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NHÀ MÁY NƯỚC
NHỊ THÀNH

VAI TRÒ
& DẤU ẤN
1. VÙNG CẤP NƯỚC CHIẾN LƯỢC
Bổ sung kịp thời nguồn cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản
xuất của dân cư, hộ nông nghiệp, khu công nghiệp và cơ quan hành
chính sự nghiệp tỉnh Long An, địa bàn thuộc quy hoạch vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng Bằng Sông
Cửu Long.

2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Nhà máy hoàn toàn khai thác từ nguồn nước mặt, phù hợp với chủ
trương của Chính phủ giảm khai thác nước ngầm để dự trữ nguồn tài
nguyên nước ngầm, góp phần giảm sụt lún đất, hạn chế xâm nhập
mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

3. CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
∙ Áp dụng công nghệ bể lọc sinh học dòng chảy ngược (UBCF) tiên tiến

của Nhật Bản là công nghệ lọc vi sinh, kết hợp than hoạt tính để cải
thiện chất lượng nước thô mà không cần sử dụng hóa chất;

∙ Sử dụng công nghệ khoan ngầm dẫn hướng (HDD) thi công đường ống
ngầm qua sông có đường kính và chiều dài lớn nhất từng thực hiện
trong ngành nước tại Việt Nam, gồm 2 tuyến ống D710 mm đi qua sông
Vàm Cỏ Tây dài 340m và 2 tuyến ống D630 mm qua sông Vàm Cỏ Đông
dài 460 m;
∙ Năng lực thi công vượt trội cho phép hoàn thiện 22 km đường ống

đường kính D630-900 mm gồm ống HDPE, ống thép, ống gang…qua
nhiều đoạn địa hình phức tạp trong vòng 10 tháng.

THÔNG TIN
NỔI BẬT
NHÀ MÁY NƯỚC NHỊ THÀNH
CHỦ ĐẦU TƯ

CTCP Đầu tư hạ tầng nước DNP Long An
(Đơn vị thành viên của DNP Water)

ĐỊA ĐIỂM

Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

CÁC HẠNG MỤC

∙ Công trình thu 700 m2 thuộc địa phận xã Bình Lợi Nhơn,
TP.Tân An;
∙ Nhà máy xử lý nước 3,1 ha thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ
Thừa;
∙ Đường ống D630-900 mm tổng chiều dài 22 km;
∙ Các công trình phụ trợ.

THỜI GIAN THI CÔNG

12 tháng

CÔNG SUẤT

∙ Công suất thiết kế: 60.000 m3/ngày đêm
∙ Công suất tối ưu: 80.000 m3/ngày đêm

CHẤT LƯỢNG NƯỚC

QCVN 01:2009/BYT
(Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế)

ĐỊA BÀN CẤP NƯỚC

• Thành phố Tân An;
• Các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần
Đước;
• Các khu vực lân cận.

