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8 CTR Chất thải rắn 

9 CTNH Chất thải nguy hại 

10 ĐTM Đánh giá Tác động Môi trường 

11 GTVT Giao thông vận tải 

12 KTXH Kinh tế - Xã hội 

13 NM Nước mặt 

14 NN Nước ngầm 

15 NT Nước thải 
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24 TDS Tổng chất rắn hoà tan 

25 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

26 UBND Ủy ban nhân dân 

27 WHO Tổ chức Y tế thế giới 
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1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH BAO BÌ AN HƯNG THỊNH 

- Địa chỉ văn phòng: Lô số CN3-2, Khu công nghiệp Minh Quang, phường Bạch 

Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Bùi Trọng Kiên; Chức vụ: 

Giám đốc; Giới tính: Nam  

- Điện thoại: 0912484809 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 3142571150 chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 

4 năm 2021 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28 tháng 9 năm 2021. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên: Mã số doanh nghiệp 0901089356 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2020 do 

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh     

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích 

15.000m2 thuộc Lô số CN3-2, Khu công nghiệp Minh Quang, phường Bạch Sam, thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

  

Hình 1. 1 Vị trí lô đất thực hiện dự án 

- Vị trí tiếp giáp của khu đất thực hiện dự án như sau: 

  + Phía Đông giáp với Công ty Cổ phần kim loại Dulico 

  + Phía Tây giáp với Chi nhánh Công ty TNHH Kiến Vương tại Hưng Yên 
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  + Phía Nam giáp với đường nội bộ trong KCN Minh Quang 

  + Phía Bắc giáp với khu đất trống của KCN Minh Quang 

Bảng 1. 1 Tọa độ khu đất thực hiện dự án 

STT TÊN MỐC X Y 

1 M1 2314784,1068 563686,8188 

2 M2 2314813,6692 563798,3526 

3 M3 2314687,9087 563831,2837 

4 M4 2314658,3463 563719,7498 

- Hiện trạng khu đất thực hiện dự án: Khu vực thực hiện dự án hiện chưa được xây dựng 

mới san lấp mặt bằng bằng phẳng để chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng sắp tới. 

Hình 1. 2 Hình ảnh khu vực thực hiện dự án thời điểm hiện tại 

* Mối tương quan của dự án với các đối tượng xung quanh: 

Các đối tượng tự nhiên: 

 - Giao thông: Dự án nằm trong KCN giáp QL5A vì vậy điều kiện giao thông tương 
đối thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu và tiêu thụ, phân phối sản phẩm 

tới các địa phương, thành phố khác trên cả nước 

 - Sông suối: Qua khu vực thị xã Mỹ Hào có hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, Sông 

Cửu An và các tuyến sông nội đồng của Huyện gồm sông Bần Vũ Xá (15km), kênh Trần 
Thành Ngọ (7,25km) và kênh Cầu Lường giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn 

nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và đời sống trong Huyện, đồng thời bồi đắp phù sa hàng 
năm. Nước thải của dự án theo tuyến kênh nội đồng đổ vào kênh Trần Thành Ngọ sau đó 

ra sông Bắc Hưng Hải. 

- Hệ thống đồi núi, khu bảo tồn: Dự án hoạt động trong khu công nghiệp. Quanh 
khu vực của dự án không có đồi núi hay khu bảo tồn nào cần phải bảo vệ. 

Các đối tượng kinh tế - xã hội: 
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 - Kinh tế - xã hội: Dự án nằm trong KCN đã được quy hoạch. Xung quanh KCN là 
các khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh và đường giao thông. Gần khu vực dự án 

không có vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, các khu bảo tồn 
thiên nhiên khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các khu di tích lịch sử văn hóa, di sản văn 

hóa đã xếp hạng vì vậy hoạt động kinh doanh sản xuất của cơ sở không gây ảnh hưởng tới 
các đối tượng kinh tế, xã hội này. 

 - Khu dân cư: Khu công nghiệp nằm gần khu dân cư sát đường Quốc lộ 5 (cổng 

KCN), tuy nhiên khu đất thực hiện dự án nằm phía trong KCN, cách khu dân cư gần nhất 
khoảng 1km.  

Di tích văn hoá - lịch sử: 
- Trong khu vực dự án không có công trình kiến trúc, công trình Quốc gia và di tích 

lịch sử văn hoá. 

        *) Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

Hưng Yên. 

*) Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan tới môi trường của dự án đầu tư: 

UBND tỉnh Hưng Yên. 

*) Quy mô của dự án đầu tư: Dự án thuộc dự án nhóm B là dự án công nghiệp quy 

định tại khoản 4 Điều 8 của luật bảo vệ môi trường có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến 

dưới 1000 tỷ đồng.  

- Loại hình dự án:  
+ Dự án công nghiệp (Sản xuất bao bì nilong và bao bì giấy) đầu tư mới, tổng vốn 

đầu tư 75.000.000.000 VNĐ (bày mươi lăm tỷ, 100% vốn đầu tư trong nước) => Dự án 
nhóm B (theo quy định tại khoản 3, điều 9 Luật đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14). 

+ Dự án không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục II, nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ. 
- Quy mô hạng mục công trình của dự án đầu tư: 
+ Các công trình chính: Khu văn phòng 2 tầng có diện tích 346,6 m2; nhà xưởng 

giai đoạn 1 và hành lang diện tích 4.213m2; nhà xưởng giai đoạn 2 và hành lang diện tích 
3.800 m2; thực hiện mục tiêu sản xuất bao bì nilong và bao bì giấy phục vụ ngành may 

mặc. 
+ Các công trình phụ trợ: Nhà bảo vệ; khu để xe, nhà bảo vệ, đường nội bộ, phòng 

bơm,… 
+ Công trình bảo vệ môi trường: Khu lưu giữ chất thải; hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa và nước thải; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống xử lý khí thải quá trình in. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất dự án đầu tư 

*) Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì ni lông và bao bì 

giấy 

*)  Quy mô công suất: Công suất thiết kế: 4.200 tấn/năm. Trong đó 
 -  Bao bì ni lông: 4.000 tấn/năm (tương đương 800 triệu sản phẩm/năm) 

 -  Bao bì giấy: 200 tấn/năm (tương đương 40 triệu sản phẩm/năm) 

Bảng 1. 2 Thống kê khối lượng các loại sản phẩm của dự án 

TT Sản phẩm bao bì 
Tỷ lệ  

(%) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Đặc tính 

1 Bao bì li lông 95 4.000 

Bao bì ni lông phục vụ trong 

đóng gói với tỷ lệ in trên bao 

bì chiếm khoảng 15% 

2 Bao bì giấy 5 200 
Bao bì giấy dạng miếng dùng 

lót sản phẩm trong ngành may 

 Tổng 100 4.200  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Mục tiêu của dự án là sản xuất bao bì cho ngành may mặc, chủ dự án cam kết xây 

dựng nhà xưởng và tiến hành sản xuất với công nghệ hiện đại, máy móc mới và nguyên 

vật liệu thân thiện với môi trường. 100% nguyên liệu sản xuất được chủ dự án nhập về 

đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất túi nilon 

 Quy trình sản xuất bao bì nilon được thực hiện theo quy trình như sau: 
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Hình 1. 3 Quy trình sản xuất bao bì ni lông 

*) Thuyết minh quy trình: 

  Nguyên liệu sử dụng 100% hạt nhựa nguyên sinh được nhập khẩu trực tiếp từ Ả 

Rập. Hạt nhựa nguyên sinh (primary plastic beads) là loại hạt nhựa có màu trắng tự nhiên, 

chưa qua sử dụng, độ tinh khiết cao và không hề chứa tạp chất hay chất phụ gia. Nhựa 

nguyên sinh có đặc tính mềm dẻo, khả năng chịu áp lực tốt, chống cong vênh và độ đàn 

hồi cao.  

 Hạt nhựa nguyên liệu được cân và đưa vào máy trộn hạt nhựa theo tỷ lệ phối trộn các 

loại hạt nhựa theo quy định để có được sản phẩm đầu ra như mong muốn. Hạt nhựa được 

vận chuyển thủ công bằng pallet đến máy trộn và được trộn đều trước khi đưa vào quá 

trình thổi nhựa nhằm đảm bảo độ ổn định của kết cấu sản phẩm túi nhựa đầu ra. Nguyên 

Cuộn bán thành 

phẩm 

Máy trộn 

Máy thổi 

Cắt 

Kiểm tra, 

đóng gói 

Nhập kho 

Xuất xưởng  

Máy in 

Hạt nhựa nguyên 

sinh 

Nhiệt 

Mực in, 

dung môi 

Mùi, hơi nhựa 

Vỏ hộp mực, vỏ hộp dung 

môi, hơi dung môi in 

Bao gói 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, Nilon vụn 

Bụi, Nilon vụn 

Bao bì Bụi, Nilon vụn, 

sản phẩm lỗi 
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liệu vào máy trộn hạt nhựa qua phễu trên thân máy được trục vít nằm ngang đưa vào ống 

lăn trụ. Trục vít khi đó sẽ hút nguyên liệu lên cao và phun trào theo dạng nước, cứ thế chu 

kỳ xoay tròn cho đến khi nguyên liệu xả thành phẩm ra phễu xả liệu. 

  Hạt nhựa sau trộn từ cửa xả liệu được đưa sang máy thổi nhựa. Máy thổi nhựa sau 

khi khởi động thì trục vít quay với tốc độ 80 đến 120 vòng/phút chuyển tiếp hạt nhựa từ 

phễu xuống trục vít truyền dẫn, tại đây hạt nhựa được gia nhiệt với nhiệt độ tăng dần theo 

chiều dài của trục vít. Bắt đầu từ điểm rơi của hạt nhựa trên phễu xuống nhiệt độ tăng dần 

cho đến khi ép ra phôi nhiệt độ đạt 180 – 3000C. Cũng nhờ sự tăng dần nhiệt độ mà hạt 

nhựa chỉ nóng chảy dần không xảy ra nguy cơ quá nóng có thể gây suy thoái trong polyme, 

đến khi hạt nhựa nóng chảy hoàn toàn thì 100% khí tồn tại trong hạt nhựa được ép ra ngoài. 

Khi hạt nhựa đã được nóng chảy và loại bỏ hoàn toàn không khí thì được ép đến khuôn 

qua nhiều tấm lưới xếp sát nhau bằng kim loại, những tấm lưới đó sẽ lọc hết những hạt 

nhựa chưa nóng chạy trước khi nhựa nóng chảy được đưa vào khuôn. Khuôn máy thổi 

màng có hình vành khăn, nhựa nóng chảy được đẩy qua khuôn vành khăn theo phương 

thẳng đứng để tạo thành một cái ống màng đồng thời giữa khuôn có một cái lỗ hổng và 

thông qua lỗ hổng này không khí được đưa vào bên trong để thổi phồng ống. Đồng thời 

trên khuôn còn có một vòng tròn những lỗ thổi khí tốc độ cao để làm nguội nhanh màng 

ni lông được gọi là mâm gió. Ống màng được kéo lên khoảng 3 mét để đủ thời gian làm 

nguội sau đó đi qua 1 con lăn để cuộn màng lại và trở thành màng đôi. Màng đôi được đi 

qua con lăn khác nhau để đưa về phía máy in.  

 Các cuộn màng đã được tạo hình từ máy thổi nhựa sẽ được chuyển qua bộ phận in 

bề mặt sản phẩm và tại dự án sản phẩm được in thêm hình với tỷ lệ hình in chiếm 10% bề 

mặt túi nhựa. Công đoạn in bề mặt sản phẩm dự án sử dụng phương pháp in ống đồng. 

Đây là công nghệ in có mực in đều và có độ phủ lên bề mặt sâu, hình ảnh và màu sắc chân 

thực, độ bền cao. Màng sau khi ra khỏi máy thổi được đưa qua thiết bị máy xử lý bề mặt 

corona trước (là thiết bị trong máy in) có tác dụng khử các hạt tích điện trên bề mặt cuộn, 

làm khô bề mặt (quá trình làm khô bằng nhiệt, không sử dụng hóa chất) tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình in. Sau khi xử lý bề mặt màng được đưa qua thực hiện in theo yêu cầu. 

Quá trình in thực hiện trong dự án là quá trình khép kín, dự án sẽ thay cả hộp mực, khay 

in, định kỳ bảo dưỡng, rửa đầu phun máy in, thiết bị in. 

 Các cuộn màng nilon tiếp tục được chuyển sang bộ phận cắt để tạo thành các túi ni 
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lông riêng biệt từ các cuộn màng. Cơ chế hoạt động của bộ phận cắt túi ni lông là dùng 

nhiệt để tạo đáy túi và dùng dao để cắt miệng túi. Các sản phẩm hoàn thành được đưa ra 

theo băng chuyền và được công nhân kiểm tra thành phẩm nếu sản phẩm thừa sẽ được cắt 

mép để sản phẩm đầu ra đạt chất lượng theo yêu cầu. Công đoạn này sẽ phát sinh 1 phần 

chất thải rắn là ni lông vụn. 

 Sản phẩm hoàn thiện sẽ tự động đi ra theo hệ thống băng chuyền đến bàn kiểm tra 

chất lượng. Tại bàn kiểm tra chất lượng, sản phẩm được bộ phận QC kiểm tra về chất 

lượng theo các chỉ tiêu cơ bản như: hình dáng, bề mặt bên ngoài thành phẩm và tạp chất 

phía trong thành phẩm. Đối với các sản phẩm không đạt chất lượng sẽ loại bỏ xử lý như 

chất thải rắn sản xuất. Những sản phẩm đạt chất lượng theo quy định sẽ được đóng vào túi 

bọc và đóng gói kín bằng băng dính.  

 Sản phẩm sẽ được xếp theo từng loại riêng biệt khi nhập kho. Được lưu trữ trong 

điều kiện khô ráo, thoáng mát, không ẩm ướt, mưa dột, không có ánh nắng chiếu trực tiếp. 

3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất giấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4 Sơ đồ công nghệ sản xuất bao bì giấy 

*) Thuyết minh quy trình: 

 Nguyên liệu đầu vào của dự án là cuộn giấy chống ẩm có xuất xứ từ Áo với các đặc 

tính như sau: Kích cỡ rộng bề mặt tùy loại với kích thước 76, 78, 80, 84, 92, 95, 100 cm 

vì vậy tùy thuộc vào kích cỡ mà trọng lượng 1 cuộn giấy nhập về giao động từ 250 – 350 

Máy cắt 

Cuộn giấy 

nguyên liệu 

Quấn 

Đóng gói 

Nhập kho 

Xuất xưởng 

Bao gói 

Bụi 

Bụi, giấy vụn 

Sản phẩm lỗi, bao gói Bao bì 
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kg. 

 Giấy sử dụng tại nhà máy là giấy chống ẩm sử dụng cho đóng gói hàng may mặc và 

chỉ thực hiện quá trình cắt thành mảnh với kích thước quy định theo đơn đặt hàng ngoài 

ra không thực hiện quá trình gia công khác. Giấy cuộn nhập về được dỡ cuộn và thực hiện 

công đoạn quấn thành các cuộn trên máy quấn giấy rồi được đưa sang máy cắt để thực 

hiện quá trình xén giấy theo kích thước đã được xác định của sản phẩm đầu ra. 

 Sản phẩm hoàn thiện sẽ tự động đi ra theo hệ thống băng chuyền đến bàn kiểm tra 

chất lượng. Tại bàn kiểm tra chất lượng, sản phẩm được bộ phận QC kiểm tra về chất 

lượng theo các chỉ tiêu cơ bản như: hình dáng, kích thước sản phẩm theo yêu cầu của đơn 

đặt hàng. Đối với các sản phẩm không đạt chất lượng sẽ loại bỏ vào thùng chứa rác thải 

sản xuất của nhà máy. Những sản phẩm đạt chất lượng theo quy định sẽ được đóng gói 

vào bao bì, quấn băng dính và lưu kho trước khi chuyển giao cho khách hàng. 

 Sản phẩm phải lưu trữ trong điều kiện khô ráo, thoáng mát, không ẩm ướt, mưa dột, 

không có ánh nắng chiếu trực tiếp trong thời gian đợi xuất xưởng. 

3.3. Sản phẩm của dự án 
Bao bì ni lông và bao bì giấy phục vụ trong ngành may mặc 

Sản phẩm của dự án dự kiến như sau: 4.200 tấn sản phẩm/ năm. 

Bảng 1. 3 Danh mục các sản phẩm của dự án 

STT Tên loại sản phẩm Đơn vị/năm Khối lượng sản phẩm 

1 Bao bì ni lông Tấn 4.000 

2 Bao bì giấy Tấn 200 

Tổng Tấn 4.200 

 

Sản phẩm bao bì nilon của dự án Sản phẩm giấy cắt của dự án 

Hình 1. 5 Hình ảnh sản phẩm của dự án 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh” 

 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường                 Trang 16                    

Địa chỉ: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên               Điện thoại: 02213713050 

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

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên nhiên vật liệu  

 Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất phục cho sản xuất của dự án trong giai 

đoạn một năm được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 1. 4 Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất dự kiến của dự án 

TT Tên nguyên liệu ĐVT 
Khối 

lượng  

Nguồn gốc 

cấp 

1 
Hạt nhựa nguyên sinh LDPE, 

LLDPE, HDPE 
Tấn/năm 4.004 Ả Rập 

2 Cuộn giấy chống ẩm Tấn/năm 200,2 Áo 

3 Mực in gốc hữu cơ  Tấn/năm 0,8 Việt Nam 

4 
Dung môi pha mực in + Rửa lô in 

(Toluen) 

Tấn/năm 
0,6 

Việt Nam 

Tổng Tấn/năm 4.205,6  

 (Nguồn: Dự án cung cấp) 

Thành phần, đặc tính của một số nguyên vật liệu sử dụng tại dự án: 

 Hạt nhựa tại dự án nhập khẩu từ Ả Rập, giấy chống ẩm nhập khẩu từ Áo còn mực in 

và dung môi thì sử dụng loại có nguồn gốc Việt Nam. Số lượng nhập theo từng đợt sản 

xuất. Đặc tính các nguyên liệu chính như sau: 

*) Hạt nhựa LDPE (Low-density polyethylene): 

 Công thức phân tử:  

 Hạt nhựa nguyên sinh LDPE có mật độ liên kết phân tử kém chặt chẽ hơn nên mềm 

dẻo hơn và bền dai hơn. Về độ co giãn và khả năng chịu nhiệt cũng kém hơn hạt nhựa 

HDPE (từ 800C – 900C). Về màu sắc, hạt nhựa LDPE cũng có màu hơi mờ đục. 

 Là Polyethylene mật độ thấp, được tổng hợp từ ethylene, tùy thuộc vào mật độ khác 

nhau để chia thành polyethylene mật độ cao, mật độ trung bình và polyethylene mật độ 

thấp.  
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 Đều là những phân loại khác nhau của hạt nhựa PE chung công thức phấn tử là (–

CH2-CH2-) n . Vì vậy, chúng mang những tính chất chung của hạt nhựa PE. Polyetylen là 

một hợp chất hữu cơ (poly) gồm nhiều nhóm etylen CH2-CH2 liên kết với nhau bằng 

các liên kết hydro no, được điều chế bằng phản ứng trùng hợp các monome etylen (C2H4). 

 Điểm nóng chảy: ~ 120 °C 

 Điểm hoá thuỷ tinh: ~ -100 °C 

 Không tan trong nước, các loại rượu béo, aceton… dù ở bất cứ nhiệt độ nào. Chỉ tan 

trong dung môi chứa toluen, xylen, các loại tinh dầu… ở nhiệt độ khoảng 70 độ. Không 

tác dụng được với dung dịch axit, kiềm, brom,… 

*) Hạt nhựa HDPE (High-density polyethylene): 

 Công thức phân tử:  

 Nhựa nguyên sinh HDPE là loại hạt nhựa có mật độ liên kết giữa các phân tử lớn, có 

màu hơi mờ đục, hạt nhựa hơi cứng. Nhựa HDPE tinh khiết có thể chịu được nhiệt độ từ 

1100C – 1200C trong thời gian ngắn. 

*)Hạt nhựa  LLDPE (Linear low-density polyethylene):  

 Công thức phân tử:  

  Có tính chất tương tự với hạt nhựa LDPE, tuy nhiên LLDPE có nhiều chuỗi nhánh, 

vì vậy loại này vừa có tính mềm dai vừa có tính cứng.  

*) Giấy nguyên liệu 

 Nhập về dạng cuộn có nguồn gốc từ Áo, là giấy chống thấm có bề mặt nhẵn. Kích 

cỡ rộng bề mặt tùy loại với kích thước 76, 78, 80, 84, 92, 95, 100 cm vì vậy tùy thuộc vào 

kích cỡ mà trọng lượng 1 cuộn giấy nhập về giao động từ 250 – 350 kg. 

 *) Mực in, dung môi pha mực in và rửa đầu lô in  

 Mực in sử dụng tại dự án có nguồn gốc Việt Nam với thành phần gồm chất tạo màu 

vô cơ, hữu cơ, chất kết dính PE, phụ gia Wax tổng hợp. Dung môi sử dụng cho cả pha mực 

và rửa đầu lô in có thành phần là Toluen. 
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Giấy cuộn nguyên liệu 

 

Hạt nhựa LLDPE 

Hình 1. 6 Hình ảnh 1 số nguyên vật liệu sử dụng tại dự án 

Bảng 1. 5 Bảng danh mục các loại nguyên, nhiên liệu sử dụng các hoạt động phụ trợ 
quá trình sản xuất. 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị 
Số 

lượng 
Mục đích sử dụng 

Nguồn cung 

cấp 

1 
Bao bì đóng gói sản 

phẩm 
Tấn/năm 120 

Sử dụng cho quá 

trình đóng gói 
Việt Nam 

2 Dầu mỡ Kg/năm 1000 
Bảo trì, bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị 
Việt Nam 

3 Nước Javel Tấn/năm 1 
Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

Việt Nam 

 Chủ dự án cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm sử 

dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành. 

4.2. Nhu cầu tiêu thụ điện, nước  

*) Nhu cầu sử dụng, nguồn cung cấp điện: 

 Dự án sử dụng điện để cung cấp cho các hoạt động sản xuất, chiếu sáng, sinh hoạt và 

an ninh. Nguồn cấp điện cho dự án là KCN Minh Quang cung cấp. Dự kiến nhu cầu sử 

dụng điện khoảng 8.500 kwh/tháng. 

Trong trường hợp mất điện dự án sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng công suất 

500KVA. 

*) Nhu cầu sử dụng, nguồn cung cấp nước: 

 Nguồn cung cấp nước: Dự án sử dụng nước máy của công ty cấp nước cho khu công 
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nghiệp 

Nhu cầu sử dụng nước: Nước tại dự án được sử dụng cho các mục đích chủ yếu như: 

sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhà máy, nước cho bếp ăn tập thể, nước cho hoạt 

động PCCC, nước tưới cây, tưới ẩm đường nội bộ,… với nhu cầu cụ thể cho từng mục 

đích sử dụng được thống kê qua bảng dưới đây: 

Bảng 1. 6 Dự tính nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

TT Tên loại 
Đơn vị 

tính 

Lượng tiêu thụ 

Giai đoạn 

VHTN 

Giai đoạn 

VHTM 

1 Nước sử dụng cho sinh hoạt m3/ngày 
6,3 

(90 người) 

21 

(300 người) 

2 Nước tưới cây, tưới ẩm đường nội bộ m3/ngày 2÷3 2÷3 

3 
Nước sử dụng cho công tác PCCC (dự trữ 

trong bể và chỉ sử dụng đến khi có sự cố) 
Bể nước dự phòng xây dựng 35 m2 

 -  Nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt được tính toán như sau: 

  Nước sử dụng cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên công ty: Khi dự án 

đi vào hoạt động ổn định, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án dự kiến  là 

300 người nên lượng nước cung cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án định mức 45 lít/người/ca làm việc và 25 lít/người/bữa ăn tập thể (theo 

TCXDVN 33:2006 về cấp nước) thì lượng nước sử dụng là: 

 Nước sinh hoạt tại dự án: 300 người x 45 lít/người/ca làm việc = 13.500 lít/người/ca 

làm việc. 

 Nước dùng cho bếp ăn tập thể: 300 người x 25 lít/người/bữa ăn tập thể = 7.500 

lít/người/bữa ăn tập thể 

 Tổng lượng nước sử dụng trên ngày 21.000 lít/ngày tương đương 21 m3 

5. Các thông tin khác liên quan tới dự án đầu tư 
5.1. Sơ bộ tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục chính của dự 
án 

Tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục chính của dự án bao 

gồm thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành của từng hạng mục được tổng hợp trong 

bảng dưới đây: 
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Bảng 1. 7 Hiện trạng xây dựng các hạng mục công trình của dự án 

TT Hạng mục công trình Đơn vị Diện tích 
xây dựng/ 

Số lượng 

Tình trạng 

I Hạng mục công trình chính 

1.1 Nhà văn phòng m2 346,5 Chưa xây dựng 

1.2 Nhà xưởng giai đoạn I m2 4.213,5 Chưa xây dựng 

1.3 Nhà xưởng giai đoạn II m2 3.800 Chưa xây dựng 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

2.1 Nhà bảo vệ m2 31,39 Chưa xây dựng 

2.2 Nhà xe m2 80 Chưa xây dựng 

2.3 Phòng bơm m2 30 Chưa xây dựng 

2.4 Phòng dụng cụ m2 20 Chưa xây dựng 

2.5 Phòng hóa chất m2 30 Chưa xây dựng 

2.6 Nhà bếp + nhà ăn m2 130 Chưa xây dựng 

2.7 Hệ thống đường giao thông, sân bãi Hệ 

thống 
01 Chưa xây dựng 

III Công trình bảo vệ môi trường 

3.1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Hệ 

thống 
01 

Chưa lắp đặt 

3.5 Hệ thống thu gom thoát nước mưa Hệ 

thống 
01 Chưa xây dựng 

3.6 Hệ thống thu gom thoát nước thải Hệ 

thống 
01 Chưa xây dựng 

3.7 Phòng chứa phế liệu, chất thải rắn m2 140 Chưa xây dựng 

3.8 Hệ thống cây xanh, thảm cỏ m2 3.035 Chưa trồng 

IV Tổng hợp các hạng mục công trình 

4.1 Diện tích xây dựng các hạng mục chính m2 8.360  

4.2 Diện tích đường giao thông, sân, bãi và các 

hạng mục khác 

m2 
3.605 

4.3 Đất cây xanh m2 3.035 

 Tổng m2 15.000  

(Nguồn: Chủ dự án cung cấp ) 

*) Về thời điểm hoàn thành các hạng mục của dự án:  
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 Các hạng mục nhà xưởng giai đoạn 1 dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 9 
năm 2022 và hoàn thành để đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2024.  

 Riêng đối với nhà xưởng, các hạng mục công trình phụ trợ bổ sung phục vụ mục 
tiêu sản xuất ở giai đoạn 2 của dự án sẽ căn cứ vào tình hình thực tế phát triển và nhu cầu 
thị trường để có tiến độ xây dựng cụ thể và đưa vào hoạt động sản xuất. Hiện tại, khu đất 

dành cho mục tiêu sản xuất giai đoạn 2 đang được để trống, cỏ mọc tự nhiên. Khi có kế 
hoạch thực hiện hoạt động sản xuất dự án sẽ thuê đơn vị tư vấn thiết kế, thi công xây dựng 

thực hiện theo đúng quy trình quy định của pháp luật. 

- Các công trình BVMT được thiết kế kết nối với các công trình BVMT hiện trạng. 

5.2. Dây chuyền máy móc thiết bị đã đầu tư của dự án 

 Phục vụ cho quá trình sản xuất bao bì ni lông và bao bì giấy công ty sẽ sử dụng 4 

máy thổi nhựa sản xuất năm 2019 tình trạng mới 90% chuyển từ dự án đang hoạt động về 
sử dụng còn lại sẽ đầu tư máy móc, thiết bị mới 100%. Danh mục máy móc thiết bị phục 

vụ giai đoạn vận hành của dự án gồm: 

Bảng 1. 8 Danh mục máy móc thiết bị giai đoạn vận hành dự án 

STT Tên thiết bị 
Nước 

sản xuất 

Số 
lượng 

Tình 

trạng 

Năm 
sx 

I Thiết bị chính 

1.1 Máy thổi nhựa Trung Quốc 10 Máy mới 100% 2023 

1.2 Máy thổi nhựa Trung Quốc 4 90 % 2019 

1.3 Máy cắt tự động Trung Quốc 16 Máy mới 100% 2023 

1.4 Máy trộn nhựa Việt Nam 1 Máy mới 100% 2023 

1.5 Máy quấn giấy Việt Nam 2 Máy mới 100% 2023 

1.6 Máy cắt giấy Việt Nam 2 Máy mới 100% 2023 

1.7 
Máy in ống đồng (có kết nối 

hệ thống xử lý khí thải) 

Trung Quốc 
3 

Máy mới 100% 2023 

1.8 
Bộ xử lý corona (lắp kèm 
máy in) 

Việt Nam 
2 

Máy mới 100% 2023 

II Thiết bị xử lý môi trường 

2.1 
Hệ thống thu gom xử lý 

nước thải sinh hoạt 
Việt Nam 01 Mới 100% 2023 

2.2 
Hệ thống thu gom xử lý khí 
thải 

Việt Nam 01 Mới 100% 2023 
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III Thiết bị phụ trợ 

3.1 Thiết bị văn phòng   Mới 100% 2023 

3.2 Máy phát điện dự phòng Việt Nam 01 Mới 100% 2023 

(Nguồn: Chủ dự án cung cấp) 

 Hình ảnh 1 số máy móc thiết bị chính thực hiện tại dự án như sau: 

  

Máy thổi nhựa 

  

Máy in 

  

Máy cắt túi 
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Máy quấn giấy 

  

Máy cắt giấy Máy trộn hạt 

Hình 1. 7 Hình ảnh máy móc thiết bị sử dụng tại dự án 

 - Các hạng mục công trình phụ trợ như nhà xe, bể nước ngầm,….: Được bố trí hợp 
lý, phù hợp với công năng sử dụng của dự án. 

5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy vận hành của dự án như sau: 

TT Chức vụ Số lượng 

1 Giám đốc 1 

2 Phó Giám đốc 2 

3 Phòng hành chính, kế toán 5 

4 Phòng kinh doanh 3 

5 Phòng kỹ thuật 10 

6 Nhân viên bảo vệ, tạp vụ 4 

7 Lao động trực tiếp 260 

8 Quản đốc 15 

 Tổng cộng 300 

Nguồn: Hồ sơ dự án 
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Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy của dự án như sau: 

 
Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty 

- Bộ máy tổ chức quản lý của dự án được bố trí hết sức gọn nhẹ. Hoạt động quản 
lý hàng ngày tại nhà máy sẽ do Giám đốc quản lý. 

- Bộ phận kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng, giới thiệu chất 
lượng sản phẩm, thực hiện các công tác tiếp thị nhằm khuyếch trương sản phẩm. 

- Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm triển khai công tác nghiệp vụ kế toán, tài vụ 
trong toàn công ty, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định, chế độ hiện 
hành của nhà nước, phản ánh trung thực kết quả hoạt động của công ty.  

- Bộ phận kỹ thuật - ESH: Quản lý kỹ thuật công nghệ và môi trường, chất lượng 
sản phẩm, phát triển công nghệ sản xuất. 

+ 01 nhân viên ESH thuộc phòng kỹ thuật: quản lý môi trường doanh nghiệp, vận 

hành các công trình xử lý chất thải, quản lý tổ vệ sinh môi trường. 

+ Tổ vệ sinh môi trường được thành lập với 3 lao động phổ thông, phụ trách dọn 

dẹp vệ sinh môi trường; phân loại, thu gom rác thải về khu lưu giữ tạm thời; đảm bảo cảnh 

quan dự án. 

- Công nhân trong nhà máy làm việc 1 ca/ngày, trực tiếp tham gia sản xuất, thực 
hiện làm việc tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết theo đúng quy định 
của luật lao động Việt Nam. 

 

  

 

Giám đốc 

Phó Giám đốc 

Quản lý 
sản xuất 

Quản lý 
chất 

lượng sản 
phẩm 

Bộ phận 
kỹ thuật 
- ESH 

Bộ phận 
kinh 

doanh, 
kế toán 

Công 
nhân sản 
xuất trực 

tiếp 
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CHƯƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 
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 thực hiện trên khu đất có diện tích 15.000 m2 thuộc KCN Minh Quang, nằm 

trên địa bàn phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Công ty cổ phần VID 

Hưng Yên đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Minh Quang" và được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt tại các Quyết định số 2176/QĐ – BTNMT ngày 11/9/2017. KCN với tổng diện 

tích 150 ha, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư hạ tầng KCN đã hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng cho diện tích trên 100ha, cơ bản đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho phần 

diện tích đã giải phóng và tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn 

lại. Theo quy hoạch và phân khu chức năng, quy hoạch ngành nghề tiếp nhận đầu tư vào 

KCN bao gồm: Công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí; công nghiệp chế biến nông, 

lâm sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng cao cấp; công nghiệp sản xuất bao bì, sản xuất hàng 

tiêu dùng; logistics; công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp sạch khác. 

Với đặc thù của dự án là sản xuất bao bì ni lông, bao bì giấy hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch ngành nghề của KCN. 

Vị trí thực hiện Dự án nằm trong KCN tiếp giáp quốc lộ 5A nối thủ đô Hà Nội với 

thành phố cảng Hải Phòng, nằm gần tỉnh lộ 206 rất thuận lợi trong giao thông vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm. Mặt khác, Hưng Yên là một tỉnh thuộc trung tâm đồng bằng 

Bắc Bộ, là điểm sáng về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ngoài hệ thống giao thông 

thuận lợi, còn có lực lượng lao động dồi dào, vì vậy KCN Minh Quang là vị trí thuận lợi 

để thực hiện Dự án. 

Khi đi vào hoạt động, hệ thống cấp, thoát nước của Công ty sẽ đấu nối vào hệ thống 

cấp thoát nước của KCN Minh Quang. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 
KCN đã xây dựng đầy đủ hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát 

nước thải hoàn chỉnh và là một KCN có hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho việc phát triển các 

ngành nghề theo quy hoạch phát triển ngành đã đề ra của KCN.  

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

năm 2021 ngày 30 tháng 12 năm 2021. Hiện tại KCN Minh Quang đang đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật KCN. Theo báo cáo kết quả quan trắc và công tác BVMT năm 2021 của 
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KCN Minh Quang thì kết quả quan trắc nước mặt, không khí xung quanh KCN thì các 

thông số nằm trong tiêu chuẩn chuẩn, quy chuẩn cho phép. Đến thời điểm báo cáo KCN 

Minh Quang đã tiếp nhận 17 dự án, 2 dự án mơi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các 

dự án đang trong quá trình triển khai, chưa đi vào hoạt động. Ngành nghề tiếp nhận đầu tư 

bao gồm: Công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, công nghiệp chế biến nông, lâm 

sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp sản xuất bao bì, sản xuất hàng tiêu 

dùng, logistics, công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp sạch khác. Đến thời điểm hiện 

tại KCN đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 2.000 m3/ngày đêm. 

Chất thải thông thường của KCN phát sinh khoảng 0,015 tấn/ngày, chất thỉa nguy hại phát 

sinh khoảng 0,0015 tấn/ngày, được các Doanh nghiệp trong KCN phân loại tại nguồn, thu 

gom, tạm lưu giữ và thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo quy định. 

Chính vì vậy với hạ tầng kỹ thuật của KCN hoàn toàn có thể đáp ứng việc xử lý các nguồn 

thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN và đảm bảo không ảnh hưởng tới môi trường 

xung quanh. Đảm bảo xử lý được 100% nước thải phát sinh của dự án khi vào hoạt động. 

Nhận xét chung về công tác bảo vệ môi trường của KCN Minh Quang: 

Công tác quản lý môi trường tại Khu công nghiệp được thiết lập chặt chẽ. Nhiều 
văn bản pháp lý về môi trường cũng được Khu công nghiệp ban hành tạo hành lang pháp 

lý về quản lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và các cơ quan kiểm tra, giám sát 

về môi trường thực hiện chức năng của mình. 

Việc kiểm soát chất lượng nước thải, chất thải được đề cập tới ngay khi quy hoạch 
khu công nghiệp. Hoạt động thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm về môi trường tại khu 

công nghiệp được thực hiện thường xuyên.  

Các doanh nghiệp khi đăng kí thực hiện dự án tại KCN đều phải thực hiện các hồ 
sơ về môi trường tương ứng với quy mô loại hình sản xuất của mình trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Trong đó phải thực hiện cam kết xây dựng 
đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường (nước thải, khí thải, chất thải,...) tương ứng với 

nguồn phát thải của mình khi đã cam kết trong hồ sơ môi trường (Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, giấy phép môi trường) dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Đặc biệt, khi thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN các dự án đều phải có công tác lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối để thiết kế các hạ tầng 
xây dựng đấu nối và phải được sự chấp thuận của đơn vị quản lý hạ tầng KCN là Công ty 

cổ phần VID Hưng Yên và đảm bảo công tác chuẩn bị hạ tầng đấu nối mới được phép đấu 

nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 
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CHƯƠNG III 
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
 - Dữ liệu về môi trường không khí xung quanh: Chất lượng không khí, trong số 204 

mẫu không khí xung quanh tại một số làng nghề, khu công nghiệp và các trục đường giao 

thông cho thấy: Chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hầu như 

các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT; 

06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, các thông số vượt quy chuẩn là tiếng ồn vượt 

từ 1,01-1,17 lần, bụi lơ lửng vượt từ 1,08 – 1,63 lần tập trung tại các điểm nút giao thông. 

 - Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt: Từ giữa năm 2018 đến nay chất lượng 

nước sông Bắc Hưng Hải và các sông nhánh có dấu hiệu được cải thiện, hàm lượng một 

số thông số ô nhiễm giảm rõ rệt so với năm trước. Cụ thể: TSS giảm từ vượt 5,78 lần 

xuống vượt 1,62 lần; COD giảm từ vượt 6,43 lần xuống vượt 3,24 lần; BOD5 giảm từ vượt 

7,53 lần xuốngvượt 2,8 lần; NO2
- giảm từ vượt 23,8 lần xuống vượt 20,0 lần; Coliform 

giảm từ vượt 1.466,6 lần xuống vượt 12,4 lần. 

 - Về chất lượng môi trường đất: trong 64 mẫu đất được lấy tại các làng nghề, khu 

vực canh tác đều không ô nhiễm, 100% các chỉ tiêu đạt QCVN 03-Mt2015/BTNMT và 

QCVN 15:2008/BTNMT. 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020- UBND tỉnh Hưng Yên) 

 - Kết quả điều tra khảo sát đa dạng sinh học của đơn vị tư vấn cho thấy xung quanh 

khu vực dự án không có loài động, thực vật nào quý hiếm sinh sống. Xung quanh khu đất 

dự án chủ yếu là lúa, cây chuối, cỏ dại... 

 - Khu vực dự án không có các loài nguy cấp, quý, hiếm, các loài sinh vật đặc hữu 

nên ảnh hưởng của dự án đến các loại sinh vật này là không có. Động vật tự nhiên bao 

gồm các loại như chuột, cóc, chim sẻ, chim sâu, chim chích, chào mào, ong, bướm,…và 

các loài côn trùng như gián, ruồi, muỗi, sâu, bọ, giun,… 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 
 Nước thải sau hệ thống xử lý của dự án được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 
của KCN Minh Quang. 

 Hiện tại, Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của KCN có công suất 2.000 m3/ngày đêm xử lý nước thải đạt 
cột A theo QCVN 40:2011-BTNMT và QCĐP 02:2019/HY trước khi xả thải ra môi 

trường. Hệ thống xử lý nước thải đã đi vào hoạt động đầu năm 2022. Hệ thống xử lý nước 
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thải tập trung của KCN đảm bảo khả năng thu gom xử lý nước thải phát sinh từ quá trình 
hoạt động của tất cả các dự án triển khai tại KCN, hệ thống xử lý đảm bảo xử lý nước thải 

phát sinh của KCN đạt QCVN 40:2011/BTNBMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp và QCĐP 02:2019/HY. Theo báo cáo kết quả quan trắc và công 

tác BVMT năm 2021 của KCN Minh Quang thì kết quả quan trắc nước mặt nằm trong tiêu 
chuẩn, quy chuẩn cho phép. 

 Vấn đề bảo vệ Môi trường trong KCN được yêu cầu cao, toàn bộ nước thải phát sinh 

của từng dự án trong KCN đều phải xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn đấu nối của KCN trước khi 
đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN  

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

 Trong báo cáo cấp giấy phép môi trường, Đơn vị tư vấn đã phối hợp với Chủ dự án 

khảo sát thực tế vị trí dự án và tiến hành đo, lấy mẫu phân tích về môi trường, cụ thể về 

các loại mẫu phân tích, vị trí lấy mẫu, giá trị của các thông số môi trường được đo và phân 

tích được trình bày cụ thể như sau: 

 * Thời gian lấy mẫu: 

 Địa điểm: Vị trí khu đất thực hiện dự án tại KCN Minh Quang thuộc địa bàn phường 

Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 Thời gian lấy mẫu: Ngày 20, 21, 22 tháng 6 năm 2022 

 Kết quả phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án như sau: 

 a. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

 + K1: Mẫu khí lấy tại khu vực đầu lô đất thực hiện dự án. Tọa độ lấy mẫu X 

2314674,845- Y 563775,987 

 + K2: Mẫu khí lấy tại khu vực cuối lô đất thực hiện dự án Tọa độ lấy mẫu X 

2314810,340 - Y 563762,522 

Bảng 3. 1  Bảng kết quả đo đạc và phân tích môi trường không khí 

Stt 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 

1 Nhiệt độ 0C 28,9 28,5 30,5 30,4 32,8 32,6 - 

2 Độ ẩm % 63,9 62,6 61,8 62,3 65,3 64,1 - 

3 Tốc độ m/s 0,4 0,3 0,6 0,7 0,4 0,3 - 
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gió 

4 Tiếng ồn dB 55,8 56,7 62,5 58,8 57,3 57,6 70 (1) 

5 Bụi mg/m3 121 123 124 126 138 132 300 

6 SO2 µg/ m3 95 86 60 67 68 64 350 

7 NO2 µg/ m3 68 72 44 41 0,051 56 200 

8 CO µg/ m3 3920 3980 3610 3680 3670 3700 30.000 

 Ghi chú: 

 -QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường 

không khí xung quanh; 

 - (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 Nhận xét: Các thông số môi trường không khí xung quanh dự án trong 3 đợt lấy mẫu 

và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT. 

b. Hiện trạng môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án 

 - Số mẫu: 01 mẫu/lần lấy vào các ngày 20, 21, 22 tháng 6 năm 2022 

 - Vị trí lấy mẫu: MĐ: Mẫu đất lấy tại khu vực giữa lô đất thực hiện dự án. Tọa độ lấy 

mẫu X 2314741,056- Y 563770,366 

Bảng 3. 2 Bảng kết quả đo và phân tích môi trường đất khu vực dự án 

Stt 

 

Chỉ 

tiêu 

 

Đơn vị 

 

Kết quả phân tích Phương pháp 

kiểm 

nghiệm 

QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 

MĐ 1 

 

MĐ 2 

 

MĐ 3 

 

Đất công 

nghiệp 

1 As 
mg/kg đất 

khô 
0,92 0,81 0,89 US EPA 

Method 

3050B + 

SMEWW 

3113B:2017 

25 

2 Pb 
mg/kg đất 

khô 
2,95 2,67 2,78 300 

3 Cd 
mg/kg đất 

khô 
0,81 0,93 0,77 10 

4 Cu mg/kg đất 6,53 7,01 6,93 US EPA 300 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh” 

 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường                 Trang 30                    

Địa chỉ: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên               Điện thoại: 02213713050 

khô Method 

3050B + 

SMEWW 

3111B:2017 

5 Zn 
mg/kg đất 

khô 
20,4 19,3 19,4 300 

 Ghi chú: 

 - QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất. 

 Nhận xét: Các thông số môi trường đất thuộc khu vực thực hiện dự án trong 3 đợt 

lấy mẫu và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

c. Chất lượng môi trường nước 

 * Môi trường nước mặt: Nguồn tiếp nhận nước thải ban đầu của dự án là Hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của KCN, nước thải sau xử lý được thải ra kênh Cầu Lường. Vì 

vậy, để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt khu vực dự án, công ty thực hiện 03 đợt 

quan trắc tại 03 thời điểm khác nhau vào ngày 20, 21, 22 tháng 6 năm 2022 tại vị trí tiếp 

nhận nước thải của KCN (tại kênh Cầu Lường): 

+ NM-1: Mẫu nước mặt tại kênh Cầu Lường nơi tiếp nhận nước thải của KCN ngày 

20/06/2022. Tọa độ X: 2314811,018; Y: 563801,688. 

+ NM-2: Mẫu nước mặt tại kênh Cầu Lường nơi tiếp nhận nước thải của KCN ngày 

21/06/2022. Tọa độ X: 2314811,018; Y: 563801,688. 

+ NM-3: Mẫu nước mặt tại kênh Cầu Lường nơi tiếp nhận nước thải của KCN ngày 

22/06/2022. Tọa độ X: 2314811,018; Y: 563801,688. 

Bảng 3. 3 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Phương 

pháp kiểm 

nghiệm 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTN

MT (B1) 
NM-1 NM-2 NM-3 

1 pH - 
TCVN 

6492:2011 
7,2 7,1 7,1 5,5 -9 

2 Nhiệt độ 0C 
SMEWW 

550B:2017 
32,1 31,1 32,5 - 

3 COD mg/l SMEWW 35,8 35,2 36,7 30 
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5220C:2017 

4 BOD5 mg/l 

TCVN 

6001-

1:2008 

22,5 22,8 22,7 15 

5 DO mg/l 
TCVN 

7325:2016 
3,5 3,8 3,6 ≥4 

6 TSS mg/l 
TCVN 

6625:2000 
58 61 60 50 

7 Clorua mg/l 
TCVN 

6194:1996 
123 119 123 350 

8 Amoni mg/l 

TCVN 

6179-

1:1996 

0,51 0,47 0,48 0,9 

9 Cr(VI) mg/l 
TCVN 

6658:2000 
KPH KPH KPH 0,04 

10 Cd mg/l 
SMEWW 

3113B:2017 
KPH KPH KPH 0,01 

11 Fe mg/l 
SMEWW 

3111B:2017 
0,43 0,42 0,45 1,5 

12 Pb mg/l 
SMEWW 

3113B:2017 
0,001 KPH 0,002 0,05 

13 Zn mg/l 
SMEWW 

3111B:2017 
0,2 0,2 0,3 1,5 

14 Tổng Cr mg/l 
SMEWW 

3113:2017 
KPH KPH KPH 0,5 

15 Cu mg/l 
SMEWW 

3111B:2017 
0,15 0,19 0,20 0,5 

16 Ni mg/l 
SMEWW 

3113:2017 
KPH KPH KPH 0,1 

17 Tổng dầu mg/l SMEWW 0,8 0,8 0,9 1 
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mỡ 5520B:2017 

18 
Tổng 

Coliform 

MPN/

100 

ml 

TCVN 

6187-

2:1996 

4.000 4.300 3.900 7500 

  Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước mặt tại kênh Cầu Lường nơi tiếp nhận nước thải của KCN 

 Ghi chú : 

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

mặt; cột B1 – dùng cho mục đích tươi tiêu thủy lợi. 

 - Dấu “-”: Quy chuẩn không quy định. 

 Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích trên và so sánh với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc mẫu nước mặt tại kênh 

cầu Lường, nguồn tiếp nhận nước thải của KCN có kết quả tương đối sát với quy chuẩn. 

Nguyên nhân là do nước thải từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, từ các khu dân cư không 

được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước. 

 Nguồn tiếp nhận đối với nước mưa chảy tràn, nước thải sau xử lý (chủ đầu tư hạ tầng 

KCN xử lý) trong quá trình hoạt động của dự án là kênh thoát nước khu vực. Qua khảo sát 

thực tế tại dự án thời gian qua cho thấy khu vực dự án không xảy ra tình trạng ngập úng, 

qua đó cho thấy khả năng tiêu thoát nước của khu vực tương đối tốt. Tuy nhiên, để đảm 

bảo không gây ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt khu vực Dự án chủ dự án cần có biện 

pháp thu gom, xử lý nước thải đảm bảo đạt giới hạn của KCN và đấu nối nước thải vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải của KCN.  

*Đánh giá sơ bộ sức chịu tải môi trường khu vực dự án 

 Qua kết quả khảo sát, phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án có thể thấy 

môi trường khu vực dự án đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ nên khả năng chịu tải 

môi trường của kênh là không cao, tính đa dạng của hệ sinh thái thấp. Vì vậy, nhiệm vụ 

xử lý chất thải là rất quan trọng dự án phải quan tâm thực hiện đảm bảo các quy chuẩn môi 

trường của KCN và KCN phải xử lý chất thải đảm bảo quy định trước khi xả thải ra môi 

trường. 
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CHƯƠNG IV 
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 
1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 
dựng 
1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 
1.1.1. Các nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

Nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết bị chủ yếu là: 

 - Nước thải sinh hoạt của công nhân. 

 - Nước mưa chảy tràn trên bề mặt nhà xưởng.  

 - Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng. 

*) Nước thải thi công xây dựng: 

 Nguồn nước phục vụ cho các máy móc, thiết bị thi công và các hoạt động xây dựng 

được lấy từ hệ thống cung cấp nước sạch của khu công nghiệp. 

Trong quá trình thi công xây dựng trên công trường có sử dụng nước sạch cho các 

công việc xây lắp như trộn bê tông, trộn vữa, rửa đá, sỏi, tưới gạch, bảo dưỡng bê tông tại 

chỗ, rửa máy móc, thiết bị thi công. Sau đây là bảng định mức dùng nước cho các công 

việc xây lắp: 

Bảng 4. 1 Định mức dùng nước cho các công việc xây lắp 

STT Đối tượng tiêu thụ Đơn vị tính Số lượng 

1 Máy trộn bê tông l/ngày 300 

2 Máy trộn vữa l/ngày 200 

3 Bảo dưỡng bê tông l/m3 200 

4 Tưới gạch l/1000 viên 200 

Nguồn: TS. Lê Hồng Thái - Tổ chức thi công xây dựng - NXB xây dựng năm 2007. 

 Trên cơ sở phân tích việc sử dụng nước trên công trường ta thấy rằng tại các công 

đoạn sử dụng nhiều nước như trộn bê tông, trộn vữa, bảo dưỡng,... thì lại thấm vào vật liệu 

xây và không phát sinh nước thải. Do vậy, tại công trường xây dựng chỉ phát sinh nước 

thải từ quá trình rửa máy móc xây dựng, nhưng các máy này mỗi ngày chỉ rửa 1 lần và sử 

dụng không nhiều nước, ước tính khoảng 1÷2m3/ngày.  

 Tại các lán trại, còn có một lượng nước thải đáng kể từ máy móc, thiết bị. Theo kinh 

nghiệm nguyên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và KCN - Đại học Xây 
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dựng Hà Nội thì lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị máy móc 

được trình bày tại bảng sau:  

Bảng 4. 2 Lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị thi 
công 

TT Loại nước thải 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

1 Nước thải bảo dưỡng máy móc  2 20 - 30 - 50 - 80 

2 Nước thải vệ sinh máy móc  5 50 - 80 1 - 2 150 - 200 

3 Nước thải làm mát máy 4 10 - 20 0,5 - 1 10 - 15 

4 Tổng lưu lượng nước thải 11 - - - 

5 
Tiêu chuẩn đấu nối KCN Minh 

Quang 
- 75 - 50 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN - Đại học Xây dựng Hà Nội) 

*) Nước thải sinh hoạt của công nhân: 

 Nước thải sinh hoạt: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trên 

công trường. Vào thời điểm cao nhất có khoảng 30 công nhân viên làm việc trên công 

trường. Tuy nhiên, quá trình xây dựng của dự án tận dụng nguồn nhân công sẵn có trên 

địa bàn, tránh việc phải sinh hoạt qua đêm tại khu vực dự án và thời gian lao động chỉ là 

8h/ngày. Vì vậy, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân ước tính 

khoảng 45 lít/người/ngày làm việc thì lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt của công 

nhân trên công trường là:  

45 lít/người/ngày × 30 người = 1.350 lít/ngày đêm hay 1,35 m3/ngày đêm 

 Lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp tương đương 1,35m3/ngày 

đêm. 

 Nước thải sinh hoạt cùng với các chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh. 

Chất bài tiết bao gồm phân và nước tiểu trong đó có chứa nhiều mầm bệnh truyền nhiễm 

dễ dàng lây lan từ người bệnh đến người khỏe mạnh. Đánh giá nhanh nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước thải được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 4. 3 Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH của công nhân xây dựng 

TT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

TB 

(g/người/ngày) 

Tính cho công trường 30 

người Tiêu chuẩn đấu 

nối của KCN 

Minh Quang 

Tải lượng ô 

nhiễm TB 

(g/ngày) 

Nồng độ ô 

nhiễm TB 

(mg/l) 

1 BOD5 49.5 1.485 1.100 30 

2 COD 87 2.610 1.933,3 75 

3 TSS 107.5 3.225 2.388,9 50 

4 Dầu mỡ 20 600 444,4 - 

5 Nitrat 9 270 200 - 

6 Amoni 3,6 108 80 5 

7 Phosphat 2,4 72 53,3 - 

8 
Tổng Coliform 

(MPN /100ml) 
106 3×107 2,2×107 3.000 

Nguồn: Rapid Environment Assessment, WHO, 1993 

Trong đó: Nồng độ ô nhiễm (mg/l) = Tổng tải lượng ô nhiễm : lưu lượng 

Nhận xét: 

 So sánh với tiêu chuẩn đấu nối của KCN Minh Quang  cho thấy nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải sinh hoạt đều vượt nhiều lần so với các tiêu chuẩn cho phép. Nếu 

thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước, làm giảm hàm lượng 

ôxy hòa tan có trong nước, làm ảnh hưởng tới hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Ngoài ra các chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho có trong nước tạo điều kiện cho rong, tảo phát 

triển gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa. Tuy nhiên khi giai đoạn thi công của dự án kết 

thúc thì nước thải sinh hoạt không phát sinh vì vậy tác động của nước thải sinh hoạt từ 

công nhân công trình là nhỏ không đáng kể, mang tính chất tạm thời. 

*) Nước mưa chảy tràn: 

 Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án nếu không được tiêu thoát hợp lý có 

thể gây ứ đọng, cản trở quá trình thi công,… Ngoài ra, nước mưa còn cuốn theo đất cát, 

và các thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất vào nguồn nước mặt gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến tài nguyên sinh vật thủy sinh. 
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 Trên cơ sở lý thuyết, lượng nước mưa chảy tràn ước tính tại khu vực xây dựng công 

trình của dự án như sau: 

  Q =  x F x h (m3/năm) 

 Trong đó:  

 F: Diện tích thu nước khu vực thực hiện dự án, F = 15.000 m2. 

 h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán (1.500 ÷1.600 mm/năm - lượng 

mưa trung bình hàng năm). 

 : Hệ số dòng chảy (đối với mặt đất  = 0,3 theo TCXDVN 51:2008). 

 Ta có: Q = 0,3 x 15000 x 1,550 = 6.975 (m3/năm) 

 Qua các tài liệu tổng hợp có thể ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn như sau: 

Bảng 4. 4 Nồng độ ước tính các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 

2 Tổng Photpho 0,004 - 0,03 

3 Nhu cầu oxy hóa hóa học (COD) 10 - 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 - 20 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Nhận xét: 

 So với nước thải, nước mưa khá sạch và hàm lượng các chất ô nhiễm thấp hơn vì vậy 

dự án sẽ tách dòng thải và có những biện pháp thu gom, xử lý thích hợp trước khi thải ra 

môi trường. 

1.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước 

a. Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt 

 Giảm thiểu lượng nước thải bằng việc tăng cường tuyển dụng nhân công trong khu 
vực xây dựng, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong các giai đoạn thi 

công xây dựng. 

 Đối với nước thải sinh hoạt: trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình bổ 
sung nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh, dự án dự kiến lắp 02 

nhà vệ sinh loại 200 lít tại các khu vực đầu và cuối khu đất tại những vị trí phù hợp. Định 
kỳ thuê đơn vị có chức năng hút bùn cặn vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

 Tăng cường nhắc nhở cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm sử dụng nước và tuân thủ 
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nội quy quy định của công ty. 

b. Giảm thiếu tác động tới môi trường do nước mưa 

 Bố trí các tuyến thoát nước mưa chảy tràn phù hợp với quy hoạch thoát nước của dự 

án cũng như của toàn khu vực nói chung. 

 Đối với nước thải thi công: Xây dựng hệ thống thoát nước thi công, các tuyến thoát 
nước được đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng 

và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài dự án. 

 Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị được dẫn vào hệ thống thu gom 
riêng, qua song chắn rác, hố ga lắng cặn trước khi thoát vào hệ thống thoát thải. Công ty 

bố trí 02 hố ga với kích thước của mỗi hố ga lắng cặn là L x B x H = 1m x 1m x1m, đảm 
bảo đạt giới hạn cho phép trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom thoát nước của KCN 

Minh Quang ra nguồn tiếp nhận. 

 Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để 
ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát thải. 

 Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập 
vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 
1.2.1. Nguồn chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

*) CTR thông thường 

 Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình mới của dự án có phát sinh một 

lượng chất thải rắn xây dựng bao gồm:  

 + Đất, cát đào móng; 

 + Chất thải rắn xây dựng bao gồm bê tông, vữa, sắt vụn, vỏ bao xi măng, cốp pha, 

giàn giáo hỏng, … 

 Ước tính lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 1% tổng khối lượng nguyên 
vật liệu xây dựng tương ứng: 1% × 415.900 tấn = 4.159 tấn. Thời gian xây dựng kéo dài 

khoảng 10 tháng, vì vậy khối lượng CTR xây dựng tương đương 13.863,3 kg/ngày.  

 Các CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ được phân loại đúng theo thông tư 
08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Bộ xây dựng về quản lý chất thải rắn 

xây dựng. 

*) CTR sinh hoạt 

 Trong quá trình sinh hoạt của công nhân sẽ phát sinh chất thải rắn. Theo ước tính, 

lượng chất thải rắn sinh hoạt do mỗi công nhân thải ra dao động trong khoảng 
0,3kg/người/ngày. Vậy với lượng công nhân làm việc trên công trường thời điểm nhiều 

nhất là 30 người, thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 0,3kg/người/ngày  30 

người = 9 kg/ngày.  
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 Thành phần của CTR sinh hoạt chủ yếu bao gồm: thức ăn thừa, vỏ hộp đựng thức ăn, 
chai lọ nhựa, túi nilong,.... 

*) Chất thải nguy hại 

Dự báo trong giai đoạn này, thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh như 
sau: 

Bảng 4. 5 Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công, xây dựng 

STT Loại CTNH Mã CTNH Nguồn phát sinh 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 

Dầu động cơ, hộp  số 

và bôi trơn tổng hợp 
thải. 

17 02 03 

Phát sinh khi bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị và 
phương tiện vận chuyển. 

6 

2 
Bao bì thải chứa 
thành phần nguy hại. 

17 03 04 

Phát sinh khi bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị và 
phương tiện vận chuyển. 

20 

3 
Đầu mẩu que hàn 

thừa 
07 04 01 

Phát sinh trong công đoạn 

hàn khung thép nhà xưởng. 
4 

4 Giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 
Phát sinh khi lau dọn, vệ 
sinh máy móc, bảo dưỡng 
thiết bị. 

10 

5 
Bóng đèn huỳnh 
quang cháy hỏng 

16 01 06 
Phát sinh do hoạt động 
chiếu sáng 

2 

Tổng khối lượng 42 

► Tác động của chất thải rắn 

 - Làm tăng độ đục của nước khi có mưa lớn. Nước mưa kéo theo đất, cát có thể làm 

ảnh hưởng cục bộ đến hệ thống cống thu gom và thoát nước mưa chung của khu vực. 

 - Tác động đến vệ sinh chung của môi trường do chất thải rắn không được thu gom, 
xử lý gây ra. 

 Tuy nhiên, với lượng phát sinh rất nhỏ, thành phần không nhiều vì vậy các tác động 

này hoàn toàn có thể được hạn chế bằng các biện pháp quản lý hợp lý. Do vậy, chủ dự án 
sẽ yêu cầu đơn vị nhà thầu cam kết quản lý và thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn 

tại đơn vị mình, các tác động tiêu cực do chất thải rắn gây ra cho môi trường sẽ được hạn 
chế tối đa. 

1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

 - Yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi trong khu vực dự án. 
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 - Không đốt chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực dự án. 

 - Không tổ chức bếp ăn tập thể tại công trường để kiểm soát vệ sinh an toàn thực 
phẩm mà sẽ sử dụng các xuất ăn công nghiệp. Các hộp đựng thức ăn sau đó sẽ được thu 

gom đưa đi xử lý. 

 - Dự án sẽ ưu tiên sử dụng các lao động địa phương trong quá trình xây dựng để hạn 

chế số lượng người ở lại qua đêm tại dự án nhằm giảm thiểu tới mức tối đa nhất lượng rác 
thải, nước thải phát sinh. 

 - Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho công nhân bỏ rác đúng nơi quy định nhằm đảm 

bảo việc phân loại rác ngay tại nguồn.  

 - Đặt các thùng thu gom rác thải trên công trường và thực hiện tuyên truyền, nâng 
cao ý thức cho công nhân bỏ rác đúng nơi quy định nhằm đảm bảo việc phân loại rác ngay 

tại nguồn.  

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 - Các CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ được phân loại đúng theo thông tư 

08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Bộ xây dựng về quản lý chất thải rắn 
xây dựng. 

 + Chỉ riêng đối với CTR xây dựng là đất, cát đào móng sẽ được tận dụng đổ vào các 

khu vực bố trí diện tích đất trồng cây xanh, thảm cỏ; tuyệt đối không đổ bỏ ra các vị trí 
bên ngoài dự án. 

 + Các chất thải khác thực hiện thu gom, phân loại và để vào khu lưu trữ. 

c. Đối với chất thải nguy hại 

 - Trang bị các thùng chứa cặn dầu để thu gom dầu mỡ, thùng chứa chất thải nguy 
hại. Các phương tiện cần đưa đến các gara để sửa chữa, không tiến hành sửa chữa tại khu 

vực thi công xây dựng. 

 - Đối với mỗi loại CTNH phát sinh sẽ được đặt trong các thùng thu gom riêng biệt 
đảm bảo không để lẫn lộn các loại CTNH phát sinh. 

 - Đối với dạng CTNH dạng lỏng: Dầu mỡ thải phát sinh tại dự án không được phép 

đốt, phải được thu gom vào trong các thùng chứa thích hợp, dưới đáy các thùng chứa 

CTNH dạng lỏng phải được đặt các khay hứng để khi có sự cố rò rì hay tràn đổ thì không 

bị tràn ra ngoài ngấm vào đất hay bị rửa trôi vào nước mưa khi trời mưa. 

 - Đối với việc thu gom vận chuyển xử lý chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ hợp đồng 

với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo 
đúng quy định. Do đó, đơn vị được  thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để 

đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

*) Đối với khu lưu giữ chất thải tạm thời trên công trường: 

 Dự án sẽ bố trí một kho lưu giữ chất thải tạm thời trên công trường để lưu giữ chất 
thải phát sinh tại dự án trong thời gian đợi cơ quan chức năng đến thu gom. Đặc điểm của 
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khu lưu giữ như sau: 

 Có diện tích khoảng 20m2; trong đó phân khu ngăn cách với nhau cũng bằng các tấm 
tôn để tạo riêng khu lưu chứa CTNH khoảng 8m2. 

 Mái che và tường bao quanh sử dụng vật liệu là tôn; 

 Nền đổ bê tông; 

 Khu lưu giữ chất thải tạm thời phải đặt cách xa khu sinh hoạt của công nhân trên 
công trường và không gây ảnh hưởng tới quá trình thi công xây dựng của dự án. 

 Thực hiện để các loại chất thải phát sinh theo đúng ngăn quy định, các chất thải có 
thể tái chế được (như đã trình bày trong nội dung đối với mỗi loại chất thải phát sinh ở 

trên) sẽ thu gom bán lại cho các đơn vị có thể tái chế, những chất thải không thể tái chế 
được sẽ ký hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật. 

*) Biện pháp xử lý: 

 Toàn bộ các chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng, chủ dự án sẽ yêu cầu nhà 

thầu cam kết thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
1.3.1. Các nguồn bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

a, Tác động từ các nguồn thải tới môi trường không khí 

 *) Bụi từ quá trình đào đắp để xây dựng các hạng mục công trình: 

 Để xây dựng các công trình kiên cố, Công ty sẽ tiến hành đào móng công trình và 

đắp nền. Quá trình này sử dụng phương pháp thủ công kết hợp thi công bằng máy móc 

nên sẽ phát sinh lượng bụi đáng kể. 

 Theo dự toán kết cấu nền móng của dự án, khối lượng đất đá đào đắp phát sinh chủ 

yếu như sau: 

 - Thể tích đất đào móng, đào bể phốt... ước tính: 120 m3. 

 - Thể tích đá dăm cần để tôn nền nhà xưởng, văn phòng: 800m3 

 Tổng khối lượng đất đá đào, đắp khoảng 920 m3.  

 Theo tính toán nhanh của tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO, 1993), hệ số phát thải bụi 

trong quá trình thi công được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4. 6 Hệ số phát thải bụi từ hoạt động thi công xây dựng 

TT Nguồn gây ô nhiễm Hệ số phát thải 

1 Bụi do quá trình đào đất, đắp nền 1-100 g/ m3 

2 Bụi do quá trình vận chuyển bốc dỡ đất, đá, cát 0,1 -1 g/ m3 

3 Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát 0,1 g/ m3 
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sinh bụi 

[Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO] 

 Từ hệ số phát thải bụi trong bảng trên ta có thể ước tính lượng bụi phát sinh do quá 

trình đào đắp, vận chuyển, bốc dỡ vật liệu thi công nền móng. Thời gian dự kiến thi công 

nền móng khoảng 30 ngày, 8h/ngày thì tải lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công nền 

móng là: 

Bảng 4. 7 Tải lượng bụi phát sinh trong giai đoạn đào, đắp nền móng 

TT Nguồn gây ô nhiễm 

Tổng lượng bụi 

phát sinh trong cả 

quá trình xây 

dựng (g) 

Tải lượng bụi phát 

sinh tính theo giờ 

(g/giờ) 

1 Bụi do quá trình đào đất, đắp nền  920 – 92.000 3,83 – 383,3 

2 

Bụi do quá trình vận chuyển bốc dỡ 

đất, đá, cát (tính tải lượng bụi phát 

sinh do vận chuyển đá dăm đắp nền) 

92 – 920 0,38 – 3,83 

3 
Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi 

trên mặt đường phát sinh bụi 
92 0,38 

 Tổng 1.104 – 93.012 4,59 – 387,51 

 Như vậy, tổng tải lượng bụi phát sinh trong ngày từ quá trình thi công nền móng 

khoảng 4,59 – 387,51g/giờ. Trong quá trình đào đắp, chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu 

thi công thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu mức tối đa ảnh hưởng của bụi tới môi 

trường cũng như sức khỏe của công nhân xây dựng.  

Nồng độ bụi tạo ra trong môi trường không khí trên toàn bộ diện tích khu đất triển khai dự 

án được xác định bằng công thức sau: 

 

 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật) 

Trong đó: 

 C : Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m3 

 Cvào: Nồng độ bụi trung bình chất ô nhiễm tại khu vực dự án (kết quả phân tích hiện 

vào
s C
Hu

LE
C  .

.
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trạng môi trường đã phân tích), Cvào =0,122 mg/m3. 

Es : Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.m2, Es =  

 (M: Mức thải bụi, g/h; S: diện tích khu đất thực hiện đào đắp = 8.821,39 m2).  

L: Chiều dài lô đất (L =129m) 

u: tốc độ gió của khu vực, u = 2,0 m/s 

H: Độ cao vùng xáo trộn (chọn H = 10m) 

Bảng 4. 8 Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình đào móng, đắp nền 

Mức phát thải 

bụi (g/h) 

Tải lượng 

bụi (Es) 

Nồng độ bụi 

Cvào 

(mg/m3) 

Nồng độ bụi 

C (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

4,59 - 387,51 
0,001 - 

0,085 
0,122 0,13 - 0,67 0,3 mg/m3 

 Nhận xét: Khi so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h) là 0,3mg/m3, ta 

thấy sự khuếch tán bụi trong quá trình đào móng và đắp nền vượt giới hạn cho phép của 

quy chuẩn khoảng 2,23 lần. Do vậy, Công ty sẽ đề xuất các biện pháp giảm thiểu tại phần 

sau của báo cáo. 

*) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: 

 Trong giai đoạn xây dựng, Công ty dự kiến xây dựng nhà xưởng và một số các hạng 

mục công trình phụ trợ. Theo dự toán của Chủ đầu tư, tổng khối lượng nguyên vật liệu xây 

dựng phục vụ dự án khoảng 574,313 tấn. 

 Như vậy, nếu sử dụng xe 10 – 12 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, với 

thời gian thi công khoảng 10 tháng thì trung bình mỗi giờ có khoảng 9 lượt xe ra vào khu 

vực dự án (một tháng làm việc 30 ngày, mỗi ngày làm việc 8 tiếng). 

 Nguồn phát sinh khí thải từ các xe cơ giới là nguồn thải không tập trung và phát sinh 

không liên tục. Đây là nguồn ô nhiễm dạng thấp, chất độc hại phát tán cục bộ. 

Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán nguồn 

đường như sau (lựa chọn phương pháp mô hình khuếch tán nguồn đường Gauss được trình 

bày trong giáo trình: Đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong và Nguyễn Thị 

Quỳnh Hương): 

 Cx = 0,8.E{exp[-(z+h)2/2.δz2] + exp[-(z-h)2/2.δz2]}/(δz.u)  (1) 
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 Trong đó:  

 + Cx: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí đo tại vị trí x so với nguồn đường 

(mg/m3); 

 + E: Tải lượng chất ô nhiễm của nguồn đường trong một đơn vị thời gian (mg/m.s), 

E được tính toán cho mỗi loại tác nhân ô nhiễm; 

 + δz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), δz là hàm số của x theo phương gió thổi 

và được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (đây là cấp độ 

ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) như sau: δz = 0,53.x0,73 

 + x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi; 

 + u: Tốc độ gió trung bình (m/s); lấy u =1,5m/s (gió mùa Đông Bắc) và 2m/s (gió 

mùa Đông Nam); 

 + z: Độ cao của điểm tính (m), lấy z = 2m; 

 + h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), lấy h = 0,5 m. 

 Tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao thông sinh ra phụ thuộc nhiều yếu tố 

như: Chất lượng động cơ, chất lượng mặt đường, vận tốc xe, tải trọng xe... Do đó, việc 

đánh giá chính xác và chi tiết tải lượng chất ô nhiễm là rất khó. Ở đây chúng tôi kết hợp 

hài hòa giữa các yếu tố nên coi vận tốc xe trung bình là 25km/h và xe chạy đường ngoài 

thành phố. Ngoài ra, hiện nay Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải của 

từng loại phương tiện vận chuyển, do đó việc tính toán tải lượng ô nhiễm khí thải từ các 

phương tiện giao thông được dựa trên ước tính của WHO. Theo WHO, hệ số phát thải khí 

ô nhiễm đối với phương tiện giao thông như sau: 

Bảng 4. 9 Hệ số phát thải chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Chất ô nhiễm 

Hệ số chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) 

Tải trọng xe 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn 

Trong 

TP 

Ngoài 

TP 

Đường 

cao tốc 

Trong 

TP 

Ngoài 

TP 

Đường 

cao tốc 

Muội khói 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

SO2 1,16S 0,84S 1,3S 4,29S 4,15S 4,15S 

NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 
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VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

[Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993] 

 Ghi chú: S là tỉ tệ % của lưu huỳnh có trong nhiên liệu, S= 0,05%. 

 Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng của địa hình... Dựa trên tải lượng chất ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 

thức (1), ta có nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 

(tim đường) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 10 Kết quả tính toán nồng độ bụi và khí thải do hoạt động giao thông trong 
giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

x(m) 

C(x,z) (μg/ m3) 

Muội khói (bụi) SO2 NO2 CO 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

2m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

2m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

2m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

2m/s 

5 0,677 0,508 0,189 0,142 2,482 1,861 3,835 2,876 

10 0,245 0,184 0,069 0,052 0,900 0,675 1,391 1,043 

20 0,124 0,093 0,035 0,026 0,456 0,342 0,705 0,529 

30 0,089 0,066 0,025 0,019 0,325 0,244 0,502 0,377 

40 0,071 0,053 0,020 0,015 0,259 0,194 0,400 0,300 

50 0,059 0,045 0,017 0,012 0,218 0,163 0,336 0,252 

100 0,035 0,026 0,010 0,007 0,129 0,097 0,200 0,150 

200 0,021 0,016 0,006 0,004 0,077 0,058 0,120 0,090 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1giờ) 

300 350 200 30.000 

 Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ các 

phương tiện vận chuyển trên mỗi km đường đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT. Như vậy, các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển hầu như không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

 Thời gian tác động: Trong suốt quá trình xây dựng của dự án (khoảng 10 tháng thi 

công xây dựng). 

Nhận xét:  
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 Từ kết quả tính toán bảng trên cho thấy, nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm từ hoạt 

động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án là không đáng kể. Đối tượng bị tác động chủ yếu là người dân sống 

dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, công nhân làm việc trên công trường; người 

qua lại trên đường; nhà máy trong KCN và làm làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm 

trong không khí. Tuy nhiên, các xe vận chuyển không thường xuyên liên tục, khi vận 

chuyển gây tác động ở mức thấp và khả năng hồi phục của môi trường là trung bình. 

Chủ dự án cũng sẽ có những biện pháp giảm thiểu thích hợp để giảm thiểu các tác động từ 

bụi, khí thải này tới môi trường và công nhân làm việc trên công trường. 

*) Nguồn ô nhiễm do thiết bị máy móc thi công trong công trường: 

 Ô nhiễm môi trường khí do khí thải từ các phương tiện xe –  máy vận chuyển, thi 

công trong công trường từ hoạt động của các phương tiện thi công, các phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, từ hoạt động đào móng, làm đường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 

hệ thống cấp thoát nước; 

 Thành phần, nồng độ: Khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các 

động cơ như: NOx, SO2, CO, CO2, CxHy,… 

 Tải lượng, nồng độ: Ước tính tương đối cho một môđun đơn vị thiết bị phục vụ công 

tác thi công xây dựng được vận hành đồng bộ trong cùng 1 ngày. 

 Theo quyết định số 1623/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 24 tháng 07 

năm 2020 “về việc công bố giá cả máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên” và dựa vào trọng lượng riêng của dầu diezel là 0,87(kg/lít), số lượng máy hoạt động 

trên công trường có thể tính được tải lượng khí phát thải: 

Bảng 4. 11 Tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của các thiết bị xây dựng 

TT Mã hiệu Tên loại máy thi công 
Diezel 

(lít/ca) 

Diezel 

(kg/ca) 

Số 

lượng 

máy/ca 

 

Nhu cầu 

nhiên liệu 

(kg 

diezel/ca) 

1 M101.0502 Máy ủi 140 cv 59 51,33 5 256,65 

2 M103.1301 Máy khoan cọc đất 52 45,24 3 135,72 

3 M101.0900 Máy đầm đánh tự hành – trọng 38 33,06 3 99,18 
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TT Mã hiệu Tên loại máy thi công 
Diezel 

(lít/ca) 

Diezel 

(kg/ca) 

Số 

lượng 

máy/ca 

 

Nhu cầu 

nhiên liệu 

(kg 

diezel/ca) 

lượng 16t 

4 M108.0303 
Máy nén khí động cơ diesel 300 

m3/h 
32 27,84 3 83,52 

5 M101.0105 
Máy đào 1 gầu bánh xích 1,25 

m3 
83 72,21 6 433,26 

6 M101.0601 Máy san tự hành 9 m3 132 114,84 5 574,2 

7 M102.0101 Cần trục ô tô sức nâng 3t 25 21,75 1 21,75 

8 M105.0301 
Máy rải cấp phối đá dăm 60 

m3/h 
30 26,1 4 104,4 

9 M101.0403 
Máy xúc lật – dung tích gầu 

1.25 m3 
47 40,89 5 204,45 

10 M101.0801 
Máy đầm  đất cầm tay – trọng 

lượng 50kg 
3 2,61 8 20,88 

11 M102.0301 
Cần trục bánh xích – sức nâng 

5t 
32 27,84 5 139 

12 M102.1701 Xe nâng – chiều cao nâng 12m 25 21,75 1 21,75 

13 M105.0101 Máy phun nhựa đường 190 cv 57 49,59 1 49,59 

14 M105.0201 Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 34 29,58 1 29,58 

 Trong quá trình thi công xây dựng ngoài các máy móc trên ra dự án còn cần sử dụng 

máy trộn bê tông các loại, máy hàn, máy cắt, máy đập bê tông, máy đóng cọc bê tông…. 

tuy nhiên năng lượng cung cấp cho các máy này hoạt động là điện năng.  

Tính chất và thành phần của dầu DO được trình bày trong bảng sau: 

 Ô nhiễm môi trường khí do khí thải từ các phương tiện xe - máy vận chuyển, thi công 

trong công trường từ hoạt động của các phương tiện thi công, các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, từ hoạt động đào móng, làm đường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hệ thống 

cấp thoát nước; 

 Thành phần, nồng độ: Khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các 
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động cơ như: NOx, SO2, CO, CO2, CxHy,… 

 Tải lượng, nồng độ: Ước tính tương đối cho một mô đun đơn vị thiết bị phục vụ công 

tác thi công xây dựng được vận hành đồng bộ trong cùng 1 ngày. 

Bảng 4. 12 Thành phần và tính chất dầu DO 

TT Chỉ tiêu - Đơn vị Mức quy định (Thông dụng) 

1 Trị số Xêtan Min 45 

2 

Thành phần cất (0C) 

- Điểm cất 50% VOL 

- Điểm cất 90% VOL 

 

max 

max 

 

290 

370 

3 Độ nhớt/400C (mm2/s) (cS1) Max 1,8 -5,0 

4 Nhiệt độ bắt cháy cốckin (0C) Min 60,00 

5 Điểm đông đặc (0C) Max 9,00 

6 Hàm lượng tro (%Wt) Max 0,02 

7 Hàm lượng nước (%VOL) Max 0,05 

8 Hàm lượng lưu huỳnh (%Wt) Max 0,05 

9 Ăn mòn đồng, 3 giờ/500C Max N-1 

10 Màu sắc (ASTM) Max N-2 

11 Tỷ trọng/150C (g/cm3) Max 0,87 

 (Nguồn: Petrolimex, 1994) 

 Khí thải sinh ra từ quá trình đốt dầu DO bao gồm bụi, SO2, NOx, CO, VOC. 

Bảng 4. 13 Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị Hệ số ô nhiễm 

1 Bụi 

kg/tấn 

nhiên liệu 

0,28 

2 SO2 20S 

3 NOx 2,84 

4 CO 0,71 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 

  S: Hàm lượng S trong dầu DO và bằng 0,05%.  

 Tính toán tải lượng khí thải và nồng độ ô nhiễm: 

 Với nhu cầu nhiên liệu của từng loại máy ta đã tính ở trên trên và hệ số ô nhiễm của 
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nhiên liệu ta có thể tính được tải lượng các khí thải phát sinh của mỗi loại máy móc theo 

bảng sau: 

Bảng 4. 14 Tải lượng các khí thải phát sinh từ các loại máy xây dựng 

Chỉ tiêu 

 

Loại máy 

SO2 

kg/ca 

NOx 

g/ca 

CO 

g/ca 

Bụi 

g/ca 

Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu) 20*S 2,84 0,71 0,28 

Máy ủi 140 cv 256,65 728,886 182,22 71,86 

Máy khoan cọc đất 135,72 385,446 96,36 38,004 

Máy đầm đánh tự hành – trọng lượng 16t 99,18 281,67 70,4 27,75 

Máy nén khí động cơ diesel 300 m3/h 83,52 237,195 59,3 23,385 

Máy đào 1 gầu bánh xích 1,25 m3 433,26 1230,455 307,615 121,31 

Máy san tự hành 9 m3 574,2 1630,73 407,68 160,78 

Cần trục ô tô sức nâng 3t 21,75 61,77 15,44 6,09 

Máy rải cấp phối đá dăm 60 m3/h 104,4 296,495 74,125 29,23 

Máy xúc lật – dung tích gầu 1.25 m3 204,45 580,64 145,16 57,25 

Máy đầm  đất cầm tay – trọng lượng 50kg 20,88 59,30 14,82 5,85 

Cần trục bánh xích – sức nâng 5t 139,2 395,34 98,83 38,97 

Xe nâng – chiều cao nâng 12m 21,75 61,77 15,44 6,09 

Máy phun nhựa đường 190cv 49,59 140,83 35,21 13,88 

Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65t/h 29,58 84,01 21,00 8,28 

 Ngoài ra khí thải còn phát sinh từ máy phun nhựa đường với các khí như: CO, C2H4, 

C2H4O, C3H6,.. từ hoạt động đốt nhựa đường ở buồng đốt có xúc tác của máy.  

Lượng khí thải này khá nhỏ, không gây hại đáng kể đến sức khoẻ và điều kiện tự 

nhiên. Ngoài ra lượng khí này chỉ phát sinh cục bộ trong thời gian ngắn.  

*) Khí thải từ quá trình hàn: 

 Khí thải từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau: Quá trình này làm phát sinh 

bụi hơi oxit kim loại như mangan oxít, sắt ôxít,.... có khả năng gây ô nhiễm môi trường và 

ảnh hưởng đến sức khoẻ của người công nhân. 
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Bảng 4. 15 Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện 

TT Khí ô nhiễm 
Lượng thải, (mg/que hàn) 

2,5mm 3,25mm 4mm 5mm 6mm 

1 
Khói hàn (có chứa các 

chất ô nhiễm khác) 
285 508 706 1.100 1.578 

2 CO 10 15 25 35 50 

3 NOx 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2004), Ô nhiễm môi trường không khí, NXB KHKT) 

 Căn cứ vào tổng diện tích sàn xây dựng có kết cấu khung thép phải hàn ước tính là 

8.917,39 m2, lượng que hàn cần dùng trung bình cho mỗi m2 sàn là 0,45kg, giả thiết sử 

dụng loại que hàn đường kính 4mm, mỗi kilogam có khoảng 25 que, ta có tải lượng trung 

bình các khí ô nhiễm do hàn điện trong cả giai đoạn xây dựng là:  

Khói hàn = 9.917,39 m2 * 0,45kg/m2 * 25 * 706/106 = 78,76 kg 

   CO = 9.917,39 m2 * 0,45 kg/m2 * 25 * 25/106 = 2,79 kg 

    NOx = 9.917,39 m2 * 0,45 kg/m2 * 25 * 30/106 = 3,34 kg 

Dự kiến thời gian xây dựng của dự án khoảng 10 tháng (300 ngày), từ đó ta tính được 

lượng khí thải phát sinh trung bình mỗi ngày như sau: 

          Khói hàn = 78,76 kg ÷ 300 ngày = 0, 263 kg/ngày =  263g/ngày 

CO = 2,79 kg ÷ 300 ngày = 0,01 kg/ngày = 10 g/ngày 

NOx = 3,34 kg ÷ 300 ngày = 0,0111 kg/ngày = 11,1 g/ngày 

 Lượng khí thải ước tính từ quá trình này là không lớn. Hơn nữa, quá trình phát thải 

chất ô nhiễm là không thường xuyên do chỉ diễn ra khi cần hàn các kết cấu trong xây dựng, 

khu vực thi công và khung đường vận chuyển có không gian rộng nên ảnh hưởng của bụi, 

khí thải và khói hàn phát sinh không ảnh hưởng nhiều đến môi trường không khí xung 

quanh. 

*) Đánh giá tác động của bụi, khí thải 

 Ôxit cácbon (CO): là chất khí không màu, không thấy được, được tạo ra khi nhiên 

liệu chứa cácbon cháy không hết - đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. Đặc biệt 

nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh tim. Do áp lực của Hemoglobin trong máu đối 

với ôxit cácbon lớn hơn 200 lần so với ôxy, nên CO cản trở vận chuyển ôxy từ máu vào 

tới các mô. Vì thế, để vận chuyển cùng một lượng ôxy cần thiết phải bơm máu nhiều hơn. 
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 Ôxit nitơ (NO): là một dạng hợp chất, ôxit nitơ được người ta quan tâm đến nhiều do 

tác hại của nó tới môi trường, sức khoẻ con người và cộng đồng. Điôxit nitơ (NO2) gắn 

liền với việc gia tăng ô nhiễm đường hô hấp, làm nghẽn thở ở người mắc bệnh hen, và 

giảm chức năng của phổi. Đối với trẻ em, người ta chỉ ra rằng chỉ tiếp xúc với NO2 trong 

thời gian ngắn cũng dẫn đến một loạt các vấn đề đường hô hấp; chủ yếu là ho, chảy nước 

mũi và đau họng. 

 Các dạng ôxit nitơ (NOx) cũng góp phần lắng đọng axit, điều này làm hư hại cây cối 

ở vùng cao và làm tăng nồng độ axit ở các hồ và sông suối, làm hư hại nghiêm trọng tới 

sinh vật dưới nước. Cuối cùng khí thải NOx có thể góp phần làm tăng lượng bụi hạt bằng 

cách chuyển thành axit nitric trong không khí và tạo thành hạt nitrat. 

Độc tố dạng hơi trong không khí: Ngoài việc góp phần làm tăng chất oxy hóa quang hóa, 

khí thải hyđro cácbon (HC) có chứa chất ô nhiễm độc hại trong không khí có thể tác động 

đáng kể đến sức khoẻ cộng đồng. 

 Bụi hạt: Chất bụi hạt (PM) là đại diện cho một loạt lớn các chất khác nhau về hoá và 

lý tính, tồn tại dưới hình thức những phần tử riêng biệt (dạng rắn hoặc lỏng) với các kích 

thước khác nhau. Nguồn bụi do con người tạo ra gồm các nguồn cố định và di động. Bụi 

có thể thải trực tiếp ra không khí hoặc có thể được tạo ra từ quá trình biến đổi khí thải như: 

điôxit sunphua hoặc ôxit nitơ. Đặc tính hoá của bụi hạt là thay đổi rất lớn theo thời gian, 

khu vực, khí tượng và loại nguồn, làm phức tạp việc đánh giá tác động đến sức khoẻ cộng 

đồng vì nó liên quan đến nhiều chỉ số khác nhau về độ ô nhiễm của bụi hạt. Ở nồng độ 

cao, bụi hạt có thể gây tác hại tới sức khoẻ con người, làm giảm tầm nhìn và huỷ hoại các 

loại vật chất. Thành phần của bụi hạt như axit sunfuaric hay axit nitric góp phần lắng đọng 

axit. Đối với khí ô nhiễm, chỉ có NO2 hấp thu một lượng lớn ánh sáng. Nó là một phần 

nguyên nhân gây ra màu nâu của bầu trời bị ô nhiễm. Tuy nhiên, nó chỉ gây nên suy giảm 

tầm nhìn ít hơn 10%. 

 Nhận xét chung: 

 Dự án tiến hành xây dựng các hạng mục công trình trong không gian KCN đã được 

quy hoạch và qua quá trình đánh giá cho thấy tác động trong giai đoạn này là không lớn, 

các tác động tới môi trường (không khí, nước thải, chất thải rắn,…) qua quá trình đánh giá 

ở trên có thể thấy tác động chỉ ở mức trung bình và hoàn toàn có thể giảm thiểu được nếu 

có những biện pháp và kế hoạch làm việc cụ thể. 
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1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động 
1.4.1. Đánh giá ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung 

*) Tiếng ồn: 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, ngoài các nguồn ô nhiễm không khí, tiếng 

ồn cũng là một yếu tố mang bản chất vật lý và ảnh hưởng đến môi trường không khí. Tiếng 
ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện GTVT, các máy móc xây dựng, động cơ điện, 

máy bơm nước,…  

 Tiếng ồn từ các phương tiện thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào 
loại hình hoạt động và các máy móc, thiết bị được sử dụng. Các máy móc, thiết bị sử dụng 

một cách riêng biệt trong thi công được coi là nguồn điểm. Tiếng ồn tại giai đoạn này của 

yếu từ các xe tải và xe nâng. Mức ồn điển hình cách 8m của xe tải là 83 – 94 dBA, của xe 

nâng là 72 – 84 dBA. Tương tự mức rung cũng được gây ra bởi hoạt động của xe tải vận 
chuyển. Mức rung điển hình của xe vận chuyển hàng nặng cách 10m là 74 dB. 

 Nhìn chung mức ồn và rung có giá trị khá lớn. Tuy nhên, hoạt động của xe tải và xe 
nâng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, không phải nguồn liên tục và hoàn có thể kiểm soát 

tác động tiêu cực nếu có kế hoạch làm việc thích hợp. 

 Đánh giá tác động: Vị trí dự án nằm trong KCN Minh Quang, khu vực xung quanh 
chủ yếu là nhà máy khu công nghiệp và một số dự án khác. Vì vậy các tác động do tiếng 

ồn độ rung từ các thiết bị thi công là nhỏ sẽ phát tán vào không gian rộng lớn của KCN, 
không gây ảnh hưởng không đến khu dân cư xung quanh. 

*) Độ rung: 

 Nguồn gây rung động trong quá trình thi công xây dựng của dự án là từ các máy móc 

thi công, các phương tiện vận tải trên công trường …Mức rung có thể biến thiên lớn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố và trong đó các yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất là tính chất của 

đất và tốc độ của xe, máy khi chuyển động. Mức rung của các phương tiện thi công được 
trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 16 Mức rung của các phương tiện thi công (dB) 

STT Thiết bị thi công Mức rung cách máy 25 feet (7,62 m) 

1 Máy san gạt 87 

2 Máy xúc đào 74 

3 Máy lu, đầm 94 

4 Máy cẩu 70 

5 Máy trộn bê tông 76 

6 Xe tải 86 

 Rung là sự chuyển dịch, tăng và giảm từ một giá trị trung tâm và có thể mô phỏng 
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bằng dạng sóng trong chuyển động điều hoà. Biên độ rung là sự chuyển dịch (m), vận tốc 
(m/s) hay gia tốc (m/s2). Gia tốc rung L(dB) được tính như sau : 

L = 20 log (a/ao), dB 

Trong đó: a – RMS của biên độ gia tốc (m/s2); ao – RMS tiêu chuẩn (ao=0,00001 
m/s2). 

Mức rung của các phương tiện thi công ở khoảng cách 30 m và 60 m tới môi trường 

xung quanh được xác định trong bảng sau: 

Bảng 4. 17 Mức rung theo khoảng cách của các phương tiện thi công 

STT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 25 feet 

(7,62 m) 

Mức rung cách 
máy 30 m 

Mức rung cách 
máy 60 m 

1 Máy san gạt 87 75 69 

2 Máy xúc đào 74 62 56 

3 Máy lu, đầm 94 82 76 

4 Máy cẩu 70 58 52 

5 Máy trộn bê tông 76 64 58 

6 Xe tải 86 74 68 

7 Máy san gạt 87 75 69 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

 Từ kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện thi công phần lớn không 
đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công trong bán kính 7,62 m, còn ngoài 
khoảng cách 30m thì hầu hết nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT 

(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung khu vực thông thường từ 6 - 21 h đối với hoạt 
động xây dựng). 

1.4.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

*) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

 Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc thiết bị và các phương tiện xe cơ giới, dự án sẽ 
áp dụng các biện pháp sử dụng các thiết bị máy móc có giấy phép lưu hành của Cục Kiểm 

Định, chất lượng tốt, ít gây tiếng ồn và rung. Đối với hệ máy cũ có thể áp dụng biện pháp 

giảm mức tiếng ồn bằng cách như sau: 

 Các máy móc thiết bị thi công đảm bảo về điều kiện chống ồn, sử dụng các loại máy 

có công suất phù hợp, tiếng động nhỏ. 

 Không sử dụng các máy móc có mức ồn lớn hơn 90 bDA (đo tại điểm cách máy 2m).  

 Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75 dB trong thời 

gian nghỉ, cụ thể: 
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 Thời gian nghỉ trưa: Từ 11h00 đến 14h00; 

 Thời gian nghỉ đêm: Từ 20h30 đến 6h00 hôm sau. 

 Tăng cường sử dụng bê tông thương phẩm tại các trạm trộn để hạn chế tiếng ồn cũng 

như ô nhiễm bụi và khí thải tại các trạm trộn bê tông lưu động;  

 Thông báo cho các hộ gia đình xung quanh, chính quyền địa phương và khu vực 
xung quanh khi tiến hành các biện pháp thi công gây tiếng ồn cao (bắt buộc phải thực hiện) 

như: đóng cọc (nếu có), đổ bê tông,… để nhận được sự cảm thông và hợp tác từ phía cộng 
đồng. 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: nút bịt tai. 

*) Biện pháp giảm thiểu rung động: 

 Biện pháp công nghệ: sử dụng vật liệu phi kim loại; thay thế nguyên lý làm việc khí 
nén bằng thủy khí; thay đổi chế độ tải làm việc,… 

 Biện pháp kết cấu: cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực,… 

 Chống rung trên đường truyền (chống rung thụ động) để giảm tác động của rung 

động đối với con người và môi trường. Các biện pháp được áp dụng gồm: 

 + Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi 

kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,… được lắp giữa 
máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế;  

 + Trong quá trình xây dựng, đối với những hạng mục công trình nằm cạnh công trình 

khác sẽ có các biện pháp đào hào, đổ cát xung quanh khu vực đóng cọc để hạn chế sự lan 
truyền chấn động. 

 + Trang bị bảo hộ cho công nhân: ủng chống rung động. 

*) Giảm thiểu tác động của việc làm gia tăng phương tiện giao thông  

 +  Sử dụng các phương tiện vật chuyển nguyên nhiên vật liệu đảm bảo đạt tiêu chuẩn 
các thông số kỹ thuật; trong quá trình vận chuyển dùng bạt che chắn, không làm rơi vãi 

nguyên vật liệu. 

 +  Lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn đường an toàn giao thông tại khu vực công 
trường và trên các tuyến đường gần công trường thi công, cảnh báo người tham gia giao 

thông.  

 + Bố trí thời gian các xe vận chuyển ra vào dự án một cách khoa học, tránh trường 
hợp các xe vận chuyển nguyên vật liệu đến cùng một thời điểm 

 + Xe của cán bộ công nhân viên thi công phải bố trí khu để riêng biệt, không làm ảnh 
hưởng tới các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công. 

 + Công bố công khai kế hoạch, thời gian thi công các hạng mục công trình. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 
1.5.1. Tác động đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông  
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*) Tác động tiêu cực: 

 Với số lượng phương tiện giao thông ra vào nhiều, kèm theo các máy xây dựng tại 
công trường như máy cạp đất, máy ủi, máy kéo, máy đầm nén, máy đóng cọc, cần trục di 

động, máy trộn bê tông,…  

 Do dự án nằm vào khu vực Bạch Sam – Mỹ Hào, tập trung cao các công ty, dân cư 

nên hàng ngày tại dự án các phương tiện giao thông qua lại cũng rất đông đúc. Chính vì 
thế, khi dự án bắt đầu xây dựng khả năng gây ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào các giờ tan 

tầm, tan sở. Những hậu quả mà ùn tắc giao thông gây ra: 

 Về thời gian, các vụ ách tắc thường kéo dài gây lãng phí thời gian của mọi người tại 
điểm ùn tắc; 

 Về kinh tế, ách tắch giao thông làm cho nhiều hoạt động lưu thông, buôn bán trao 

đổi hàng hóa,… bị ngừng trệ; 

 Về năng lượng, do tại các điểm ách tắc các xe vẫn thường trong trạng thái nổ máy, 
do đó gây lãng phí do sử dụng nhiên liệu cho động cơ là rất lớn; 

 Về mặt môi trường, có thể coi đây là một nguồn thải tương đối lớn và thải ra một 
lượng lớn các khí thải độc hại, ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. Các khí 

này thường có nồng độ cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép và do đó chúng tác động 
lớn tới sức khỏe của không chỉ những người có mặt mà cả cộng đồng dân cư khu vực xung 

quanh. 

*) Tác động tích cực: 

 Quá trình thi công xây dựng Nhà máy sẽ tạo ra công ăn việc làm gián tiếp hoặc trực 
tiếp cho nhiều người địa phương. Các lao động trực tiếp như: Công nhân lao động, bảo vệ, 

hậu cầu,… Các hoạt động gián tiếp như: Cung cấp các dịch vụ (điện thoại, fax, internet,…), 
hàng ăn uống, tạp hóa, xe ôm, nhà trọ,...  

1.5.2. Tác động đến các nhà máy, cơ sở đang hoạt động 

 Trong giai đoạn xây dựng, việc gia tăng lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu xây 
dựng qua lại sẽ làm gia tăng nồng độ bụi, khói, ồn, rung,... tác động tới các hoạt động sản 

xuất và giao thông của cơ sở đang hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, do thời gian vận 
chuyển, lắp đặt thiết bị không dài, hệ thống giao thông khu vực đã hoàn chỉnh. Vì vậy có 

thể nói tác động của hoạt động vận chuyển, lắp đặt thiết bị của dự án tới nhà máy, cơ sở 

đang hoạt động là không đáng kể. 

 Tóm tắt chung về đối tượng, quy mô, mức độ bị tác động trong giai đoạn vận chuyển, 

lắp đặt thiết bị của dự án “Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh” tại Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào 
được mô tả ở bảng sau: 

Bảng 4. 18 Đối tượng, quy mô chịu tác động trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt 
thiết bị 
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Nguồn tác động Tác nhân gây tác động 
Đối tượng và quy mô chịu tác 
động 

Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Hoạt động vận 

chuyển thiết bị. 

- Bụi  

- Hơi khí độc: CO, CO2, SO2, 

VOC 

- Môi trường không khí xung 

quanh 

Hoạt động sinh 

hoạt của công nhân 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Hệ thống tiếp nhận nước thải 

- Cảnh quan khu vực 

Nước chảy tràn qua 
khu vực của dự án 

- Nước mưa chảy tràn quấn 
theo đất cát và các chất bẩn bề 

mặt 
- Hệ thống tiếp nhận nước thải 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Hoạt động của các 
thiết bị máy móc 

- Tiếng ồn 

- Độ rung 

- Nhiệt ẩm 

Công nhân trong nhà xưởng. 

Nhận xét chung:  

 Trong thời gian lắp đặt thêm các hạng mục của dự án sẽ phát sinh một số các tác 

động như tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn và một số nguồn gây tác động 
không liên quan đến chất thải khác. Với quy mô và mức độ khác nhau, các nguồn tác động 

này làm ảnh hưởng đến môi trường không khí, nước, đất và sinh thái khu vực đồng thời 
ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc. Tuy vậy giai đoạn vận 

chuyển, lắp đặt thiết bị của dự án chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn nên các tác động 
đến môi trường xảy ra mang tính nhất thời. Tuy nhiên, nếu không có những biện pháp 

ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động này thì nó sẽ gây ra những tác động đáng kể đến 
môi trường, con người và cảnh quan của khu vực. Vì vậy, việc đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu là cần thiết. 

1.5.3. Giảm thiểu các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

 - Đối với sức khoẻ người lao động: Công nhân vận chuyển, lắp đặt thiết bị được trang 

bị đầy đủ bảo hộ lao động. Trang bị tủ thuốc tại nhà xưởng để sơ cứu kịp thời khi xảy ra 

tai nạn lao động. 

 - Đối với vấn đề an toàn lao động: Khi vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc thiết 

bị, sử dụng điện phục vụ cho vận chuyển, lắp đặt thiết bị,... trang bị đủ các phương tiện 
bảo hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm, khẩu trang, phòng hộ cá nhân trong các công 

việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thương tích,...; Công nhân trực tiếp vận chuyển, lắp đặt 
thiết bị được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật và đáp 

ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra. 
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 - Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông: Các máy móc thiết bị phải có lý lịch kèm 
theo và phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo 

an toàn trong quá trình hoạt động. 

 - Phối hợp với địa phương nhằm quản lý công nhân vận chuyển, lắp đặt thiết bị, tránh 
gây xung đột, mâu thuẫn với người dân địa phương và với cán bộ, lao động khác trong 

khu vực. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 
vận hành 
2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 
2.1.1. Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn hoạt động của dự án 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy làm phát sinh một lượng nước thải tác động 
tới nguồn nước bao gồm các nguồn chủ yếu sau: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên thành phần có chứa cặn bã, các 
chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật. 

- Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy cuốn theo đất cát, các chất hữu cơ, 
các chất cặn bã. 

- Dự án không phát sinh nước thải sản xuất. 

 a. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng nhà máy sẽ kéo theo đất 

cát, chất cặn bã và dầu mỡ rơi vãi vào dòng nước. Nếu lượng nước mưa này không được 
quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và hệ thủy sinh 

trong khu vực dự án.  

Với tổng diện tích mặt bằng (mái che, nền sân, đường,…) của Dự án là 15.000 m2 và 
lượng nước mưa bình quân năm tại khu vực dự án khoảng 1.550 mm thì khối lượng nước 

mưa trung bình ngày ước tính: 

1.550 mm x 15.000 m2/ 365 ngày = 63,69 m3/ngày 

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hiện 

trạng quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh, hệ thống thu gom nước thải, v.v 

Qua các tài liệu tổng hợp có thể ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 
chảy tràn như sau: 

Bảng 4. 19 Nồng độ ước tính các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 

2 Tổng Photpho 0,004 - 0,03 

3 Nhu cầu oxy hóa hóa học (COD) 10 - 20 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh” 

 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường                 Trang 57                    

Địa chỉ: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên               Điện thoại: 02213713050 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 - 20 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Nhận xét: 

So với nước thải, nước mưa khá sạch và hàm lượng các chất ô nhiễm thấp hơn vì 
vậy dự án sẽ tách dòng thải và có những biện pháp thu gom, xử lý thích hợp trước khi thải 

ra môi trường. 

b. Nước thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt của nhà máy là nước thải từ các công trình nhà vệ sinh (nước dội 

bồn cầu, nước rửa tay chân) và nước thải từ bếp ăn tập thể. 

+ Giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm dự án sử dụng khoảng 90 cán bộ công nhân 
viên, với tiêu chuẩn dùng nước cấp TCXDVN 33:2006 là 70 l/người/ngày thì tổng lượng 

nước cấp vào là 6,3 m3/ngày 

Lượng nước thải phát sinh theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP bằng 100% nước 

cấp, vậy lượng nước thải sinh hoạt ước tính phát sinh trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 
là: QVHTN = 6,3 m3 × 100% = 6,3 m3/ngày 

+ Giai đoạn vận hành thương mại: 

Công ty sẽ đưa dự án đi vào vận hành thương mại, trong những năm sản xuất ổn định 

dự án sử dụng khoảng 300 cán bộ công nhân viên. Với tiêu chuẩn dùng nước cấp TCXDVN 
33:2006 là 70l/người/ngày ước tính lượng nước cấp trong giai đoạn này là: 21 m3/ngày 

Lượng nước thải phát sinh theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP bằng 100% nước cấp 
và bằng: QVHTM = 21m3 × 100% = 21m3/ngày 

Về lý thuyết nồng độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào lưu lượng thải, 

lượng chất bẩn đơn vị tính trung bình cho 1 người/ngày, đặc điểm, tính chất của các công 
trình và thiết bị vệ sinh. Nước thải sinh hoạt được tính như sau: 

Tổng tải lượng chất ô nhiễm = Định mức trung bình 1 người × N 

Trong đó: N là tổng số cán bộ công nhân viên của dự án trong từng giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại.  

Từ tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải, ta tính được nồng độ các 

chất ô nhiễm như sau: 

C = P/V (g/m3) = P × 103/ V × 103 = P/V ( mg/l) 

Trong đó: P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày); V: Thể tích nước thải 
sinh hoạt (m3/ngày); C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/l) 

Nước thải sinh hoạt mang theo một lượng lớn các chất hữu cơ, các loại vi khuẩn 
(E.Coli, virut, trứng giun sán,…). Ngoài ra, trong nước thải còn có chứa các chất dinh 

dưỡng khác như NH4
+, PO4

3-, là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải 
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như gây ra hiện tượng phì dưỡng các ao, hồ tiếp nhận. Theo quá trình như trên, ta tính 
được nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại bảng sau: 

Bảng 4. 20 Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từng giai đoạn 

Tính cho 300 người trong giai đoạn VHTM, 90 người trong giai đoạn VHTN 

TT 
Chất ô 
nhiễm 

Định mức 

TB 

(g/người/ 

ngày) 

Tổng tải lượng 
(g/ngày) 

Nồng độ chất 
ô nhiễm (mg/l) 

Tiêu chuẩn 
KCN Minh 

Quang 
Giai 
đoạn 

VHTN 

Giai 
đoạn 

VHTM 

1 BOD5 50 4.500 15.000 714,28 30 

2 COD 89 8.010 26.700 1.271,43 75 

3 TSS 86 7.740 25.800 1.228,57 50 

4 Dầu mỡ 20 1.800 6.000 285,71 - 

5 
Coliform 

(MPN/100ml) 
104 9.105 30.105 1,43. 105 3.000 

Ghi chú: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật 

- Nhận xét:  

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá 

trình hoạt động của cán bộ công nhân viên của dự án cao hơn so với tiêu chuẩn đấu nối 
của KCN Minh Quang. So sánh với tiêu chuẩn đấu nối của KCN Minh Quang cho thấy 

nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt đều vượt nhiều lần so với các tiêu 
chuẩn cho phép. Nếu thải trực tiếp vào hệ thống đấu nối thu gom nước thải khu công 

nghiệp sẽ làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước, làm ảnh hưởng tới hệ thống xử 
lý nước thải tập trung của KCN. Ngoài ra các chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho có trong 

nước tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa. Vì vậy, dự 
án phải có các biện pháp xử lý thích hợp để đảm bảo nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt tiêu 

chuẩn đấu nối của KCN. 

2.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nước 

 a. Nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa cuốn theo đất đá, các chất trên đường đi của nó. Vì vậy Công ty sẽ xây 

dựng hệ thống thoát nước mặt tách riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống 

thoát nước mưa được xây dựng bằng bêtông cốt thép. Cống thoát chính bao quanh khu đất, 

đặt sát vỉa hè, song song với các tuyến đường nội bộ của dự án. Toàn bộ nước mưa được 

thu gom vào cống và rãnh chìm qua các hố thu trực tiếp trên mặt đường rồi theo tuyến ống 
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trục chính thoát vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. Hố ga trên hệ thống thoát nước 

mưa của dự án có kích thước từ 400x400mm, hoặc 600x600mmm, rãnh có kích thước 

B400-B600mm, chiều cao 500-700mm, tùy vị trí. Kiểu thu nước mưa: Nước mưa từ mặt 

đường được thu bằng hố thu nước mặt đường dưới lòng đường. Các hố thu được bố trí với 

khoảng cách trung bình 30m/1 hố, độ dốc dao động I = 0,17 – 0,25%. Hố ga có bố trí lắng 

cặn, cao độ đáy hố ga thấp hơn đáy cống 30cm. 

 Hệ thống thu gom nước mái nhà xưởng theo ống dẫn bằng nhựa có đường kính 20cm 

đảm bảo thoát nước mái vào hệ thống cống thoát nước mưa của dự án. Công ty sẽ hạn chế 

tới mức thấp nhất chất thải rắn, bụi đất trên sân, các khu vực khác rơi vãi vào hệ thống 

thoát nước. Sân, kho bãi được vệ sinh hàng ngày để giảm thiểu chất thải theo nước mặt ra 

môi trường. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thoát nước. Bùn, cặn tại hố ga được nạo vét 

định kỳ và thu gom đưa đi xử lý. 

 b. Nước thải sinh hoạt:  

Khi dự án đi vào hoạt động, do tổ chức nấu ăn tại dự án nên lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh tối đa bằng 100 % nhu cầu nước sạch (lượng nước cấp), ta tính toán cho 21 

m3/ngày.  

 Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh thì chủ dự án sẽ tiến hành 

phân dòng và xử lý theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 1  Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

 - Nước thải phát sinh từ khu vực các nhà vệ sinh khoảng 13,5 m3/ngày được xử lý sơ 

Bể tự hoại Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt cấp II 

của dự án 

 

Nước thải bếp ăn tập thể 

Đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải của KCN 

Nước thải nhà vệ sinh 

Hố ga thu gom nước 

thải chung 

Bể tách dầu 

mỡ 
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bộ qua bể tự hoại ba ngăn, nước thải sau xử lý sơ bộ được thu gom, sau đó đưa về hố ga 

thu gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án. 

 - Nước thải bếp ăn tập thể: phát sinh từ khu vực bếp ăn ca với lượng phát sinh 7,5 

m3/ngày, được qua bể tách dầu mỡ rồi được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung của dự án. 

 * Đối với nước thải phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh thì chủ dự án sẽ xây dựng bể tự 

hoại ba ngăn để xử lý sơ bộ nước thải trước khi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

dự án. Dung tích chứa của bể tự hoại tính như sau: 

 - Tổng thể tích phần chứa nước:    V = d x Q = 1 x 13,5 = 13,5 m3 

 Trong đó:   Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày) 

         d: Thời gian lưu (chọn d = 1 ngày) 

 + Thể tích phần chứa bùn:  

                                               b x N           60 x 300 

                                 Wb =  -----------   = --------------- =  18 m3 

                                               1000              1000 

  Trong đó:  b: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn (60lít/người) 

                             N: Số công nhân (300 công nhân) 

 Vậy Tổng dung tích chứa cần thiết của bể tự hoại ba ngăn là 31,5 m3. Tại dự án sẽ 

xây dựng 04 bể tự hoại với tổng thể tích 35 m3 đảm bảo việc xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt của dự án, cụ thể gồm: 01 bể tại khu nhà văn phòng của nhà xưởng 1 có thể tích 5 m3; 

03 bể khu vực nhà xưởng có thể tích 10 m3 1 bể. 

 * Đối với nước thải bếp ăn tập thể: Nước thải sẽ được thu gom dẫn qua bể tách dầu 

mỡ để loại bỏ lượng dầu mỡ có trong nước thải sau đó được đưa qua hệ thống XLNT sinh 

hoạt của dự án rồi được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của 

KCN. Dự án sẽ tiến hành xây dựng 1 bể tách dầu mỡ có thể tích khoảng 10 m3 

Bảng 4. 21 Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước và sau xử lý sơ bộ 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) Tiêu chuẩn đấu nối KCN 

Minh Quang Chưa xử lý Xử lý sơ bộ 

BOD5 714,3 195,31 30 

TSS 1.228,6 336 50 
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Coliform (MPN/100ml) 143.000 5x104 3000 

 Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ vẫn cao hơn nhiều lần so với quy chuẩn đấu 

nối của KCN (Tiêu chuẩn đấu nối KCN là cột A – QCVN 40:2011/BTNMT). Do đó để 

giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ thì chủ dự án sẽ đầu tư xây 

dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung bằng công nghệ sinh học thiếu khí/ 

hiếu khí (Anoxic/ Arotank). Hệ thống có công suất tối đa 25 m3/ngày đêm đảm bảo xử lý 

toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án đạt quy chuẩn đấu nối của KCN 

trước khi đấu nối nước thải. Hệ thống được xây dựng ngầm tại khu bố trí các hệ thống xử 

lý nước thải với sơ đồ như sau: 

 

Bể Aerotank 

Cột lọc áp lực 

Máy thổi khí 

Nước thải sau xử lý đạt 

QCĐP KCN Minh Quang 

NaOCl 

Cặn bùn 

thuê xử lý 

N
ước T

H
 

Bể lắng 

Bể Anoxic 

Bể điều hòa 

Hố thu 

Bơm 

Bơm 

Bể chứa 

bùn Bể khử trùng 

B
ùn dư

 
B

ùn tuần hoàn 

NTSH sau bể tự hoại 
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Hình 4. 2 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 

 Thuyết minh công nghệ: 

 Nước thải sau bể tự hoại được đưa đến công trình xử lý nước thải tập trung như sau: 

*)Hố thu gom 

 Thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt lưu chứa tạm thời và vận chuyển toàn bộ 

nước thải đến các hạng mục xử lý phía sau.  

*) Bể điều hòa 

 Nước thải từ hố thu được bơm sang bể điều hòa. Mục đích để điều hòa lưu lượng 

nước thải và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi vào bể xử lý tiếp theo, 

đồng thời cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng để sửa chữa hoặc bảo 

trì.  

*) Bể anoxic 

Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat Denitrificans sẽ 

tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

- ) theo chuỗi chuyển hóa: 

  NO3
- => NO2

-  => N2O  => N2 

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa thành 

các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân 

hủy đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Bể anoxic được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước thải. 

Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat.  

*) Bể arotank  

Xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng hiếu khí, 

chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước thành bùn hoạt tính (activated 

sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có 
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trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được mô tả chỉ 

tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition - 68 

pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước 

để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. Ngoài ra 

lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu là NH4
+) 

thành NO2
- và NO3

-. Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition – 66 

pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

*) Bể lắng  

Tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha 

lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ lớn thì hầu như toàn bộ pha 

rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng. 

*) Cột lọc áp lực (02 cột) 

Nước từ ngăn trữ nước qua xử lý được bơm lên cột lọc áp lực. Cột lọc áp lực gồm 2 

phân đoạn: Phân đoạn 1 lọc bằng cát thạch anh và phân đoạn 2 lọc bằng than hoạt tính. 

Trong quá trình lọc, phần cặn lơ lửng còn sót lại không lắng được triệt để sẽ được giữ lại 

trên lớp vật liệu lọc, đồng thời giảm được một phần độ màu có trong nước thải. 

Trong quá trình vận hành định kỳ phải rửa ngược để đảm bảo cột lọc hoạt động hiệu 

quả. Nước rửa ngược lại được dẫn về hố thu gom để xử lý lại. Vật liệu lọc được thay định 

kỳ 6 tháng/ lần và được thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Kích thước mỗi cột 

lọc áp lực là: D*H=500 x1620mm. 

*) Bể khử trùng: 

Hầu hết các công đoạn xử lý trước không xử lý được virus gây bệnh (vi khuẩn có 

kích thước rất nhỏ). Để hoàn thiện cho toàn bộ quá trình xử lý thì cần phải dùng hoá chất 

có khả năng tiêu diệt toàn bộ mầm bệnh này. Ở công đoạn này sử dụng dung dịch NaOCl 
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bổ sung vào nguồn nước để tiêu diệt các vi trùng và vi khuẩn gây bệnh. Nước thải sau khi 

qua ngăn khử trùng đảm bảo nước thải đạt QCĐP KCN Minh Quang. 

 Với việc đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như trên thì nồng độ các 

thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý được thể hiện trong bảng 

số liệu sau: 

Bảng 4. 22 Bảng nồng độ các chất ô nhiễm tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt tập trung 

 

TT Chất ô nhiễm 

 

Đơn vị 

Nồng độ chất ô 

nhiễm sau xử 

lý 

Tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN Minh 

Quang 

1 BOD5 mg/l 12,5 30 

2 COD mg/l 22,25 75 

3 TSS mg/l 17,2 50 

4 Dầu mỡ mg/l <5 - 

5 Coliform MPN/100ml <3.000 3.000 

 Với việc đầu tư lắp đặt hệ thống xử nước thải sinh hoạt như trên thì nồng độ các 

thông số ô nhiễm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án thấp 

hơn so với tiêu chuẩn đấu phối của KCN Minh Quang (dự án nằm trong KCN, sẽ thực 

hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN do đó đề xuất áp 

dụng giá trị tối đa (không áp dụng các hệ số) và sẽ đảm bảo quy chuẩn đấu nối của KCN 

khi chủ đầu tư hạ tầng KCN có yêu cầu cụ thể. 

 Hệ thống xử lý nước thải được bố trí xây dựng ngầm, nền đặt thiết bị được bê tông 

hóa chắc chắn để bảo vệ hệ thống. Phía trên có nắp đậy bằng bê tông, hệ thống điều khiển 

đặt ngay phía trên có mái che. Thông số cơ bản của hệ thống: 

Bảng 4. 23 Bảng thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

DxRxC 
Vật liệu Nguồn gốc 

1 01 Bể thu gom 2300x2480x4200mm BTCT Việt Nam 

2 01 Bể điều hòa 2300x2480x4200mm BTCT Việt Nam 

3 01 Bể Anoxic 1850x2480x4200mm BTCT Việt Nam 
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4 01 Bể arotank (Bể sinh học) 5720x1075x4200mm BTCT Việt Nam 

5 01 bể lắng 2390x1075x4200mm BTCT Việt Nam 

6 01 bể khử trùng 2890x1075x4200mm BTCT Việt Nam 

7 01 Bể chứa bùn 1300x1075x2500mm BTCT Việt Nam 

8 2 cột lọc áp lực DxH= 500x1620mm inox Việt Nam 

Bảng 4. 24 Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

TT HẠNG MỤC 
THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 

XUẤT 

XỨ 

ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

1 Bể gom 

1.1 
Bơm chìm hố thu 

gom 

- Loại: Bơm chìm,  

- Lưu lượng: Q= 4m3/h 

- Cột cáp: H=6 m 

- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 

50Hz;  

- Vật liệu: thân gang, cánh 

gang, trục Inox; 

Đài Loan Bộ 1 

1.2 
Phao báo mức cho 

bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức 

thấp) 

Đài Loan Bộ 1 

2 Bể điều hòa 

2.1 Rọ chắn rác 

Vật liệu: SUS304; Sản xuất 

theo thiết kế; Mắt lưới: 2 - 

10mm 

Việt Nam Bộ 1 

2.2 
Bơm chìm bể điều 

hòa 

- Loại: Bơm chìm,  

- Lưu lượng: Q=4 m3/h 

- Cột cáp: H=6 m 

- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 

50Hz;  

- Vật liệu: thân gang, cánh 

gang, trục Inox; 

Đài Loan Bộ 1 
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2.3 
Phao báo mức cho 

bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức 

thấp) 

Đài Loan Bộ 1 

2.4 
Hệ thống phân phối 

khí 

- Loại: ống phân phối khí 

thô 

- Vật liệu: PVC 

Việt Nam Hệ 1 

3 Bể anoxic 

3.1 Hệ khí đảo trộn 

- Loại: ống phân phối khí 

thô 

- Vật liệu: PVC 

Việt Nam Hệ 1 

3.2 
Bồn chứa dinh 

dưỡng 

- Vật liệu: PP/PE 

- Thể tích: 300L 
Việt Nam Hệ 1 

3.3 Bơm định lượng 

- Lưu lượng: 0-15 L/H 

- Cột áp: 2 bar 

- Công suất: 0,058 

kW/50Hz/220V 

Rumani Cái 1 

3.4 Đệm vi sinh 

- Dạng cầu gai (PP/PE) 

- Kích thước: DN 105 

- Áp suất làm việc: 1 – 1.5 

bar. 

- Nhiệt độ làm việc: < 

450C. 

Việt Nam Hệ 1 

4 Bể arotank 

4.1 
Bơm chìm tuần 

hoàn 

- Loại: Bơm Air lift,  

- Lưu lượng: Q=4m3/h 

- Cột cáp: H=6m 

- Vật liệu: Inox 304; PVC 

Việt Nam Bộ 1 

4.2 Máy thổi khí cạn 

- Loại: con sò 

- Lưu lượng 3,6 m3/p 

- Cột áp: H=2,7m; 

Trung 

Quốc 
Cái 1 
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- Công suất: P=2,2 kW 

4.3 
Hệ thống phân phối 

khí 

- Loại: đĩa: 270 mm, phân 

phối khí tinh 

- Lưu lượng: 0-9m3/h 

- Vật liệu: EDPM 

Đài Loan Hệ 1 

4.4 Giá thể vi sinh 

- Đệm cầu MBBR 

- Đường kính: DN 50 

- Vật liệu: PP/PE 

Việt Nam Hệ 1 

5 Bể lắng 

5.1 Bơm bùn bể lắng 

- Loại: Bơm Air lift,  

- Lưu lượng: Q=2m3/h 

- Cột cáp: H=6m 

- Vật liệu: Inox 304; PVC 

Việt Nam Bộ 1 

5.2 
Hệ thống ống trung 

tâm 

- Vật liệu: PVC 

- Chế tạo theo bản vẽ thiết 

kế 

Việt Nam Bộ 1 

5.3 
Máng thu nước và 

tấm chắn bọt 

- Vật liệu: PVC 

- Chế tạo theo bản vẽ thiết 

kế 

Việt Nam Bộ 1 

5.4 Hệ thu bọt nổi - Vật liệu: Inox 304; PVC Việt Nam Bộ 1 

6 Bể khử trùng 

6.1 
Bồn đựng hóa chất 

khử trùng 
- Vật liệu: PVC Việt Nam Hệ 1 

Bảng 4. 25 Nhu cầu tiêu thụ hóa chất, năng lượng 

STT Tên hóa chất/ năng lượng Bể sử dụng Đơn vị Lượng sử dụng 

1 Điện năng Toàn hệ thống Kw/ngày 60 

2 
Dung dịch chlorine 

(NaOCl) 10% 
Bể khử trùng Kg/ngày 1,25 

3 Dinh dưỡng Bể thiếu khí Kg/ngày 1,25 
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 Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

 - Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải. Kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

 - Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu 

quả làm sạch của công trình. 

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.1. Đánh giá các tác động đến môi trường không khí 

a. Tác động của bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào dự án 

Với yêu cầu của ngành sản xuất, nhà máy có nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải (xe 

tải, xe bốc dỡ các nguyên vật liệu…). Trong quá trình vận hành các phương tiện này do sử 

dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng, dầu nên khi đốt sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí 

như bụi, SO2, NO2, CO, VOCs,... Sẽ ảnh hưởng tới cán bộ công nhân viên làm việc tại khu 

vực dự án, người tham gia giao thông và người dân hai bên tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án. Tuy nhiên tần xuất sử dụng các xe không nhiều nên 

mức độ ảnh hưởng không lớn, các chất ô nhiễm không khí sinh ra phân tán chứ không tập 

trung. 

Với tổng lượng nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất của nhà máy cần khoảng 4.500 

tấn/năm tương đương koảng 15 tấn/ngày. Nếu sử dụng loại xe vận chuyển 16 tấn; và căn 

cứ vào nhu cầu sử dụng các nguyên, nhiên vật liệu để sản xuất hàng tháng thì dự kiến khi 

dự án đi vào hoạt động có khoảng 0,93 lượt xe chạy/ngày. Nhu cầu sử dụng dầu DO của 

xe một giờ là: 3,3 lít/giờ (26,5 lít/ngày/8giờ). Theo tài liệu hướng dẫn của Petrolimex – 

Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam thì ta có những thông số sau: 

- Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO: S = 0,5%  

- Tỷ trọng của dầu: 0,85 tấn/m3 (khoảng 0,82 – 0,89 theo “Hướng dẫn sử dụng nhiên liệu 

–dầu –mỡ, trang 100” của Vũ Tam Huề – Nguyễn Phương Tùng). 

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ: m = 3,3 lít/giờ x 0,85 tấn/m3 = 2,81 kg/giờ. 

Trong quá trình đốt nhiên liệu, hệ số dư so với tỉ lệ hợp thức là 30%. Nhiệt độ khí thải 

được quy về tính ở 00C, thì lượng khí thải thực tế sinh ra được tính theo công thức: 

T
dcba

Vt 

















273

4,22

10012

5,7

1002

25,4

1002810032

5,7

 

Trong đó: a là % lưu huỳnh có trong dầu DO (0,5%); b: % Nitơ có trong DO (0,3%); c: % 
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hydro có trong dầu DO (10,5%);d: % carbon có trong dầu DO (86,3%); T: Nhiệt độ khí 

thải (273 0K); Vt: Thể tích khí thải ở nhiệt độ T (với hệ số dư 30%)  

Thay số liệu về thành phần dầu DO vào công thức trên ta có Vt = 17,1 m3/kg nhiên liệu. 

Ta tính được lưu lượng khí thải của các xe vận chuyển là:  

QK = 17,1 × 2,81 × (333/273) = 83,25 m3/h. 

Tải lượng các chất ô nhiễm do đốt dầu DO được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 26 Hệ số tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của động cơ 

Khí thải SO2 NOx CO VOCs 

Hệ số ô nhiễm (g/tấn) 20.000 55.000 28.000 12.000 

Tải lượng (g/h) 56,20 154,55 78,68 33,72 

Nồng độ (mg/m3) 958 2636 1342 575 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, Land Pollution, Who, Geneva, 1993 

Nhận xét: 

Qua bảng trên cho thấy lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy là rất nhỏ và khả năng ảnh hưởng của loại ô 

nhiễm này là không đáng kể. Thêm vào đó, đây là nguồn ô nhiễm cục bộ, không thể thu 

gom xử lý, vì vậy dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp để giảm thiểu tác 

động của nguồn thải này. 

b. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

Nguồn phát sinh: 

- Khí thải từ quá trình thổi nhựa; 

- Khí thải từ quá trình in bề mặt sản phẩm 

- Bụi từ quá trình cắt giấy 

- Bụi trong công đoạn bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm 

- Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

*) Bụi trong công đoạn bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm: 

Trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu sản xuất (giấy cuộn, hạt nhựa các loại, bao gói, hộp 

mực, hộp dung môi,...) và sản phẩm, những lớp bụi bẩn bám trên các bao nguyên liệu được 

phát tán vào trong không khí làm cho hàm lượng bụi trong khu vực bốc dỡ tăng lên, tuy 

nhiên lượng bụi không nhiều và mức độ ảnh hưởng cũng không cao, nếu công nhân được 

trang bị đầy đủ khẩu trang sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại.  
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 *) Bụi phát sinh từ công đoạn cắt giấy trong sản xuất bao bì giấy 

 Trong quá trình sản xuất bao bì giấy nguồn nguyên liệu đầu vào sử dụng các cuộn 

giấy lớn thực hiện quá trình cắt để tạo thành những sản phẩm giấy kích thước như đơn đặt 

hàng.  

 Theo kinh nghiệm từ chủ dự án với quá trình sản xuất thực tiễn thì do quá trình hoạt 

động tại dự án sử dụng giấy tráng chống ẩm nên quá trình cắt phát sinh bụi không đáng 

kể. 

 Bụi phát sinh từ quá trình cắt giấy sẽ được thu gom vào khay chứa và mang đi xử lý 

như chất thải rắn thông thường. Để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới môi trường công ty 

sẽ áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người 

lao động để hạn chế tối đa nguy cơ. 

 *)Hơi mực in phát sinh từ công đoạn in bề mặt bao bì  

 - Đối với hoạt động thương mại: Dự án sử dụng 0,8 tấn mực và 0,6 tấn dung môi 

trong 1 năm. Dự án làm việc 300 ngày/năm tương đương khoảng 0,0027 tấn mực in/ngày 

và 0,002 tấn dung môi/ngày. Như vậy tính theo giờ thì tại dự án sử dụng lượng mực in: 

0,000337 tấn/h = 0,337 x106 mg/h và sử dụng lượng dung môi: 0,00025 tấn dung môi/h = 

0,25 x106 mg dung môi/h. 

 - Đối với hoạt động thử nghiệm: Dự án sử dụng là 0,1 tấn mực in và 0,075 tấn dung 

môi trong 3 tháng (90 ngày) tương đương với 0,0011 tấn mực in/ngày và 0,00083 tấn dung 

môi/ngày. Như vậy tính theo giờ thì tại dự án sử dụng lượng mực in: 0,000138 tấn/h = 

0,138 x106 mg/h và sử dụng lượng dung môi: 0,000103 tấn dung môi/h = 0,103x106 mg 

dung môi/h. 

 - Cho rằng, 100% lượng dung môi sử dụng là bay hơi hoàn toàn. Máy in ống đồng 

sử dụng tại nhà máy có kích thước 16 x 3,6 m nên với 3 máy in thì diện tích khu vực in 

chiếm 3 x 16 x 3,6 = 172,8 m2, chiều cao trung bình của người công nhân là 1,6m thì thể 

tích chịu tác động lớn nhất là V=172,8 x 1,6 = 276,48 m3.  

 Tại dự án sử dụng dung môi toluen. Tính toán với lượng dung môi bay hơi hoàn toàn 

thì nồng độ dung môi phát sinh như sau: 

Bảng 4. 27 Nồng độ hơi dung môi phát sinh 

STT 
 
Giai đoạn 

Tên dung 
môi 

Tải lượng 
phát sinh 

Thể tích 
chịu tác 

Nồng độ 
phát sinh 

TCVN 
3733/2002/BYT 
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(mg) động 
(m3) 

(mg/m3) Trung 
bình 8h 

(mg/m3) 

Tối đa từng 
lần 

(mg/m3) 

1 
Vận hành 

thương 

mại 
Toluen 

0,25 x106 

276,48 

904,224 

100 300 

2 
Vận hành 
thử 

nghiệm 

0,103x106 375,25 

 Nhận xét: 

 So sánh với TCVN 3733/2002/BYT thì nồng độ dung môi phát sinh vượt QCCP.  

 Đối với công đoạn in do phát sinh hơi dung môi, quá trình tính toán nhận thấy hơi 

dung môi vượt quy chuẩn cho phép về nồng độ phát sinh vì vậy để đảm bảo sức khỏe, an 

toàn cho người lao động cũng như không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khi dự 

án hoạt động trong thời gian dài thì ngoài các biện pháp thông thoáng nhà xưởng, trang 

thiết bị bảo hộ cho người lao động thì dự án đầu tư lắp đặt hệ thống chụp hút hút không 

khí ra ngoài phân xưởng và kết nối hệ thống đường ống chụp hút với máy lọc không khí 

có màng lọc than hoạt tính. Định kỳ thay màng lọc 03 tháng/lần. 

*) Hơi VOCs phát sinh từ công đoạn thổi nhựa 

 Công đoạn thực hiện gia nhiệt hóa lỏng hạt nhựa nguyên sinh ở nhiệt độ 180 – 3000C 

để tạo hình sản phẩm bao bì ni lông. Mặc dù công đoạn sử dụng trong máy kín, công nghệ 

hiện đại không gây thất thoát mùi và nhiệt ra bên ngoài nhưng quá trình hóa lỏng nhựa sẽ 

phát sinh khí thải đặc biệt là VOCs. 

  Theo tổ chức Quản lý môi trường Bang Michigan - Mỹ các thông số phát thải khí 

đối với quá trình sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa như sau: 

Bảng 4. 28 Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ sản xuất 
sử dụng nguyên liệu nhựa 

Plastic products manufacturing- Sản xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-01 

Adhesives 

Production 

Sản xuất keo dán 

VOC 

 

12,5 Lb/tấn sản phẩm 
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3-08-010-02 
Extruder 

Đúc, đùn ép 
VOC 0,0706 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-03 

Film Production, 

Die (Flat/Circular) 

Sản xuất phim, hình 

khối nhựa 

Bụi 

VOC 

0,0802 Lb/tấn nhựa 

0,0284 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-04 
Sheet Production 

Sản xuất tấm thảm 
VOC 3,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-05 

Foam Production 

Sản xuất chất tạo 

bọt 

VOC 60 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-06 

Lamination, 

Kettles/Oven 

Cán mỏng, ấm 

nước, lò 

VOC 20,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-07 
Molding Machine 

Khuôn 

Bụi 

VOC 

0,1302 lB/tấn nhựa 

0,0614 Lb/tấn nhựa 

(Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality - Environmental Science And 

Services Division) 

 Như vậy đối chiếu công nghệ của Cơ sở với các loại hình sản xuất trong bảng thì 

nguồn thải và hệ số phát thải có mã số 3-08-010-02 (đùn, đúc, ép nhựa). Quy đổi 1Lb = 

453,5924 gram. 

 Máy thổi nhựa sử dụng tại dự án có kích thước 3,5 x 2,4 m và dự án sử dụng 14 máy 

thổi nhựa. Do vậy diện tích khu vực thổi nhựa khoảng 3,5 x 2,4 x 14 =  117,6 m2. Với 

chiều cao trung bình của công nhân là 1,6m thì thể tích chịu tác động lớn nhất là 117,6 x 

1,6 = 118,16 m3. Cho rằng toàn bộ hơi nhựa phát sinh sẽ ảnh hưởng tới người lao động thì 

ta tính được nồng độ phát sinh như bảng sau: 

Bảng 4. 29 Nồng độ hơi VOC phát sinh từ công đoạn thổi nhựa 

STT 
Loại hạt 

nhựa 

Khối 

lượng sử 

Lưu 

lượng hơi 

Thể tích 

chịu tác 

Nồng độ 

phát sinh 

Hơi VOCs 

tương ứng 

QĐ 3733 

:2002/BYT 
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nguyên 

sinh 

dụng 

(tấn/thời 

gian hoạt 

động) 

VOCs 

phát sinh 

(mg/h) (*) 

động 

(m3) 

(mg/m3) (mg/m3) 

Giai đoạn vận hành thương mại 

1 

LDPE, 

LLDPE, 

HDPE 

4004 53.439 118,16 452,26 Etylen 1.150  

Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

2 

LDPE, 

LLDPE, 

HDPE 

500,5 22.256 118,16 188,355 Etylen 1.150  

 Trong đó: 

 Giai đoạn vận hành thử nghiệm: Công suất bằng 50% giai đoạn thương mại và vận 

hành trong thời gian 3 tháng: 

 - Khối lượng hạt nhựa nguyên sinh LDPE, LLDPE, HDPE là 500,5 tấn/3 tháng tương 

đương với 5,56 tấn/ngày thì lượng VOC phát sinh được tính như sau: 

 Lượng VOC = 0,0706 Lb/tấn sản phẩm x 453,5924 g/Lb x 5,56 tấn/ngày đêm = 

178,05 g/ngày đêm = 22,256 g/h = 22.256 mg/h 

 Giai đoạn vận hành thương mại: 

 - Khối lượng hạt nhựa nguyên sinh LDPE, LLDPE, HDPE là 4004 tấn/năm tương 

đương với 13,35 tấn/ngày thì lượng VOC phát sinh được tính như sau: 

 Lượng VOC = 0,0706 Lb/tấn sản phẩm x 453,5924 g/Lb x 13,35 tấn/ngày đêm = 

427,52 g/ngày đêm = 53,439 g/h = 53.439 mg/h 

 Nhận xét: Qua quá trình tính toán, ta thấy rằng nồng độ này thấp hơn so với quy 

chuẩn của QĐ3733/2002/QĐ –BYT về giá trị giới hạn các hóa chất trong không khí vùng 

làm việc Etylen ≤ 1.150 mg/m3 nên sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao 

động làm việc tại khu vực này. Tuy nhiên do máy làm việc tự động nên dự án sẽ bố trí vị 

trí làm việc của máy có khoảng cách xa với vị trí đứng của công nhân và trang bị khẩu 

trang, thông thoáng nhà xưởng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người lao động trong phân 

xưởng. 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh” 

 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường                 Trang 74                    

Địa chỉ: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên               Điện thoại: 02213713050 

* Đánh giá tác động từ máy phát điện dự phòng 

 Nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động sản xuất liên tục, dự án có trang bị 01 máy phát 

điện dự phòng. Nhiên liệu cho máy phát điện là dầu DO có thành phần chính gồm carbon 

(C), hydro (H2), nitơ (N), oxy (O2), lưu huỳnh (S), độ tro (A) và độ ẩm (W). Khí thải 

thường chứa bụi, SO2, NOx, COx. 

 Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính tải lượng ô nhiễm sinh 

ra trong khí thải máy phát điện và nồng độ ô nhiễm tương ứng như sau: 

 - Công suất máy phát: 100 KVA; 

 - Lượng dầu tiêu thụ: 8 l/h; 

 - Hàm lượng C, H và S trong dầu: 86,6 %; 12,5 % và 0,05 %; 

 Quá trình hoạt động của máy phát điện dự phòng sử dụng nguyên liệu dầu DO sẽ làm 

phát sinh thêm một lượng bụi, khí thải (SO2, NOx, CO) vào môi trường không khí. 

 Với lượng dầu DO sử dụng là 8 lít/h tương đương với 112 l/ngày (24 tiếng) thì tải 

lượng các chất ô nhiễm phát sinh (vào ngày mất điện lưới) được thể hiện qua bảng số liệu 

sau: 

Bảng 4. 30 Tải lượng các chất gây ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng sử 
dụng dầu DO (hàm lượng S = 0,05 %) 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 

(kg/1000 lít dầu) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 Bụi 1,79 0,2 

2 SO2 10,81xS 0,06 

3 NOx 8,63 0,97 

4 CO 0,24 0,027 

(Nguồn: Air pollution, MC graw-Hill kogakuka, 1994) 

 Lưu lượng khí thải tạo ra khi đốt dầu DO: 

 - Lượng không khí lý thuyết để đốt cháy 1 kg dầu DO: 

 Lt = 11,53C + 34,34 x (H – O/8) + 4,29S 

 Lt = 11,53 x 0,87 + 34,34 x (0,15 – 0,0092/8) + 4,29 x 0,01 

 Lt = 15,19 kg/1kg dầu DO = 12,66 m3/1kg dầu DO 

 - Lượng khí thải tính ở điều kiện chuẩn 

 Lk = (mf – mNC) + Lt (mf = 1 và mNC = 0,008 là hàm lượng tro) 
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 Lk = (1 – 0,008) + 15,19 = 16,18 kg/1kg dầu DO = 13,48 m3/1kg dầu DO 

 - Lượng khí thải ở điều kiện nhiệt độ 2250C và hệ thống khí thừa là 1,25 được tính 

như sau: 

 L = 13,48 x 1,25 x (273+225)/273 = 30,73 m3/kg dầu DO 

 - Máy phát điện dự phòng dùng dầu DO: lượng dầu DO sử dụng là 8 lít dầu/giờ tương 

đương 112 lít dầu/ngày tương đương 98 kg/ngày.  

 Tổng thể tích khí thải sinh ra là 3,9 m3/ngày. 

 Lưu lượng khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn = 13,48 x 98 = 1321,04 m3/ngày. 

 Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải được tính như sau: 

 Nồng độ = Tải lượng chất ô nhiễm x 1.000.000/lưu lượng khí thải ở điều kiện chuẩn 

(mg/Nm3). 

 Vậy nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đốt dầu DO được thể hiện qua 

bảng số liệu sau: 

Bảng 4. 31 Nồng độ các chất gây ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/Nm3) QCVN 19: 2009/BTNMT 

(cột B) 

1 Bụi 151,4 200 

2 SO2 45,6 500 

3 NOx 734 850 

4 CO 20,44 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. 

 So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện với QCVN 19: 

2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ thì thấy hầu hết các thông số ô nhiễm đều thấp hơn giới hạn cho phép. 

 Đồng thời Dự án chỉ sử dụng máy phát điện trong trường hợp mất điện (rất ít khi xảy 

ra) nên tác động này là không đáng kể; lượng khí thải sẽ phân tán vào môi trường. Chính 

vì vậy, dự án không phải xây dựng hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của máy 

phát điện dự phòng.  

 Chủ dự án sẽ bố trí khu vực máy phát điện riêng biệt, ngăn cách với các khu vực 

khác do đó tác động tới công nhân là không lớn. 
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* Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm môi trường không khí 

- Độc tố dạng hơi trong không khí: Ngoài việc góp phần làm tăng chất oxy hóa quang 

hóa, khí thải hyđro cácbon (HC) có chứa chất ô nhiễm độc hại trong không khí có thể tác 

động đáng kể đến sức khoẻ cộng đồng. 

- Bụi hạt: Chất bụi hạt (PM) là đại diện cho một loạt lớn các chất khác nhau về hoá 

và lý tính, tồn tại dưới hình thức những phần tử riêng biệt (dạng rắn hoặc lỏng) với các 

kích thước khác nhau. Nguồn bụi do con người tạo ra gồm các nguồn cố định và di động. 

Bụi có thể thải trực tiếp ra không khí hoặc có thể được tạo ra từ quá trình biến đổi khí thải 

như: điôxit sunphua hoặc ôxit nitơ. Đặc tính hoá của bụi hạt là thay đổi rất lớn theo thời 

gian, khu vực, khí tượng và loại nguồn, làm phức tạp việc đánh giá tác động đến sức khoẻ 

cộng đồng vì nó liên quan đến nhiều chỉ số khác nhau về độ ô nhiễm của bụi hạt. Ở nồng 

độ cao, bụi hạt có thể gây tác hại tới sức khoẻ con người, làm giảm tầm nhìn và huỷ hoại 

các loại vật chất. Thành phần của bụi hạt như axit sunfuaric hay axit nitric góp phần lắng 

đọng axit. Đối với khí ô nhiễm, chỉ có NO2 hấp thu một lượng lớn ánh sáng; Nó là một 

phần nguyên nhân gây ra màu nâu của bầu trời bị ô nhiễm. Tuy nhiên, nó chỉ gây nên suy 

giảm tầm nhìn ít hơn 10%. 

– SO2 là sản phẩm của quá trình đốt cháy nguyên liệu hoá thạch chứa hợp chất của 

lưu huỳnh. SO2 là chất khí không màu, là chất khá linh hoạt nó có thể phản ứng ngay trên 

bề mặt chất rắn (ở đây là bụi) đồng thời cũng dễ tan trong nước và có thể bị oxy hoá trong 

không khí khi có các giọt nước hoặc hơi nước. Các ảnh hưởng đối với cơ thể người: do 

tính dễ hoà tan SO2 thường bị hấp thụ ngay trên lá mũi và cuống phổi, lượng hấp thụ phụ 

thuộc vào nồng độ SO2 trong không khí. Ở nồng độ 1 mg/m3 không khí tiếp xúc trong 

vòng 10 phút, người tiếp xúc có thể thấy ảnh hưởng của nó đến sức khoẻ, do vậy cộng 

đồng Châu Âu lấy giới hạn để tiếp xúc trong thời gian ngắn là 0,5 mg/m3 và trong thời 

gian dài là 0,35 mg/m3.  

– Các hạt bụi từ hoạt động của các phương tiện vận tải, bụi nhựa tác động đến con 

người qua đường hô hấp, nó được tích tụ trong các phế nang của phổi, các ảnh hưởng có 

thể trực tiếp hoặc lâu dài, làm giảm khả năng hô hấp, một số thành phần có thể là tác nhân 

gây bệnh ung thư.  

– NO2 hình thành trong tất cả các quá trình đốt ở nhiệt độ cao, NO2 là chất khí có 

màu nâu đỏ, dễ tan trong nước tạo thành HNO3 và NO. Ở nhiệt độ thấp các phân tử NO2 
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liên kết với nhau tạo thành N2O4. Khi tiếp xúc với dioxitnitơ ở nồng độ cao gây ra kích 

thích đường hô hấp trên và mắt, có thể đau tức ngực và ho, trường hợp tiếp xúc lâu dài có 

thể gây tổn thương phổi, phù phổi, có những trường hợp gây lên tác động tới toàn cơ thể 

do sản phẩm độc tạo từ tế bào phổi bị phân huỷ.  

– CO là chất khí không màu, nhẹ hơn không khí, có tính oxy hoá mạnh chuyển thành 

CO2. Các tác động tới cơ thể người ngoài tác dụng trực tiếp vào đường hô hấp, CO tạo hợp 

chất bền với hemoglobin trong máu, tạo thành cacboxyhemoglobin làm giảm khả năng 

vận chuyển oxy đến các tổ chức tế bào. 

- CO2 là một chất khí không màu. Tỷ trọng riêng của nó ở 25 °C là 1,98 kg m−3, 

khoảng 1,5 lần nặng hơn không khí. Phân tử cacbon điôxít (O=C=O) chứa hai liên kết 

đôi và có hình dạng tuyến tính. Nó không có lưỡng cực điện. Do nó là hợp chất đã bị ôxi 

hóa hoàn toàn nên về mặt hóa học nó không hoạt động lắm và cụ thể là không cháy. Khi 

hít thở phải ở nồng độ cao (nguy hiểm do nó gắn liền với rủi ro ngạt thở) tạo ra vị chua 

trong miệng và cảm giác nhói ở mũi và cổ họng. Các hiệu ứng này là do khí hòa tan 

trong màng nhầy và nước bọt, tạo ra dung dịch yếu của axít cacbonic. 

- Hơi Toluen: toluen là chất dễ bay hơi, dễ cháy nổ. Chỉ cần một nồng độ nhỏ 1/1000, 

toluen đã gây cảm giác mất thăng bằng, loạng choạng, đau đầu; nếu nồng độ cao hơn có 

thể làm nạn nhân có ảo giác hoặc ngất xỉu. Với nồng độ dung môi phát sinh tại dự án, nếu 

có biện pháp thu gom, gây tích tụ trong khu vực nhà xưởng sẽ gây tác động tới công nhân 

như ngất, ảo giác ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và hoạt động của công ty. 

2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường không khí 

 a. Bụi, khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện cơ giới 

 - Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, sân đường, kho bãi và phun đường vào mùa khô 
để giảm thiểu bụi cuốn lên từ mặt đường vào không khí. 

 - Các xe phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ 

thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

 - Lập kế hoạch điều động các xe ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào trong khu vực dự 
án một cách hợp lý, khoa học. 

 - Không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe. 

 - Không sử dụng các phương tiện vận tải cũ nát, quá thời hạn lưu hành. 

 - Sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị 

 b. Biện pháp trồng cây xanh 
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  Để giảm thiểu tác động bụi do phương tiện giao thông, tạo môi trường cảnh quan 
công ty lựa chọn và bố trí diện tích để trồng cây xanh, cụ thể: 

 - Dự án bố trí diện tích trồng cây xanh tại khu đất dự kiến xây dựng đạt 3.035 m2, 

ngoài ra có bố trí cây cảnh khu văn phòng, hành lang văn phòng. 

 - Tiếp giáp hàng rào: Công ty trồng cây xanh lựa chọn các loại cây như bằng lăng,  

sưa… tạo bóng mát, ngăn bụi từ hoạt động các phương tiện giao thông, các hoạt động khác 
xung quanh nhà máy. Khoảng cách giữa các cây là 7m, đồng thời trồng thảm cỏ xung 

quanh tường rào nhà máy. Tiếp giáp giữa thảm cỏ và sân đường sẽ bố trí dải cây hoa tầm 
thấp tạo cảnh quan 

 - Khu vực trước cửa tòa nhà văn phòng trồng và trang trí cây hoa, cây cảnh tạo không 

gian xanh, thoáng đãng. Bên trong khu sảnh chờ văn phòng bố trí chậu hoa, cây cảnh tạo 
môi trường cảnh quan thoáng đãng, dịu mát. 

 Quy hoạch cây xanh tại dự án như sau: 

Bảng 4. 32  Quy hoạch cây xanh tại dự án 

STT Vị trí trồng cây 
Diện tích 
trồng (m2) 

Loại cây trồng 

1 

Tiếp giáp hàng rào xung 

quanh dự án (cách hàng rào 
từ 0,5 đến 28 m tùy vị trí) 

2.435 

Thảm cỏ xen kẽ cây (cây trồng lựa 

chọn là bằng lăng, sưa, khoảng cách 
giữa các cây 7m) 

2 Xung quanh các hạng mục 600 Thảm cỏ, cây cảnh 

Tổng 3.035 

Ngoài ra có cây cảnh trong khu vực 
sảnh chờ, khu văn phòng; thảm cỏ 

trên khu đất dự trữ (khi tiến hành 
xây dựng sẽ bố trí thêm đất trồng 

cây xanh) 

 c. Biện pháp thông thoáng nhà xưởng 

  Để đảm bảo môi trường lao động cho công nhân, dự án thực hiện các biện pháp thông 
thoáng nhà xưởng như: 

 - Xây dựng nhà xưởng cao ráo, thông thoáng, lưu thông khí tốt. 

 - Có các biện pháp hỗ trợ khác như: quạt mát, hệ thống điều hòa, quạt gió công nghiệp 
tùy từng xưởng, khu vực sản xuất; hệ thống cấp khí mát. 

 - Thường xuyên quét dọn sau mỗi ca sản xuất. 

 d. Biện pháp quản lý, vận hành, vệ sinh công nghiệp tại dự án 

  Để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, chủ dự án sẽ đưa ra quy định trong sản 
xuất đảm bảo an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường như: 
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 - Yêu cầu công nhân thực hiện sản xuất theo đúng thao tác đã được đào tạo tại từng 
vị trí việc làm như: để rác thải đúng nơi quy định, thực hành các công đoạn sản xuất đúng 

kỹ thuật…. 

 - Yêu cầu tổ vệ sinh thực hiện vệ sinh thường xuyên, chuyển giao chất thải đúng quy 
định; chất thải sinh hoạt vận chuyển trong ngày không lưu tại dự án. 

 - Công nhân vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy trình kỹ thuật. 
Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện sớm các sự cố để có biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó. 

 - Ngoài ra thực hiện trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân. 

 e. Biện pháp giảm thiểu tác động khí thải công đoạn in bề mặt bao bì theo thiết 
kế  

 Để giảm thiểu hơi dung môi phát sinh tại công đoạn in bề mặt bao bì dự án lắp đặt 

hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại khu vực này bao gồm chụp hút hút không khí và máy 

xử lý khí thải sử dụng màng lọc than hoạt tính.  

 Quy trình  xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 3 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải quá trình in bao bì 

CTNH 

 

Hơi dung môi in bao bì 

 

Hệ thống chụp hút, 

đường ống dẫn 

Quạt hút li tâm 

Thiết bị lọc bằng màng lọc 

than hoạt tính 

Khí sạch đạt QCVN 20:2009/BTNTM 

(Cột B) thoát ra ngoài môi trường qua 

ống phóng không 

Định kì thay 

màng lọc 
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 * Thuyết minh:  

 Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án cụ thể từ công đoạn in bề mặt bao 
bì ni lông: tại vị trí thực hiện quá trình in sẽ được bố trí chụp hút tương ứng với máy in, 

sau đó khí thải từ chụp hút sẽ được dẫn về đường ống chính và đưa tới thiết bị xử lý nhờ 
lực hút của quạt hút ly tâm.  

 Tại thiết bị xử lý lọc khí thải, khí thải từ quá trình in lẫn không khí từ khoang chứa 
khí được đưa tới khoang xử lý có lắp đặt 3 lớp màng lọc than hoạt tính xen kẽ nhằm mục 

đích làm giảm vận tốc trên đường di chuyển của không khí lẫn khí thải quá trình in. Không 
khí lẫn khí thải sẽ phải di chuyển theo đường zich zac, đi lần lượt qua từng tầng màng lọc. 

Tại đây bụi và khí thải sẽ được lọc qua hệ thống màng than hoạt tính và bị giữ lại trên các 
lớp màng lọc này. Nguyên nhân là do cấu trúc của màng lọc than hoạt tính gồm hàng triệu 
lỗ nhỏ nằm xen kẽ giữa các nguyên tử cacbon, có tác dụng bẫy hoặc tương tác với khí thải 

và giữ lại trên bề mặt màng lọc.  

 Để đảm bảo hiệu quả xử lý, thiết bị sẽ được bố trí 3 lớp màng lọc than hoạt tính nhằm 

mục đích nâng cao tối đa hiệu quả lọc, hiệu quả của thiết bị lên tới 95%. Qua máy lọc 
không khí, khí sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT được thoát ra ngoài môi 

trường qua ống phóng không.  

 Định kỳ 3÷6 tháng/lần kiểm tra màng lọc và thay thế màng lọc mới và màng này 
được xử lý là CTNH. 

 * Thông số các thiết bị chính  của Hệ thống xử lý:  

- Chụp hút: 3 cái, Vật liệu: Thép không gỉ, kích thước của mỗi chụp hút là 0,8 x 0,5 
m ( dài x cao) 

- Quạt hút ly tâm: công suất 5,5 Kw; Số lượng: 01 cái;  

- Đường ống dẫn khí: 

+ Vật liệu: thép không gỉ 

+ Kích thước: 2 m x 0,2 m ( dài x rộng) 

- Tháp hấp phụ: 01 tháp 

+ Vật liệu: PVC 

+ Kích thước: 1,5 x 0,7 x 0,5 m (cao x dài x rộng) 

+ Lớp than hoạt tính: 02 lớp 

Kích thước: Dài x rộng =  0,7 x 0,5m; Độ dày 01 lớp than hoạt tính là 46mm. 

- Ống phóng không:  

+ Vật liệu: thép không gỉ 

+ Kích thước: Dài x rộng = 1 m x 0,3 m. 

Đánh giá tính khả thi của hệ thống xử lý khí thải khu vực in: 

+ Vận hành đơn giản 
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+ Chi phí vận hành thấp 

+ Than hoạt tính là nguyên liệu phổ biến, giá thành rẻ, khả năng hấp phụ cao. 

+ Hiệu quả xử lý khí thải cao, đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn QCVN 

20:2009/BTNMT. 

 - Ngoài ra để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân làm việc trong khu vực in, 
công nhân sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như, quần áo bảo hộ, khẩu trang,... 

Để tăng hiệu quả xử lý khí thải định kỳ 3 tháng/lần công ty tiến hành thay thế lớp 

than hoạt tính mới, lượng than hoạt tính thải bỏ được thu gom quản lý như chất thải nguy 
hại và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

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

2.3.1. Các loại chất thải rắn phát sinh tại dự án 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường; 
- Chất thải rắn nguy hại. 

Cụ thể về khối lượng, thành phần phát sinh của các loại chất thải rắn được đánh giá 

sau đây: 

 a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh chủ yếu là trong hoạt động ăn uống của công nhân viên tại bếp ăn tập thể. 

Thành phần rác thải sinh hoạt phần lớn là thức ăn thừa, vỏ hoa quả, thân cây, lá cây cành 
củi khô. Ngoài ra còn có một phần nhỏ các loại bao bì thực phẩm, giấy phế thải và các phế 

thải từ văn phòng. Chất thải rắn còn có chứa một lượng không đáng kể các thành phần khó 
phân huỷ như bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, thuỷ tinh. 

Với định mức phát sinh rác thải là 0,5kg/người/ngày thì ta tính toán được tổng khối 

lượng rác thải phát sinh tại dự án là: 

 + Giai đoạn vận hành thử nghiệm (90 người): 

0,5kg/người/ngày × 90 người = 45 kg/ngày. 

 + Giai đoạn vận hành thương mại (300 người): 

0,5 kg/người/ngày × 300 người = 150  kg/ngày. 

CTRSH chủ yếu là các chất hữu cơ (chiếm 55 – 70%), là nơi lý tưởng cho sự sinh 

sôi và phát triển của các loài sinh vật gây bệnh truyền nhiễm như ruồi, muỗi. Nếu lượng 
rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý thì các chất hữu cơ sẽ phân huỷ và tạo mùi 

khó chịu, các khí CH4, CO2, H2S, Hyđrocacbua,… sẽ ảnh hưởng đến môi trường không 
khí, đất và nước. 

Ngoài ra, còn có bùn (dạng bùn lỏng) từ bể phốt của cơ sở được thải bỏ định kỳ. 
Bùn thải từ các nhà vệ sinh, bể tự hoại, hố ga, cống rãnh thoát nước được định kỳ nạo vét, 

bơm hút hàng tháng, với hệ số về chất rắn lơ lửng trong nước thải sinh hoạt (70 – 145 
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g/người/ngày), tính trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 9,6 kg/ngày với 90 cán bộ công 
nhân viên và 32 kg/ngày với 300 cán bộ công nhân viên. Dự án thuê nạo vét với tần suất 

khoảng 06 tháng/1 lần thì khối lượng bùn thải lớn nhất mỗi lần nạo vét khoảng 4,8 tấn/lần.  

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường  

Thành phần chất thải rắn công nghiệp của công ty phát sinh trong giai đoạn vận hành 

thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại được thống kê chủ yếu sau: 

Bảng 4. 33 Thành phần chất thải rắn công nghiệp của dự án 

TT Thành phần Đơn vị 

Khối lượng 

GĐ Vận hành 
thử nghiệm 

(3 tháng) 

GĐ vận hành 
thương mại 

(1 năm) 

1 Sản phẩm lỗi hỏng Kg 150 1.200 

2 
Giấy báo, thùng cattong,… phát 

sinh từ khu vực văn phòng 
Kg 25 200 

3 
Bùn cặn tử hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt  

Tấn 0,9 7,6 

4 

Vật liệu lọc thải từ hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt (không 

thường xuyên (do định kì 3÷6 
tháng thay 1 lần) 

Kg 30 120 

5 
Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ 
thống thu gom thoát nước mưa 
(không thường xuyên) 

Kg 215 862 

c. Chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn vận hành sản xuất chất thải nguy hại của nhà máy chủ yếu phát sinh 
từ trong quá trình sản xuất và phục vụ hoạt động sản xuất với loại chất thải phát sinh và 

khối lượng ước tính được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 34 Danh mục các chất thải nguy hại có thể phát sinh của dự án 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Tính 
chất 

nguy hại 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Khối lượng chất thải 
(Kg) 

Giai 
đoạn 

VHTN 

(3 tháng) 

Giai 
đoạn 

VHTM 

(1 năm) 
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1 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 Đ, ĐS, C Rắn 75 300 

2 
Hộp mực in thải, 
hộp mực dung 

môi thải  

08 02 04 Đ, ĐS Rắn/ lỏng 2,5 10 

3 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

16 01 06 Đ, ĐS Rắn 12,5 50 

4 Pin, ắc quy thải 12 01 04 Đ, ĐS Rắn 5 20 

5 

Dầu mỡ bảo trì, 

bảo dưỡng máy 
móc, thiết bị thải 

bỏ 

17 02 03 Đ, ĐS, C Lỏng 25 100 

6 
Than hoạt tính 
thải 

18 02 01 Đ, ĐS Rắn 15 30 

Ghi chú: Đ: Độc; ĐS: Độc cho hệ sinh thái; C: Dễ cháy 

Chất thải nguy hại được liệt kê trong danh mục đã nêu có khả năng gây ung thư, đột 

biến, gây cháy nổ, có thể cháy do ma sát, hoặc tự thay đổi – chuyển hóa về hóa học. 

Do tính dễ cháy nổ, hoạt tính hóa học cao, nếu không có biện pháp quản lý và kiểm 
soát tốt thì các chất nguy hại này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng 

của con người. 

2.3.2. Biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn phát sinh 

a. Công tác quản lý chất thải tại nhà máy: Tất cả các chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 

rắn sản xuất, chất thải nguy hại sẽ được thu gom, quản lý và xử lý thích hợp. Chất thải 

phát sinh được thu gom, phân loại và chứa trong các thùng chứa chuyên dụng sau đó được 

vận chuyển về khu lưu trữ chất thải tạm thời của nhà máy.  

 Chủ dự án sẽ tiến hành bố trí 01 khu lưu giữ chất tập trung có diện tích 140 m2 để 
lưu giữ toàn bộ chất thải phát sinh của dự án. Trong đó phân khu chức năng, cụ thể: khu 

lưu giữ thải thông thường có diện tích 20 m2, 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện 
tích 20 m2, 01 kho phế liệu diện tích 100 m2. Khu lưu giữ chất thải tạm thời được xây dựng 

cao ráo, nền được đổ bê tông, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch. Riêng 
đối với khu lưu giữ chất thải nguy hại, bên trong khu lưu giữ lại được phân chia thành các 

ngăn nhỏ; tại mỗi ngăn lắp biển cảnh báo chất thải nguy hại ở vị trí đúng với tầm nhìn của 
mọi người, hoặc cao hơn một chút và có dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam 

giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng 
với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009; trong khu bố 

trí rãnh chống tràn giáp tường, bao quanh khu, rãnh có kích thước sâu 30 cm, chiều ngang 
rãnh 30 cm, 01 hố ga thu chất lỏng từ rãnh (nếu có phát sinh) với kích thước 50cm x 60cm 
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x 50cm 

 Một số hình ảnh về biển cảnh báo chất thải nguy hại như sau: 

Hình 4. 4  Hình ảnh biển cảnh báo chất thải nguy hại 

 - Chất thải sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được chứa trong thùng riêng 

chuyên dụng tại góc riêng trong khu vực văn phòng, nhà xưởng, hàng ngày được công 
nhân vận chuyển về khu lưu giữ chất thải chung để lưu giữ tạm thời. Công ty sẽ ký hợp 

đồng với các đơn vị có đủ chức năng (Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 

11 – URENCO 11; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt 

Nam…) định kỳ đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

 - Chất thải rắn sản xuất: Đối với các loại chất thải rắn sản xuất, công ty sẽ thu gom 

và lưu trữ tạm thời vào khu lưu trữ chất thải và hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng (Công 
ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11; Công ty Cổ phần đầu tư 
phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam…) định kỳ chuyển khỏi nhà máy để xử lý 

theo đúng quy định. 

 - Chất thải nguy hại: Các loại chất thải nguy hại thải bỏ được chứa trong thùng chứa 

chuyên dụng có nắp đậy an toàn lưu trong khu lưu giữ chất thải nguy hại. Thùng đựng dầu 
mỡ, các chất thải nguy hại khác có nắp đậy, gắn nhãn chất thải nguy hại và được lưu trữ 

tạm thời trong khu lưu giữ chất thải nguy hại. 

 + Sẽ có bộ phận chuyên trách trong việc thu gom, lưu giữ và giao nhận chất thải với 
đơn vị xử lý. 

 + Chất thải sau khi phát sinh được phân loại tại nguồn, được lưu trữ trong thùng chứa 

và để trong khu lưu giữ chất thải. 

 + Công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thuê đơn vị có đủ chức năng (Công ty cổ 

phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11; Công ty Cổ phần đầu tư phát 
triển công nghiệp và môi trường Việt Nam…) định kỳ đến thu gom, vận chuyển và đưa 
toàn bộ lượng chất thải nguy hại đi xử lý theo quy định. 

 - Có nội quy về quản lý chất thải rắn, tuyên truyên truyền để công nhân biết và yêu 
cầu thực hiện nghiêm túc. 

b. Hướng xử lý chất thải 

Bảng 4. 35 Hướng xử lý chất thải 

STT Loại chất thải Phân loại Cách xử lý 
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I Chất thải sinh hoạt 

1 Rác thải sinh hoạt Chất thải sinh hoạt 
Hợp đồng với đơn vị có đủ 
chức năng thu gom xử lý 

2 

Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt, bể tự 
hoại, hố ga thu nước mưa 

Chất thải sinh hoạt 
Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom xử lý 

II Chất thải rắn sản xuất 

1 

Bao bì giấy, thùng carton 

phát sinh từ hoạt động văn 
phòng  

Chất thải rắn thông 
thường 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 
chức năng thu gom xử lý 

2 
Bao gói nguyên liệu, sản 
phẩm 

Chất thải rắn thông 
thường 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 
chức năng thu gom xử lý 

3 
Giấy, ni lông vụn, sản 
phẩm lỗi, hỏng 

Phế liệu 
Hợp đồng với đơn vị có đủ 
chức năng thu gom phế liệu 

III Chất thải nguy hại 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 
hỏng thải 

Chất thải nguy hại 
Hợp đồng với đơn vị đủ chức 
năng thu gom xử lý 

2 Hộp mực in thải Chất thải nguy hại 
Hợp đồng với đơn vị đủ chức 
năng thu gom xử lý 

3 
Giẻ lau dính dầu mỡ, hóa 

chất 
Chất thải nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị đủ chức 

năng thu gom xử lý 

4 
Dầu mỡ bảo trì, bảo dưỡng 
máy móc, thiết bị thải bỏ 

Chất thải nguy hại 
Hợp đồng với đơn vị đủ chức 
năng thu gom xử lý 

5 Pin, ác quy thải Chất thải nguy hại 
Hợp đồng với đơn vị đủ chức 
năng thu gom xử lý 

6 Màng than hoạt tính thải Chất thải nguy hại 
Hợp đồng với đơn vị đủ chức 
năng thu gom xử lý 

 

2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động, bảo đảm quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường 
a. Tiếng ồn, rung động 

 Đặc trưng các phân xưởng sản xuất là sử dụng hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống 
quạt công nghiệp và khi phân xưởng đi vào sản xuất thì hoạt động của máy móc thiết bị 

cũng như hệ thống quạt công nghiệp sinh ra tiếng ồn tại khu vực đặt xưởng sản xuất. 

 Tiếng ồn này phát sinh do trong các dây chuyền đều sử dụng nhiều máy móc, thiết 
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bị, sự hoạt động của động cơ hoặc ca chạm cơ học của vật liệu, máy móc có kích thước 
lớn là nguyên nhân gây ra tiếng ồn. Tiếng ồn còn phát sinh từ quá trình bốc dỡ các nguyên 

liệu sản phẩm, do hoạt động của các quạt thông gió công nghiệp, ... 

 Đánh giá tác động: Việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục có thể gây ra những ảnh hưởng 
đến con người, đến năng suất lao động của người lao động làm việc tại nhà máy vì nó giảm 

sự chú ý, mệt mỏi, làm tăng quá trình ức chế thần kinh trung ương, giảm huyết áp tâm thu 
và tăng huyết áp tâm trung ương. Rung động cũng còn có thể là tổn hại đến kết cấu của 

các công trình trong khu vực.  

 Ngoài nguồn tiếng ồn phát sinh thường xuyên từ quá trình hoạt động của máy móc 

thiết bị thì tiếng ồn còn phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm, hoạt động 
của phương tiện giao thông vận tải, …Tuy nhiên, cường độ ồn phát sinh từ các quá trình 
này là nhỏ, không thường xuyên nên ảnh hưởng của tiếng ồn phát sinh ảnh hưởng đến môi 

trường và cán bộ công nhân viên là không đáng kể.  

* Tiếng ồn: Do hầu hết các máy móc thiết bị của dự án sử dụng đều là máy móc thiết bị 

mới, bán tự động hoặc tự động hóa nên tiếng ồn phát ra là không đáng kể và sẽ không ảnh 
hưởng tới môi trường xung quanh. Tuy nhiên để để giảm thiểu tới mức thấp nhất lượng 

tiếng ồn phát sinh ra từ hoạt động của dự án thì chủ dự án sẽ áp dụng một số biện pháp 
như: 

 - Lắp đặt các đế cao su vào các máy móc thiết bị phát sinh tiếng ồn để giảm lượng 

ồn phát sinh ra; 

 - Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để giảm tiếng ồn. 

 - Trang bị bông tai, các nút cách âm cho người lao động làm việc trực tiếp tại các vị 

trí phát sinh ra tiếng ồn cao. 

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 
2.5.1. Đánh giá tác động của các rủi ro, sự cố 

a. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, thiết bị điện được sử dụng nhiều, mỗi khu vực 

có những nguy hiểm cháy nổ đặc trưng, tùy vào mục đích sử dụng từng hạng mục, từng 

khu vực của công trình, cụ thể như sau: 

- Khu vực văn phòng: Tại đây được bố trí các vật dụng phục vụ công tác sinh hoạt 

như: bàn ghế, tủ hồ sơ, sổ sách, các vật dụng trang trí phông rèm, các thiết bị tiêu thụ điện 

như máy vi tính, máy in, máy photo, quạt, điều hòa, đèn chiếu sáng… Chất cháy chủ yếu 

là chất cháy rắn. Ở trong các phòng này thì nguồn nhiệt chủ yếu là hệ thống điện dùng cho 

chiếu sáng, điều hòa, dùng trong sinh hoạt, làm việc, có thể xảy ra sự cố chập điện hoặc 
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do sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện dẫn đến hiện tượng quá tải, ngoài ra còn phải kể 

đến nguồn nhiệt xuất hiện do các nguyên nhân vi phạm về an toàn PCCC, do sơ xuất bất 

cẩn… 

- Tại khu vực kho: có diện tích lớn, hàng hóa, nguyên liệu tập trung nhiều, mật độ 

cao, đều là chất rắn dễ cháy. Ở khu vực này nguồn nhiệt chủ yếu là hệ thống điện dùng 

cho chiếu sáng, điều hòa, quạt. Hiện tượng cháy có thể xảy ra do công nhân vi phạm quy 

định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi làm việc như hút thuốc, sử dụng ngọn lửa 

trần,… đây là khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. 

- Tại các khu vực sản xuất: đây là khu vực có diện tích lớn, tập trung đông công nhân, 

máy móc, nguyên vật liệu và sản phẩm,… nguồn nhiệt ở khu này xuất hiện dưới dạng như: 

điện năng sử dụng cho các dây chuyền sản xuất, điện chiếu sáng, điều hòa, các sự cố có 

thể xảy ra đối với các thiết bị điện như quá tải, chập điện,… Ngoài ra còn do công nhân vi 

phạm quy định an toàn PCCC trong khi làm việc: hút thuốc, sử dụng ngọn lửa trần,… đây 

là khu vực có tính chất chảy nổ cao. 

Khi xảy ra sự cố áp lực nổ lớn sẽ làm hư hỏng đồ đạc, thiết bị xung quanh có thể gây 

bỏng cho những người đứng gần khu vực xảy ra sự cố. 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại Dự án, do chất cháy tập trung với khối lượng lớn, 

mật độ cao nên vận tốc cháy lan nhanh, nếu không phát hiện và cứu chữa kịp thời đám 

cháy sẽ nhanh chóng phát triển, trong thời gian ngắn có thể lan ra toàn bộ khu vực cháy, 

lan từ khu vực này sang khu vực khác do quá trình đối lưu không khí, bức xạ nhiệt… lan 

nhanh sang các công trình lân cận. Đám cháy tỏa nhiều khói bụi gây ô nhiễm môi trường, 

trong trường hợp xảy ra cháy lớn, thời gian cháy kéo dài, các cấu kiện xây dựng sẽ mất 

khả năng chịu lực có thể dẫn đến sụp đổ công trình, nguy hiểm đến tính mạng người tham 

gia chữa cháy, đến lao động làm việc tại cơ sở, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn và gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Khi cháy nhiệt lượng bức xạ lớn, khói khí độc nhiều nhanh chóng bao chùm toàn bộ 

khu vực cháy, lan nhanh ra toàn bộ nhà xưởng, gây hạn chế tầm nhìn, khó khăn trong công 

tác tiếp cận điểm cháy, công tác cứu người bị nạn, sơ tán tài sản. 

b. Sự cố an toàn lao động 

Trong quá trình hoạt động, chủ dự án sử dụng nhiều loại máy móc để phục vụ quá 

trình sản xuất các sản phẩm của dự án như máy ép nhựa, máy cắt, hệ thống phun bi làm 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh” 

 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường                 Trang 88                    

Địa chỉ: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên               Điện thoại: 02213713050 

sạch bề mặt sản phẩm,... Trong quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị, nếu công nhân 

không nắm vững được chế độ vận hành của máy móc thiế bị và không nhận thức được vấn 

đề an toàn lao động trong sản xuất thì các tai nạn lao động có thể xảy ra như bỏng, trầy 

xước... Khi các sự cố tai nạn lao động khi xảy ra sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

công nhân viên do đó cần có biện pháp phòng ngừa, ứng phó và gảm thiểu tác động của 

sự cố tai nạn lao động xảy ra. 

c. Sự cố rò rỉ dầu mỡ hóa chất 

Do đặc thù của ngành sản xuất và quy trình công nghệ, dự án sử dụng ít hóa chất, 

dầu mỡ và các hóa chất, dầu mỡ này sẽ được lưu chứa trong kho riêng theo quy định của 

pháp luật. Về hóa chất chỉ sử dụng mực in, dung môi tuy nhiên lại nhập về ở dạng bình 

kín chỉ mở nắp khi sử dụng nên sự cố rò rỉ là hầu như không có.  

 Tuy nhiên, dự án có sử dụng dầu DO cho máy phát điện dự phòng và dầu mỡ bảo 

dưỡng máy móc thiết bị. Vì vậy, sự cố rò rỉ dầu mỡ hóa chất có thể xảy ra trong quá trình 

vận chuyển, bảo quản và sử dụng dầu mỡ hóa chất. Dầu mỡ hóa chất rò rỉ có thể phát tán 

và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước như: Làm giảm tính 

chất hóa lý của nước (thay đổi màu, mùi, vị), tạo lớp váng mỏng ngăn cản quá trình hòa 

tan oxy vào trong nước, lắng đọng gây ô nhiễm tầng đáy với thời gian tồn lưu dài và trong 

điều kiện xáo trộn nhất định xuất hiện trở lại mặt nước gây ô nhiễm thứ cấp, làm giảm khả 

năng quang hợp, hô hấp và dinh dưỡng của thực vật trong nguồn nước. Gây hại đến hệ 

sinh vật thuỷ sinh do độc tính cao và tương đối bền vững. 

d. Sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

 *) Sự cố đối với hệ thống thu gom xử lý sơ bộ nước thải: 

+ Sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống nước thải: Sự cố trên xảy ra thì xem như toàn bộ 

các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng 

độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. 

+ Sự cố hệ thống bể tự hoại. Các sự cố có thể xảy ra như: 

Tắc nghẽn bồn cầu  hoặc tắc đường ống dẫn đến nước thải không tiêu thoát được; 

Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

nổ hầm cầm; 

Không thường xuyên bổ sung chế phẩm vi sinh dẫn tới không đảm bảo được hiệu 

quả xử lý của bể tự hoại, có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống xử lý cấp II phía sau. 
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 *) Sự cố hệ thống đối hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:  

Bảng 4. 36 Sự cố trong bể xử lý 

Biêu hiện Nguyên nhân Kiểm tra 

Bùn nổi trên bề mặt bể 

lắng 

Vi sinh vật dạng sợi 

(Filamentous) chiếm số 

lượng lớn trong bùn 

Nếu sv tại bể Aerotank<100, có 

thể không phải do nguyên nhân 1a; 

dùng kính hiển vi để kiểm tra xem 

có vi khuẩn dạng sợi trong bùn hay 

không. 

Quá trình denitrat hóa xảy ra 

trong bể lắng thứ cấp; các 

bóng khí nito xâm nhập vào 

hạt bùn và kéo bùn nổi lên 

trên mặt nước 

Kiểm tra nồng độ nitrat ở đầu vào 

của bể 

Nước thải sau xử lý có 

màu đục 

Bể Aerotank bị khuấy trộn 

quá mạnh 
Kiểm tra DO 

Bùn già Kiểm tra bùn 

Tình trạng yếm khí trong bể 

Aerotank 
Kiểm tra DO 

Nước thải đầu vào có chứa 

các chất độc hại 

Kiểm tra bùn bằng kính hiển vi đối 

với VSV Protozoa. 

Bùn trong bể Aerotank 

có xu hướng trở nên 

đen. 

Sự thông khí không đủ, tạo 

vùng chết và bùn nhiễm 

khuẩn thối 

Kiểm tra DO trong bể Aerotank 

Váng bọt màu nâu đen 

bền vững trong bể 

Aerotank mà phun nước 

vào cũng không thể phá 

vỡ ra. 

F/M quá thấp 

Nếu F/M nhỏ hơn nhiều so với 

F/m thông thường thì đây chính là 

nguyên nhân. 

Lớp sóng bọt trắng dày 

trong bể Aerotank 

MLSS quá thấp Kiểm tra MLSS 

Sự có mặt của những chất Nếu mức MLSS thích hợp nguyên 
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hoạt động bề mặt không phân 

hủy sinh học 

nhân có thể là do sự có mặt của 

chất hoạt động bề mặt. 

Nồng độ MLSS ở hai bể 

Aerotank khác nhau. 

Lưu lượng nước thải, bùn 

phân phối tới các bể 

Aerotank không đều nhau. 

Kiểm tra lưu lượng tới mỗi bể 

Đệm bùn quá dày trong 

bể lắng thứ cấp và có thể 

trôi theo dòng ra 

Tốc độ bơm bùn hồi lưu, bơm 

bùn không đủ 
Kiểm tả lại các bơm bùn 

Lưu lượng tăng quá cao làm 

quá tải bể lắng 

Kiểm tra tổng lưu lượng vào bể 

lắng. 

Lớp bùn chảy tràn qua 

một phần của máng tràn 

của bể lắng thứ cấp. 

Lưu lượng phân phối vào 

máng tràn bể lắng không đều. 
Kiểm tra máng tràn. 

Nồng độ bùn trong bùn 

hồi lưu thấp 

(<8000mg/l) 

Tốc độ bơm bùn hồi lưu hoặc 

bùn dư quá cao 

Kiểm tra nồng độ bùn hồi lưu, 

kiểm tra khả năng lắng (chỉ SV) 

Sự sinh trưởng của vi sinh vật 

dạng sợi 

Kiểm tra bằng kính hiển vi, đo 

DO, pH, nồng độ nito 

Có lớp bọt dày và nhớt 

trong bể Aerotank 
Không đủ dinh dưỡng Kiểm tra tỷ lệ BOD:N:P 

Bảng 4. 37 Sự cố máy móc thiết bị 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân dự đoán 

 

 

 

 

 

 

Bơm 

Bơm ngừng hoạt động thường 

xuyên 
Bơm bị ngẹt 

Nước bơm lên quá ít 

Cánh bơm bị hỏng 

Chiều quay của motor sai 

Van máy bơm chưa mở hoặc chưa mở hết 

Bơm bị kẹt rác 

Bơm không dừng khi mức nước 

trong bể đạt mức báo tắt bơm của 

phao mực nước 

Điện cục bị bẩn 

Bơm không khời động được hay Chưa có điện 
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vừa khời động thì ngừng ngay 

 Cánh bơm bị ket 

 

 

 

 

 

 

 

Máy 

thổi khí 

 

 

Máy thổi khí không chạy 

Điện thế giảm 

Motor hỏng hoặc bị lắp ráp sai 

Có màng bám trên thiết bị 

Dây đại bị trượt 

Dây đai bị đứt 

Đứt cầu trì 

Không có khí 

Van cổng đóng 

Có vật cản hoặc đường ống bị rò rỉ 

Máy thổi khí quay ngược 

Tiếng ồn khác thường 

Cạn dầu 

Hộp số hỏng 

Tiếng ồn khác thường 

Van an toàn đang mở 

Máy nóng bất thường 

Dây cu-roa rất căng 

Áp suất đầu ra bị tăng quá mức cho phép 

Nhiệt độ trong phòng đặt máy quá cao 

(trên 40oC) 

Bộ lọc trong ống bơm bị tắc, quá bẩn 

Bơm 

định 

lượng 

Lưu lượng thấp hơn mong đợi 

Có khí trong bơm 

Dầu hút bơm quá cao 

Áp lực hơi nước quá cao  ( hút hóa chất 

trong bồn) 

Lưu lượng bất thường hoặc cao 

hơn yêu cầu 
Áp lực hút vượt quá áp lực đấy 

Rò rỉ hóa chất Van hay lò xo bị lỗi 

Motor 

khuấy 
Motor không làm việc 

Chưa có điện 

Tủ điều khiển bị lỗi 

Bị nghẹt 
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Motor rung và ồn 
Khô dầu 

Lắp đặt không chắc chắn 

 f. Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 4. 38 Sự cố với hệ thống xử lý khí thải 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân dự đoán 

Quạt hút - Quạt không chạy 

- Không hút được khí ra 

- Tiếng ồn khác thường 

- Quạt nóng bất thường 

- Điện thế giảm 

- Hỏng mô tơ 

- Cánh quạt bị hỏng 

- Bụi bám vào mô tơ 

- Có vật cản trên đường 

thoát khí 

- Quạt chạy không tải 

Ống chính, ống nhánh - Ống không hút được bụi 

- Phát sinh bụi tại đường 

dẫn bụi 

- Đường ống chính, ống 

nhánh bị tắc, nghẽn 

- Đường ống bị rò rỉ, hỏng 

Máy lọc không khí - Máy không chạy khi bật 

công tắc 

- Khí thải đầu ra vượt quy 

chuẩn cho phép 

- Máy phát ra tiếng kêu lạ 

- Điện thế giảm 

- Hệ thống điện bị đứt, hỏng 

- Màng hấp phụ, vật liệu 

hấp phụ quá tải, quá thời 

gian sử dụng không được 

thay thế 

- Có vật lạ hoặc bụi bẩn mắc 

vào trong máy lọc 

 

 g. Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

 Các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN như hỏng 

hóc các thiết bị khuấy, thiết bị cấp khí, thiết bị bơm hóa chất khử trùng gặp trục trặc dẫn 

đến vi sinh vật có hại trong nước thải không được xử lý triệt để; lượng nước thải thu gom 

quá tải so với công suất của hệ thống xử lý... Các sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước 

thải của KCN dẫn đến nước thải xả ra môi trường không đảm bảo yêu cầu, hệ thống dừng 

hoạt động, dẫn đến nước thải của công ty không được thu gom để xử lý, tình trạng kéo dài 
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sẽ dẫn đến dự án dừng hoạt động. 

 h. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

 Khi dự án đi vào hoạt động chính thức, nguy cơ xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm đối 

với cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án như: 

 Dự án tổ chức nấu ăn ca vì vậy nếu đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm cho bếp ăn 

không đảm bảo vệ sinh, thức ăn bị nhiễm khuẩn hoặc các dụng cụ nấu ăn không được rửa 

sạch sẽ thì dễ gây ra ngộ độc thực phẩm; 

 Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất, ôi thiu. Một số loại thực phẩm khi để lâu 

hoặc bị ôi thiu thường phát sinh ra các loại chất độc (dầu, mỡ dùng đi dùng lại nhiều lần). 

Các chất này không bị phá hủy hay giảm khả năng gây độc khi được đun sôi.  

 Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học như kim loại nặng (thực phẩm được 

nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị ô nhiễm các kim loại nặng); 

do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do phụ gia thực phẩm. 

Khi bị ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và gây gián đoạn quá trình 

sản xuất của dự án. 

 i. Sự cố an ninh trật tự xã hội 

 Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự 

án là 300 người làm gia tăng đáng kể dân số khu vực thực hiện dự án, do vậy sẽ làm phát 

sinh một số sự cố về an ninh trật tự xã hội như:  

 Xảy ra xô xát, tranh chấp, có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của người khác; 

 Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng; đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh 

nhau; 

 Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối; tập trung đông người trái pháp luật tại 

nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm; 

 Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, công cộng trong khoảng 

22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; 

2.5.2. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 a. Đối với sự cố cháy nổ: Tại nhà máy sẽ lắp đặt các hệ thống phòng chống cháy nổ 

và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy sau: 

 * Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật chuyên 
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dùng để dập tắt đám cháy khi hỏa hoạn xảy xa. Việc lắp đặt hệ thống này để cho lực lượng 

chữa cháy của nhà máy dễ dàng triển khai thực hiện đảm bảo nhanh, chóng thuận tiện. Hệ 

thống chữa cháy bao gồm: 

 - Hệ thống đường ống; gồm đường ống chính và các đường ống phân nhánh được 

làm bằng ống thép tráng kẽm các loại. 

 - Họng nước chữa cháy để phun nước vào đám cháy. Mỗi họng nước chữa  cháy 

trong nhà phải có van khóa, một cuộn vòi mềm có chiều dài 20 m, có đủ đấu nối và một 

lăng chữa cháy có d = 13 mm, đặt trong tủ bảo quản riêng biệt. 

 - Van khóa họng nước chữa cháy: Là thiết bị đóng, mở nước từ đường ống ra họng 

nước chữa cháy. Khi xảy ra cháy ở một khu vực nào đó ta chỉ cần triển khai lăng, vòi chữa 

cháy, mở van khóa ở khu vực đó, nước sẽ phun ra chữa cháy kịp thời. 

 * Hệ thống các bình chữa cháy xách tay gồm hai loại: Bình chữa cháy bằng khí CO2 

và bình bột chữa cháy. 

 - Bình chữa cháy bằng khí CO2: CO2 là loại khí không màu, không mùi, không dẫn 

điện, được nén trong bình với áp suất cao (120 at) do vậy CO2 ở dạng tuyết thán khí cón 

có tác dụng làm lạnh chất cháy. Sử dụng khí CO2 để chữa cháy đám cháy thiết bị điện có 

điện áp dưới 1000 V, chất rắn, xăng dầu,... Bình bột chữa cháy. Bột chữa cháy là chất 

không độc và không dẫn điện, có hiệu quả chữa cháy cao nên được sử dụng rộng rãi để 

chữa cháy các đám cháy chất rắn, lỏng, khi, thiết bị điện có điện áp dưới 1000V, chất rắn, 

xăng dầu. 

 - Bình bột chữa cháy: Bột chữa cháy là chất không độc, không dẫn điện, hiệu quả 

chữa cháy cao nên sử dụng để chữa cháy các đám cháy rắn, lỏng, khí. 

 Ngoài ra các tiêu chuẩn về an toàn sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt 

là các tiêu chuẩn liên quan đến PCCC. Các thiết bị PCCC cơ học sẽ được bổ sung cho hệ 

thống vòi chữa cháy tự động. 

 Các mạng lưới điện cũng sẽ được nối với các bộ ngắt tự động và được kiểm soát 

bằng một hệ thống tự động. Bên cạnh đó các thiết bị báo cháy và chữa cháy sẽ được lắp 

đặt tại các khu vực của Dự án. 

 Hệ thống PCCC sẽ được thiết kế, lắp đặt và Công ty sẽ trình Phòng Cảnh sát PCCC 

– Công an tỉnh thẩm định, nghiệm thu và xác nhận theo đúng quy định của pháp luật trước 

khi đưa dự án vào hoạt động chính thức. 
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 Trong khu vực dự án phải lắp đặt hệ thống báo cháy nổ, hệ thống thông tin, báo động, 

dự trữ sẵn nguồn nước phục vụ cho PCCC để có thể ứng cứu kịp thời. Đồng thời phải trang 

bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp. Trong ca làm việc công nhân phải luôn 

có mặt tại vị trí của mình, phải thực hiện đúng thao tác kỹ thuật, phải kiểm tra định kỳ các 

thông số kỹ thuật ... Khi phát hiện các hiện tượng bất thường phải báo cáo ngày với người 

có trách nhiệm để xử lý kịp thời. 

 Các máy móc dùng điện phải nối đất chống điện rò, chống tích điện từ. Nhà xưởng, 

máy móc, công trình xây dựng phải thiết kế chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền 

sang đường dây cảm ứng. Đồng thời huấn luyện đội ngũ công nhân nắm vững thao tác 

PCCC và có bảng hướng dẫn chung về từng phương án cụ thể cho toàn thể công nhân viên. 

Ngoài việc lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy thì để phòng ngừa ứng phó với sự 

cố cháy nổ xảy ra trong quá trình quản lý và sử dụng hóa chất, nhiên liệu thì chủ dự án sẽ 

áp dụng các biện pháp sau: 

 - Đối với các loại hóa chất sử dụng sẽ được chủ dự án lưu giữ tại khu vực kho chứa 

riêng đảm bảo các theo đúng quy định về an toàn hóa chất và TCVN 5507:2002 về quy 

phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy 

hiểm, không lưu giữ các chất dễ cháy nổ cạnh các chất duy trì sự cháy. 

 b. Sự cố do thiên tai: Nhà xưởng xây dựng đảm bảo việc tiêu thoát nước. Nếu sự cố 

ngập lụt xảy ra lập tức ngắt điện. Vận chuyển toàn bộ hóa chất đến nơi lưu giữ an toàn, 

phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu thoát nước kịp thời. 

 c. Tai nạn lao động: Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố tai nạn lao động có thể xảy 

ra trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 - Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, giày dép, khẩu trang, mũ, 

găng tay… cho cán bộ công nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất. 

 - Tại các khu vực sản xuất sẽ được dán các loại biển báo, nội quy an toàn lao động 

để cán bộ công nhân viên biết và tuân thủ theo đúng nội quy. 

 - Bố trí thời gian làm việc hợp lý, giảm bớt áp lực và mệt mỏi cho cán bộ công nhân 

viên. 

 - Hàng năm, Công ty tiến hành mở các lớp tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ 

công nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất của Công ty, đặc biệt là công nhân vận 

hành nồi hơi, công nhân vận hành các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, công nhân kho 
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nguyên liệu. 

 - Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra thì chủ dự án sẽ lập tức sơ cứu người lao động, 

sau đó nhanh chóng đưa người lao động đến trạm y tế gần nhất. 

 - Hàng năm tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên 

làm việc tại Công ty để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cán bộ công nhân viên có đáp ứng 

được yêu cầu của Công việc đặt ra hay không. 

 d. Sự cố rò rỉ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất:  

 Quá trình lưu trữ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất và sử dụng có thể xảy ra các sự 

cố rò rỉ gây ô nhiễm môi trường và sự cố cháy nổ. Để phòng ngừa sự cố này có thể xảy ra, 

công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 - Khu vực nhập hàng hóa chất: Khi hàng vào kho, công ty có bộ phận kiểm tra chất 

lượng. Ở khâu này sẽ kiểm soát và tách riêng các bao bì bị đổ vỡ và rách trong quá trình 

nhận hàng và vận chuyển. 

 Nhân viên được huấn luyện thường xuyên về vận hành xe nâng để đảm bảo không 

xảy ra đổ bể hàng hóa trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra thiết bị nâng chuyển 

để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành xếp dỡ các kiện hàng. 

 - Kho chứa hóa chất: Ưu tiên sử dụng Pallet chắc chắn hoặc tủ đựng các hóa chất để 

tránh lăn đổ, xê dịch. 

 + Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không cao quá 2m. 

 + Các thùng hàng luôn được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo nắp thùng luôn ở 

tình trạng đóng kín. 

 - Khu vực sử dụng hóa chất: Công nhân được huấn luyện kỹ thuật các thao tác sản 

xuất để đảm bảo không để rơi vãi nguyên liệu hóa chất ra ngoài môi trường. 

 Khi có sự cố tràn đổ hóa chất trong quá trình sử dụng công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp để khắc phục như sau: 

 + Di tản mọi người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực đổ tràn hóa chất 

 + Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp: Áo dài, Bao giày, Găng tay, khẩu trang. 

 + Vứt bỏ những mảnh kính và những mảnh vụn khác (nếu có) bằng cách dùng miếng 

lót thấm. Để trong một thùng thích hợp dành cho vật bén nhọn. 

 + Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và chứa trong túi bịt kín. 

 + Chứa tất cả những vật liệu bị vấy nhiễm hóa chất trong túi bịt kín. 
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 + Tất cả túi bịt kín và vật liệu bị nhiễm chứa trong thùng chuyên dụng đựng chất thải 

nguy hại và vận chuyển về khu lưu giữ chất thải nguy hại. 

e. Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án  

 - Đối với hệ thống xử lý sơ bộ nước thải (bể tự hoại): 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các 

sự cố (tắc nghẽn bồn cầu, tắc nghẽn đường ống thoát khí của bể có thể xảy ra). 

+ Bổ sung chế phẩm vi sinh định kì để đảm bảo hiệu quả xử lý của bể tự hoại. 

+ Các bể tự hoại trong khu vực dự án thường xuyên được kiểm tra tình trạng và thực hiện 

hút hầm cầu định kì khoảng 6 tháng/1 lần.  

- Đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: 

Bảng 4. 39 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố trong bể xử lý 

Biêu hiện Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

Bùn nổi trên bề 

mặt bể lắng 

Vi sinh vật dạng sợi 

(Filamentous) chiếm 

số lượng lớn trong 

bùn 

Nếu sv tại bể 

Aerotank<100, có thể 

không phải do nguyên 

nhân 1a; dùng kính 

hiển vi để kiểm tra 

xem có vi khuẩn dạng 

sợi trong bùn hay 

không. 

Nếu DO tại đầu cuối bể 

Aerotank<1,5mg/l, 

tăng lượng khí thổi vào 

bể MBBR và Aerotank 

để DO tại cuối bể 

Aerotank>2mg/l 

Giảm F/M 

Tăng thơi gian lưu hồi 

bùn và giảm hoặc dừng 

việc thải bùn. 

Bổ sung thiếu hụt dinh 

dưỡng để tỷ số đạt 

BOD:N:P = 100:5:1. 

Tăng pH đến 7. 

Quá trình denitrat 

hóa xảy ra trong bể 

lắng thứ cấp; các 

bóng khí nito xâm 

Kiểm tra nồng độ 

nitrat ở đầu vào của bể 

Tăng tốc độ bơm bùn 

dư 

Tăng Do trong bể 

Aerotank 
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nhập vào hạt bùn và 

kéo bùn nổi lên trên 

mặt nước 

Tăng F/M 

Giảm lưu lượng nước 

thải nếu sự tăng tốc độ 

bơm bùn dư không có 

hiệu quả 

Nước thải sau xử 

lý có màu đục 

Bể Aerotank bị 

khuấy trộn quá 

mạnh 

Kiểm tra DO 
Giảm sự khuấy trộn 

trong bể Aerotank 

Bùn già Kiểm tra bùn 
Tăng lượng thải bùn, 

giảm bùn hồi lưu 

Tình trạng yếm khí 

trong bể Aerotank 
Kiểm tra DO 

Tăng DO trong bể 

Aerotank>1,5mg/l. 

Nước thải đầu vào 

có chứa các chất độc 

hại 

Kiểm tra bùn bằng 

kính hiển vi đối vơi 

VSV Protozoa. 

Phân lập lại VSV nếu 

có thể 

Dừng thải bùn; hồi lưu 

lại toàn bộ bùn trong bể 

lắng để thiết lập lại 

quần thể vi sinh. 

Bùn trong bể 

Aerotank có xu 

hướng trở nên đen 

Sự thông khí không 

đủ, tạo vùng chết và 

bùn nhiễm khuẩn 

thối 

Kiểm tra DO trong bể 

Aerotank 

Kiểm tra thiết bị thổi 

khí 

Tăng công suất thổi khí 

Váng bọt màu nâu 

đen bền vững trong 

bể Aerotank mà 

phun nước vào 

cũng không thể 

phá vỡ ra 

F/M quá thấp 

Nếu F/M nhỏ hơn 

nhiều so với F/m 

thông thường thì đây 

chính là nguyên nhân. 

Tăng lượng bùn thải để 

tăng F/M. Tăng lên ở 

tốc độ vừa phải kiểm 

tra cẩn thận. Giảm lưu 

lượng bùn hồi lưu. 

Lớp sóng bọt trắng 

dày trong bể 
MLSS quá thấp Kiểm tra MLSS 

Giảm bùn thải, tăng hồi 

lưu bùn 
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Aerotank Sự có mặt của những 

chất hoạt động bề 

mặt không phân hủy 

sinh học 

Nếu mức MLSS thích 

hợp nguyên nhân có 

thể là do sự có mặt của 

chất hoạt động bề mặt. 

Giám sát những dòng 

thải mà có thể chứa các 

chất hoạt động bề mặt. 

Nồng độ MLSS ở 

hai bể Aerotank 

khác nhau. 

Lưu lượng nước 

thải, bùn phân phối 

tới các bể Aerotank 

không đều nhau. 

Kiểm tra lưu lượng tới 

mỗi bể 

Điều hòa lưu lượng 

phân phối 

Đệm bùn quá dày 

trong bể lắng thứ 

cấp và có thể trôi 

theo dòng ra 

Tốc độ bơm bùn hồi 

lưu, bơm bùn không 

đủ 

Kiểm tả lại các bơm 

bùn 

Kiểm tra lại bơm bùn 

và đường ống bùn 

Tăng lưu lượng bơm 

bùn hồi lưu, bơm bùn 

dư và giám sát độ sâu 

đệm bùn một cách 

thường xuyên. 

Lưu lượng tăng quá 

cao làm quá tải bể 

lắng 

Kiểm tra tổng lưu 

lượng vào bể lắng. 

Thiết lập lưu lượng ở 

điều kiện cân bằng. 

Tính toán lại chế độ 

vận hành của hệ thống. 

Lớp bùn chảy tràn 

qua một phần của 

máng tràn của bể 

lắng thứ cấp. 

Lưu lượng phân 

phối vào máng tràn 

bể lắng không đều. 

Kiểm tra máng tràn. 

Điều chỉnh mức dòng 

ra trong máng tràn. 

Kiểm tra và điều chỉnh 

tấm chắn 

Nồng độ bùn trong 

bùn hồi lưu thấp 

(<8000mg/l) 

Tốc độ bơm bùn hồi 

lưu hoặc bùn dư quá 

cao 

Kiểm tra nồng độ bùn 

hồi lưu, kiểm tra khả 

năng lắng (chỉ SV) 

Giảm tốc độ hồi lưu 

bùn 

Sự sinh trưởng của 

vi sinh vật dạng sợi 

Kiểm tra bằng kính 

hiển vi, đo DO, pH, 

nồng độ nito 

Tăng DO, tăng pH lên 

giá trị yêu cầu, bổ sung 

Nito và Clo 

Có lớp bọt dày và Không đủ dinh Kiểm tra tỷ lệ Cung cấp dinh dưỡng 
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nhớt trong bể 

Aerotank 

dưỡng BOD:N:P 

Bảng 4. 40 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố thiết bị 

Thiết 

bị 
Sự cố Nguyên nhân dự đoán Biện pháp khắc phục 

 

 

 

 

 

 

Bơm 

Bơm ngừng hoạt động 

thường xuyên 
Bơm bị ngẹt 

Kéo bơm lên và vệ sinh 

sinh vật làm nghẹt đầu 

vào 

Nước bơm lên quá ít 

Cánh bơm bị hỏng Thay cánh bơm 

Chiều quay của motor 

sai 

Kiểm tra và đảo chiều 

quay của motor 

Van máy bơm chưa mở 

hoặc chưa mở hết 
Mở van 

Bơm bị kẹt rác Kéo bơm lên vệ sinh bơm 

Bơm không dừng khi 

mức nước trong bể đạt 

mức báo tắt bơm của 

phao mực nước 

Điện cục bị bẩn Vệ sinh điện cực 

Bơm không khởi động 

được hay vừa khởi động 

thì ngừng ngay 

Chưa có điện Kiểm tra việc đầu nối 

Cánh bơm bị ket 
Kiểm tra bơm và làm 

sạch cánh 

 

 

 

 

Máy 

thổi 

khí 

 

 

 

Máy thổi khí không chạy 

Điện thế giảm 
Báo nhận viên điện để 

khắc phục 

Motor hỏng hoặc bị lắp 

ráp sai 

Xác định nguyên nhân và 

khắc phục 

Có màng bám trên thiết 

bị 
Loại bỏ màng bám 

Dây đai bị trượt 
Hiệu chỉnh lại vị trí dây 

đai 

Dây đai bị đứt Thay dây đai 
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Đứt cầu trì 
Xác định nguyên nhân và 

thay cầu trì 

Không có khí 

Van cổng đóng Mở van cổng 

Có vật cản hoặc đường 

ống bị rò rỉ 
Loại bỏ vật cản 

Máy thổi khí quay 

ngược 
Yêu cầu thợ điện đổi pha 

Tiếng ồn khác thường 

Cạn dầu 

Điền dầu đến mức thích 

hợp (mức được đánh dấu 

trên mưc này) 

Hộp số hỏng Thay hộp số 

Tiếng ồn khác thường Thay vòng đệm 

Van an toàn đang mở Kiểm tra vị trí van an toàn 

Máy nóng bất thường 

Dây cu-roa rất căng 
Kiểm tra điều chỉnh lại 

dây cu-roa 

Áp suất đầu ra bị tăng 

quá mức cho phép 

Kiểm tra các van xem đã 

mở hết chưa. Kiểm tra đĩa 

khí xem có bị nhẹt không 

(có khí được thổi lên 

không ) và khặc phục 

Nhiệt độ trong phòng đặt 

máy quá cao (trên 40oC) 

Kiểm tra nhiệt độ tại nơi 

đặt máy thổi khí 

Bộ lọc trong ống bơm bị 

tắc, quá bẩn 

Tháo bộ lọc, vệ sinh hoặc 

thay mới tùy tình trạng 

Bơm 

định 

lượng 

Lưu lượng thấp hơn 

mong đợi 

Có khí trong bơm 
Nâng lưu lượng bơm đến 

tối đa 

Dầu hút bơm quá cao 

Hạ độ cao đầu hút bơm 

cách đáy bồn 10cm (tránh 

hút cặn và đảm bảo cột áp 

nước ở đầu hút) 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Nhà máy bao bì An Hưng Thịnh” 

 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường                 Trang 102                    

Địa chỉ: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên               Điện thoại: 02213713050 

Áp lực hơi nước quá cao  

(hút hóa chất trong bồn) 

Tăng cột áp nước ở đầu 

hút  (pha thêm hóa chất ) 

Lưu lượng bất thường 

hoặc cao hơn yêu cầu 

Áp lực hút vượt quá áp 

lực đấy 

Tăng áp lực hút bằng van 

giảm áp 

Rò rỉ hóa chất Van hay lò xo bị lỗi Thay mới 

Motor 

khuấy 

Motor không làm việc 

Chưa có điện Kiểm tra điện 

Tủ điều khiển bị lỗi Kiểm tra tủ điện 

Bị nghẹt Kiểm tra motor 

Motor rung và ồn 
Khô dầu 

Thêm dầu (đạt mức được 

đánh dấu trên máy) 

Lắp đặt không chắc chắn Kiểm tra và lắp đặt lại 

*) Biện pháp ứng phó 

Nếu sự cố trạm XLNTTT ngừng hoạt động do nguyên nhân mất điện lưới thì sẽ khắc 

phục bằng cách đưa máy phát điện dự phòng đi vào hoạt động và đổi điện nguồn, các thiết 

bị công nghệ phục vụ quá trình xử lý sẽ vận hành bình thường. 

Khi có sự cố xảy ra, giữ nguyên nước thải tại các bể, không xả thải nước chưa xử lý 

ra môi trường, nước thải mới phát sinh được lưu giữ tại hố thu gom và bể điều hòa. Hố thu 

gom 22 m3 và bể điều hòa 22 m3 đều có thể đóng vai trò lưu giữ nước tạm thời trong thời 

gian hệ thống gặp sự cố. Với tổng thể tích 44 m3 hoàn toàn có thể lưu chứa toàn bộ nước 

thải sinh hoạt phát sinh của dự án (25 m3/ngày) trong vòng 2 ngày. Thêm vào đó, các bể 

xử lý của dự án được xây dựng với thể tích tương đối lớn, nên cũng có thể đóng vai trò 

lưu chứa nước thải khi hệ thống xử lý gặp sự cố. 

Đồng thời, khi gặp sự cố vượt quá khả năng lưu chứa của hố thu gom và bể điều hòa, 

dự án sẽ cho dừng hoạt động sản xuất, tiến hành ngay các biện pháp khắc phục sự cố, đảm 

bảo khi hệ thống hoạt động bình thường mới sản xuất trở lại. 

f. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố của các hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

Bảng 4. 41 Biện pháp xử lý sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân dự 

đoán 

Biện pháp khắc 

phục 

Quạt hút - Quạt không chạy - Điện thế giảm 1. Kiểm tra quạt, 
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- Không hút được 

khí ra 

- Tiếng ồn khác 

thường 

- Quạt nóng bất 

thường 

- Hỏng mô tơ 

- Cánh quạt bị hỏng 

- Bụi bám vào mô tơ 

- Có vật cản trên 

đường thoát khí 

- Quạt chạy không tải 

mô tơ, vệ sinh 

định kỳ 

2. Kiểm tra các 

đầy đấu nối 

3. Kiểm tra điện 

áp làm việc 

Ống chính, ống 

nhánh 

- Ống không hút 

được bụi 

- Phát sinh bụi tại 

đường dẫn bụi 

- Đường ống chính, 

ống nhánh bị tắc, 

nghẽn 

- Đường ống bị rò rỉ, 

hỏng 

1. Kiểm tra hệ 

thống đường ống 

định kỳ 

2. Vệ sinh đường 

ống định kỳ 

Máy lọc không khí - Máy không chạy 

khi bật công tắc 

- Khí thải đầu ra 

vượt quy chuẩn cho 

phép 

- Máy phát ra tiếng 

kêu lạ 

- Điện thế giảm 

- Hệ thống điện bị 

đứt, hỏng 

- Màng hấp phụ, vật 

liệu hấp phụ quá tải, 

quá thời gian sử dụng 

không được thay thế 

- Có vật lạ hoặc bụi 

bẩn mắc vào trong 

máy lọc 

- Vận hành không 

đúng cách 

1. Hướng dẫn vận 

hành cho cán bộ 

sử dụng 

2. Kiểm tra kỹ 

thuật, vệ sinh định 

kỳ 

3. Thay thế màng 

lọc định kỳ theo 

quy định 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

 Cán bộ vận hành phải được đào tạo để vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải,.... tuyệt 

đối không tự động vận hành hệ thống hoặc vận hành sai quy trình hướng dẫn. Cụ thể đào 

tạo là: 

 + Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn công trình xử lý.  

 + Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, 

hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kì máy móc 

thiết bị, thay thế màng lọc đúng tần xuất khuyến cáo. 
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 + Trang bị sẵn sàng một số bộ phận dễ hư hỏng như: chụp hút, đường ống dẫn 

 + Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.  

 Biện pháp ứng phó sự cố: 

 Khi có nguy cơ cháy nổ, hỏng hóc hệ thống xảy ra nhà máy sẽ tiến hành các biện 

pháp ứng phó như sau: 

 + Di chuyển toàn bộ cán bộ công nhân viên ra khỏi khu vực nguy hiểm, sơ cấp cứu 

cho công nhân bị thương. 

 + Ngừng hoạt động hệ thống xử lý và các bộ phận sản xuất liên quan,… chỉ hoạt 

động trở lại sau khi đã khắc phục xong sự cố. 

 + Báo cáo lãnh đạo trực tiếp để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý trong thời gian 

ngắn nhất. 

 Ngoài ra, đối với sự cố kho lưu giữ chất thải tạm thời, biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó như sau: 

 + Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy 

hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ.  Mỗi 

khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao 

động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

 + Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

 Do đó, đơn vị được  thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng 

và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

g. Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải của KCN: Khi hệ thống xử lý nước thải 

của KCN xảy ra sự cố dẫn đến nước thải không được xử lý đạt quy chuẩn đã thải ra ngoài 

môi trường. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 - Dừng xả thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN để giảm thiểu lưu lượng 

nước thải đổ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

 - Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chủ đầu tư hạ tầng KCN, của 

cơ quan chức năng khi có các sự cố xảy ra. 

 - Khi chủ đầu tư hạ tầng KCN thông báo đã khắc phục xong sự cố, cho phép các công 

ty trong KCN thoát nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN, khi đó công 
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ty sẽ mới thực hiện thoát nước thải sau khi đã xử lý đảm bảo quy chuẩn của KCN vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải của KCN; đồng thời cho các công đoạn sản xuất của dự án 

hoạt động bình thường trở lại. 

h. Sự cố ngộ độc thực phẩm: Do dự án nấu ăn ca cho công nhân nên để phòng ngừa và 

giảm thiểu tác động của sự cố ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra tại dự án thì dự án sẽ tổ 

chức giám sát điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm của dự án: 

 - Lựa chọn và hợp đồng cụ thể chi tiết với đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm đảm 

bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 - Khu vực bố trí khu ăn uống đảm bảo các điều kiện vệ sinh, an toàn, sạch sẽ cho 

công nhân. 

i. Sự cố mất trật tự an ninh xã hội: Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của sự cố mất 

an ninh trật tự khu vực thực hiện dự án thì chủ dự án xây dựng các nội quy, quy chế làm 

việc tại dự án. Mở các lớp tuyên truyền, giáo dục ý thức cho cán bộ công nhân viên nhằm 

hạn chế mâu thuẫn xảy ra. Khi phát hiện ra các mâu thuẫn xảy ra, chủ dự án sẽ nhanh 

chóng tìm hiểu nguyên nhân và tiến hành hòa giải giữa các bên. Ngoài ra chủ dự án cũng 

tiến hành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý cán bộ công nhân viên 

của dự án để tránh các tệ nạn xã hội có thể xảy ra. 

2.6. Biện pháp BVMT đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả 

nước thải vào công trình thủy lợi (không có). 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
a. Danh mục, tiến độ thực hiện các công trình BVMT 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cùng với kế hoạch thực 
hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án được tổng hợp qua các bảng sau: 

Bảng 4. 42 Bảng danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

TT Danh mục các công trình 

 

Đơn vị 
Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Tiến độ thực 

hiện/hoàn thành 

Trách 
nhiệm 

thực 
hiện 

1 
Hệ thống thu gom và thoát nước 
mưa chảy tràn 

01 Hệ 

thống 100 

Hoàn thành xong 

cùng với giai đoạn 
xây dựng 

 

 

 
2 Hệ thống thu gom và thoát nước 01 Hệ 100 Hoàn thành trước 
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thải thống khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm 

 

 

 

 

 

Công 
ty 

TNHH 
bao bì 

An 
Hưng 

Thịnh 

3 
Bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải 
sinh hoạt 

04 Bể tự 
hoại 100 

Hoàn thành trước 
khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm 

4 Bể tách dầu mỡ 
01 bể 

60 
Hoàn thành trước 
khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm 

5 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung 

01 Hệ 
thống 800 

Hoàn thành trước 
khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm 

6 
Khu lưu giữ chất thải, thùng chứa 
chất thải 

03 
phòng, 

các 

thùng 
chứa 

300 

Hoàn thành trước 
khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm 

7 Hệ thống cây xanh, mặt nước 
01 hệ 
thống 200 

Hoàn thành trước 
khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm 

8 Hệ thống xử lý khí thải 
01 hệ 
thống 200 

Hoàn thành trước 
khi dự án đi vào vận 

hành thử nghiệm 

9 Hệ thống thông thoáng nhà xưởng 
02 hệ 
thống 400 

Hoàn thành trước 
khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm 

 

 (Giá ở bảng trên chỉ có ý nghĩa tham khảo và được ước tính dựa trên giá tại thời 

điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khi triển khai dự án thực tế giá của công 
trình sẽ được xác lập trên cơ sở giá vật liệu nhân công thời điểm xây dựng) 

b. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện xây dựng và vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường đúng theo quy định của pháp luật. 
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Hình 4. 5 Bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Trong đó cơ chế báo cáo công việc giữa các bộ phận như sau: 

- Các nhân viên phụ trách báo cáo công việc của mình có trách nhiệm báo cáo tình 

hình thực hiện công việc với người quản lý trực tiếp (bằng văn bản, email, báo cáo bằng 
lời,…) có thể theo ngày, tuần, tháng,… hay báo cáo gấp khi có sự cố. 

- Người quản lý có trách nhiệm báo cáo, đề xuất kế hoạch hoạt động của bộ phận 

môi trường với ban lãnh đạo theo quy định (hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng) hoặc 
báo cáo ngay khi gặp các sự cố vận hành các công trình bảo vệ môi trường để sự cố được 

khắc phục nhanh và hiệu quả nhất. 

- Báo cáo định kì gửi các cơ quan quản lý nhà nước (kế hoạch vận hành các công 

trình bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường định kì): có thể nộp trực tiếp tại bộ 
phận tiếp nhận của các cơ quan, hay chuyển phát qua đường bưu điện, nộp trực tuyến. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Khi Dự án được triển khai, sẽ có những tác động nhất định tới tình hình dân cư, điều 
kiện kinh tế - xã hội của khu vực cho nên việc đi sâu phân tích và đánh giá cụ thể cho từng 

đối tượng xã hội là hợp lý và cần thiết. Mục tiêu của báo cáo đánh giá tác động môi trường 
là xác định các ảnh hưởng tiềm tàng về môi trường, xã hội và sức khỏe bởi sự hoạt động 

của dự án gây ra, nhằm đưa ra những quyết định khoa học và hợp lý để có biện pháp giảm 
thiểu tác động bất lợi tới môi trường có hiệu quả. 

Ban lãnh đạo dự án 

Bộ phận môi trường/ESH dự án 

Người quản lý: chịu trách nhiệm chung quản lý chung, 

lên kế hoạch quản lý môi trường hàng năm, dự toán chi 

phí, vận hành các công trình BVMT, giám sát công việc 

của toàn thành viên bộ phận, báo cáo công việc tới ban 

lãnh đạo,…. 

Nhân viên VSMT: chịu trách nhiệm thu 

gom phân loại rác thải, quét dọn vệ sinh, 

chăm sóc cây xanh,…., đề xuất thay thế 

thiết bị trong phạm vi công việc. 

Nhân viên kỹ thuật: vận hành, bảo 

dưỡng các công trình BVMT, đề xuất 

thay thế, bổ sung thiết bị trong phạm vi 

công việc của mình. 
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* Các phương pháp đánh giá: Để hoàn thiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 
trường của dự án, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư sử dụng các phương pháp: Phương pháp 

thống kê, Phương pháp lấy mẫu phân tích kiểm tra, Phương pháp đánh giá nhanh, Phương 
pháp so sánh, Phương pháp phân tích tổng hợp. Các phương pháp áp dụng rất phổ biến 

trong công tác lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam cũng như trên thế 
giới do đó kết quả đánh giá là đủ độ tin cậy. Cụ thể: 

Phương pháp so sánh: Từ kết quả phân tích được so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn 

theo quy định, do đó kết quả có độ tin cậy cao. 

Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993: độ tin 

cậy trung bình. Do đặc thù của phương pháp đánh giá dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức 
Y tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: độ tin 

cậy cao. Do việc thực hiện bằng các thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện đại và dựa vào 
phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn. Do đó kết quả đảm bảo độ tin cậy. 

Phương pháp lập bảng kê: Dựa trên thông tin đầy đủ, có cơ sở và đảm bảo độ tin cậy, 

tư vấn thu thập và xử lý số liệu khí tượng, thuỷ văn, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án để 
đánh giá nguy cơ bị ảnh hưởng của dự án tới môi trường. Do đó độ tin cậy của phương 

pháp cao. 

Phương pháp khảo sát: khảo sát, thu thập số liệu về hệ sinh thái khu vực để đánh giá 
mức độ tác động, khả năng tác động của dự án. Độ tin cậy của phương pháp cao. 

* Những người tham gia lập Báo cáo đề có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm 
thực tiễn và được đào tạo bài bản. 

* Báo cáo đã xác định được phạm vi và những khả năng ảnh hưởng của dự án đối 

với môi trường tự nhiên. Các đánh giá có độ tin cậy cao thông qua việc phân tích cụ thể 
các nguồn gây tác động (liên quan đến chất thải và không chất thải), các số liệu tính toán 

định lượng và cụ thể hoá cả về không gian, thời gian, đồng thời, chỉ ra những rủi ro của sự 
cố môi trường có thể xảy ra khi Dự án đi vào hoạt động. 

* Các đối tượng và mục tiêu đánh giá được phân tích cụ thể, đầy đủ và chi tiết phù 

hợp với đặc thù của Dự án.  
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Chương V 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
 - Nguồn phát sinh nước thải: chỉ bao gồm nước thải sinh hoạt, toàn bộ nước thải 

phát sinh được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 21 m3/ngày. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu 

chuẩn đấu nối của KCN Minh Quang sẽ tiếp tục được đấu nối với hệ thống thu gom nước 

thải của KCN qua 01 điểm đầu nối để đưa tới hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

tiếp tục xử lý đạt QCCP trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

+ Các thông số thực hiện quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa 
tan, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (NO3

-) (tính theo N), dầu mỡ động 

thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), tổng coliform. 

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: theo tiêu chuẩn nước thải của KCN Minh 

Quang. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: tại dự án có 01 điểm đấu nối nước thải toàn dự án với hệ thống 

thu gom nước thải của KCN là hố gas đấu nối nước thải GT.17 (chất liệu BTCT kích thước 

D800×800mm). 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải của KCN và đưa tới hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN tiếp tục xử lý đạt QCCP trước khi xả thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép với khí thải 
-  Nguồn phát sinh khí thải:  

+ 01 mẫu khí thải sau xử lý tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải quá trình in 

-  Lưu lượng xả khí thải tối đa: 11.500 m3/h. 

-  Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, Toluen 

 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT 

- Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải: 

Khí thải sau xử lý thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí 
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thải của dự án. 

3.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

-  Không có. 

4.  Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại (nếu có) 

- Không có. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất (nếu có) 

- Không có. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

a. Đối với chất thải sinh hoạt 

*) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên:  

45.000 Kg/năm 

*) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTSH: 
- Thiết bị lưu chứa: thùng rác nhựa HDPE chuyên dụng 240 lít, thùng rác nhựa 

chuyên dụng HDPE 660 lít; bao bì mềm bằng túi nilon. 
- Kho/khu vực lưu chứa: diện tích 20m2; kết cấu tường xây, mái tôn màu xà gồ 

thép C150×50×20×1,8; sàn xi măng bê tông kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa 
chảy tràn từ bên ngoài vào. 

b. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

*) Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh thường xuyên:   

Bảng 5. 1 Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải Đơn vị 
Số 

lượng  

Nguồn gốc phát sinh 

1 Sản phẩm lỗi hỏng Kg/năm 1.200 Từ khu sản xuất 

2 

Giấy báo, thùng cattong,… 
phát sinh từ khu vực văn 

phòng 

Kg/năm 200 
Từ khu sản xuất, văn 

phòng 

3 
Bùn cặn tử hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt  
Kg/năm 7.600 

Từ hệ thống xử lý nước 

thải 

4 

Vật liệu lọc thải từ hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt 
(không thường xuyên (do 

định kì 3÷6 tháng thay 1 lần) 

Kg/năm 120 
Từ hệ thống xử lý khí 

thải 
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5 

Bùn thải từ quá trình nạo vét 
hệ thống thu gom thoát nước 

mưa (không thường xuyên) 

Kg/năm 862 
Từ bể phốt, cống thoát 

nước… 

6 TỔNG Kg/năm 9.982  

 
*) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 
- Thiết bị lưu chứa: thùng phi nhựa HDPE 120 lít, 200 lít; bao bì mềm bằng túi 

nilon. 
- Kho/khu vực lưu chứa: diện tích 20m2; kết cấu kiên cố tường xây vật liệu gạch 

trát vữa sơn chống thấm, mái đổ trần BTCT; sàn bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm 
thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có cửa ra vào kết cấu thép. 

c. Đối với chất thải nguy hại 

*) Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh thường xuyên:   

Bảng 5. 2 Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã chất thải 

nguy hại 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 300 

2 
Hộp mực in thải, hộp mực 

dung môi thải  
Rắn/ lỏng 08 02 04 10 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 50 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 12 01 04 20 

5 
Dầu mỡ bảo trì, bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị thải bỏ 
Lỏng 17 02 03 100 

6 Than hoạt tính thải Rắn 18 02 01 30 

Tổng cộng 510 

*) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng phi nhựa HDPE 120 lít; 200 lít; 60 lít;  
- Kho/khu vực lưu chứa: diện tích 20m2; kết cấu kiên cố tường xây vật liệu gạch 

trát vữa sơn chống thấm, mái đổ trần BTCT; sàn bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm 

thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; dán nhãn cảnh báo và trang bị đầy đủ 
thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định; có cửa ra vào kết cấu thép. 

7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 
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-  Đảm bảo thực hiện, trang bị đầy đủ các thiết bị trong hệ thống PCCC và có kế 
hoạch thay mới, bổ sung theo quy định. 

-  Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố trong giai 
đoạn vận hành đã nêu ở trên, bao gồm: 

  Biện pháp bảo đảm môi trường làm việc về an toàn lao động. 

  Biện pháp giảm thiểu sự cố tác động an ninh trật tự khu vực. 

  Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố về vấn đề giao thông. 

  Sự cố dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp. 
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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 
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 
đã hoàn thành của dự án đầu tư gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và công suất dự 

án đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm được thể hiện 

trong bảng dưới đây: 

Bảng 6. 1  Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT 
Tên công trình xử 

lý chất thải 

Thời gian dự 

kiến vận 
hành thử 

nghiệm 

Thời gian 

bắt đầu  

(dự kiến) 

Thời gian 

kết thúc  

(dự kiến) 

Công suất Dự 

án tại thời điểm 

kết thúc VHTN 

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung  
3 tháng 01/03/2024 30/5/2024 

25÷30% công 
suất theo đăng 

ký 

2 
Hệ thống xử lý khí 

thải 
3 tháng 01/03/2024 30/5/2024 

25÷30% công 
suất theo đăng 

ký 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Bảng 6. 2 Dự kiến kế hoạch đo đạc, lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý của các công 
trình BVMT tại dự án 

TT 

Thời gian 

lấy mẫu 

dự kiến 
Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

I Giai đoạn điều chỉnh của các công trình BVMT 

1.1 
 

 

NT1: nước thải đầu 

vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, 

Tổng chất rắn hòa tan, 
sunfua (tính theo H2S), 
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15/03/2024 

31/03/2024 

17/04/2024 

 

NT2: Mẫu nước thải 
sau HTXL lấy tại 

điểm đấu nối với hệ 
thống thu gom nước 

thải của KCN (NT2) 

amoni (tính theo N), nitrat 
(NO3

-) (tính theo N), dầu 

mỡ động thực vật, tổng các 
chất hoạt động bề mặt, 

Phosphat (PO4
3-) (tính theo 

P), tổng coliform. 

 

 

 

Tiêu chuẩn KCN 

Minh Quang 

1.2 

KT1: Mẫu khí thải 

sau xử lý tại ống 
thoát khí thải hệ 

thống xử lý khí thải 

quá trình in 

Lưu lượng, Toluen 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

II Giai đoạn đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

2.1  

08/05/2024 

09/05/2024 

10/05/2024 

 

NT1: nước thải đầu 
vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, 
Tổng chất rắn hòa tan, 

sunfua (tính theo H2S), 
amoni (tính theo N), nitrat 

(NO3
-) (tính theo N), dầu 

mỡ động thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề mặt, 
Phosphat (PO4

3-) (tính theo 

P), tổng coliform. 

Tiêu chuẩn KCN 

Minh Quang 
NT2: Mẫu nước thải 
sau HTXL lấy tại 

điểm đấu nối với hệ 
thống thu gom nước 

thải của KCN (NT2) 

2.2 

KT1: Mẫu khí thải 
sau xử lý tại ống 

thoát khí thải hệ 
thống xử lý khí thải 

quá trình in 

Lưu lượng, Toluen 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

 
*) Tổ chức quan trắc môi trường:  

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 
để thực hiện lấy mẫu, quan trắc:  

- Tên đơn vị: Trung tâm nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường - Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên;  

 - Địa chỉ: Dân Tiến – Khoái Châu – Hưng Yên 

 - Số Vimcerts: 281 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 
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2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 6. 3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Vị trí lấy mẫu Thông số Tần suất 
Quy chuẩn so 

sánh 

I - Giám sát chất lượng môi trường nước thải  

NT1: nước thải đầu 

vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, 
Tổng chất rắn hòa tan, sunfua 

(tính theo H2S), amoni (tính 

theo N), nitrat (NO3
-) (tính 

theo N), dầu mỡ động thực vật, 
tổng các chất hoạt động bề 

mặt, Phosphat (PO4
3-) (tính 

theo P), tổng coliform. 

06 tháng/lần 

Tiêu chuẩn đấu 
nối KCN Minh 

Quang 

NT2: Mẫu nước thải 

sau HTXL lấy tại điểm 
đấu nối với hệ thống 

thu gom nước thải của 

KCN  

II- Giám sát khí thải 

KT1: Mẫu khí thải sau 

xử lý tại ống thoát khí 
thải hệ thống xử lý khí 

thải quá trình in 

Lưu lượng, Toluen 06 tháng/lần 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

III - Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Khối lượng, thành phần chất thải (đối với chất thải nguy 
hại có mã CTNH kèm theo), hợp đồng thu gom vận 

chuyển với đơn vị có chức năng, chứng từ chuyển giao 
chất thải nguy hại, biên bản bàn giao chất thải thông 

thường. 

- Định kì 12 tháng/lần lập báo cáo 

gửi về Sở TN&MT tỉnh Hưng 

Yên. 

2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động khí thải, nước thải. 

2.3 Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6. 4 Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kì hàng năm 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Số lượng vị 

trí 

Thành tiền 

(VNĐ) 
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1 Mẫu nước thải trước xử lý Mẫu 5.000.000 01 5.000.000 

2 Mẫu nước thải sau xử lý Mẫu 5.000.000 01 5.000.000 

3 

Mẫu khí thải sau xử lý tại 
ống thoát khí thải hệ thống 

xử lý khí thải quá trình in 

Mẫu 2.000.000 01 2.000.000 

4 Nhân công lấy mẫu Người 500.000 03 1.500.000 

5 
Xe vận chuyển, bảo quản 

mẫu, in ấn,... 
Gói 1.500.000 01 1.500.000 

6 Tổng chi phí quan trắc định kì mỗi quý  15.000.000 

7 Tổng chi phí quan trắc môi trường định kì hàng năm 60.000.000 

Ghi chú: giá trên là dự toán tại thời điểm hiện tại, giá trị có thể thay đổi tùy vào 

từng thời điểm. 
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Chương VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Các nội dung được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trên là hoàn 

toàn đúng sự thật. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

2.1. Cam kết chung 

- Khi đi vào hoạt động chủ đầu tư dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống 

chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường như sau: 

*) Xử lý bụi và khí thải: 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu bụi và khí thải như đã đề 

xuất. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió hoàn chỉnh để thông thoáng nhà xưởng. 

- Các công trình bảo vệ môi trường hoạt động liên tục đúng quy định và được hoàn 

thành trước khi đi vào hoạt động. 

*) Sử dụng nước sạch: 

- Sử dụng nguồn nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước tự nhiên 

- Cam kết không khai thác nước ngầm. 

*) Xử lý nước thải: 

- 100% nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất được thu gom và xử lý triệt để, đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn của KCN Minh Quang, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải của KCN. 

- Vận hành thường xuyên, liên tục đúng quy trình hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt; Ghi chép nhật ký vận hành đầy đủ. 

*) Xử lý chất thải rắn: 

Cam kết quản lý và xử lý chất thải theo đúng quy định. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sản xuất không nguy hại: 

+ Bố trí lực lượng công nhân vệ sinh môi trường có trách nhiệm thu gom rác thải 

hàng ngày. 

+ Phân loại tại nguồn các loại chất thải rắn công nghiệp và rác sinh hoạt. 

+ Xây dựng khu tập kết rác đảm bảo theo yêu cầu. 

- Đối với chất thải nguy hại 

+ Toàn bộ chất thải nguy hại được thu gom tại các thùng chứa, tại nơi tập kết riêng 
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đảm bảo an toàn tuân thủ theo đúng TT 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 

về quản lý chất thải nguy hại. 

+ Cam kết không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Việt Nam và 

trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

*) Về tiếng ồn và độ rung: 

- Sử dụng các thiết bị tiên tiến, đảm bảo tiếng ồn, đô rung theo quy định. 

- Cung cấp các trang thiết bị, BHLĐ đầy đủ cho công nhân. 

2.2. Các cam kết khác 

- Cam kết tiến hành các thủ tục hậu thẩm định sau khi dự án được phê duyệt 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước 
Quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, các quy định bảo vệ môi trường của tỉnh 

Hưng Yên và bồi thường thiệt hại về môi trường do các sự cố gây ra. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ lao động cần thiết cho công nhân nhà máy như quần 

áo chuyên dụng, găng tay, khẩu trang, mũ... 

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn lao động và những tác 
động tới cảnh quan, sinh thái và ứng phó nhanh khi có sự cố. Thông báo kịp thời với các 

cơ quan chức năng về những sự cố gây ô nhiễm môi trường xảy ra do hoạt động của dự án 

để có biện pháp xử lý. 

- Thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đúng quy định. 

- Công ty xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường của Nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam. Công ty sẽ không gây bất kì hoạt động nào có thể 

dẫn tới ô nhiễm các thành phần không khí, nước mặt, đất, nước ngầm và ảnh hưởng đến 
sức khỏe cộng đồng cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong các khu vực lân 

cận. 

- Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

Công ty cam kết xử lý môi trường đạt các tiêu chuẩn quy định sau: 

- Không khí xung quanh đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06: 2009 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; 

- Khí thải đạt tiêu chuẩn QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
- Tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT (QCVN thay thế TCVN 5949-

1998 Âm học – Tiếng ồn khu công cộng và dân cư) và Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của 
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Bộ Y tế tại Quyết Định số 3733/2002/QĐ-BYT; 
- Môi trường không khí khu vực sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y 

tế tại Quyết Định số 3733/2002/QĐ-BYT; 
- Nước thải sinh hoạt được nhà máy xử lý đạt tiêu chuẩn KCN trước đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải chung của KCN;  

- Chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ theo đúng theo thông tư 36/2015/TT-
BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quản 

lý chất thải nguy hại; 

- Công ty ký hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTR, 

CTNH phát sinh do hoạt động của Dự án. 
 Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên 

xem xét thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án để 
chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 2. CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN 

 

 


