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3.1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật ........................................................ 24 
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Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí .................................... 29 
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Bảng 4.6. Bảng khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh của một số công ty .......... 44 
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của “Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, thức ăn gia súc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Minh Hiếu  1 

CHƯƠNG I.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầSu tư: Công ty TNHH công nghệ Minh Hiếu 

- Địa chỉ văn phòng: Đường Đinh Công Tráng, phường Châu Sơn, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Trần Quang Như 

- Điện thoại: 0916521785 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 602/1998-QĐ.UB ngày 14/07/1998 của UBND tỉnh 

Hà Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0700841858 do phòng Đăng ký kinh 

doanh – Sở kế hoạch và Đầu từ Hà Nam cấp lần đầu ngày 27/8/2020 và đăng ký thay đổi 

lần 2 ngày 23/12/2020. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

1.2.1. Thông tin dự án 

- Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, 

thức ăn gia súc. 

- Địa điểm thực hiện dự án: tại Thửa đất số 12 tờ bản đồ số PL8 tại phường Châu 

Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có tổng diện tích quy hoạch là 9.768 m2, với tổng diện tích 

thửa đất là 10.042 m2
. 

 Phạm vi, ranh giới của khu vực dự án: 

+ Phía Bắc : Giáp đường sắt Bắc Nam 

+ Phía Nam : Giáp tuyến đường Đinh Công Tráng 

+ Phía Đông : Giáp Khu dân cư 

+ Phía Tây : Giáp mương thoát nước và khu dân cư 

Toạ độ các góc của khu đất dự án được thể hiện như trong bảng sau: 

 Bảng 1.1. Tọa độ các điểm ranh giới khu vực dự án (hệ VN2000) 

Số 

hiệu 

đỉnh 

thửa 

Tọa độ điểm định vị Số 

hiệu 

đỉnh 

thửa 

Tọa độ điểm định vị 

Theo trục X Theo trục Y Theo trục X Theo trục Y 

1 2.269.544,42 593.679,02 14 2.269.522,70 593.112,02 

2 2.269.555,02 593.687,56 15 2.269.497,23 593.793,05 

3 2.269.449,59 593.696,02 16 2.269.516,27 593.771,74 

4 2.269.579,80 593.713,98 17 2.269.504,35 593.760,56 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của “Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, thức ăn gia súc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Minh Hiếu  2 

Số 

hiệu 

đỉnh 

thửa 

Tọa độ điểm định vị Số 

hiệu 

đỉnh 

thửa 

Tọa độ điểm định vị 

Theo trục X Theo trục Y Theo trục X Theo trục Y 

5 2.269.582,65 593.713,04 18 2.269.482,35 593.779,40 

6 2.269.595,46 583.714,48 19 2.269.475,91 593.772,05 

7 2.269.599,21 593.715,03 20 2.269.463,13 593.759,95 

8 2.269.595,90 593.749,76 21 2.269.462,39 593.759,15 

9 2.269.598,28 593761,8 22 2.269.463,21 593.758,47 

10 2269557,31 593.805,55 23 2.269.483,38 593.738,47 

11 2.269.551,08 593798,64 24 2.269.490,54 593.731,49 

12 2.269.537,16 593.814,24 25 2.269.510,33 593.712,23 

13 2.269.532,62 593.819,43 1 2.269.544,42 593.679,02 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí của dự án 

 Các đối tượng tự nhiên 
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- Vị trí khu vực dự án: Thuộc thành phố Phủ Lý- là trung tâm chính trị, kinh tế- xã 

hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hà Nam, nằm trên trục kinh tế Bắc –Nam; Đông- 

Đông Bắc là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.  

- Điều kiện giao thông: Phía Nam dự án (khu vực cổng chính) tiếp giáp tuyến đường 

Đinh Công Tráng nối KCN Châu Sơn với Thành phố Phủ Lý, phía Bắc tiếp giáp đường sắt 

Bắc Nam, nhìn chung giao thông tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên, nhiên 

vật liệu phục vụ cho hoạt động của nhà máy. 

- Mạng lưới Sông suối:  

+ Nước mặt xung quanh khu vực dự án chủ yếu là nguồn nước khe, nước mưa và 

phân bố không đồng đều được lưu giữ tại các ao, hồ.  

+ Cách dự án khoảng 400m về phía Nam là lưu vực sông Đáy. Đây là lưu vực sông 

lớn thuộc một nhánh của sông Hồng, chảy qua các huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng 

và thành phố Phủ Lý theo hướng Tây Bắc- Đông Nam. Nguồn nước sông Đáy được sử 

dụng để phục vụ các hoạt động như sinh hoạt và tưới tiêu cho đồng ruộng khu vực xung 

quanh.  

- Điều kiện khí hậu, khí tượng:  

Khu vực thành phố Phủ Lý có địa hình đồng bằng, thuộc vùng khí hậu cận nhiệt đới 

ẩm: 

+ Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.800 mm – 2.000 mm 

+ Nhiệt độ trung bình: 23-24 °C 

+ Số giờ nắng trong năm: 1.300-1.500 giờ 

+ Độ ẩm tương đối trung bình: 85%. 

+ Chế độ gió: Có hai hướng gió chính là Tây Nam thổi vào mùa Hè và Đông Bắc thổi 

vào mùa Đông.  

 Các đối tượng kinh tế- xã hội 

 - Các điểm khu dân cư: Dự án xây dựng có phía Đông tiếp giáp với một số hộ dân. 

Tuy nhiên khu vực dự án đã được xây tường bao kín xung quanh cách li với khu vực bên 

ngoài. 

- Trung tâm hành chính-chính trị, trường học 

+ Cách dự án khoảng 400m về phía Đông có Uỷ ban nhân dân phường Châu Sơn; 

Trạm y tế Châu Sơn; Công an phường Châu Sơn.  

+ Trường học: Nằm dọc trên tuyến đường Đinh Công Tráng, cách dự án khoảng 400m 

về phía Đông có Trường Tiểu học Châu Sơn; Cách dự án khoảng 300m về phía Tây Bắc 

có Trường mầm non Châu Sơn. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh: Cách dự án khoảng 300-500m về phía Bắc 

và Tây Bắc có các nhà máy sản xuất như: Nhà máy sản xuất phụ tùng xe oto của Công ty 

TNHH Jungwon Electronics Vietnam; Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty Artpresto 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_c%E1%BA%ADn_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_c%E1%BA%ADn_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_%E1%BA%A9m_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i
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Vietnam; Nhà máy sản xuất sạc điện thoại và linh kiện điện tử của Công ty TNHH Sunlin 

Electronics Việt Nam; Nhà máy sản xuất đồ nội thất Công Ty TNHH Enex Vina; Nhà máy 

sản xuất , gia công đồ chơi trẻ em, các sản phẩm từ plastic của Công Ty TNHH Dream 

Plastic. 

- Các đối tượng khác 

+ Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước của dự án đặt dọc theo mạng lưới giao 

thông và được dẫn vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.  

+ Vệ sinh môi trường: Môi trường xung quanh khu vực được thực hiện tốt, đã có 

điểm thu gom rác của khu vực, có đội vệ sinh thu gom rác tại các khu vực theo đúng quy 

định. 

+ Khu vực xung quanh dự án không có diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và 

rừng tự nhiên. Trong phạm vi 5,0 km từ dự án cũng không có khu bảo tồn, rừng nguyên 

sinh,...  

+ Cạnh dự án có ngôi đình có tên là Đình Trống- là ngôi đình được hình thành từ xa 

xưa. 

 Mối quan hệ của dự án đầu tư với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

Khu vực dự án nằm cách KCN Châu Sơn khoảng 500m và nằm trên cùng một tuyến 

đường chính là đường Đinh Công Tráng, do đó nhà máy cũng thừa hưởng một phần hạ 

tầng giao thông của KCN nên giao thông từ khu vực nhà máy với khu vực xung quanh 

được kết nối tương đối thuận lợi. 

Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, rất nhiều các dự án  đầu tư về khu đô thị, cụm công 

nghiệp, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý. Các được 

triển khai thực hiện đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cụ thể như: 

- Dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm Thương mại kết hợp loại hình nhà ở phố 

thương mại (shophouse) tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. 

- Dự án mở rộng khu công nghiệp Châu Sơn, Cụm công nghiệp Nam Châu Sơn. 

1.2.2. Hiện trạng sử dụng khu đất của dự án  

a. Hiện trạng sử dụng đất 

Năm 1998, căn cứ theo Quyết định số 602/1998- QĐ.UB ngày 14/7/1998, Công ty 

TNHH Phát triển kinh tế Việt Pháp được UBND tỉnh chấp thuận thuê đất để thực hiện dự 

án: "Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, thức ăn gia súc" tại xã Châu Sơn 

thành phố Phủ Lý (nay là phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý). Năm 1999, nhà máy thức 

ăn gia xúc đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Năm 2012, Công ty TNHH Phát triển 

Việt Pháp được sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận sử dụng lô đất nói trên 

tại số BB229511 ngày 05/10/2012. 

Đến năm 2020 nhà máy có dấu hiệu xuống cấp và không thể tiếp tục hoạt động được, 
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do đó công ty lên kế hoạch cải tạo nhà máy, xây dựng các hạng mục môi trường, hoàn thiện 

lại hệ thống PCCC để giúp công ty hoạt động hiệu quả, mang lại nguồn lợi kinh tế cho 

công ty. Ngày 25 tháng 08 năm 2020 Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Kinh 

tế Việt Pháp đã họp và nhất trí thông qua phương án tách Công ty TNHH Phát triển kinh 

tế Việt Pháp thành Công ty TNHH Công nghệ Minh Hiếu theo Nghị quyết số 25/2020/QĐ-

CP về việc tách công ty. 

Công ty TNHH Công nghệ Minh Hiếu được tách từ Công ty TNHH Phát triển kinh 

tế Việt Pháp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700841858 do phòng Đăng 

ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu từ Hà Nam cấp lần đầu ngày 27/8/2020 và đăng ký 

thay đổi lần 2 ngày 23/12/2020.  

Sau khi tách ra từ Công ty TNHH Phát triển kinh tế Việt Pháp thì Công ty TNHH 

Công nghệ Minh Hiếu đã được sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam cấp giấy chứng nhận 

sử dụng lô đất nói trên tại số CS06610 ngày 21/01/2021.  

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 10.042 m2, diện tích hiệu dụng của dự án 

là 9.768 m2.  

b. Hiện trạng xây dựng và lắp đặt máy móc 

Hiện tại, nhà máy đã hoàn chỉnh các công trình như nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật 

giao thông, lắp đặt thiết bị máy móc và hệ thống thoát nước mưa. Tuy nhiên, còn hai hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường chưa lắp đặt gồm hệ thống xử lý nước thải và hệ thống 

xử lý khí thải.  

  

 

 

 

  

Hình 1.2. Hiện trạng nhà máy 

 Các hạng mục công trình đã xây dựng như sau: 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình đã hoàn thành 
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Stt Hạng mục Đơn vị 
Diện tích 

xây dựng 

 

Hiện trạng công trình 

1 Các hạng mục công trình chính m2  Đã xây dựng 

1.1 Nhà văn phòng m2 250  

1.2 Nhà kho, xưởng sản xuất số 1 m2 2.880  

1.3 Nhà kho, xưởng sản xuất số 2 m2 1.632  

2 Các công trình phụ trợ m2 1.908 Đã xây dựng 

3 
Các công trình bảo vệ môi 

trường 
m2 2.302 

Đã xây dựng 

 Các hạng mục máy móc, thiết bị đã lắp đặt gồm: 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị 

Stt Hạng mục máy móc thiết bị Đơn vị Số lượng 

A Dây chuyền sản xuất   

1 Hệ thống nhập liệu, làm sạch và phối liệu tự 

động 

Hệ thống 1 

2 Máy nghiền Bộ 1 

3 Máy trộn Bộ  

4 Máy ép viên  Hệ thống 1 

5 Hệ thống làm mát Hệ thống 1 

6 Hệ thống sàng rung Hệ thống 1 

7 Hệ thống ra bao tự động Hệ thống 1 

B Trạm biến áp Hệ thống 1 

C Bàn cân điện tử 80T Hệ thống 1 

 Các hạng mục công trình sẽ lắp đặt gồm: 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị 

Stt Hạng mục công trình Đơn vị Số lượng 

1 Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 1 

2 Hệ thống xử lý khí thải Hệ thống 1 
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1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường là UBND thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Cụ thể: 

 Theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội: Tổng mức đầu tư toàn dự 

án là 44.993.000.000 đồng, do đó dự án nằm trong tiêu chí phân loại dự án nhóm C, thuộc 

lĩnh vực quy định tại Khoản 4 Điều 8 của Luật đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư 

dưới 60 tỷ đồng. 

 Theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội: Dự án thuộc Điểm 

b, Khoản 5, Điều 28 quy định Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu 

đến môi trường. Theo Điều 30 của Luật này, dự án không phải thực hiện đánh giá tác động 

môi trường. 

 Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: 

 Theo Khoản 4, Điều 25 quy định về việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường thì dự án không thuộc loại dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

 Cũng theo Nghị định này, dự án thuộc Mục II.2 trong Phụ lục V quy định: “Dự án 

có phát sinh nước thải, bụi, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước 

khi thải ra ngoài môi trường…”. 

1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư  

a) Quy mô dự án đầu tư  

- Quy mô sản xuất: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có năng lực sản xuất 50.000 

tấn sản phẩm/năm.  

-  Nhu cầu sử dụng đất dự án: 10.042 m2, trong đó: 

+ Diện tích xây dựng công trình: 5.739,8 m2 

+ Diện tích bãi để xe: 230 m2 

+ Cây xanh- mặt nước: 2.034 m2 

+ Sân bê tông, đường giao thông nội bộ: 2.038,2 m2 

- Quy mô nhà xưởng và thiết bị  

Nhà máy đã được được đầu xây dựng với quy mô nhà xưởng và thiết bị của dự án 

như sau: 

Bảng 1.5. Quy mô nhà xưởng và thiết bị chính của dự án 

STT Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính   Đã xây dựng 

1 Nhà văn phòng  1 250  
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STT Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) Ghi chú 

2  Nhà kho, xưởng sản xuất số 1  1 2.880  

3  Nhà kho, xưởng sản xuất số 2 1 1.632  

II Các công trình phụ trợ   Đã xây dựng 

1 Nhà để xe đạp,xe máy 1 142  

2 Trạm biến áp 1 50  

3 Nhà bảo vệ 1 10  

4 Sân đường bê tông nội bộ  1.486  

5 Cổng chính    

6 Cổng phụ    

7 Hồ nước  220  

III 

Các công trình bảo vệ môi 

trường    

1 Bồn hoa, cây xanh  2.164 Đã xây dựng 

2 Nhà đặt máy bơm PCCC 1 10 Đã xây dựng 

3 Bể xử lý nước thải  16 Chưa lắp đặt 

4 Hệ xử lý khí thải lò hơi  20  

5 Nhà vệ sinh chung  32 Đã xây dựng 

6 Kho rác thải sinh hoạt 
 

10 
Nằm trong khu 

vực nhà để xe 

7 Kho chứa rác thải sản xuất 1 
 20 

nằm trong nhà kho, 

xưởng sản xuất 1 

8 Kho chứa rác thải sản xuất 2 
 20 

nằm trong nhà kho, 

xưởng sản xuất 2 

9 Kho chứa rác thải nguy hại 

 10 

nằm trong khu vực 

trạm xử lý nước 

thải 

- Tổng mức đầu tư đầu tư: 44.993.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, chín 

trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn./.) 

b) Phạm vi dự án 
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“Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, thức ăn chăn nuôi 

gia súc” chỉ sản xuất thức ăn chăn nuôi và không sản xuất phân bón. Nhà máy đi vào hoạt 

động sẽ đáp ứng nhu cầu cho bà con nông dân về thức ăn phục vụ nguồn thức ăn trong 

chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo cung cấp thức ăn chất lượng 

cao cho gia súc gia cầm như lợn, gà, trâu, bò,...các loại thủy sản như tôm, cá nước ngọt, cá 

nước lợ, cá nước mặn,... Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, hàng 

năm đóng góp ngân sách qua các loại thuế và phí, giải quyết việc làm cho người lao động 

tại địa phương. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án 

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có năng lực sản xuất 50.000 tấn sản phẩm/năm. 

Trong đó nguyên liệu đầu vào gồm các nguyên liệu thô như đậu tương khô, hạt ngô, 

gạo, sắn,...khối lượng cụ thể từng loại được biểu thị qua bảng sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu nguyên/nhiên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Stt  Tên nguyên/nhiên liệu   Đơn vị   Khối lượng  

1  Ngô   Tấn/năm  26,250 

2  Khô đỗ tương   Tấn/năm  19,500 

3  Bã rau   Tấn/năm  475 

4  Cám mì   Tấn/năm  2,125 

5  Các nguyên tố vi lượng   Tấn/năm  85 

6  Các axit amin   Tấn/năm  90 

7  Gluten Ngô   Tấn/năm  1,745 

Tổng cộng  Tấn/năm  50,000 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 
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Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất  

Quy trình sản xuất bao gồm các công đoạn kiểm tra nguyên liệu nhập kho,  cân, 

nghiền, trộn, ép viên, đóng bao. 

- Kiểm tra nguyên liệu đầu vào: Quy trình kiểm tra chất lượng bắt đầu từ lúc nhập 

nguyên liệu. Nguyên liệu nhập kho được lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu như cảm quan 

(màu sắc, mùi vị, tạp chất,…), tỷ lệ nhiễm sâu mọt, độ ẩm,… Nếu đạt yêu cầu theo tiêu 

chuẩn của công ty thì cho phép nhập kho, nếu không đạt thì trả hàng, không nhập. Tiếp 

theo, nguyên liệu được lấy mẫu để phân tích các thành phần dinh dưỡng cơ bản như 

đạm, béo, Ca, P,… Các kết quả phân tích sẽ được cập nhật vào máy tính để tổ hợp công 

thức cho từng loại sản phẩm.  

- Lưu kho: Nguyên liệu đầu vào gồm ngô, khoai mỳ, tấm, bã đậu và nhiều chất hỗn 

hợp khác được mua tại thị trường Việt Nam đã qua quá trình kiểm tra chất lượng kỹ 

càng. Nguyên liệu thường được mua với số lượng lớn nhằm đảm bảo sự ổn định sản 

xuất của nhà máy nên được đưa vào lưu trữ trong kho nguyên liệu. 

- Nạp liệu: Tất cả nguyên liệu được đưa vào dây chuyền sản xuất qua hệ thống nạp 

liệu. Hệ thống nạp liệu được thiết kế ngay mặt sàn của kho chứa liệu (tại khu vực nạp 

liệu có hệ thống xử lý bụi bằng công nghệ lọc bụi tay áo, hệ thống này được thiết kế 

đồng bộ với dây chuyền sản xuất chứ không thiết kế riêng lẻ). Nguyên liệu từ các bao 

chứa được công nhân tháo dỡ đổ vào các phễu nạp liệu.  

- Cân vận hành: Nguyên liệu tiếp tục được chuyển qua hệ thống cân tự động trước 

khi phối trộn, cân là cân tự động điều kiển bằng PLC. 

- Trộn thô: Các loại nguyên liệu thô được cân, phối trộn theo tỷ lệ được mặc định 

sẵn, quá trình phối trộn, trộn đều các loại nguyên liệu để chuyển sang công đoạn nghiền. 

- Bồn chứa: Nguyên liệu sau trộn thô được chuyển qua các bồn chứa nguyên liệu. 

Quá trình vận chuyển dòng nguyên liệu qua các công đoạn được tự động hóa và di 

chuyển trên các băng tải. Toàn bộ băng tải tải nguyên liệu được thiết kế kín nên giảm 

thiểu tối đa lượng bụi có thể phát sinh. 

- Nghiền: Toàn bộ nguyên liệu được đảo trộn đều trong buồng nghiền. Đối với 

thức ăn cho gia súc, gia cầm, nguyên liệu sẽ được nghiền thành bột tạo kích thước đồng 

nhất, cho ra sản phẩm có kích thước đạt yêu cầu. 

- Trộn: Các nguyên liệu được trộn với nhau tại máy trộn với thời gian nhất định 

để tạo nên dạng cám bột đồng nhất. Nếu là cám đậm đặc thì sau khi trộn sẽ được đóng 

bao. Nếu là loại cám viên thì bột sau khi trộn sẽ được cho qua máy ép viên. Trong công 

đoạn pha trộn, vi chất được bổ sung, tùy thuộc vào tỷ lệ các chất dinh dưỡng có trong 

mỗi loại nguyên liệu mà khối lượng pha trộn được tính toán phù hợp đảm bảo yêu cầu 

về chất lượng của sản phẩm. Các chất được trộn với nhau thành một hỗn hợp thức ăn. 

- Ép viên: Tại máy ép viên, cám sẽ được làm chín bằng hơi và cho qua hệ thống 

khuôn ép để tạo nên những viên cám với kích thước được yêu cầu. 

- Làm mát: Những viên cám sau khi ép vẫn còn nóng sẽ được đi qua máy làm mát 

để giảm nhiệt độ xuống nhiệt độ phòng. Hệ thống làm mát là buồng làm mát bằng quạt 
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gió, sản phẩm được làm mát xuống nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường khoảng 5°C. 

Công đoạn làm mát trước khi đóng gói nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình bảo quản sản phẩm sau này. 

- Sàng đóng bao: Sau đó nguyên liệu được chuyển qua hệ thống sàng tuyển (mục 

đích của việc sàng tuyển là loại bỏ các tạp chất có trong nguyên liệu), hệ thống sàng 

tuyển được bố trí tại tầng cao nhất của tháp sản xuất. thiết kế kín nên giảm thiểu tối đa 

lượng bụi có thể phát sinh. Cám bột và cám viên được đóng bao, gói với trọng lượng 

nhất định. Các bao cám được kiểm tra chất lượng rồi chuyển ra kho.  

- Kho thành phẩm: Sản phẩm sau khi đóng gói được nhập kho và tiêu thụ tại thị 

trường Việt Nam. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

- Nhà máy sản xuất với lượng sản phẩm là thức ăn gia súc với năng suất là 50.000 

tấn/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Giai đoạn thi công 

Chủ đầu tư đã hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình từ 

Quý III/2021- Quý I/2022, gồm các hạng mục:  

Bảng 1.7. Hạng mục công trình đã xây dựng 

STT Hạng mục Số tầng 
Diện tích xây dựng 

(m2) 

I Các hạng mục công trình chính   

1 Nhà văn phòng  1 250 

2  Nhà kho, xưởng sản xuất số 1  1 2.880 

3  Nhà kho, xưởng sản xuất số 2 1 1.632 

II Các công trình phụ trợ   

5 Nhà để xe đạp,xe máy 1 142 

6 Trạm biến áp 1 50 

7 Nhà bảo vệ 1 10 

8 Sân đường bê tông nội bộ  1.486 

9 Cổng chính   

10 Cổng phụ   

11 Hồ nước  220 
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STT Hạng mục Số tầng 
Diện tích xây dựng 

(m2) 

III Các công trình bảo vệ môi trường   

12 Bồn hoa, cây xanh  2.184 

13 Nhà đặt máy bơm PCCC 1 10 

15 Nhà vệ sinh chung  32 

16 Kho rác thải sinh hoạt  10 

17 Kho chứa rác thải sản xuất 1  20 

18 Kho chứa rác thải sản xuất 2  20 

19 Kho chứa rác thải nguy hại  10 

Hiện nhà máy còn 2 hạng mục công trình bảo vệ môi trường chưa tiến hành lắp 

đặt gồm trạm xử lý nước thải công suất 10m3/ngày.đêm và hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi. Dự kiến nhà máy sẽ xây dựng, lắp đặt 2 hạng mục này vào tháng 05/2022 trước khi 

nhà máy đi vào hoạt động chính thức. Đây là hai hạng mục nhỏ trong giai đoạn xây dựng 

và chủ yếu là lắp đặt máy móc thiết bị nên các tác động của hai hạng mục này đến môi 

trường là không đáng kể. Cùng với đó, nhà máy đang chờ giấy phép PCCC, giấy phép 

môi trường để đi vào vận hành chính thức. 

1.4.2. Giai đoạn vận hành 

1.4.2.1.   Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, máy móc phục vụ quá trình sản xuất 

a) Nhu cầu nguyên liệu 

Nguyên vật liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi được qua quy trình kiểm tra chất 

lượng chặt chẽ ngay từ khâu nhập liệu. Nguyên liệu trước khi nhập kho sản xuất cần 

được lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu như cảm quan (màu sắc, mùi vị, tạp chất,...), tỷ lệ 

nhiễm sâu mọt, độ ẩm,...Nếu đạt, nguyên liệu được lấy mẫu để phân tích các thành 

phần dinh dưỡng cơ bản như đạm, béo, Ca, P,...Từ đó, các kết quả phân tích sẽ được tổ 

hợp công thức cho từng loại sản phẩm. 

Các nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn gia súc bao gồm các loại sau: 

+ Các loại nguyên liệu giàu đạm (nguồn đạm động vật và thực vật): Bao gồm khô 

đậu tương cao đạm, khô dầu hạt cải, đậu, đỗ,… 

Khô đậu tường: Có hàm lượng đạm từ 45-48%. Là nguồn cung cấp đạm chủ yếu cho 

thức ăn. Loại nguyên liệu này được nhập khẩu từ Ấn Độ, Braxin, Achentina,… 

+ Các nguyên liệu giàu tinh bột: Đó là các loại sắn, ngô, gạo, cám gạo, cám mỳ, cám 

viên,… Các loại nguyên liệu này vừa được thu mua từ trong nước vừa được nhập khẩu. 

Cám mỳ, sắn, ngô, gạo được thu mua từ trong nước. Cám viên được nhập khẩu. Quy 
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trình thu mua cũng tuân thủ chặt chẽ các quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

+ Các nguyên liệu giàu béo: Các loại dầu cọ, dầu lạc, dầu dừa được sử dụng cho sản 

xuất thức ăn gia súc vừa làm tăng hàm lượng chất béo cho sản phẩm vừa làm giảm lượng 

bụi nguyên liệu khi trộn bị phát tán ra ngoài. 

+ Các phụ gia: Dicanxiphotpho, các axit amin không thể thay thế như Lysine, 

Methionin. Ngoài ra còn có chất chống oxi hóa, chất chống mốc. 

+ Các premix khoáng, premix vitamin 

 Bảng 1.8. Nhu cầu nguyên/nhiên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Stt  Tên nguyên/nhiên liệu   Đơn vị   Khối lượng  

1  Ngô   Tấn/năm  26,250 

2  Khô đỗ tương   Tấn/năm  19,500 

3  Bã rau   Tấn/năm  475 

4  Cám mì   Tấn/năm  2,125 

5  Các nguyên tố vi lượng   Tấn/năm  85 

6  Các axit amin   Tấn/năm  90 

7  Gluten Ngô   Tấn/năm  1,745 

Tổng cộng  Tấn/năm  50,000 

b) Nhu cầu nhiên liệu 

Than đá được chọn làm nhiên liệu đốt lò hơi trong quá trình sản xuất của nhà máy. 

Quá trình đốt nhiên liệu sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí nếu không được xử 

lý đầy đủ. Do đó nhà máy sẽ trang bị hệ thống xử lý khí thải cho hoạt động này để đảm 

bảo bụi, khí phát sinh đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường. 

c) Nhu cầu máy móc thiết bị 

Nhà máy đã đầu tư mua sắm 01 dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 10 tấn/giờ là dây chuyền khép 

kín. Dây chuyền sản xuất bao gồm các loại máy móc thiết bị sau: 

Bảng 1.9. Danh mục máy móc thiết bị trong sản xuất thức ăn chăn nuôi 

STT HẠNG MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

A Dây chuyền sản xuất   

I Hệ thống nhập liệu ,làm sạch & phối liệu tự động      

1.1 Máy băm sắn sơ bộ cái 1 
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STT HẠNG MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

1.2 Máng nhập nguyên liệu tinh bộ 1 

1.3 Lọc bụi xung khí sử rụng van rũ đài loan cái 1 

1.4 Vít tải từ  máng nhập liệu  vào gầu 01 cái 1 

1.5  Gầu tải 01 tải nguyên liệu lên bin chứa cái 1 

II Hệ thống bin chứa và cấp liệu tự động     

2.1 vít lấy liệu sau gầu tải cấp vào máy chia liệu cái 1 

2.2 Máy chia liệu cái 1 

2.3 Đường ống dẫn liệu Ø 250 bộ 1 

2.4 Báo đầy , báo vơi cái 25 

2.5 Hệ thống bin chứa liệu trên cân cái 12 

2.6 Vít cấp liệu cân ( chủ đầu tư cấp động cơ ) cái 12 

2.7 Phễu cân cái 2 

2.8 Van xả khí nén cái 2 

2.9 Phễu chứa liệu sau cân cái 1 

2.10 Vít cấp liệu cho gầu tải 02 cái 1 

2.11 Gầu tải 02 lấy nguyên liệu sau cân lên máy nghiền md 2 

2.12 Van chia liệu cái 1 

III  Hệ thống nghiền     

3.1 Nam châm lọc từ 01 cái 1 

3.2 Máy báo mức vơi cho các silo (thiết bị nhật bản) cái 2 

3.3 Bin phối liệu thô chứa các nguyên liệu thô cho sản xuất cái 2 

3.4 Hệ thống cấp liệu nghiền  bộ 1 

3.5 
Máy nghiền 2 sàng kiểu giọt nước(sử dụng vòng bi SKF chính 

hiệu) 
cái 1 

3.6 Lọc bụi xung khí sử rụng van rũ đài loan cái 1 

3.7 Bin trung gian chứa nguyên liệu sau nghiền cái 1 

3.8 Vít tải 04 lấy nguyên liệu sau nghiền cái 1 

3.9 Gầu tải 03 lấy nguyên lieu sau nghiền lên silo chờ trôn md 2 
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STT HẠNG MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

3.10 Van chia liệu cái 1 

3.11 Bin phối liệu thô chứa liệu trên máy trộn cái 2 

3.12 Hệ thống cửa mở nạp liệu cho máy trộn cái 2 

3.13 Phễu chứa liệu sau cửa xả cái 1 

3.14 Hút bụi mix cái 1 

3.15 
Phễu đổ liệu của đổ liệu không qua nghiền và đổ liệu không 

qua trộn 
cái 2 

3.16 Máy trộn một trục rạng mái chèo 1500 kg/mẻ cái 1 

3.17 Bin đệm cái 1 

3.18 Vít tải 05 lấy liệu sau trộn ra gầu 04  cái 1 

3.19 Gầu tải 04 lấy nguyên liệu sau trôn đưa lên silo chờ ép viên md 2 

3.20 Nam châm lọc từ 01 cái 1 

3.21 Van chia liệu cái 1 

IV Hệ thống ép viên và làm lạnh     

4.1 Máy báo mức đầy vơi cái 4 

4.2 Vít lấy liệu sau gầu tải cấp vào các bin ép viên cái 1 

4.3 Cửa khí động cái 1 

4.4 Bin ép viên cái 2 

4.5 Vít cấp liệu cho máy ép viên cái   

4.6 Phối liệu cho máy ép viên cái 2 

4.7 Máy ép viên 420 D  cái 1 

4.8 Van chia liệu cái 1 

4.9 Van chắn khí cái 1 

4.10 Máy làm lạnh dùng hệ thống xả liệu bằng xi lanh khí nén cái 1 

4.11 
Máy bẻ mảnh  nhập khâu nguyên chiếc theo tiêu chuẩn của 

chính xương180x1500 
cái 1 

4.12 Quạt gió hút hơi ẩm của thùng làm lạnh của viên chiếc 1 

4.13 Silô lắng và đường ống bộ 1 
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STT HẠNG MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

4.14 Máy đóng gió lọc lại những bui cám bay theo chiếc 1 

4.15 Gầu tải 05 lấy nguyên liệu sau ép lên silo thành phẩm md 2 

4.16 Sàng rung chọn hạt cái 1 

4.17 Van chia liệu cái 3 

V Hệ thống phân loại và đóng bao     

5.1 Máy báo mức đầy vơi cái 3 

5.2 Bin thành phẩm viên cái 3 

5.3 Cửa khí động cái 3 

5.4 Phễu trung gian cái 1 

5.5 Cân đóng bao tự động dạng hạt cái 1 

5.6 trụ đỡ máy khâu  bộ 1 

5.7 
Băng tải và máy may công nghiệp khâu 3 pha loại hai chỉ (của 

trung quốc) 
cái 1 

VI Các phụ kiện khác     

6.1 Tủ điện điều khiển chính cái 1 

6.2 Bộ chỉ thị cân K3HB có cổng kết nối RS485 bộ 

1 

6.3 Bộ PLC 60IN/OUT +  cổng truyền thông bộ 

6.4 Biến tần 4KW-380V bộ 

6.5 Bộ nguồn 24V DC bộ 

6.6 Rơ le trung gian bộ 

6.7 Máy tính Dell ( new ) bộ 

6.8 Màn hình LCD 27 inch ( new ) bộ 

6.9 Chuyển đổi USB-COM bộ 

6.10 Vỏ hộp điện bộ 

6.10 
Vật tư phụ lắp trong hộp điện (Atomat, cầu 

đấu, chuyển mạch, ...) 
bộ 

6.11 Công tắc tơ 12A bộ 

6.12 Dây dẫn truyền thông bộ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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STT HẠNG MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

6.13 
Nhân công lập trình phần mềm PLC+ máy tính, đấu nối hiệu 

chỉnh 
bộ 

6.14 Tủ điện phụ cái 1 

6.15 Dây dần điện cho thiết bị máy cái 1 

6.16 
Khung sàn thao tác và mái che nhà tháp, bao che toàn bộ cho 

day chuyền  với diện tích 6.5 mx 16 mx21m 
kg 12000 

6.17 Tôn bao che tháp máy , vít , keo , ống dẫn nước  bộ 1 

6.18 Máy nén khí cái 1 

6.19 Máy góp khí và máy sấy cái 1 

6.20 Nồi hơi công suất 2500 kg/h cái   

6.21 Thiết bị phụ trợ máy nén khí bộ 1 

6.22 
Bổ sung thêm các ống dẫn liệu sau gâu, sau quạt gió và trước 

quạt gió 
bộ 1 

6.23 Sơn lại toàn bộ dây chuyền máy bộ 1 

6.24 Vận chuyển  và cẩu lắp đặt máy bộ   

6.25 Nhân công lắp đặt bộ   

6.26 Bộ Bulon nền bộ 1 

6.27 Phần côn Silo lắng ẩm bộ 1 

B Trạm biến áp     

1 Đường dây 35KV bộ 1 

2 TBA630KVA bộ 1 

C Bàn cân điện tử 80t     

1 Bàn cân thép 03 Module bộ 1 

2 LoadCell - Cảm biến lực bộ 1 

3 Bộ cộng tín hiệu bộ 1 

4 Đầu cân bộ 1 

5 Màn hình hiển thị lớn bộ 1 

6 Vật tư phụ kiện: Dây tín hiệu, các cổng com bộ 1 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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STT HẠNG MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

7 Phần mềm quản lý bộ 1 

1.4.2.2. Nhu cầu điện năng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước phục vụ hoạt động của nhà máy được lấy từ 

nguồn cấp nước sạch của Thành phố Phủ Lý. 

- Các văn bản pháp luật được áp dụng: 

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-1988 về cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

+ TCXDVN 33:2006: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình tiêu 

chuẩn thiết kế. 

+ Quyết định số 1055 ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về quy hoạch 

cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030. 

- Nhu cầu sử dụng nước:  

+  Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: Tổng số cán bộ công nhân trong giai đoạn hoạt 

động của dự án là 50 người. Ước tính nhu cầu sử dụng nước của một người là 150 

lít/ngày.đêm thì lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt là 7,5 m3/ngày. (Theo Quy hoạch 

cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1055 ngày 

7/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý thuộc khu đô thị loại III- Tiêu 

chuẩn cấp nước: 150 l/người). Như vậy lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt tại nhà 

máy là: 150*50= 7,5m3/ngày đêm.  

+ Nhu cầu cấp nước cho sản xuất: Không có.  

b. Cấp điện 

- Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho nhà máy được lấy từ đường điện cao thế 

của khu vực gần nhà máy rồi qua trạm biến áp của nhà máy.Với hệ số hoạt 

động không đồng thời = 0,8 và hệ số cos   = 0,8 thì công suất máy biến áp cần 

sử dụng khoảng 350 KVA. 

- Nhu cầu sử dụng điện 

     + Nhu cầu điện chiếu sáng nhà xưởng, thiết bị phụ trợ, thiết bị và sinh hoạt văn 

phòng khoảng 20 Kw. 

 + Nhu cầu cấp điện cho 2 hệ thống máy sản xuất, mỗi hệ thống khoảng 100 KVA, 

tổng cộng khoảng 200 KVA. 

1.5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lí và thực hiện dự án  

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện Dự án được dự tính như sau: 

Bảng 1.10. Tiến độ thực hiện dự án 
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Stt Hạng mục Dự kiến thời gian 

hoàn thành 

(tháng) 

Thời điểm dự kiến từ 

khởi công đến hoàn 

thành 

1 Xây dựng lắp đặt các công trình 

xử lý môi trường, trồng cây xanh, 

xây dựng công trình bảo vệ môi 

trường, lắp đặt máy móc thiết bị, 

sản xuất thử nghiệm. 

6 Quý III/2021-Quý I/2022 

2 Xây dựng các công trình xử lý 

môi trường (hệ thống xử lý nước 

thải, khí thải, mùi) 

2 Tháng 05/2022 

3 Dự án đi vào hoạt động chính thức   Từ tháng 06/2022 

1.5.2. Tổng mức đầu tư của dự án 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 44.993.000.000 VNĐ (Bốn mươi bốn tỷ, chín trăm chín 

mươi ba triệu đồng) trong đó: 

Bảng 1.11. Tổng mức đầu tư dự án 

STT Hạng mục  Thành tiền (đồng)  

1 Chi phí xây dựng 10,946,400,000 

2 Chi phí thiết bị  30,060,455,000 

3 Chi phí các hạng mục môi trường 1,968,463,000 

5 Chi phí dự phòng 1,483,640,000 

6 Vốn lưu động 534,042,000 

  TỔNG 44,993,000,000 

1.5.3. Tổ chức quản lí và thực hiện dự án 

Nhu cầu lao động khi dự án đi vào hoạt động là 50 người. Dự kiến số lượng lao 

động khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ được tổ chức như sau: 

Bảng 1.12. Quy mô và tổ chức nhân sự 

STT Bộ phân Số người Ghi chú 

 Dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi 

I Khối Văn phòng   

1 Ban giám đốc 1 Đại học 
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STT Bộ phân Số người Ghi chú 

 Dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi 

2 Tồ chức hành chính 1 Đại học, cao đẳng 

3 Kế toán 1 Đại học, cao đẳng 

4 Kế hoạch kinh doanh 1 Đại học, cao đẳng 

5 Nhân viên môi trường/PCCC 1 Đại học/cao đẳng 

II Khối sản xuất   

1 Quản đốc 2 Đại học, cao đẳng 

2 Bảo vệ 1 Lao động phố thông qua đào tạo 

3 Vệ sinh 2 Lao động phô thông qua đào tạo 

4 Công nhân 40 Lao động phô thông qua đào tạo 

Tổng cộng 50  

- Tuyển dụng, đào tạo và tổ chức sản xuất 

+ Đối tượng tuyển dụng: Tất cả lao động được tuyển chọn, sử dụng phù hợp với 

quy định của pháp luật Việt Nam. Các lao động trực tiếp sản xuất sẽ được lấy từ địa 

phương và các vùng lân cận.  

+ Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng hợp đồng lao 

động ký kết giữa từng người lao động với Giám đốc. Thoả ước lao động tập thể ký kết 

giữa đại diện tập thể lao động với Giám đốc và phù hợp với các quy định của pháp luật 

Việt Nam về lao động.  

 - Chương trình sản xuất  

+ Doanh nghiệp tổ chức lao động theo ca đối với khối phục vụ, mỗi ca làm việc 8 

giờ/ca làm việc. Bộ phận quản lý văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Thời gian 

làm việc 300 ngày/năm. Cán bộ và công nhân viên được nghỉ luân phiên theo kế hoạch 

của Doanh nghiệp và thoả thuận với người lao động nếu có nhu cầu làm việc thêm ngoài 

giờ quy định, Doanh nghiệp sẽ đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo đúng 

quy định của nhà nước.  
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CHƯƠNG II.  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án “Đầu tư cải tạo Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, thức ăn gia súc” với 

quy mô sản xuất thức ăn chăn nuôi là 50.000 tấn sản phẩm/năm. Dự án đầu tư có sự phù 

hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

như sau: 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hà Nam thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số  389/QĐ- TTg ngày 18/03/2020;  

- Dự án phù hợp với Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13/06/2016 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý 

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;   

- Dự án phù hợp với Quyết định 13/2017/NQ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2017 

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.  

- Dự án phù hợp với Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của BCH Đảng 

bộ tỉnh "về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, 

công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo 

hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030". 

Như vậy, dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam và 

quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP Phủ Lý.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án đầu tư có sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường như sau: 

Mối quan hệ của dự án với khu vực xung quanh: xung quanh khu vực dự án có 

một số hộ dân sinh và lối cạnh nhà máy có ngôi đình được hình thành từ xa xưa (Đình 

có tên là Đình Trống). Do đó, nhà máy đã xây tường bao bao quanh và có hành lang 

trống xung quanh để không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Ngoài ra tại 

nhà máy sẽ bố trí trồng cây xanh để tạo không khí thoáng mát điều hòa khí hậu trong và 

xung quanh khu vực nhà máy cũng như làm giảm tiếng ồn phát sinh do hoạt động sản 

xuất. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hồ dân sinh ngay cạnh khu vực nhà máy. 

Hồ có diện tích tương đối lớn, khoảng 10ha. Hiện nguồn nước hồ không phục vụ cho 

bất kì hoạt động nào, kể cả tưới tiêu, thủy lợi. Do đó, nước thải của dự án phải được xử 

lý đạt cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường tiếp nhận. Với 

đặc thù loại hình dự án là sản xuất thức ăn gia súc, nước thải phát sinh chủ yếu là nước 

thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên , nước thải của dự án phát sinh khá ít – 7,5 
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m3/ngày đêm và được áp dụng công nghệ phù hợp, xử lý hiệu quả, đảm bảo xử lý đạt 

cột B , QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường tiếp nhận, nên không làm 

ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hồ. Tổng lượng nước thải phát sinh của dự án là 

7,5 m3/ngày.đêm, đây là lưu lượng xả thải tương đối nhỏ so với khả năng tiếp nhận nước 

của hồ, do đó hoàn toàn không gây ngập úng hồ hay vượt quá khả năng tiếp nhận của 

hồ. Vì vậy, khả năng chịu tải của môi trường nước nguồn tiếp nhận là đảm bảo. 
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CHƯƠNG III.  

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

Quá trình khảo sát hiện trạng khu vực thực hiện và khu vực xung quanh dự án cho 

thấy dọc theo dự án chủ yếu là hệ sinh thái đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, khu 

vực thực hiện dự án và vùng lân cận có các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái thủy vực 

nằm trong các kiểu hệ sinh thái sau:  

3.1.1.1. Hệ sinh thái đồng ruộng  

Hệ sinh thái đồng ruộng, ao, hồ với thành phần loài chủ yếu gồm: 

 Khu hệ thực vật: bao gồm các loài cây trồng như Lúa (Oryza sativa) và một số 

loài cỏ dại như Lức, Cỏ may, Chân vịt…  

 Khu hệ động vật:  

- Nhóm động vật có xương sống:  

+ Lớp thú: đại diện của Bộ Gặm nhấm Rodentia (Chuột nhắt, Chuột 

đồng…), Bộ Guốc chẵn Artiodactyla (Trâu, Bò…) .  

+ Lớp chim: đại diện của Bộ Gà Galliformes (Gà), Bộ Ngỗng 

Anseriformes (Vịt, Ngỗng, Ngan…) .  

+ Lớp bò sát: đại diện Bộ Có vảy Squamata (Thằn lằn, Rắn…) .  

+ Lớp lưỡng cư: đại diện Bộ Ếch nhái Anura (Ếch, Nhái…) .  

+ Lớp cá: đại diện Họ cá quả Channidae (cá Chuối), Họ cá chép 

Cyprinidae (cá Chép, Trắm, Trôi…) , Họ cá rô Anabantidae cá Rô 

đồng…).  

- Nhóm động vật không xương sống: chủ yếu bắt gặp đại diện của phân ngành giáp 

xác Crustacea (Tôm, cua) và lớp côn trùng Insecta (Nhện, Bướm, Rết, Giun đất, 

Châu chấu, Bọ xít…)  

3.1.1.2. Hệ sinh thái trong khu dân cư 

 Khu hệ thực vật: Thành phần loài thực vật nơi đây chủ yếu là các loài cây trồng 

cho hoa quả, thực phẩm và tiêu dùng đời sống hàng ngày tại các khu dân cư và 

các loài cây bụi nhỏ, không có loài nào được ghi nhận có trong sách đỏ Việt Nam.   

 Khu hệ động vật: Chủ yếu gồm các loài động vật nuôi: Chó, gà, vịt, lợn,…và một 

số loài động vật nhỏ như chuột, rắn,… 

3.1.2. Đánh giá chung về hệ sinh vật khu vực dự án 

- Các loài thực vật: Các loài thực vật trong khu vực dự án là nguồn thức ăn, nơi cư 

trú của các loài sinh vật sống trên cây (các loài chim, sâu bọ,...). Việc dọn dẹp cảnh 

quang, phát quang thực vật trong phạm vi dự án làm biến đổi cảnh quan môi trường, 

mất nguồn thức ăn, nơi cư trú của các loài động vật, giảm tính liên tích, giảm chất lượng 

sinh cảnh khu vực. Ngoài ra, các loài thực vật tạo lớp phủ bề mặt, giữ đất, giữ nước, hạn 
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chế xói mòn, rửa trôi. Tuy nhiên, các loài cây bị phát quang trong diện tích Dự án chủ 

yếu là cây bụi, cỏ dại. Không có loài cây quý hiếm thuộc danh mục bảo tồn, do đó, tác 

động của dự án đến hệ thực vật khu vực được đánh giá là không lớn. 

- Các loài động vật: Các loài động vật trong khu vực dự án tạo thành một quần xã 

sinh vật mà từng loài trong đó là các mắt xích trong chuỗi thức ăn. Khi thực hiện dự án, 

chuỗi thức ăn bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sinh trưởng của một số loài trong khu vực. 

Tuy nhiên, mức độ đa dạng các loài động vật trong khu vực dự án, bao gồm các loài 

động vật trên cạn và động vật thủy sinh ghi nhận được tương đối thấp. Các loài bắt gặp 

là các loài phổ biến, không có loài nào nằm trong danh mục quý hiếm, cần bảo vệ.  

Để hạn chế tác động tiêu cực đến hệ động vật, thực vật tự nhiên trong khu vực dự án 

và các vùng lân cận, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá suốt quá 

trình hoạt động của dự án.  

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải 

3.2.1.1. Các yếu tối địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải 

Nước thải của dự án sau khi được xử lý xả vào hệ thống mương thoát nước đổ ra 

nguồn tiếp nhận là hồ dân sinh cạnh khu vực nhà máy, có cao độ từ  -0,8m đến +5 m, 

diện tích khoảng 10 ha, hướng dốc chủ yếu thấp dần từ Đông xuống Tây. 

3.2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải 

Cách khu vực nguồn tiếp nhận nước thải của dự án khoảng 400m về phía Đông- Nam 

là con sông Đáy thuộc một nhánh của sông Hồng. Trên địa phận tỉnh Hà Nam sông Đáy 

có chiều dài 47 km chảy qua các huyện Thanh Liêm, TP Phủ Lý và huyện Kim Bảng 

theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Qua số liệu quan trắc định kỳ hàng năm giai đoạn 

2015-2018 cho thấy chất lượng nước sông Đáy qua tỉnh Hà Nam đang ở mức ô 

nhiễm. Kết quả phân tích chất lượng nước năm 2018: nồng độ BOD5, COD, NO2-

, NH4+ đều vượt giới hạn cho phép từ 1,6-6,7 lần. Diễn biến nước sông Đáy mức độ ô 

nhiễm các thông số chất hữu cơ năm 2018 có xu hướng giảm so với các năm trước, tuy 

nhiên nồng độ các chất vẫn còn cao so với quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. Chất lượng nước bị ô nhiễm nặng, cần có các biện pháp xử lý. 

3.2.1.3. Chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận 

Hồ dân sinh nơi tiếp nhận nguồn nước thải của dự án có chiều dài khoảng 200m, 

chiều rộng trung bình của hồ khoảng 68m, đoạn rộng nhất lên đến 85m, chiều sâu trung 

bình của hồ so với bề mặt tự nhiên là +5m, -0.8m. Diện tích lưu vực khoảng 10ha.. Dung 

tích hồ khoảng 4.624 m3 nước. Khu vực hồ và xung quanh hồ hiếm khi xảy ra ngập úng. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Qua khảo sát của chúng tôi thì nguồn tiếp nhận là khu vực hồ dân sinh nằm phía Tây 

Bắc của dự án, theo cảm quan chúng tôi nhận thấy nước tại hồ không có mùi hôi, không 

bị đen. Để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận một cách định lượng, Chủ dự án 
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đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến tiến hành lấy 01 mẫu nước mặt tại khu vực hồ dân 

sinh, điểm hạ lưu tiếp nhận nước thải của dự án trong 03 đợt khảo sát. Kết quả phân tích 

được thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 3.1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận 

TT 
Thông số 

phân tích 
Đơn vị đo 

Kết quả (NM) QCVN 08-MT:2015 

(Cột A2) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Nhiệt độ 0C 22 23,5 21,5 - 

2 pH - 7,7 7,8 7,6 6 - 8,5 

3 DO mg/l 5,2 5,4 5,3 

4 TDS mg/l 200 205 215 - 

5 Độ đục NTU 23 25 25 - 

6 NO2
- (theo N) mg/l 0,028 0,027 0,026 0,05 

7 COD mg/l 24 25 23 15 

8 NH4
+ (theo N) mg/l 0,6 0,8 0,8 0,3 

9 N03
- (theo N) mg/l 2,8 3,2 2,9 5 

10 PO4
+ (theo P) mg/l 0,18 0,18 0,17 0,2 

11 SS mg/l 35 38 36 30 

12 BOD5 mg/l 12 12 14 6 

13 Coliform MPN/100 ml 4.9 4.8 4.8 5 

Ghi chú:  

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử 

lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.  

+ NM: Nước mặt tại khu vực hồ dân sinh nằm phía Tây Bắc cạnh nhà máy, đoạn hạ 

lưu tiếp nhận nước thải của Dự án, điểm lấy mẫu có tọa độ theo hệ tọa độ Quốc gia 

VN2000: X: 2269562.6; Y:593680.7;  

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt khu vực tiếp nhận nước 

thải tại 03 đợt khảo sát cho thấy: Các thông số COD, Amoni, SS, BOD5,...vượt giới hạn 

cho phép quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2 . Trong đó, COD vượt 1,5-

1,67 lần; Amoni vượt 2- 2,67 lần; SS vượt 1,16- 1,27 lần; TSS vượt 2- 2,3 lần. 
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3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước 

thải 

Khu vực hồ dân sinh tiếp nhận nước thải của Dự án không có công trình khai thác 

nước sinh hoạt nào. Nguồn nước hiện không phục vụ cho bất kỳ hoạt động nào kể cả 

tưới tiêu thủy lợi. 

3.3. Hiện trạng các thành phần đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

3.3.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt của dự án, đơn vị tư vấn và chủ dự án 

tiến hành lấy mẫu mặt xung quanh thuộc khu vực dự án, cụ thể như sau: 

 Vị trí lấy mẫu. 

 Bảng 3.2. Vị trí lấy mẫu nước mặt. 

1 Chỉ tiêu phân tích 
Các chỉ tiêu: pH, BOD5, COD, TSS, As, Cd, Pb, Mn, Dầu 

mỡ, Coliforms … 

2 Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu  

 NM1 
+ NM1: Mẫu nước mặt lấy tại ao nằm trong khuôn viên Công 

ty ( X= 2269590.8; Y= 593737.2) 

 NM2 
+ NM2: Mẫu nước mặt tại khu vực hồ tiếp giáp Công ty   

(X: 2269562.6; Y:593680.7) 

 Hình ảnh lấy mẫu: 

 

Hình 3.1. Hình ảnh lấy mẫu nước mặt 

 Kết quả phân tích: 

 Bảng 3.3. Kết quả phân tích mẫu nước mặt  
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Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

QCVN  

08-MT:2015 

(Cột A2) 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2  

1.  Nhiệt độ 0C 22 22 23,5 23,5 21,5 21,5 - 

2.  pH - 7,8 7,7 7,9 7,8 7,7 7,6 6 - 8,5 

3.  DO mg/l 5,3 5,2 5,5 5,4 5,6 5,3 5 

4.  TDS mg/l 205 200 215 205 220 215 - 

5.  Độ đục 
NT

U 
22 23 21 25 22 25 - 

6.  
NO2

- 

(theo N) 
mg/l 0,025 0,028 0,023 0,027 0,025 0,026 0,05 

7.  COD mg/l 22 24 21 25 21 23 15 

8.  
NH4

+ 

(theo N) 
mg/l 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6 0,8 0,3 

9.  
N03

- (theo 

N) 
mg/l 2,5 2,8 2,6 3,2 2,4 2,9 5 

10.  
PO4

+ 

(theo P) 
mg/l 0,15 0,18 0,16 0,18 0,16 0,17 0,2 

11.  SS mg/l 32 35 34 38 33 36 30 

12.  BOD5 mg/l 10 12 11 12 12 14 6 

13.  Coliform 

MP

N/10

0 ml 

4.400 4.900 4.500 4.800 4.300 4.800 5.000 

Ghi chú: 

-QCVN 08-MT:2015/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- (-): Không quy định. 

 Nhận xét: Căn cứ vào kết quả phân tích và giới hạn cho phép của các chất gây ô 

nhiễm trong nước mặt quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2 - dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các 

mục đích sử dụng như loại B1 và B2), cho thấy: Một số chỉ tiêu như COD, Amoni, SS, 

BOD5 vượt giá trị giới hạn của cột A2 QCVN 08-MT:2015/ TNMT(COD vượt 1,4 đến 

1,67 lần, Amoni vượt 1,67- 2,67 lần , SS vượt 1,1 đến 1,27 lần, COD5 vượt 1,67 đến 

2,33 lần). Một số chỉ tiêu có sự biến động mạnh giữa các đợt quan trắc, nguyên nhân có 
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thể do chịu tác động từ nguồn nước thải sinh hoạt, hoạt động sản xuất nông nghiệp của 

khu vực,.... Bên cạnh đó một số đợt quan trắc có thể vào thời điểm mưa lũ do đó nước 

mưa đã cuốn theo các chất hữu cơ từ các khu vực lân cận xâm nhập vào làm gia tăng 

mức độ ô nhiễm.

3.3.2. Hiện trạng môi trường không khí 

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án đơn vị tư vấn đã 

phối hợp với chủ đầu tư tiến hành lấy mẫu không khí và phân tích trong phòng thí nghiệm. 

- Các vị trí lấy mẫu không khí lựa chọn. 

Bảng 3.4. Vị trí quan trắc mẫu không khí 

1 Chỉ tiêu phân tích 
Nhiệt độ, Độ ẩm, Độ ồn, Bụi lơ lửng tổng số (TSP), SO2, 

NO2, CO 

2 Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu 

 2.1 KK1 

+ KK1: Mẫu không khí lấy tại khu vực cổng ra vào của Công 

ty  

( X= 2269510.6; Y= 593787.6) 

 2.2 KK2 

+ KK2: Mẫu không khí lấy tại khu vực nhà kho của Công ty   

( X= 2269578.7; Y= 593758.9 ) 

 2.3 KK3 

+ KK3: Mẫu k.hông khí lấy tại khu vực vị trí cuối Công ty   

( X= 2269583.8; Y= 593742.8 ) 

- Kết quả phân tích. 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

ST

T 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

Đợt 1 

 

 

Đợt 2 

 

 

Đợt 3 

QCVN 

05:2013/BT

NMT 

( Trung 

bình 1h) 

K

K1 

KK

2 

K

K3 

KK

1 

KK

2 

KK

3 

K

K1 

KK

2 

KK

3 
 

1.  
Nhiệ

t độ 
oC 21,5 21,5 

21,

5 
22,5 

22,

5 

22,

5 

21,

8 

21,

8 
21,8 - 

2.  
Độ 

ẩm 
% 52,4 53 

52,

8 
53,2 53 

53,

5 

52,

5 

52,

1 
52,5 - 

3.  
Độ 

ồn 
dBA 62 60 60 63 61 61 62 61 60 70(1) 
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ST

T 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

Đợt 1 

 

 

Đợt 2 

 

 

Đợt 3 

QCVN 

05:2013/BT

NMT 

( Trung 

bình 1h) 

K

K1 

KK

2 

K

K3 

KK

1 

KK

2 

KK

3 

K

K1 

KK

2 

KK

3 
 

4.  

Bụi 

lơ 

lửng 

µg/

m3 
230 211 210 225 208 209 218 205 203 300 

5.  CO 

µg/

m3 

1.20

0 

1.10

0 

1.1

00 

1.30

0 

1.0

00 

1.1

00 

1.3

00 

1.0

00 

1.00

0 
- 

6.  NO2 
µg/

m3 
80 72 73 75 68 70 75 69 69 200 

7.  SO2 
µg/

m3 
112 105 106 112 103 103 113 108 106 350 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

     +   (-): Không có quy định 

* Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án 

cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích ở tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn của quy chuẩn 

cho phép QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Điều này chứng tỏ chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án tương đối tốt, 

trong lành và không có dấu hiệu ô nhiễm nào. 
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CHƯƠNG IV.  

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển 

khai xây dựng dự án 

Chủ đầu tư đã hoàn thành giai đoạn thi công như đã trình bày ở mục 1.4.1, 

Chương III, các hạng mục xây dựng đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, riêng hai hạng mục 

công trình bảo vệ môi trường là nước thải và khí thải chủ đầu tư sẽ thực hiện lắp đặt vào 

tháng 05/2022. Do các hạng mục này chủ yếu là lắp đặt máy móc thiết bị nên các tác 

động đến môi trường xung quanh là rất nhỏ. 

4.2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành 

4.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.2.1.1. Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD5, 

COD, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, tổng chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, Amoni. Đặc biệt một 

yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh được 

lây truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh từ nước thải có khả 

năng lây lan qua nhiều nguồn khác nhau, qua tiếp xúc trực tiếp, qua môi trường (đất, 

nước, không khí, cây trồng, vật nuôi, côn trùng…), thâm nhập vào cơ thể người qua 

đường thức ăn, nước uống, hô hấp,…,và sau đó có thể gây bệnh. 

Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các loại 

chất không tan đến các chất ít tan và cả những hợp chất tan trong nước, việc xử lý nước 

thải sinh hoạt là cần thiết để loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch nước và có thể đưa nước 

vào nguồn tiếp nhận hoặc đưa vào tái sử dụng. 

a. Nguồn phát sinh  

- Nguồn nước thải sinh hoạt: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của cán bộ, công nhân viên. 

- Thành phần đặc trưng nước thải chia làm 2 loại nước đen và nước xám: 

+ Nước đen là nước thải từ nhà vệ sinh, chứa phần lớn các chất ô nhiễm, chủ yếu 

là: chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng.  

+ Nước xám là nước phát sinh từ quá trình rửa, tắm, giặt, với thành phần các chất 

ô nhiễm không đáng kể.  

b. Công suất của trạm xử lý 

- Lượng nước cấp sinh hoạt cho 50 cán bộ công nhân viên của nhà máy với định mức 

50/người/ngày, thì tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt là: 50 người x 150 lit = 7500 l= 

7,5 m3. Tại khu vực nhà máy thi thoảng có khách vãng lại tới sử dụng nước, với hệ số 

dùng nước không điều hòa Kmax= 1,3 thì lượng nước tối đa sử dụng một ngày tại công 
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ty khoảng 7,5 x 1,3=9,75 m3/ngày , lượng nước thải định mức bằng 100% lượng nước 

cấp cho sinh hoạt theo Nghị định số 80:2014/NĐ-CP nên có lưu lượng là 9,75 m3/ngày 

đêm. Như vậy, ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa 10m3/ngày đêm. 

- Nước thải của cơ sở được xử lý theo quy mô và công nghệ như sau: 

+ Công suất: 10 m3/ngày đêm 

+ Loại công nghệ: Công nghệ đệm vi sinh lưu động kết hợp xử lý tuần hoàn  

+ Loại trạm: Trạm xử lý nước thải được xây dựng bằng gạch chỉ, nửa chìm nửa nổi. 

+ Chất lượng nước sau xử lý: Đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT – Cột B: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. (cụ thể chất lượng nước đầu ra đảm bảo: 

BOD ≦20mg/L, COD ≦50 mg/L, NH4-N ≦5mg/L …). 

c. Yêu cầu tiêu chuẩn đầu ra 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải 

sinh hoạt. 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  
Đơn 

vị 

QCVN 

14:2008 /BTNMT (Cột 

B) 

1 pH -  5-9 

2 BOD5(200C) mg/l 50 

3 Tổng rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
- )(tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU//100ml  
5000 

Ghi chú: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(cột B). 

+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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Bùn dư 

d. Quy trình sơ đồ công nghệ 

Với nước thải sinh hoạt hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, công 

nghệ xử lý thường là sự kết hợp của phương pháp xử lý cơ học và phương pháp xử lý 

sinh học, sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1.  Sơ đồ Quy  trình công nghệ đệm vi sinh lưu động kết hợp xử lý tuần hoàn  

e. Thuyết minh công nghệ xử lý 

 Bể thu gom:  

 Nước thải từ các khu vệ sinh, khu vực nhà bếp và các khu vực phát sinh nước 

thải khác như lavabo, chậu rửa, nhà tắm... được thu gom về bể thu gom trạm xử lý nước 

thải. Bể thu gom có nhiệm vụ thu gom nước thải và tách rác tránh các tách nghẽn đường 

ống, công trình xử lý phía sau. Tại bể có lắp đặt 1 bơm chìm hoạt động tự động theo 

phao bơm nước thải sang bể điều hòa để xử lý. 

 Bể điều hòa  

Nước thải từ bể thu gom được bơm sang bể điều hòa. Tại đây nước thải được điều 

hòa cả về lưu lượng và chất lượng. Dưới bể điều hòa lắp đặt hệ thống đường ống sục 

khí giúp hòa trộn nước thải trong bể, đồng thời tại bể điều hòa cũng diễn ra quá trình xử 

lý sơ bộ nước thải loại bỏ một phần BOD, COD có trong nước thải. Nước sau bể điều 

hòa được đưa tới bể thiếu khí. 

 Bể thiếu khí 

Nước thải đầu vào 

Nước thải đầu ra  

(Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B) 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể hiếu khí 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 
Tuần 

hoàn 

bùn 

Bể bùn 
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Nước thải sau khi qua bể điều hòa được chảy qua bể xử lý thiếu khí (bể Anoxic) 

để tham gia các phản ứng Nitrat hóa và Photphorit. Tại bể anoxic nhờ các vi sinh vật 

thiếu khí phân hủy các hợp chất Nito và phôtpho trong nước thải. Để duy trì tình trạng 

thiếu khí trong bể, tại dưới bể có lắp đặt các đường ống sục khí. Nguyên lý cơ bản diễn 

ra trong bể Anoxic được mô tả cụ thể như sau: 

Quá trình xử lý Nito được mô tả bằng phương trình: 

NH3  NO3  NO2  NO N2O  N2 (gas). 

Quá trình xử lý Photphorit: 

Vi khuẩn sử dụng Photpho để tổng hợp thành tế bào và vận chuyển năng lượng. 

Đầu tiên trong điều kiện yếm khí, vi khuẩn tự động phân giải các axit béo bay hơi trong 

nước thải để giải phóng Photpho. Phospho được tách ra khỏi nước trực tiếp thông qua 

thải bùn dư (vi sinh chứa nhiều Phospho) hoặc tách ra dưới dạng muối không tan sau 

khi xử lý yếm khí với một hệ kết tủa kèm theo (ghép hệ thống phụ). 

Trong bể sẽ được sử dụng vật liệu cầu vi sinh để đảm bảo quá trình xử lý Nito và 

Photphorit được hiệu quả và an toàn. 

 Bể xử lý hiếu khí 

Nước thải từ bể thiếu khí chảy sang bể hiếu khí. Tại đây phần lớn lượng BOD được 

oxi hóa thành sản phẩm H2O, CO2;  amôni được oxi hóa thành nitrat (NO3-) nhờ quá 

trình lên men hiếu khí của bùn hoạt tính với oxy hòa tan trong nước. Để quá trình xử lý 

hiếu khí diễn ra tối ưu cần chỉ số DO  2mg/l cho quá trình oxi hóa.  

Oxi được cấp thông qua hệ thống ống phân phối khí tinh bằng hệ thống 01 máy 

thổi khí. Xúc tiến quá trình hòa tan oxy vào nước thải nhờ các đĩa phân phối khí tinh 

được lắp đặt dưới đáy bể. Nước và bùn vi sinh sau khi qua bể hiếu khí tự chảy sang ngăn 

lắng. Để duy trì nồng độ vi sinh vật trong bể hiếu khí có bổ sung giá thể vi sinh dạng 

hình cầu để tạo môi trường cho vi sinh vật dính bán và phát triển, đảm bảo nồng độ bùn 

được duy trì ổn định trong quá trình xử lý, đặc biệt là khi hệ thống gặp sự cố hoặc mất 

điện. 

 Bể lắng 

Nước thải sau khi được xử lý hiếu khí để loại bỏ các hợp chất hữu cơ BOD, COD 

và nito sẽ được đưa qua ngăn lắng. Tại khoang lắng phần nước và phần bùn sẽ được tách 

ra, phần nước trong bên trên sẽ được chảy qua bể khử trùng để khử trùng. Phần bùn 

được tuần hoàn trở lại bể điều hòa bằng hệ thống bơm khí nâng. Bùn tuần hoàn sẽ tái 

tạo và bổ sung vi sinh trong quá trình xử lý sinh học. Lượng bùn dư trong bể lắng định 

kỳ sẽ được hút đi để xử lý. Tại đáy bể lắng có tạo vát đáy nhằm tăng hiệu quả lắng bùn. 

 Bể khử trùng 

Nước sạch phía trên được thu và đưa qua hệ thống khử trùng bằng clo dạng rắn.  

 Bể bơm nước sau xử lý 
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Nước thải sau khi xử lý đạt cột B theo QCVN14:2008/BTNMT sẽ được chảy sang 

bể bơm nước sau xử lý. Tại bể có lắp đặt bơm chìm hoạt động tự động theo phao thoát 

nước sau xử lý ra môi trường. 

f. Thông số kỹ thuật của trạm 

 Vận hành: Hệ thống xử lý nước thải vận hành tự động 

 Hóa chất sử dụng: Hóa chất sử dụng là clorin (NaClO), lượng sử dụng 150g/ngày 

 Hệ thống xây dựng bằng BTCT 

 Máy móc thiết bị: Hệ thống sử dụng 01 máy thổi khí; 01 tủ điện cài đặt đảm bảo 

chế độ tự động hoạt động của trạm và hoạt động bơm nước đầu vào, đầu ra tự động. 

 Thông số thiết kế 

Dựa vào công suất đã có ta tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải với thông 

số các bể công nghệ và danh mục thiết bị như sau:  

Bảng 4.2. Thông số thể tích các bể công nghệ 

STT Tên bể Công dụng 

Kích thước bể  

(m) 

Thể tích 

hiệu 

dụng Vhd 

(m3) 
Dài Rộng Cao 

1 
Nhà điều 

hành 

Đặt máy thổi khí, tủ điện điều 

khiển, hóa chất khử trùng 
11,1 5 3,5 - 

2 
Bể thu 

gom  

Loại bỏ rác có trong nước thải, 

tách, thu gom nước thải sau 

khi tách rác 

1,5 1,5 1,5 3,4 

3 
Bể điều 

hòa 

Điều hòa nồng độ và lưu lượng 

nước thải 

1,75 

 

1,5 

 

1,5 

 

4 

 

Quá trình kị khí, thiếu khí 

trong khoang điều hòa sẽ xử lý 

1 phần BOD, COD trong nước 

thải  

4 
Bể 

Anoxic 

Khử các hợp chất hữu cơ 

chứa Nito và photpho trong 

nước thải 

2,86 1,3 1,5 6,44 

5 
Bể hiếu 

khí 

Oxi hóa các hợp chất hữu cơ 

nhờ vi khuẩn hảo khí, phản 

ứng nitrat hóa các hợp chất 

Nito. 

2,2 1,87 1,5 6,2 

6 
Bể lắng 

sinh học 

Lắng bùn, cặn vi sinh của 

cụm xử lý sinh học. 

Tuần hoàn bùn về bể điều hòa 

1,5 1 1,5 2,25 
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STT Tên bể Công dụng 

Kích thước bể  

(m) 

Thể tích 

hiệu 

dụng Vhd 

(m3) 
Dài Rộng Cao 

7 
Bể khử 

trùng 

Khử trùng các vi khuẩn, vi 

sinh vật có trong nước thải 
1,87 0,6 1,5 1,7 

8 

Bể bơm 

nước sau 

xử lý 

Bơm nước sau xử lý ra ngoài 

môi trường 
1,5 1,5 1,5 3,4 

Bảng 4.3. Danh mục vật tư, thiết bị lắp đặt trạm xử lý nước thải 

STT Tên vật tư, thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 
Hệ thống máy thổi 

khí 

-  Xuất xứ: Đài loan 

- Công suất: 1,5kw 

 - Điện áp: 3P/380V/50Hz 

 - Lưu lượng: 1 m3/ phút 

 - Cột áp: 4 – 6 mét  

 - Họng xả 40 mm 

Cái 1 

2 Bơm thu gom 

-  Xuất xứ: Đài loan 

- Công suất: 0,25 kw 

- Điện áp: 2P/220V/50Hz  

- Lưu lượng: 9  m3/giờ 

- Cột áp: 7,5 m nước 

- Kèm bộ phao điện tự động 

Cái 1 

3 Bơm nước sau xử lý 

-  Xuất xứ: Đài loan 

- Công suất: 0,25 kw 

- Điện áp: 2P/220V/50Hz  

- Lưu lượng: 9  m3/giờ 

- Cột áp: 7,5 m nước 

- Kèm bộ phao điện tự động 

Cái 1 

g. Nhu cầu hóa chất của công trình xử lý nước thải dự kiến 

Với công nghệ xử lý sinh học AO bùn hoạt tính tận dụng lượng vi sinh có sẵn trong 

nước thải sinh hoạt nên trong quá trình vận hành không cần bổ sung chế phẩm vi sinh. 

Hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải gồm có hóa chất khử trùng dạng viên nén (TCCA 

90-C3Cl3N3O3) làm hóa chất khử trùng. Lượng hóa chất khử trùng cho trạm xử lý nước 

thải là 0,015kg/m3 nước thải. 
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4.2.1.2. Các biện pháp xử lý nước thải khác 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn 

Thành phần ô nhiễm chủ yếu trong nước mưa chảy tràn là đất cát, rác thải, cặn, dầu 

mỡ,… có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Tuy nhiên, so với các nguồn nước 

thải khác, thì nước mưa chảy tràn được đánh giá là khá sạch. Vì vậy, Chủ dự án sẽ thu 

gom nước mưa chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa theo các ống dẫn PVC chạy vào 

hệ thống hố ga, rãnh thoát để lắng cặn, sau đó qua hệ thống cống thoát nước mưa thải ra 

nguồn tiếp nhận là hồ dân sinh nằm phía Tây so với nhà máy.  

- Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn trong khuân viên nhà máy chế biến 

thức ăn chăn nuôi được thu gom như sau: 

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công 

trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC 

có đường kính D110.  

+  Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực Nhà 

máy được thu gom vào hệ thống hố ga, rãnh thoát bằng bê tông đặt ngầm dưới 

đất, chạy xung quanh khu vực Nhà máy. Hệ thống rãnh thoát nước 430 m có kết 

cấu BTCT, kích thước DN400 – DN800, độ dốc hệ thống i = 0,5%, toàn bộ hệ 

thống có tấm đan đậy kín. Cứ 23-30m bố trí song chắn rác và các hố ga có tổng 

cộng 17 hố ga.  

- Ngoài ra, Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu cực có thể xảy ra Công 

ty thực hiện các biện pháp như sau:  

+ Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần các tuyến thoát nước mưa để ngăn 

ngừa thất thoát và gây tắc nghẽn đường ống.  

+ Bê tông hóa sân đường nội bộ  

+ Bố trí nắp đậy cho các hố ga lắng cặn   

+ Định kỳ 1 tháng/lần trong mùa mưa và 3 tháng/lần trong mùa khô để tiến hành 

nạo vét cặn lắng ở các hố ga nước mưa, không để chất thải sản xuất xâm nhập 

vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

4.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải, mùi 

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, mùi từ công đoạn sản xuất 

Trong quá trình sản xuất quá trình nạp liệu, nghiền, pha trộn phát sinh nhiều bụi, mùi 

hơn hẳn, do đó để giảm thiểu tác động đến môi trường trong và ngoài nhà máy cũng như 

không làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhà máy cần thiết phải xử lý khí và mùi 

của quá trình sản xuất trước khi xả ra môi trường. 

Công nghệ: Công nghệ lọc túi vải kết hợp phương pháp hấp phụ. 

a. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi, mùi 
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Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi, mùi 

b. Thuyết minh công nghệ 

- Giai đoạn xử lý bụi 

Bụi được được thu gom ngay tại điểm phát sinh thông qua chụp hút bố trí trên các 

máy công cụ. Các chụp hút được nối với ống dẫn, dưới tác dụng của lực hút ly tâm bụi 

theo hệ thống đường ống dẫn qua thiết bị lọc bụi túi vải. Không khí lẫn bụi đi qua tấm 

vải lọc , ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ được giữ lại trên bề mặt vải 

theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trê bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp 

dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, 

lớp màng này giữ tất cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Hiệu quả lọc đạt tới 99,8%. 

Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, phải 

ngưng cho dòng khí và bụi thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên bề mặt vải. 

Thao tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Túi vải được thay định kỳ 1- 2 

năm/lần. 

- Giai đoạn xử lý mùi 

Mùi chủ yếu phát sinh tại công đoạn tạo viên (theo sơ đồ Hình 1.3, Trang 9). Do 

đó tại công đoạn này sẽ bố trí chụp hút để thu toàn bộ mùi phát sinh vào tháp hấp thụ để 

xử lý mùi trước khi xả ra môi trường. Theo đó mùi được hút vào tháp hấp thụ hoàn toàn 

Chụp hút 

Khí thải đầu ra  

(Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B) 

 

Quạt hút 

Ống khói thải 

Đường ống 

Lọc bụi túi vải 

Tháp hấp phụ 

 

Thu cặn định kỳ 

Quá trình xử lý bụi 

Quá trình xử lý mùi 
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bởi than hoạt tính Dòng khí tiếp tục được dẫn qua thiết bị hấp thụ để xử lý mùi, cụ thể 

dòng không khí gây mùi được tiếp xúc với than hoạt tính và tại đây xảy ra quá trình hấp 

phụ vật lý và hóa học, kết quả là mùi hôi được giữ lại trong pha rắn.  

Sau khi ra khỏi tháp hấp phụ, dòng khí sạch được quạt ly tâm cao áp hút đưa vào 

ống khói thải để thoát ra ngoài môi trường. Để đảm bảo quá trình xử lý mùi được thực 

hiện hiệu quả thì định kỳ sẽ thay than hoạt tính 3- 6  tháng/lần tùy thuộc vào tần suất 

hoạt động của nhà máy. 

- Ngoài ra nhà máy còn thực hiện bổ sung biện pháp nhằm giảm thiểu lượng bụi 

phát sinh như sau: 

+ Lắp đặt bổ sung hệ thống quạt thông gió đảm bảo điều kiện vi khí hậu, tạo môi 

trường thông thoáng tại khu vực sản xuất. 

+ Trồng vành đai cây xanh xung quanh nhà máy. 

+ Thực hiện vệ sinh nhà xưởng định kỳ, nước thải vệ sinh máy móc thiết bị, sàn 

nhà xưởng sẽ được thu vào hố thu gom dẫn về trạm xử lý nước. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt không có khả năng tái chế hợp đồng với đơn vị chức năng, 

hàng ngày đến thu gom, vận chuyển và xử lý rác theo đúng quy định. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân hoạt động tại khu vực sản xuất 

như: khẩu trang, bao tay, kính, mũ, quần áo, ... 

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải lò hơi 

Khí thải lò hơi chứa các chất ô nhiễm chủ yếu là: tro, mụôi than, CxHy cháy 

không hoàn toàn và các khí như: CO2, NOx, CO, SO2 … sinh ra trong quá trình phản 

ứng. Vì vậy cần thiết phải xử lý khí thải lò hơi trước khi xả ra môi trường để tránh gây 

ô nhiễm môi trường không khí xung quanh và ảnh hưởng đến sức khoẻ của cư dân sống 

quanh khu vực. 

a. Quy mô và công nghệ của trạm xử lý khí thải lò hơi  

 Công suất: 2000 m3/h 

 Đặc điểm khí thải lò hơi đốt than có khí thải chủ yếu mang theo bụi, CO2, CO, 

SO2, và NO2 do thành phần hoá chất có trong than kết hợp với ôxy trong quá trình 

cháy tạo nên.  

 Lựa chọn công nghệ xử lý: Phương pháp hấp thụ 

 Loại trạm: Hệ thống xử lý khí thải  

 Yêu cầu về chất lượng khí: Khí sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN19:2009 

/BTNMT – Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

buị và các chất vô cơ.  

Bảng 4.4. Quy định chất lượng không khí sau xử lý 

TT Thông số Nồng độ C (mg/Nm3) 

  Cột B 

1 Bụi tổng 200 
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Khí thải lò hơi 

Khí thải đầu ra  

(Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B) 

 

Bể khử bụi ướt 

Ống thải 

Quạt hút 

NaOH 

Gom bụi, 

Thu cặn định kỳ 

Tuần hoàn tái sử dụng 

Tháp hấp thụ Gom bụi, thu 

cặn định kỳ 

TT Thông số Nồng độ C (mg/Nm3) 

  Cột B 

2 Cacbon oxit, CO 1000 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 500 

4 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) 850 

Trong đó: Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá 

trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: 

+ Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể 

từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; 

+ Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời 

gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

b. Quy trình công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ xử lý khí thải lò hơi đốt than 

c. Thuyết minh công nghệ 

Khí thải từ lò hơi đi ra có nhiệt độ cao trước đi vào tháp hấp thụ sẽ qua ống dẫn 

vào bể khử bụi ướt để giảm nhiệt độ đồng thời hấp phụ một lượng bụi, COx…Tại đây 

bụi trong khói thải sẽ va đập vào các màng nước và bị hấp phụ theo chảy xuống bể chứa 

và lắng xuống đáy bể dưới dạng cặn bùn. Phần cặn bùn sẽ được thu định kỳ và đem đi 

xử lý theo đúng quy định. 

Khí sau khi qua bể khử bụi ướt được vào tháp hấp thụ. Tháp hấp thụ có các bộ 

phận chính gồm thân thiết bị, bên trong là lớp vật liệu lọc, giàn phun mưa, màng tách 

nước. Khí sau khi được làm mát sẽ đi từ đáy tháp lên. Dung dịch hấp thụ ở đây là NaOH 
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sẽ được tưới trên lớp đệm rỗng và chạy xuống dưới tạo ra bề mặt ướt của lớp vật liệu. 

Khí từ dưới đi lên tiếp xúc chất hấp thụ và bị chất hấp thụ giữ lại các thành phần cần xử 

lý có trong khí thải. 

Khí sạch đi lên đỉnh tháp, mang theo 1 phần nước ở dạng sương sẽ đi qua màng 

tách nước. Nước trong khí được giữ lại còn khí sạch bay lên đỉnh tháp và đưa qua ống 

khói để thoát ra ngoài môi trường. 

Dung dịch sau khi hấp thụ có chứa nhiều antri sunfit, natri bisunfit và khói bụi sẽ 

được đưa vào bể lắng để loại bỏ cặn bẩn. Phần cặn lắng xuống sẽ được thu lại và đem 

đi xử lý. Dung dịch hấp thụ chảy từ trên xuống dưới sẽ được đưa lại vào bể dung dịch 

hấp thụ và tiếp tục được sử dụng. 

Qua hệ xử lý hỗn hợp này khí sạch kèm hơi nước được đưa theo ống khói cao, 

tách ẩm và thoát ra ngoài môi trường đảm bảo tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B.  

d. Các thiết bị chính trong hệ thống xử lý khí thải  

Thông số của các thiết bị chính trong hệ thống xử lý khí thải bao gồm:  

Bảng 4.5. Danh mục thiết bị chính 

STT TÊN CHỨC NĂNG THÔNG SỐ YÊU CẦU 

1 Quạt hút khí 

Luôn chuyển khí thải 

từ lò hơi qua các thiết 

bị trong HT xử lý ra 

ống khói 

Loại: Ly tâm 

- Công suất 5,5kw 

- Lưu lượng: Điều chỉnh trong khoảng 

2.000 – 4.000m3/h 

- Áp lực: 2000Pa 

2 
Tháp làm 

mát 
Hạ nhiệt độ khí thải 

- Kích thước: D1000; H3500mm 

- Vật liệu: SUS 304 

3 Tháp hấp thụ 
Loại bỏ bụi, khí ô 

nhiễm 

- Kích thước: D1000; H3500mm 

- Vật liệu: SUS 304 

4 
Bồn chứa 

dung 

Làm mát, cung cấp 

dung dịch cho các 

tháp xử lý hấp thụ 

Dung tích 1000l 

5 
Ống dẫn và 

ống khói 

Vận chuyển khí thải 

qua các thiết bị trong 

hệ thống 

Đường kính D300mm 

Vật liệu: Thép CT3/ sus 304 

e. Nhu cầu hóa chất của công trình xử lý khí thải dự kiến 

Xút (NaOH) được dùng làm hóa chất hấp thụ trong quá trình xử lý khí thải. Lượng 

hóa chất hấp thụ cho trạm xử lý khí thải ước tính là 1kg/ngày. 
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4.2.2.3. Biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

 Ô nhiễm bụi, khí thải do phương tiện giao thông   

- Nguồn phát sinh 

Ô nhiễm bụi, khí thải do các phương tiện giao thông ra vào nhà máy như: xe tải, ô 

tô, xe gắn máy. Nhiên liệu sử dụng của các loại phương tiện trên chủ yếu là xăng, khi bị 

đốt cháy sẽ sinh ra khói thải chứa các chất gây ô nhiễm không khí. Thành phần các chất 

ô nhiễm trong khí thải trên chủ yếu là SOx, NOx, COx, aldehyde và bụi. 

- Biện pháp giảm thiểu  

Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ các ôtô, mô-tô ra vào khu vực dự án 

là không lớn, hơn nữa lượng khí thải không tập trung vào cùng một thời điểm mà phân 

bố trong khoảng thời gian 24 giờ. Do vậy, ô nhiễm không khí do khí thải từ hoạt động 

giao thông được dự báo là nhỏ. Tuy vậy, chủ dự án vẫn cần có biện pháp giảm thiểu tác 

động do bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông để hạn chế làm ảnh hưởng đến 

môi trường không khí xung quanh, cụ thể như sau: 

- Bê tông hóa tuyến toàn bộ đường giao thông trong khu vực dự án.  

- Bố trí tổ môi trường của Công ty vệ sinh đường giao thông nội bộ trong Nhà máy 

hàng ngày. Số lượng người làm công tác vệ sinh công nghiệp: 4 người 

- Công ty bố trí người thực hiện công tác tưới nước khu vực sân đường nội bộ 

nhằm giảm lượng bụi trong không khí vào những ngày khô hanh, tần suất tưới là 1 

lần/ngày. Công ty sử dụng các vòi dẫn nước để thực hiện việc tưới cây, rửa đường.  

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý để tránh hiện 

tượng tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đường trong khu vực. Tất cả các xe, máy móc 

tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm về 

mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động.  

- Xây dựng và bố trí cổng ra vào nhà máy rộng rãi, thông thoáng, không để tình 

trạng ùn tắc cục bộ khu vực cổng.  

- Trồng cây xung quanh khu vực Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Công ty sử 

dụng đất cho cây xanh (cây cảnh, cây lấy bóng mát) với tỷ lệ theo quy hoạch được duyệt. 

4.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

4.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh và tải lượng 

 Chất thải rắn sinh hoạt của dự án chủ yếu là giấy, vật liệu đóng gói, thùng carton, 

túi nilon, vật liệu bao gói thực phẩm ...và thức ăn thừa, giấy ăn...của CBCNV trong nhà 

máy được xác định căn cứ vào:  

- Lượng cán bộ công nhân viên của dự án: 50  người.  

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình là: 0,5 kg/người/ngày  
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Như vậy tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong ngày sẽ là: mrác thải = 

50 (người) x 0,5 (kg/người/ngày) = 25 (kg/ngày)  

Chất thải rắn sinh hoạt với thành phần như trên có đặc tính chung là phân huỷ nhanh, 

trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như tại khu vực Dự án thì rất dễ gây mùi hôi thối khó 

chịu. 

b. Đối tượng bị tác động và mức độ tác động 

- Tác động đến môi trường đất và cảnh quan: Chất thải sinh hoạt phát sinh trong 

giai đoạn này khá lớn. Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý là nguồn tác động đáng 

kể đến môi trường. Cụ thể các loại bao bì nilon, giấy loại, hộp nhựa, chai lọ, lon bia, 

thức ăn dư thừa, v.v... Nếu không có biện pháp thu gom hợp lý mà để vương vãi sẽ gây 

ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Mặt khác, các phế phẩm, thức ăn dư thừa sẽ phân 

huỷ thấm sâu vào lòng đất ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và nước dưới đất.  

- Tác động đến môi trường không khí và sức khỏe con người: Chất thải sinh hoạt 

được tập trung tại khu vực kho chất thải rắn. Việc tập kết chất thải sinh hoạt là nguồn 

phát sinh mùi hôi và một số khí thải như CH4, H2S… gây ô nhiễm môi trường không 

khí, tác động đến cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy. Tại khu vực tập kết rác thải 

sẽ là môi trường cho nhiều loại côn trùng và vi khuẩn phát triển, có thể là nguyên nhân 

lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.  

- Nước rỉ rác phát sinh tại khu vực tập kết rác thải cũng góp phần làm ô nhiễm, 

môi trường không khí xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân 

viên tại nhà máy. 

c. Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Đặt các thùng chứa rác trong văn phòng và nghỉ ca, dọc tuyến đường giao thông. 

Số lượng thùng là khoảng 15 thùng, loại thùng xanh có nắp đậy, dung tích 50 - 100 

l/thùng.  

- Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải. Công 

ty bố trí 2 công nhân vệ sinh để thực hiện công việc thu gom và dọn vệ sinh trong Nhà 

máy. 

- Nhà máy bố trí 1 kho chứa chất thải sinh hoạt riêng.  

- Nhà máy ký hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương tới thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt đúng theo quy định của Nhà nước. Tần suất thu gom: 1-2 

lần/ngày.  

- Định kỳ hút bỏ bùn cặn bể phốt (6 tháng/lần) và đưa đi xử lý như chất thải rắn 

thông thường theo đúng quy định hiện hành.  

4.2.3.2. Chất thải rắn sản xuất thông thường 

a. Nguồn phát sinh và tải lượng 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất của Nhà máy gồm có:  

+ Bao bì đã qua quá trình sử dụng và các bao bì lỗi hỏng. 
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+ Nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình sản xuất: Hầu hết các thiết bị, máy 

móc đều hoạt động khép kín, đồng bộ, vì thế lượng nguyên liệu rơi vãi trong 

quá trình sản xuất là rất ít và chủ yếu phát sinh ở khâu vận chuyển và nạp 

nguyên liệu và thiết bị máy móc. 

+ Nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn bị loại bỏ: Loại này bao gồm các loại nguyên 

liệu bị mốc, thối và không đạt yêu cầu để đưa vào sản xuất. Tất cả những loại 

nguyên liệu này sẽ được loại bỏ và lưu trữ tại khu chất thải rắn sản xuất để 

đưa đi xử lý. Do nguyên liệu được nhập từ các nhà cung cấp và có hợp đồng 

cam kết nên lượng nguyên liệu bị hư hỏng phải loại bỏ rất ít xảy ra. 

Tải lượng phát sinh:  

Theo số liệu thống kê thực tế, khối lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản 

xuất của một số công ty đang hoạt đồng với dây chuyền sản xuất tương tự thì khối lượng 

phát sinh thực tế như sau: 

Bảng 4.6. Bảng khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh của một số công ty 

Stt Nguồn tham khảo 

Khối lượng chất thải rắn sản xuất 

phát sinh (kg/tháng) 

Nguyên 

vật liệu 

rơi vãi 

Nguyên vật 

liệu không 

đủ tiêu 

chuẩn 

Bao bì đóng 

gói, thùng 

carton loại 

bỏ 

 

 

 

1 

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Hà Việt – Công ty TNHH Hà Việt tại 

xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 

(công suất 21.000 tấn/năm) 

(Báo cáo giám sát môi trường định kì 

năm 2020) 

18,5  175 41,67 

 

 

2 

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng 

(công suất 160.000 tấn/năm) 

(Báo cáo giám sát môi trường định kì 

năm 2017) 

125 1340,5 187,5 

Theo số liệu thống kê thực tế, khối lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản 

xuất của một số công ty đang hoạt đồng với dây truyền sản xuất tương tự  từ Nhà máy 

sản xuất thức ăn chăn nuôi Hà Việt – Công ty TNHH Hà Việt tại xã Phú Thị, Gia Lâm, 

Hà Nội (công suất 21.000 tấn/năm).  Trong giai đoạn hoạt động thương mại  nhà máy 

hoạt động với công suất 50.000 tấn/năm, lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh dự kiến 

như sau: 
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Bảng 4.7. Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh giai đoạn vận hành (kg/tháng) 

Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh (kg/tháng) 

Nguyên vật liệu rơi vãi 
Nguyên vật liệu không 

đủ tiêu chuẩn 

Bao bì đóng gói, thùng carton 

loại bỏ 

        44,04    416,66        99,22    

Các loại chất thải này dễ thu gom, phân loại, lưu chứa và có biện pháp xử lý, không 

phát sinh ra môi trường nên mức độ tác động đến môi trường là không đáng kể. 

b. Đánh giá tác động 

Tác động đến cảnh quan, chiếm dụng mặt bằng: Chất thải rắn sản xuất phát sinh tại 

các khu vực nhà xưởng sản xuất trong Nhà máy. Tính chất của các loại chất thải này 

không nguy hại, dễ phân loại và thu gom. Các chất thải rắn sản xuất thông thường chiếm 

dụng mặt bằng trong quá trình lưu chứa, làm mất mỹ quan khu vực.  

Nguy cơ cháy nổ: Các loại chất thải rắn sản xuất có một số loại là chất dễ cháy như 

bao bì sản phẩm, túi nilon. Do đó, quá trình tập kết có thể phát sinh sự cố cháy tại khu 

vực tập kết và cháy lan sang khu vực khác, gây hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng 

đến hoạt động của nhà máy, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. 

c. Biện pháp xử lý chất thải rắn sản xuất thông thường 

Đối với mỗi loại chất thải, Công ty tận dụng để bán và sử dụng 

- Đối với CTR từ quá trình sản xuất chủ yếu là bao bì để đóng gói nguyên vật liệu 

đầu vào. Các loại này sẽ được tập kết tại kho và bán lại cho những người thu mua phế 

liệu. Ngoài ra trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh các loại nguyên vật liệu rơi vãi, loại 

nguyên vật liệu này sẽ được thu gom lại và tái sử dụng. 

- Kho chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 20 m2, nền láng xi măng, chống 

thấm; mái lợp tôn.  

4.2.3.3. Chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh và tải lượng 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này có thể tồn tại các loại CTNH như 

bóng đèn huỳnh quang, mực in, giẻ lau dính dầu, chai lọ chứa hóa chất,...Các tác động 

của CTNH này như sau:  

- Bóng đèn huỳnh quang vỡ, hỏng: Thủy ngân dạng lỏng có trong thành phần cấu 

tạo nên đèn huỳnh quang, ở nhiệt độ phòng hầu như không gây hại. Tuy nhiên, thủy 

ngân trong đèn huỳnh quang ở dạng hơi có thể đi vào cơ thể theo hô hấp hay đi qua da, 

từ đó được máu đưa về hệ thần kinh trung ương và các bộ phận của cơ thể và tích tụ ở 

đấy. Hiện tượng tích tụ sinh học này, cùng một số hiện tượng khác là nguyên nhân gây 

ra tổn thương thần kinh và hô hấp cấp tính, gây suy thận. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ nhà máy chủ yếu là dầu thải động cơ, giẻ lau dính 

dầu, găng tay dính dầu, giẻ lau dính sơn, bóng đèn huỳnh quang, mực in, chai hóa chất 
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tẩy rửa. Nhóm chất thải này có khối lượng phát sinh ít, tuy nhiên nếu công ty không có 

biện pháp quản  lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên và môi trường. 

- Chất thải mực in từ hoạt động in ấn của văn phòng: Các loại mực chết hoặc mực 

dư trong quá trình in ấn sẽ bị thải bỏ theo nguồn nước thải. Tuy nhiên, trong mực in lại 

chứa nhiều kim loại nặng như chì, thuỷ ngân, khi đi vào nước thải nhưng không được 

xử lí đúng cách sẽ gây những tác hại khôn lường đến sức khoẻ. 

- Các loại pin như pin đồng hồ, pin điều khiển, linh kiện điện tử từ máy vi tính, 

máy in. 

- Vỏ chai lọ đứng hóa chất, dung dịnh vệ sinh nhà xưởng, bồn cầu… 

Từ các dự án tương tự, có thể dự kiến khối lượng chất thải nguy hại của dự án trong 

giai đoạn hoạt động thương mại như sau: 

 Bảng 4.8. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành  

 

STT 

 

Nguồn chất thải 

 

Đơn vị 

Khối lượng  

phát sinh 

Hoạt động  

phát      sinh 

Mã chất 

thải nguy 

hại 

1 Vỏ hộp mực in 

thải 
Kg 1,25 Hoạt động văn phòng 08 02 04 

2 Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Kg 2,25 Hoạt động chiếu sáng 16 01 06 

 

3 
Can, thùng có chứa 

thành phần  nguy hại 

 

Kg 

 

18,75 

Từ hoạt động thử 

nghiệm chất lượng  

sản phẩm 

 

18 01 01 

 

4 
Giẻ lau dính dầu  mỡ 

 

Kg 

 

15 

Hoạt động bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị 

 

18 02 01 

 

5 

Dầu động cơ hộp  số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

 

Kg 

 

30 

Hoạt động bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị 

 

17 02 03 

6 
Pin thải Kg 1,5 

Thiết bị có sử dụng 

pin 
16 01 12 

 

7 
Vỏ chai lọ đựng hóa 

chất 

 

Kg 

 

11,25 

Từ hoạt động thử 

nghiệm chất lượng  

sản phẩm 

 

18 01 04 

 Tổng Kg 80   

(Ghi chú: Thông số khối lượng CTNH phát sinh được tham chiếu dựa trên kết quả 

tổng hợp được từ những dự án tương tự) 

b. Đánh giá tác động 
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Chất thải nguy hại chứa các chất và hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp 

như: dễ cháy, dễ nổ, khó phân hủy,… và có thể tương tác với các chất khác gây nguy 

hại tới môi trường và sức khỏe con người. Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn 

tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn 

nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ 

biến nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định 

trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

c. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

- Trang bị thùng chứa rác thải nguy hại tại các xưởng. Mỗi thùng có dung tích 120 

lit, làm bằng nhựa HDPE, màu da cam. Trên mỗi thùng có kí hiệu cảnh báo nguy hiểm, 

hình ảnh và tên các loại chất thải nguy hại. Tổng số thùng chứa rác thải nguy hại của 

dự kiến là 20 thùng.   

- Bố trí 02 công nhân có trách nhiệm thu gom chất thải nguy hại từ các khu vực 

phát sinh vào khu chứa chất thải nguy hại với tần suất 1 lần/ngày. Công nhân thu gom 

chất thải nguy hại của được trang bị bảo hộ lao động  

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 10 m2 được xây gạch, mái lợp tôn, nền 

láng xi măng chống thấm. Trong kho bố chứa các thùng chứa riêng, dán nhãn chất thải 

nguy hại, dán biển cảnh báo.  

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực tới thu gom và xử lý theo 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về quản lý chất thải nguy hại. Tần suất thu gom 1-3 tháng/lần tùy số lượng phát sinh.  

Công ty và đơn vị vận chuyển thiết lập sổ bàn giao và định kỳ đơn vị thu gom sẽ xuất 

chứng từ cho Chủ đầu tư.  

 Bảng 4.9. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa  

Ý nghĩa  Vị trí cảnh báo  Loại biển  

 

Cảnh báo về khu vực có 

chất thải nguy hại 

 

- Tại kho chứa chất thải 

nguy hại  của Công ty 

 

Cảnh báo chung về sự 

nguy hiểm của chất thải 

nguy hại  

- Tại kho chứa chất thải 

nguy hại  của Công ty  
 

Chất thải nguy hại  

http://www.pls-ltd.co.uk/images/NetBuild/warning.jpg
http://www.pls-ltd.co.uk/images/NetBuild/warning.jpg
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Ý nghĩa  Vị trí cảnh báo  Loại biển  

Cảnh báo chất thải là chất 

lỏng dễ cháy.  

- Tại các khu chứa dầu 

thải.  

- Trên thùng chứa dầu 

thải.  
 

Chất lỏng dễ cháy 

Cảnh báo về các chất có 

chứa thành phần gây độc 

hại cho hệ sinh thái.   

- Tại các khu vực chứa các 

chất thải nguy hại của Dự 

án.  

- Thùng chứa chất thải 

nguy hại.   

 

Độc cho hệ sinh thái 

Công ty cam kết sẽ quản lý chất thải theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hạingày 

30/06/2015.     

4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

a. Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các nguồn sau: 

+ Hoạt động của xe gắn máy, xe ô tô ra vào dự án: hoạt động của các phương tiện 

giao thông vận chuyển của hành khách ra vào dự án. Mức độ ồn tỉ lệ thuận với số lượng 

xe ra vào dự án.  

+ Hoạt động của dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi: trong quá trình sản xuất, 

tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các thiết bị, máy móc của dây truyền sản xuất như 

các máy nghiền, máy ép viên. Mặc dù nhà máy sử dụng dây truyền công nghệ đồng bộ 

và tiên tiến nhưng vẫn sẽ phát sinh ra tiếng ồn với tần số cao ở các vị trí như máy nghiền, 

máy ép viên có thể lên tới 70 – 80 dBA. 

+ Rung động: rung động cũng là vấn đề đang quan tâm, tuy nhiên, đối với khu vực 

dự án thì độ rung là không lớn do hệ thống máy móc thiết bị có mức rung nhỏ và quán 

trình lắp đặt thiết bị sẽ áp dụng các biện pháp giảm rung, và bảo dưỡng định kì. 

Tiếng ồn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đến hệ tim mạch và các cơ quan 

thính giác. Cơ quan thính giác: nếu tác động của tiếng ồn kéo dài gây giảm thính lực, 

gây mệt mỏi thính giác làm mất khả năng phục hồi và phát triển biến đổi bệnh lý. Do đó 

cần có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

b. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động sản xuất  

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, Công ty áp dụng các biện pháp sau:   

+ Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, ồn 

lớn.  
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+ Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt.  

+ Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình của 

nhà sản xuất.  

+ Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi trường 

làm 

     việc cho người lao động.  

+ Nhà xưởng được xây dựng cao, rộng, thiết bị được đặt với khoảng cách hợp 

lý tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn.  

+ Đối với những công nhân làm việc ở khu vực có tiếng ồn lớn sẽ được trang 

bị thiết bị chống ồn cho công nhân lao động: Công nhân vận hành trực tiếp 

được trang bị quần áo bảo hộ lao động, dụng cụ cách âm, bố trí thời gian làm 

việc xen kẽ để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc. Kiểm tra thường 

xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của 

công nhân (mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần áo lao động).  

+ Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án đảm bảo với thiết kế xây 

dựng để giảm tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh. Sử dụng các loại cây có 

tán rộng, phát triển nhanh và thích nghi tốt với điều kiện tại khu vực. 

4.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

4.2.5.1. Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

a. Nguyên nhân, hậu quả 

 Do mất điện, lỗi vận hành các hạng mục xử lý nước thải hay hỏng vỡ hệ thống 

đường ống, thiết bị.  

 Hậu quả: Sự cố hệ thống xử lý nước thải bị hỏng hóc, không vận hành được làm 

cho một lượng nước thải sẽ thải ra môi trường. Đồng thời sẽ gây ra mùi hôi do quá trình 

hoạt động của các vi sinh vật có trong nước thải. Khi xảy ra sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến 

môi trường đất, nước xung quanh khu vực dự án. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế.  

- Nhân viên vận hành đều được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống trạm xử lý nước thải.  

- Tuân thủ đúng các yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải.  

- Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Nhà máy sẽ tạm ngừng vận hành 

để khắc phục sự cố.  

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): Nhà máy sẽ trang bị 

thiết bị dự phòng. Khi xảy ra sự cố không thể sử dụng được các thiết bị này thì ngừng 

vận hành hệ thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa.  

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành:  
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+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành phải rà soát lại toàn bộ 

các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế.  

+ Khi hệ thống xử lý gặp sự cố thì sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất để tìm nguyên 

nhân khắc phục sự cố sau đó mới tiến hành sản xuất.   

+ Dừng ngay toàn bộ hoạt động sản xuất của Nhà máy có phát sinh nước thải. 

+ Tắt bơm nước thải ra môi trường, không cho nước thải ô nhiễm thoát ra môi 

trường, dẫn đến ô nhiễm môi trường.  

+ Tạm thời lưu nước thải chưa xử lý lại trong bể lưu trữ (bể chứa)  

+ Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi bể chứ đầy).  

+ Nếu khống tự khắc phục được cần báo cáo với lãnh đạo cơ quan và liên hệ với 

cơ quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục thích 

hợp.  

+ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát xao, đảm bảo hệ thống 

được vận hành ổn định, hiệu quả. Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định cần 

lấy mẫu nước thải đầu ra gửi đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra. Nếu 

nước thải vẫn chưa đạt Quy chuẩn cho phép cần tiếp tục khắc phục đến khi đạt 

quy chuẩn.  

Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty sẽ báo cáo với Cơ quan quản lý là Sở 

Tài nguyên môi trường  và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố.  

 Bảng 4.10. Biện pháp khắc phục sự cố trạm xử lý nước thải 

 Các sự cố  Nguyên nhân  Cách khắc phục  

Bơm yếu hoặc 

không chạy  

Do rác dẫn đến kẹt cánh quạt 

bơm  

Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố thu 

gom  

Tháo bơm ra kiểm tra  

Mất nguồn điện cấp vào  
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm, 

nếu bơm hỏng thì thay bơm  

Phao tín hiệu hỏng  
Kiểm tra lại phao  

Thay thế phao mới  

Bùn không 

đảo hoặc đảo 

không đều  

- Do chưa mở máy hoặc mở 

máy không đúng - Do tắc 

giàn ống đảo bùn bên dưới  

Điều chỉnh lại máy khuấy đảo bùn  

Nước  đảo 

nhưng  

không có bùn  

Do vận hành sai dẫn tới mất 

bùn  Tiến hành nuôi cấy lại  
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 Các sự cố  Nguyên nhân  Cách khắc phục  

Đệm vi sinh 

bị bung ra và 

không cố 

định 1 chỗ  

- Hỏng chức năng cố  

định đệm trên bề mặt bể - 

Đệm hết hạn sử dụng  

- Chăng và cố định lại lớp đệm vi sinh 

bị bung ra  

-Thay thế đệm mới nếu đệm hết hạn sử 

dụng  

Bể sinh học 

chứa đầy bọt 

trắng  

-Vi sinh bị ức chế dẫn đến 

phân hủy nội bào  Xem lại hệ thống vận hành  

Đĩa phân phối 

khí gặp sự cố  

Do mất áp cho giàn khí,   

Đĩa khí hết hạn sử dụng  

Đĩa khí bị tắc  

Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp cho 

phù hợp để khí phân bố đều trên bề mặt  

Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử 

dụng  

Đường ống bị 

rò rỉ, vỡ bể  

Do các tác nhân ngoại cảnh  Xác định đoạn ống bị vỡ  

Khóa nguồn nước chảy qua đoạn  

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống xử lý nước 

thải hoạt động ổn định, hiệu quả xử lý cao. Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn 

và kinh nghiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải cũng như các hệ thống xử lý 

kỹ thuật khác. 

+ Thường xuyên tổ chức nạo vét hệ thống cấp thoát nước, tránh hiện tượng tắc 

nghẽn gây ngập úng khi có mưa lớn. Tần suất nạo vét 2 tuần/lần. 

+ Định kỳ theo dõi kiểm tra diễn biến trong sử dụng để kịp thời khắc phục sự cố 

như sụt, lún, sạt lở công trình. 

+ Lập nội quy riêng cho các phòng ban để đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối. 

+ Có biển báo, rào chắn tại các khu vực nhạy cảm. 

4.2.5.2. Sự cố cháy nổ 

Các sự cố cháy, nổ về các thiết bị điện (như động cơ, máy móc thiết bị trong dây 

chuyền sản xuất bị quá tải dẫn đến sinh nhiệt và cháy nổ,...) hay sự cố do sét đánh nếu 

xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy, nghiêm trọng hơn có thể 

gây thiệt hại về người và tài sản, bên cạnh đó nó còn là yếu tố gây tác động tiêu cực đến 

môi trường của nhà máy như gây ảnh hưởng đến môi trường không khí (do các sản phẩm 

cháy tạo ra là các khí ô nhiễm như bụi, SOx, NOx, CO,…) tác động tiêu cực đến hoạt 

động sản xuất của nhà máy.  

Do đó cần có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ như sau: 

 Trong công tác quản lý 

- Trách nhiệm PCCC của người đứng đầu cơ quan, tổ chức: 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC; thành lập, duy trì hoạt 

động của đội PCCC theo quy định của pháp luật; 

+ Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về PCCC; 
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+ Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PCCC; 

+ Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC, sử dụng kinh phí PCCC đúng mục 

đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện PCCC; chuẩn 

bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án 

chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ 

về PCCC; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Trách nhiệm của cơ sở: 

+ Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, 

thoát nạn 

+ Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC của cơ sở 

+ Có văn bản đã thẩm duyệt về thiết kế công trình và về PCCC. 

+ Hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh 

nhiệt phải đảm bảo án toàn về PCCC 

+ Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC 

+ Có lực lượng PCCC cơ sở được tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và thường 

trực sẵn sàng chữa cháy đạp ứng yêu cầu tại chỗ, có phương án chữa cháy 

thoát nạn và đã được cấp thẩm quyền phê duyệt 

+ Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy và phương tiện phòng cháy chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp đảm bảo theo quy chuẩn thiết kế 

+ Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định 

+ Tố chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Thành lập lực lượng chữa cháy tại chỗ.  

+ Phương tiện chữa cháy: Lắp đặt và trang bị hệ thống PCCC bao gồm: bơm 

cấp nước chữa cháy, mạng lưới cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống chữa 

cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, các thiết bị chữa 

cháy ban đầu, hệ thống báo cháy, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn 

thoát hiểm theo đúng thiết kế được phê duyệt.  

- Giải pháp quản lý:  

+ Định kỳ kiểm tra chế độ làm việc của máy móc thiết bị và tình trạng nhà 

xưởng;  

+ Đề ra quy định cụ thể về an toàn lao động và yêu cầu mọi cán bộ công nhân 

viênthực hiện đúng.  

+ Hệ thống đường điện đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị điện được 

nối đất.  

+ Hằng năm có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác PCCC cho toàn thể 

cán bộ công nhân viên.  

+ Các phương tiện, thiết bị PCCC được bố trí, lắp đặt theo tiêu chuẩn quy phạm 

hiện hành.  
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+ Đường nội bộ trong công ty và giữa đảm bảo thông suốt cho phương tiện 

PCCC thao tác, đảm bảo cho các tia nước từ vòi rồng xe cứu hoả có thể khống 

chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà máy.  

+ Xây dựng các phương án PCCC và nội quy an toàn cháy nổ. Bảng nội quy 

được treo ở vị trí dễ thấy, có nhiều người qua lại nhất.  

+ Thiết kế nhà xưởng đảm bảo các điều kiện về PCCC như thông thoáng, có 

nhiều cửa, có lối đi để xe cứu hỏa vào dễ dàng;  

Phương án PCCC của Nhà máy được Công an tỉnh phê duyệt.  

Khi đi vào hoạt động ổn định, công ty sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng 

ngừa PCCC như tại thời điểm hiện tại đồng thời tăng cường bổ sung lực lượng cho công 

tác PCCC.  

 Biện pháp phòng cháy các thiết bị điện  

- Các thiết bị điện được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, 

phải có thiết bị bảo vệ khi quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi 

ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.  

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 

trình khác nhằm chống chập mạch dẫn đến cháy nổ theo phản ứng dây chuyền.  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của 

công ty như hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt.  

 Hệ thống chống sét và tiếp đất  

- Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Tất cả các vỏ máy tủ điện và 

các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn 

cho các thiết bị được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở 

nối đất của hệ thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4Ω.   

- Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo 

công nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc đồng bằng 3 

lớp cách điện đặc biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn 

dòng sét ra khỏi công trình và hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị 

điện tử. Sử dụng kỹ thuật nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở đất thấp và 

giảm điện thế bước gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ 

thống chống sét phải đảm bảo nhỏ hơn 10 Ω.  

4.2.5.3. Sự cố hỏa hoạn 

 Nguy cơ xảy ra sự cố 

Quá trình vận hành lò hơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các sự cố môi trường nghiêm 

trọng ảnh hưởng tới tính mạng con người, tài sản của nhà máy, thậm chí các khu vực 

lân cận. Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành lò hơi như cạn nước quá mức, 

đầy nước quá mức, áp suất kế bị hỏng, cụm van cấp nước bị hỏng, sự cố bỏng hơi, nổ 

lò hơi,....  

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hỏa hoạn 
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 Nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở. 

- Khi nhận được tin báo, phát hiện sự cố cháy nổ phải nhanh chóng tìm mọi biện 

háp thông báo cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần nhất hoặc thông báo kịp 

thời cho các tổ chức, cá nhân gần nhân có phương tiện liên lạc như điện thoại, fax... để 

thông báo tới cơ quanh]ũ quan nhanh chóng phối hợp triển khai phương án khắc phục 

sự cố 

- Khi cháy xảy ra thì chỉ huy chữa cháy của lực lượng PCCC cơ sở là người tổ 

chức, chỉ huy chữa cháy khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa đến. 

- Báo động toàn khu bằng các tri hô, đánh kẻng, báo động và gọi điện thoại đến 

các nơi sau: 

+ Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp số: 114 

+ Các hộ dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn. 

+ Lực lượng công an để trợ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, giao thông đi lại. 

+ Bệnh viện  

- Cử người ra đón và chỉ đường cho xe chữa cháy, xe cứu thương đến làm nhiệm 

vụ, người không có nhiệm vụ không được vào khu vực này. 

- Cử người bảo vệ tại các chốt trọng điểm, lực lượng bảo vệ nhanh chóng thông 

báo bằng loa pin cho mọi người biết tình hình cụ thể của điểm cháy, bảo vệ tài sản. 

- Nắm tình hình, diễn biến cháy để cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. 

 Tổ chức chữa cháy. 

- Tổ thứ nhất: Báo động cho mọi người, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại 

chỗ, ngăn cháy lan. Sử dụng bình chữa cháy. 

- Tổ thứ 2: Có nhiệm vụ di chuyển những tài sản quan trọng và có giá trị ra nơi an 

toàn đồng thời di chuyển các loại hàng hóa và vật dụng khác ra xa khu vực cháy để hạn 

chế cháy lan. 

- Những người còn lại cử người ra đón xe chữa cháy, xe cứu thương, xe công an 

vào làm nhiệm vụ, hướng dẫn vị trí đỗ xe thích hợp tạo điều kiện cho xe chữa cháy triển 

khai đội hình thi hành nhiệm vụ. 

 Tổ chức cứu nạn và cứu tài sản. 

- Công tác tổ chức thoát nạn, cứu người trong đám cháy được ưu tiên hàng đầu và 

được tổ chức song song với quá trình chữa cháy. 

- Dùng loa pin cử người hướng dẫn mọi người bình tĩnh thoát nạn qua các hướng 

xung quanh, cửa thoát nạn ra ngoài an toàn. 

- Thông báo cho mọi người lỗi thoát nạn an toàn và lỗi thoát nạn được cảnh sát 

PCCC tạo nên. 

- Huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết để triển khai công tác cứu nạn cứu 

hộ trong đám cháy. 
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- Cứu người bị nạn bị thương trong đám cháy, chuyển nhanh ra vị trí an toàn hoặc 

xe cấp cứu khi lực lượng cứu thương đã có mặt. 

- Cứu tài sản ra vị trí an toàn, giao cho bảo vệ trông giữ, tạo khoảng cách ngăn cháy. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nổ lò hơi 

Quá trình vận hành lò hơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các sự cố môi trường 

nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng con người, tài sản của nhà máy, thậm chí các khu 

vực lân cận. Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành lò hơi như cạn nước quá 

mức, đầy nước quá mức, áp suất kế bị hỏng, cụm van cấp nước bị hỏng, sự cố bỏng hơi, 

nổ lò hơi. Nguy hiểm nhất là sự cố nổ lò hơi. 

- Nhà máy cần áp dụng các biện pháp sau: 

+ Đảm bảo chất lượng nước cấp cho lò hơi luôn đúng yêu cầu thiết kế. 

+ Người vận hành lò hơi có chứng chỉ hành nghề. Quá trình vận hành lò hơi 

luôn lập hồ sơ theo dõi quản lý, ghi chép đầy đủ thông tin về lịch bảo dưỡng, 

tu sửa, kiểm tra, kiểm định,... Tổ chức kiểm tra, kiểm định đúng hạn. 

+ Không cho phép sử dụng áp kế chưa được kiểm định hoặc đã quá thời hạn 

kiểm định; van an toàn không đảm bảo, mất niêm phong hoặc chưa được kiểm 

định hiệu chỉnh hoặc đã quá thời hạn kiểm định. 

+ Có bảng tóm tắt quy trình vận hành và xử lý sự cố đặt tại khu vực vận hành 

lò 

+ Lắp đặt thiết bị chống sét an toàn, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy 

phù hợp. 

- Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố nồi hơi như sau: 

+ Trường hợp cạn nước nghiêm trọng (toàn bộ nồi hơi nóng hơn mức bình 

thường do công nhân vận hành không theo dõi ống thủy để cấp nước thêm kịp 

thời hoặc xả van đáy không kín, hệ thống cấp nước bị tắc): Trong trường hợp 

này tiến hành thông rửa ống thủy. 

+ Trường hợp đầy nước quá mức (áp suất hơi giảm, hơi nước cấp bên tiêu thụ 

lẫn nhiều nước ngưng): Trường hợp này cần thông rửa ống thủy, giảm bớt 

cường độ đốt, xả đáy để ở mức nước trở lại bình thường hoặc xả nước trên 

đường cấp hơi sau đó cho nồi hơi hoạt động trở lại. 

+ Trường hợp áp suất tăng quá mức cho phép: Hướng xử lý là giảm cường độ 

đốt, đóng lá hướng khói, mở van xả khí hoặc mở cưỡng chế van an toàn (kéo 

van an toàn bằng tay). Hoặc xả đáy gián đoạn kết hợp với cấp nước bổ sung. 

4.2.5.4. Tai nạn lao động 

a. Nguyên nhân 

- Không phát hiện các nguy hiểm và ô nhiễm tại nơi làm việc, thiếu kiểm tra và xử 

lý triệt để những trường hợp nguy hiểm và ô nhiễm đang tồn tại trong môi trường lao 

động.  

- Không huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, PCCC cho người lao động. 
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- Không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 

- Ý thức chấp hành quy trình, quy phạm của người lao động kém. 

b. Biện pháp phòng chống tai nạn lao động 

Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động như: 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động: găng tay, giầy, ủng, quần áo, khẩu trang, mặt 

nạ (hàn) cho công nhân.  

- Thành lập tổ vệ sinh môi trường và an toàn lao động.  

- Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh và an toàn lao động.  

- Đảm bảo 100% CBCNV của Công ty thực hiện mua bảo hiểm y tế.  

- Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức kiểm tra sức khỏe cho CBCNV trong Nhà máy.  

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc.  

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc, nhà xưởng, kho tàng.  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện.  

- Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.  

- Định kỳ kiểm soát môi trường vệ sinh lao động.  

- Định kỳ thực hiện khai báo, kiểm định máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình 

sản xuất. Công nhân tham gia vận hành các máy móc thiết bị này đều được đào tạo và 

cấp chứng chỉ của đơn vị có chức năng.  

4.2.5.5. Phòng ngừa sự cố về giao thông 

- Các phương tiện vận chuyển của Nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, đồng thời người điều 

khiển phương tiện vận chuyển phải có giấy phép lái xe mới được phép vận chuyển, tham 

gia lưu thông trên đường nhằm hạn chế tối đa khả năng gây tai nạn giao thông.   

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định.  

- Tài xế lái xe hút thuốc, uống rượu khi lái xe.  

- Các phương tiện vận chuyển của Nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định của  

- Bố trí biển bảng hướng dẫn ra vào nhà máy.  

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn giao 

thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe.  

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định.  

- Nghiêm cấm lái xe hút thuốc, uống rượu khi lái xe. Thường xuyên tuyên truyền 

giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn giao thông.  

- Các bước tiến hành ngay sau khi sự cố xảy ra  

- Đưa những người bị tai nạn đi cấp cứu (nếu cần)  

- Thực hiện ngay các bước kiểm tra sự cố gây tai nạn tại hiện trường  

- Dừng mọi hoạt động có liên quan tới khu vực gây tai nạn - Kiểm tra, sửa chữa 

các nguyên nhân dẫn đến tai nạn.  
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4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 4.11. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án. 

TT Công trình Quy mô/hình thức Số lượng 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Trạm xử lý nước thải Công suất 10m3/ngày.đêm 01 hệ thống 

2 Trạm xử lý khí thải nồi hơi Thiết bị inox 304 01 hệ thống 

3 Hệ thống xử lý khí thải, mùi Thiết bị inox 304 01 hệ thống 

II Giai đoạn hoạt động 

1 Hệ thống thu gom và thoát 

nước thải 

Sử dụng đường ống thu gom 

D300; D400 

01 hệ thống 

2 Hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa 

Sử dụng đường ống thu gom 

D400, D600, D800, D1000  

01 hệ thống 

3 Hệ thống XLNT tập trung Công suất 600 m3/ngày.đêm 01 hệ thống 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

Tổng thời gian thi công và lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử 

lý bụi, khí thải, mùi là: 01 tháng kể từ ngày khởi công. 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác như phòng chống 

cháy nổ, lũ lụt, an toàn lao động…được thực hiện ngay từ quá trình vận hành thử nghiệm 

của dự án. 

Chủ đầu tư sẽ trực tiếp quản lý dự án. Đồng thời sẽ đưa ra các nội quy về công tác 

bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động và cam kết tuân thủ nghiêm túc các nội quy 

đưa ra. Chủ dự án sẽ bố trí từ 1- 2 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách vận hành hệ thống 

xử lý nước thải, theo dõi các công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động tại dự án. 

Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ các 

quy định về môi trường.  

4.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Ước tính, tổng kinh phí dự kiến cho xây dựng và vận hành các công trình bảo vệ 

môi trường của dự án khoảng 1.042.600.000 đồng, kinh phí này nằm trong kinh phí xây 

dựng và chi phí thiết bị của dự án. Chi tiết như sau: 

Bảng 4.12. Dự toán kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường 
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TT Công trình Quy mô/hình thức Số lượng 
Khi phí dự 

kiến (VNĐ) 

I Giai đoạn xây dựng   

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải 
Công suất 10 m3/ngđ 01 hệ thống 180,000,000 

2 
Hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi 
Thiết bị inox 304 01 hệ thống 481,600,000 

3 
Hệ thống xử lý khí 

thải, mùi 
Thiết bị inox 304 01 hệ thống 280,000,000 

II Giai đoạn duy trì vận hành   

1 
Chi phí vận hành hệ 

thống XLNT  

Công suất 10 

m3/ngày.đêm 
01 hệ thống 76,000,000 

2 

Chi phí vận hành hệ 

thống xử lý khí thải, 

mùi 

 Công suất 5000 m3/h 01 hệ thống 15,000,000 

3 

Chi phí vận hành hệ 

thống xử lý khí thải lò 

hơi 

Công suất 2000 m3/h 01 hệ thống 10,000,000 

Tổng cộng 1,042,600,000 

(Ghi chú: Mức kinh phí ở trên chỉ mang tính tương đối, mục đích định hướng cho Chủ 

đầu tư trong công tác thực hiện xây dựng các công trình BVMT cho Dự án. Khi Dự án 

thiết kế kỹ thuật các hạng mục sẽ được tính toán chi tiết.) 

4.3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Để đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường tại dự án, công ty sẽ thành lập ban 

quản lý dự án bao gồm trường ban, phó ban, nhân viên kỹ thuật, nhân viên môi trường. 

+ Bộ phận kỹ thuật tại dự án có 10 người bao gồm quản lý và các nhân viên kỹ 

thuật tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật bao gồm: Điện, nước, điều hoà, PCCC, thông 

tin liên lạc, môi trường..., các cán bộ lao động; dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám 

đốc. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến điện, điều hòa, thông gió, môi 

trường,... 

- Thực hiện các công việc phòng ngừa, ứng phó sự cố PCCC, môi trường, an toàn 

cho toàn bộ dự án. 
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- Nhân viên có trách nhiệm thu gom rác thải toàn khu vực dự án, vệ sinh sảnh, khu 

vệ sinh công cộng. Đối với tổ vệ sinh công ty không yêu cầu bằng cấp đào tạo. 

Bộ máy quản lý, vận hành các công trình môi trường tại dự án được thể hiện qua 

sơ đồ sau: 

 

Hình 4.4. Mô hình quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ:  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà máy.  

- Giám sát việc vận hành hệ thống xử lý chất thải và công tác quản lý chất thải của 

Nhà máy.  

- Thu thập, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan phục vụ công tác quản lý, 

giám sát môi trường của Nhà máy.  

- Giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống xử lý để đảm bảo hệ 

thống luôn vận hành tốt, đầu ra đảm bảo quy chuẩn đề ra. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

- Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự:  

+ Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động 

của dự án. 

+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.  

+ Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động.  

 Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì 

vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác 

động xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi. 

Chủ dự án 

Phòng cháy 

chữa cháy 

An toàn  

lao động 

Thu gom chất 

thải rắn, CTNH 

Phòng kỹ thuật 

Vận hành 

trạm XLNT 

Tổ kỹ thuật 

Vệ sinh công 

nghiệp, cây xanh 

Tổ vệ sinh môi trường 
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4.4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 

Các đánh giá sử dụng trong báo đề xuất cấp giấy phép môi trường này đều dựa 

theo các tài liệu có tính pháp lý, có tính khoa học và độ chính xác cao. Việc đánh giá về 

các nguồn thải đều dựa theo các số liệu tính toán từ thực tế dự án, các tài liệu quy chuẩn 

về định mức nguồn thải như WHO, QCVN, TCVN . Các công thức sử dụng trong tính 

toán đều được các chuyên gia của Việt Nam và Thế giới về các lĩnh vực chuyên ngành 

đưa ra từ các công trình nghiên cứu, thực nghiệm. Tuy nhiên, một số các đánh giá khác 

đang ở mức dự báo, vì vậy trong quá trình đi vào hoạt động từ các số liệu quan trắc được 

cập nhật, những dự báo này sẽ cần được điều chỉnh cho sát với thực tế hơn.  

Các dự báo, đánh giá nêu trong báo cáo là những dự báo, đánh giá khả năng xảy 

ra lớn nhất và gây tác động đến môi trường lớn nhất để làm căn cứ đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu.  

Các kết quả tính toán về tổng lượng, tải lượng các loại chất thải phát sinh đều dựa 

vào các quy định đã được áp dụng nhiều trong lĩnh vực, dựa vào tính toán thực tế nên 

có độ chính xác, tin cậy cao.  

Về các rủi ro, sự cố đang mang tính dự báo, các dự báo được đánh giá là lớn hơn 

mức có thể xảy ra.  

- Về các tài liệu sử dụng trong bao cáo: Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham 

khảo trên đều được tham chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại 

Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và 

tham khảo tại các trường Đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng,... 

Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực dự án được cơ quan 

chính quyền cung cấp nên kết quả cũng đáng tin cậy.  

- Về nội dung của bao cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:  

+ Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2022.  

+ Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro về 

sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án.  
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CHƯƠNG V.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa:10 m3/ngày.đêm 

- Dòng nước thải: số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép là 01 (một) dòng. 

Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý của nhà máy đưa ra phương án như sau: 

Nước thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) sẽ được dẫn xả ra 

ngoài môi trường theo mương dẫn nước khu vực với ống dẫn có kích thước D=300mm. 

 - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước nước 

được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  
Đơn 

vị 

QCVN 

14:2008 /BTNMT (Cột B) 

1 pH -  5-9 

2 BOD5(200C) mg/l 50 

3 Tổng rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3 - )(tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4 3- ) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU//100ml  
5000 

Ghi chú: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(cột B). 

+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Vị trí xả nước thải: Mương dẫn nước phía Tây của nhà máy vị trí tọa độ địa lý 

như sau: VN-2000: Y= 593794.9; X= 2269575.1 
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 - Phương thức xả thải: Tự chảy. 

 - Nguồn nước tiếp nhận: Hồ dân sinh phía Tây nhà máy 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Bụi khí từ hoạt động nồi hơi 

+ Nguồn số 02: Bụi, khí thải, mùi từ công đoạn sản xuất 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa của nguồn số 01: 1.880 m3/h 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa của nguồn số 02: 5.000 m3/h 

- Dòng khí thải: số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép là 02 (hai) dòng. Khí thải 

sau khi xử lý của nhà máy đưa ra phương án như sau: Khí thải sau hệ thống xử lý đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) sẽ được dẫn xả ra ngoài môi trường theo ống khói. 

 - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 5.2.Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  Đơn vị 
QCVN 

19:2009 /BTNMT (Cột B) 

1 Bụi  mg/Nm3 200 

2 SO2  mg/Nm3 500 

3 NO2  mg/Nm3 850 

4 CO  mg/Nm3 1000 

- Vị trí xả khí thải:  

+ Vị trí khí thải sau xử lý tại hệ xử lý khí lò hơi.  

Tọa độ địa lý: VN-2000: X= 593798.5;Y= 2269598.9 

+ Vị trí khí sau xử lý tại hệ xử lý khí, bụi, mùi trong giai đoạn sản xuất. Tọa 

độ địa lý: VN-2000: X= 593798.5;Y= 2269598.9 

- Phương thức xả khí thải: thoát theo đường ống khói 

- Nguồn tiếp nhận: môi trường khí xung quanh 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

 - Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ phương tiện giao thông, hoạt động của các máy 

móc trong quá trình sản xuất…  

 - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 5.3. Giá trị giới hạn tiếng ồn và độ rung tại Nhà máy 

TT Thông số Đơn vị đo Giá trị giới hạn Quy chuẩn áp dụng 

1 Tiếng ồn dBA 70 QCVN 24:2016/BYT 
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CHƯƠNG VI.  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

6.1.1.1.  Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải  

* Tổng hợp danh mục các công trình xử lý nước thải của dự án  

Bảng 6.1. Danh mục các hạng mục hệ thống xử lý nước thải 

Stt Hạng mục  Thiết kế 

1 Bể thu gom  

- Số lượng: 01 bể; 

- Diện tích xây dựng: dài x rộng x cao = 1,5m x 1,5 m=2,25 

m2 

- Thể tích hiệu dụng Vhd (m3)= 3,4  

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Loại bỏ rác có trong nước thải, tách, thu gom 

nước sau khi tách rác 

2 Nhà điều hành 

- Số lượng: 01 nhà 

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 11,1 m x 5m = 55,5 m2 

- Kích thước xây dựng: dài 11,1m x rộng 5m x sâu 3,5m = 11,31 

m3 

- Nhà 1 tầng, Kết cấu công trình cột bê tông cốt thép, bao 

che xây gạch, mái lợp tôn. 

- Công dụng: Đặt máy thổi khí, tủ điện điều khiển, hóa chất 

khử trùng 

3 Bể điều hòa 

- Số lượng: 01 bể. 

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 1,75mx 1,5m = 3,7 m2
 

- Kích thước xây dựng: dài 1,75m x rộng 1,5m x sâu 1,5m = 4 

m3. 

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Điều hòa nồng độ và lưu lượng nước thải, 

Quá trình kị khí, thiếu khí trong khoang sẽ xử lý một phần 

BOD, COD trong nước thải. 

4 
Bể Anoxic (thiếu 

khí) 

- Số lượng: 01 bể. 

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 2,86 mx 1,3m = 3,7 m2
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Stt Hạng mục  Thiết kế 

- Kích thước xây dựng: dài 2,86 m x rộng 1,3 m x sâu 1,5m = 

5,6m3 

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Khử các hợp chất hữu cơ chứa Nito, Phopho 

5 Bể hiếu khí  

- Số lượng: 01 bể. 

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 2,2mx 1,87 m = 4,1 m2
 

- Kích thước xây dựng: dài 2,2m x rộng 1,87m x sâu 1,5m = 6,2 m3. 

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Oxy hóa các hợp chất hữu cơ nhờ vi khuẩn 

hảo khí, phản ứng Nitrat hóa các hợp chất hữu cơ 

6 Bể lắng sinh học 

- Số lượng: 01 bể. 

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 1,5mx 1m = 1,5 m2
 

- Kích thước xây dựng: dài 1,5m x rộng 1m x sâu 1,5m =2,25 m3. 

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Lắng bùn, cặn vi sinh của cụm xử lý sinh học, 

tuần hoàn bùn về bể điều hòa 

7 Bể khử trùng 

- Số lượng: 01 bể  

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 1,87 mx 0,6m = 1,122m2
 

- Kích thước xây dựng: dài 1,87m x rộng 0,6m x sâu 1,5m= 1,7 

m3 

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Khử trùng các vi khuẩn, vi sinh vật có trong 

nước thải 

8 
Bể bơm nước sau 

xử lý 

- Số lượng: 01 bể  

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 1,5mx 1,5m = 2,25m2
 

- Kích thước: dài 1,5m x rộng 1,5m x sâu 1,5m = 3,4 m3. 

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Bơm nước sau xử lý ra ngoài môi trường 

* Công suất xử lý nước thải: 10m3/ngày.đêm. 

 * Quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải:  

Dựa trên kinh nghiệm xử lý nhiều nhà máy,Quy trình công nghệ xử lý Chủ dự án 

xuất gồm 2 bước: 

Bước 1: Tiền xử lý:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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Nước thải sinh hoạt được dẫn đến hố thu gom tại đây được xử lý sơ bộ sau đó mới 

tiến hành quá trình xử lý sinh học phía sau.  

Bước 2. Xây dựng hệ thống quy trình công nghệ xử lý hoàn chỉnh, đồng bộ: 

(1) Xử lý cơ học: Tách rác+ bể điều hòa  

(2) Xử lý sinh học: Bể thiếu khí (Anoxic) + Bể hiếu khí + Bể lắng sinh học.  

(3) Khử trùng: dùng hóa chất khử trùng để xử lý vi sinh vật có gây bệnh có trong 

nước thải. 

 Nước thải sau xử lý được tuần hoàn sử dụng để tưới cây hoặc dẫn xả ra mương 

thoát nước với lưu lượng 10 m3/ngày.  

* Quy trình công nghệ xử lý nước thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.1. Sơ đồ Quy trình công nghệ đệm vi sinh lưu động kết hợp xử lý tuần hoàn 

 * Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm là: 03 ngày (Căn cứ khoản 6 Điều 

31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP) 

 - Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: khi nhà máy bắt đầu các hoạt động 

sản xuất. 

 - Thời gian kết thúc: 03 ngày sau kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động 

 - Công suất dự kiến đạt được là hiệu quả 100%. 

Nước thải đầu vào 

Nước thải đầu ra  

(Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B) 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể hiếu khí 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Tuần hoàn 

bùn 
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 * Hóa chất dự kiến sử dụng: Hóa chất khử trùng NaOCl: 0,015 kg/m3 nước 

thải. 

 * Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau khi xử lý:  

 Bảng 6.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  
Đơn 

vị 

QCVN 

14:2008 /BTNMT (Cột B) 

1 pH -  5-9 

2 BOD5(200C) mg/l 50 

3 Tổng rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3- )(tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3- ) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU//100ml  
5000 

Ghi chú: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(cột B). 

+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 

6.1.1.2.  Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, bụi, mùi 

* Tổng hợp danh mục các công trình xử lý khí thải của dự án  

Bảng 6.3. Danh mục các công trình xử lý khí thải 

Stt Hạng mục  Thiết kế 

1 
Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi  

- Số lượng: 01 hệ thống; 

- Thiết bị chính: quạt hút, tháp làm mát, tháp hấp thụ, thiết 

bị lọc tĩnh điện, ống khói. 
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Stt Hạng mục  Thiết kế 

- Công dụng: Xử lý bụi, các chất vô cơ sinh ra trong khí 

thải lò hơi. 

2 

Hệ thống xử lý khí 

thải, bụi, mùi trong 

quá trình sản xuất 

- Số lượng: 01 hệ thống 

- Thiết bị chinh: chụp hút, quạt hút, tháp hấp thụ 

- Công dụng: Xử lý bụi, mùi phát sinh trong quá trình sản 

xuất 

 * Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm là: 03 ngày (Căn cứ khoản 6 Điều 

31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

Căn cứ khoản 6 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì thời gian vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải được tính từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm 

được quy định như sau:”Thời gian vận hành thử nghiệm đối với các dự án khác do chủ 

dự án đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo 

đảm đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định.” 

 - Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: khi nhà máy bắt đầu các hoạt động 

sản xuất. 

 - Thời gian kết thúc: 03 ngày sau kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động 

 - Công suất dự kiến đạt được là hiệu quả 100%. 

 * Hóa chất dự kiến sử dụng: Hóa chất hấp thụ NaOH: 1kg/ngày 

 * Quy chuẩn áp dụng đối với khí thải sau khi xử lý:  

 Bảng 6.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  Đơn vị QCVN 19:2009 /BTNMT (Cột B) 

1 Bụi  mg/Nm3 200 

2 SO2  mg/Nm3 500 

3 NO2  mg/Nm3 850 

4 CO  mg/Nm3 1000 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (cột B). 

- Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa 

cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: 

+ Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ 

ngày 16 tháng 01 năm 2007; 

+ Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời 

gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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6.1.1.3. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý CTR 

Bảng 6.5. Công trình thu gom và xử lý chất thải rắn 

Stt Hạng mục  Thiết kế 

1 
Kho chứa CTR 

sinh hoạt 

- Kho chứa CTR sinh hoạt; diện tích 10 m2; 

- Nền láng xi măng, chống thấm, mái lợp tôn. 

2 
Kho chứa CTR sản 

xuất thông thường 

- Gồm 02 Kho chứa CTR sản xuất thông thường. 

- Diện tích 20 m2. 

- Nền láng xi măng, chống thấm, có mái tôn che đảm bảo 

tránh mưa nắng.  

- Được bố trí tại nhà kho khu vực xưởng sản xuất 

3 Kho chứa CTNH 
- Kho chứa CTNH ; diện tích 10 m2; 

- Nền láng xi măng, chống thấm, mái lợp tôn. 

 * Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm là: 03 ngày. 

 - Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: khi nhà máy bắt đầu các hoạt động sản 

xuất 

 - Thời gian kết thúc: 3 ngày sau kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động  

 - Công suất dự kiến đạt được là hiệu quả 100%. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định về quan trắc 

chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ 

sở. Đối với dự án không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải 

do chủ dự án đầu tư, cơ sở quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn hoạt động ổn định các công trình xử lý nước thải 

(tức là quan trắc trong giai đoạn bệnh viện đã đi vào hoạt động ổn định). Dự án có kế 

hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất 

thải như sau: 

6.1.2.1.  Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định. 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 

mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong vòng 03 

ngày liên tiếp). 

- Thời gian lấy mẫu: Tính từ ngày nhà máy đi vào hoạt động chính thức 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, SO4
2-, tổng N, Amoni,tổng P, 

dầu mỡ, coliform. 

- Loại mẫu: Mẫu đơn 
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- Vị trí lấy mẫu:  

+ Trước hệ thống xử lý (tại bể gom) 

+ Sau hệ thống xử lý (sau bể khử trùng) 

- Quy chuẩn so sánh: So sánh với Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

6.1.2.2.  Quan trắc đối với công trình xử lý khí thải 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định. 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc lấy và phân tích mẫu đơn hoặc mẫu được 

lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, thải ra ngoài môi trường). 

- Thời gian lấy mẫu: Tính từ ngày nhà máy đi vào hoạt động chính thức 

- Thông số quan trắc: Bụi, SO2, NO2, CO 

- Loại mẫu: Mẫu đơn 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

+ Sau hệ thống xử lý khí thải sau xử lý tại hệ xử lý khí, bụi, mùi trong giai 

đoạn sản xuất. 

- Quy chuẩn so sánh: So sánh với Cột B, QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp và các chất vô cơ. 

6.1.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng.  

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn 

kỹ thuật áp dụng. 

Chương trình giám sát chất thải trong giai đoạn hoạt động 

Loại 

mẫu 
Vị trí Chỉ tiêu 

Tần suất 

Quan 

trắc 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Nước 

thải 

NT-1: Nước thải sau 

hệ thống xử lý 

Tọa độ địa lý:  

VN-2000:  

X= 2269601.3; 

Y= 593759.5 

pH, BOD5, 

TSS, SO4
2-, 

tổng N, 

Amoni, 

tổng P, 

dầu mỡ, 

coliform 

06 tháng/ 

01 lần 
1 

QCVN 14:2008, 

cột B (K=1) 

Khí 

thải 

K-1: Vị trí khí thải 

sau xử lý tại hệ xử lý 

khí lò hơi 

Tọa độ địa lý:  

BụiTSP, 

CO,SO2, 

NO2 

06 tháng/ 

01 lần 
1 

QCVN19:2009, Cột 

B với hệ số Kp=1 và 

Kv=1; QCVN 

20:2009, Cột B 
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Loại 

mẫu 
Vị trí Chỉ tiêu 

Tần suất 

Quan 

trắc 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

VN-2000:  

X= 2269598.9; 

Y= 593798.5 

K-2: Vị trí khí thải 

sau xử lý tại hệ xử lý 

khí, bụi, mùi trong 

giai đoạn sản xuất  

Tọa độ địa lý:  

VN-2000:  

X= 2269598.9; 

Y= 593798.5 

Bụi TSP 
06 tháng/ 

01 lần 
2 

QCVN19:2009, 

Cột B với hệ số 

Kp=1 và Kv=1 

6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

* Căn cứ tính toán kinh phí quan trắc: 

- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;  

- Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

* Dự kiến kinh khí thực hiện quan trắc hàng năm:  
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Bảng 6.6. Dự kiến kinh phí quan trắc hàng năm 

STT CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

SỐ LẦN 

QUAN 

TRẮC 

ĐƠN GIÁ 

(ĐỒNG) 

THÀNH 

TIỀN 

(ĐỒNG)   

GHI CHÚ 

A CHI PHÍ PHÂN TÍCH (A=I+II) 13,848,174  

I Môi trường khí thải (=I)     8,947,704   

1 CO mẫu 1 2 283,812 567,624 

Quyết định 

62/2017/QĐ-

UBND 

2 NO2 mẫu 1 2 336,448 672,896 

3 SO2 mẫu 1 2 305,456 610,912 

4 Bụi lơ lửng (TSP) mẫu 2 2 1,774,068 7,096,272 

II Nước thải (=II)         4,900,470   

1 pH mẫu 2 2 60,008 120,016 

Quyết định 

62/2017/QĐ-

UBND   

2 TSS mẫu 2 2 120,745 241,490 

3 BOD5 mẫu 2 2 167,017 334,034 

4 COD mẫu 2 2 208,218 416,436 

5 Sunfua (tính theo H2S) mẫu 2 2 79,849 159,698 

6 Amoni mẫu 2 2 210,253 420,506 

7 Tổng N mẫu 2 2 246,431 492,862 
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STT CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

SỐ LẦN 

QUAN 

TRẮC 

ĐƠN GIÁ 

(ĐỒNG) 

THÀNH 

TIỀN 

(ĐỒNG)   

GHI CHÚ 

8 Tổng P mẫu 2 2 224,923 449,846 

9 Dầu mỡ động, thực vật mẫu 2 2 590,872 1,181,744 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mẫu 2 2 79,204 158,408 

11 Coliform mẫu 2 2 462,715 925,430 

B CHI PHÍ KHÁC (B=1+2)         4,250,000   

1 Lập báo cáo  
báo 

cáo 
1 2 2,000,000 4,000,000 

TT 

02/2017/BTC 

2 Văn phòng phẩm, in ấn...         250,000 
Theo giá thị 

trường 

C TỔNG DỰ TOÁN (C=A+B) 18,098,174   

  LÀM TRÒN     

Bằng chữ: Mười tám triệu không trăm chín mươi tám nghìn một trăm bảy mưới tư đồng./. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Công nghệ Minh Hiếu cam kết về các nội dung sau: 

- Các thông tin, số liệu được nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường 

là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật của Việt Nam.  

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam, bao gồm:  

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động 

liên quan đến Dự án;  

4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của dự án gây nên;  

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động;  

6. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường;  

7. Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:  

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;  

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong 

vùng;  

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan 

khác;  

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu 

để xảy ra sự cố môi trường. 

8. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án:  

- Môi trường không khí  

+ Môi trường khí thải trong giai đoạn vận hành đảm bảo QCVN 19:2009 

/BTNMT cột B với hệ số Kp= 1 và Kv= 1; QCVN 20:2009/BTNMT cột B. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;  

+ Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thực hiện dự án sẽ đảm 

bảo QCVN 26:2010/BTNMT  
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- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;  

+ Môi trường không khí, tiếng ồn tại Nhà máy trong giai đoạn hoạt động đảm 

bảo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động: 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 24:2016/BYT;  

- Nước thải:  

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt với hệ số K = 1.  

+ Nước thải sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động thải ra nằm trong giới hạn ở cột 

B của QCVN 14:2008/BTNMT  

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt với hệ số K = 1.  

- Chất thải rắn:  

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi 

trường theo hướng dẫn tại nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.  

+ Chất thải nguy hại sẽ được thu gom xử lý và đăng ký chủ nguồn thải theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật bảo vệ môi trường.  

9. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu ra ở Chương VI sẽ 

được thực hiện nghiêm túc.  

10. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn đi vào 

hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Minh Hiếu  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 
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PHIẾU PHÂN TÍCH 
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PHỤ LỤC BẢN VẼ 

 

 

 

 


