông Bé 

Hiện trạng rạch Ông Bé sau cầu Rạch Sông Xáng 

Hiện trạng rạch Ông sau cầu Tám Nó 

 

Hiện trạng rạch Ông Bé sau cầu Ông Bé 

Hiện trạng kênh đầu rạch Ông Bé 
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04. DREDGING ONG BE CANAL 

 

Overview:  

Ong Be Canal, located in District 8, Binh Chanh District, is the main 

drainage canal for the Southern part of  Ho Chi Minh City. At present, this canal 

has been heavily filled up by household waste. Especially the canal width has 

been reduced due to the use of canal to make housing of the local people, 

reducing the effectiveness of the canal function .  

 

Objective:  

To dredge Ong Be drainage canal with the main objective being supporting 

rainwater drainage in the inner City, in the river basins and making full use of 

the canal for water storage according to Decision 1547/QD-TTg. 

 

Scale:  

Bottom width B = 40 m; Length L = 3.324km; canal bottom elevation: - 4 m.  

 

Estimated investment: 1,250 billion VND. 
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Hiện trạng kênh đầu rạch Ông Bé 

Hiện trạng rạch Ông Bé sau cầu Rạch Sông Xáng 

Hiện trạng rạch Ông sau cầu Tám Nó 

 

Hiện trạng rạch Ông Bé sau cầu Ông Bé 

Hiện trạng kênh đầu rạch Ông Bé 
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05. NẠO VÉT TRỤC THOÁT NƯỚC RẠCH THẦY TIÊU 

Bản đồ tuyến rạch Thầy Tiêu 

 

Tổng quan:  

Rạch Thầy Tiêu hiện tại một số đoạn, đáy kênh khá nông và mặt cắt kênh 

bị thu hẹp do bồi lắng, tuy nhiên mức độ không nhiều. Rạch này là trục thoát 

nước chính của phường Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy.  

 

Mục tiêu:  

Nạo vét trục thoát nước rạch Thầy Tiêu với mục tiêu chính là tiêu thoát 

nước cho các khu vực thuộc phường Tân Quy, Tân Phong và Tân Phú của Quận 

7. Ngoài ra còn hỗ trợ tiêu thoát nước cho rạch Ông Lớn về rạch Đỉa và ra sông 

Nhà Bè. 

 

Quy mô:  

Bề rộng đáy  B = 40 m; Chiều dài  L = 3,324km; Cao trình đáy: - 4 m. 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.789 tỷ đồng. 
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Hình hiện trạng rạch Thầy Tiêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện trạng rạch Thầy Tiêu 
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05. DREDGING THAY TIEU CANAL 

 

Overview:  

At present, the canal is quite shallow due to accretion, but not seriously. 

This canal is the main drainage canal of Tan Phong, Tan Phu and Tan Quy 

Wards. 

 

Objective:  

To dredge Thay Tieu drainage canal with the main objective being 

draining water in the areas of  Tan Qui, Tan Phong and Tan Phu wards of 

District 7; supporting drainage water from Ong Lon canal to Dia Canal and Nha 

Be River. 

 

Scale:  

Bottom width B = 40 m; Length L = 3.324km; canal bottom elevation: - 4 m.  

 

Estimated investment: 1,789 billion VND. 

 

 

 
 

 

Thay Tieu Canal map 
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Hình hiện trạng rạch Thầy Tiêu 

  

Hiện trạng rạch Thầy Tiêu 

34



06. NẠO VÉT CẢI TẠO HỆ THỐNG KÊNH VĨNH BÌNH 

 

Tổng quan:  

Rạch Vĩnh Bình tiếp giáp giữa 

địa bàn Tỉnh Bình Dương và 

Thành phố Hồ Chí Minh, hiện 

nay tuyến rạch này bị ô nhiễm 

nặng do nước thải công nghiệp 

và sinh hoạt gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến đời sống 

người dân trong khu vực. Việc 

đầu tư cải tạo hệ thống kênh 

Vĩnh Bình là cần thiết nhằm 

cải thiện ô nhiễm môi trường 

và giải quyết vấn để thoát nước 

cho khu vực. 

 

Mục tiêu:  

Cải thiện môi trường, chỉnh 

trang kênh rạch, giải quyết 

thoát nước cho khu vực  

 

Quy mô: 

+ Nạo vét, gia cố toàn bộ chiều 

dài các rạch và làm hệ thống 

đường giao thông cả 2 bên; 

+ Sử dụng kè đứng cho toàn bộ 

chiều dài rạch Vĩnh Bình, kè 

xiên cho các rạch Tam Bình , 

rạch Nước Trong,  

+ Xây dựng 02 hồ điều tiết.   

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 

6.184 tỷ đồng 
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06. VINH BINH CANAL IMPROVEMENT 

 

Overview: 
Vinh Binh Canal locates in the 

border of Binh Duong Province 

and Ho Chi Minh City. This canal 

is currently high-polluted due to 

industrial and domestic 

wastewater, which seriously 

affects to inhabitants living in 

surrounding area. 

  

Objective: 
The improvement of Vinh Binh 

Canal is urgly needed for 

reducing environmental pollution 

and supporting drainage capacity 

of the area.  

 

Scope: dredging and reinforcing 

the whole length of canals, 

making road system for 2 sides; 

using vertical embankments for 

the whole Vinh Binh canal; 

building incline embankments for 

Tam Binh canal, Nuoc Trong 

canal; building 2 reservoirs.  

 

Total estimated investment: 
6.184 billion VND. 
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03 DỰ ÁN GỒM ĐÊ BAO VÀ CỐNG KIỂM SOÁT
TRIỀU VÒNG NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ

03 PROJECTS ON CONSTRUCTION
OF SLUICE GATES





01. CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU SÔNG KINH 

 

Tổng quan:  

Trục thoát nước sông Kinh là một 

trong những trục thoát nước chính, 

kết nối với sông Sài gòn do đó 

thường xuyên bị triều cường xâm 

nhập và gây ngập cho các khu vực 

thấp, trũng thuộc huyện Nhà Bè. 

Việc xây dựng Cống kiểm soát triều 

sông Kinh sẽ giúp kiểm soát mực 

nước triều, bảo vệ cho khu vực 

huyện Nhà Bè. 

 

 

 

 

Mục tiêu: 

Kiểm soát triều chống ngập do triều 

cho khu vực huyện Nhà Bè. 
 

Vị trí xây dựng: huyện Nhà Bè  

 

Quy mô:  

Xây dựng cống Kiểm soát triều sông 

Kinh có khẩu độ thoát nước của 

cống: 3x40m = 120m; Cao trình 

ngưỡng cống: -5,50m; Cao trình 

đỉnh cửa van: +3,00m. 

 

Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng. 
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01. SONG KINH SLUICE GATE 

 

Objective:  

To control tide for Nha Be district. 

 

Overview:  

Kinh river is one of the main 

drainage canals, connecting to the 

Saigon River, which is frequently 

flooded by tides, causing floods in 

the low areas of Nha Be district. The 

construction of the Kinh River sluice 

gate will contribute to control tides 

and protect the Nha Be district. 

 

Scale:  

Construction of Kinh river tide 

control sewer with discharge 

aperture: 3x40m = 120m; culvert 

threshold elevation: -5.50m; valve 

gate crest elevation: + 3,00m.  

 

Total Investment: 

1,200 billion VND.  

 

 

 

 

 

 
  

38



02. CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU RẠCH TRA 

 

Tổng quan:  

Rạch Tra nằm ở phía Tây Bắc của 

thành phố, việc xây dựng cống kiểm 

soát triều rạch Tra nhằm khép kín 

vòng bảo vệ thành phố khỏi sự xâm 

nhập của nước triều từ sông Sài gòn 

phí thượng lưu. 

 

Mục tiêu:  

+ Tiêu thoát, chống ngập, cung cấp 

nước tưới cho lưu vực thuộc khu vực 

Tây Bắc thành phố bao gồm các quận 

huyện: Hóc Môn, Bình Chánh và 

huyện Củ Chi thuộc Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

+ Tham gia trữ lũ và chậm lũ sông 

Sài Gòn, nhằm góp phần giảm ngập 

nước cho phía hạ lưu sông Sài Gòn 

trong điều kiện biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng. 

+ Đảm bảo giao yêu cầu thông thủy 

nội địa theo qui họach mạng lưới 

đường thủy của thành phố.  

 

Vị trí xây dựng: huyện Hóc Môn 

 

Quy mô: Xây dựng cống Kiểm soát 

triều rạch Tra có khẩu độ thoát nước 

của cống: 2x40m = 80m; Cao trình 

ngưỡng cống: -5,00m; Cao trình đỉnh 

cửa van: +3,00m, Âu thuyền: 12m; 

 

Tổng mức đầu tư:  

1.122 tỷ đồng.  
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02. RACH TRA SLUICE GATE 

 

Construction site: Hoc Mon district 

 

Overview:  

Rach Tra is located in the Northwest 

of the City. The construction of Rach 

Tra sluice gate contributes to protect 

the City from the tide intrusion from 

the Sai Gon River upstream. 

 
Objectives: 
+ Drainage, flood control, water 
supply for irrigation in the 
Northwest of the City, including 
districts of Hoc Mon, Binh Chanh 
and Cu Chi. 
+ Contributing to flood prevention 
and obstruction in Sai Gon River, 
reducing flood for Saigon River in 
downstream areas in the context of 
climate change and sea level rising. 
+ Ensuring the domestic waterways 
transport according to the master 
plan of the city waterway network. 

 

 

Scale: 

Construction of  Rach Tra tide 

control sewer with discharge 

aperture: 2x40m = 80m; culvert 

threshold elevation: -5.00 m; valve 

gate crest elevation: + 3,00m, canal 

lock: 12m.  

 

Total investment:  
1,122 billion VND. 
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03. ĐÊ BAO VEN SÔNG SÀI GÒN TỪ VÀM THUẬT ĐẾN 

SÔNG KINH (ĐOẠN CÒN LẠI) 

 

Tổng quan:  

Tuyến đê bao ven sông Sài Gòn từ 

Vàm Thuật đến sông Kinh được đầu 

tư sẽ phát huy tác dụng cùng với hệ 

thống cống kiểm soát triều thuộc quy 

hoạch 1547 đã được đầu tư trong dự 

án Giải quyết ngập do triều khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến 

yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), 

ngăn triều, bảo vệ cho khu vực trung 

tâm thành phố rộng 580km2 . 

 Mục tiêu:  

Bảo vệ khu vực trung tâm thành phố 

rộng 580km2 khỏi sự xâm nhập của 

triều cường. 

 

Quy mô:  

+ Tổng chiều dài: 12 km; Kết cấu: 

cọc ván dự ứng lực W600, tường kè 

bê tông và đắp đất, cao trình 2,5m 

đến 3,0m. 

+  Hệ thống cống dưới đê. 

+ Hệ thống chiếu sáng công cộng bố 

trí dọc tuyến kè 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 

 3.400 tỷ đồng 
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03. DIKES ALONG SAIGON RIVER FROM VAM THUAT TO 

SONG KINH (THE REMAINING SECTION) 
 

The dike along Saigon river from 

Vam Thuat to Song Kinh, combining 

with sluice gates sytems under 1547 

Plan invested in Project of tidal 

flood control adapting climate 

change (phase 1) will protect central 

area of 580 km for tidal flood 

prevention.  

 

Scope: The length of 12 km 

Structure: Prestressed piling sheet 

piles W600, concrete embankment 

wall with elevation from 2.5m to 

3.0m, sewage under dykes, public 

lighting system along the 

embankment. 

 

Total Estimated Investment:  

3,400 billion VND 
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01 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỚI
TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG

01 NEW WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY APPLIED
IN BINH HUNG WASTEWATER TREATMENT PLANT (WWTP)





01. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỚI 

TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG 
 

Khởi công xây dựng vào 11/2004 và hoàn thành 12/2008 

* Địa điểm: Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh 

* Tổng diện tích khu vực 47 ha, trong đó diện tích xây dựng cho giai đoạn 

1 là 14 ha 

* Công nghệ: bùn hoạt tính cải tiến 

* Vốn đầu tư giai đoạn 1: 100 triệu USD, sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản 

* Công suất: 141.000 m3/ngày (Giai đoạn 1) 

Với mong muốn cải thiện công nghệ xử lý nước thải hiện tại và ứng dụng 

công nghệ mới tại nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng. Thành phố Hồ Chí 

Minh đang nỗ lực tìm kiếm những công nghệ mới để ứng dụng cho nhà máy xử 

lý nước thải Bình Hưng đáp ứng những yêu cầu về chất lượng nước đầu ra, hiệu 

suất xử lý nước cũng như mùi phát sinh từ nhà máy được cải thiện.  

 

01. NEW WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY 

APPLIED IN BINH HUNG WASTEWATER TREATMENT 

PLANT (WWTP) 

 

Construction started in November, 2004 and completed in December, 2008 

Location: Village 5, Binh Hung Commune, Binh Chanh District 

Total area is 47 ha, while the construction area of Phase 1 is 14 ha 

Technology: modified activated sludge 

The investment capital of Phase 1: 100 million USD, using the ODA 

loans capital of Japan 

Capacity: 141.000 m3/day (Phase 1) 

With the purpose of improving current wastewater treatment technology 

and applying the new technology for Binh Hung WWTP, The city has made 

great effort to find new technology solutions for Binh Hung WWTP in order to 

meet the requirements of output quality, wastewater treatment efficiency as well 

as overcoming the smell arising from the plant. 
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Thông tin chi tiết dự án và các nội dung liên quan xin xem lại website:
For projects’ details and relevant information, please visit:

http://ppp.tphcm.gov.vn
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