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Chƣơng 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

: Nhà xưởng tiêu chuẩn số 5, Lô đất số F8, KCN Thăng Long II, 

phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

công ty TNHH 

một thành viên    

: mã số 0901101444 đăng ký lần đầu ngày 13/5/2021, thay đổi lần 

thứ 2 ngày 12/11/2021 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư  

: mã số dự án 2112561623 do BQL các KCN tỉnh Hưng Yên 

chứng nhận lần đầu ngày 10/5/2021, chứng nhận thay đổi lần thứ 

nhất ngày 20/12/2021. 

Người đại diện  : Ông Morita Michio   –  Chức danh: Phó Tổng giám đốc  

2. Tên dự án đầu tƣ 

Tên Dự án : Nhà máy Crystal-Optech 

Địa chỉ : Lô đất số F8, KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 

3052/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự án là 392.870.000.000 (ba trăm 

chín mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi triệu) đồng, tương đương 17.000.000 (mười bảy 

triệu) đô la Mỹ (tỷ giá 1 đô la Mỹ = 23.110 đồng). Theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công thì dự án thuộc loại hình sản xuất thiết bị điện tử nhóm B. Căn cứ theo 

phụ lục III, nghị định 08/2022-NĐ-CP, Cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp có tiêu chí 

phân loại dự án nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao. Tuy 

nhiên, Dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 3052/QĐ-UBND ngày 29/12/2021, do đó theo khoản 3, 

điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Dự án 

thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường do UBND cấp tỉnh cấp giấy phép. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Crystal-Optech” 

Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trƣờng 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    2 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2112561623 do BQL các 

KCN tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 10/5/2021, chứng nhận thay đổi lần thứ 

nhất ngày 20/12/2021 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thì mục 

tiêu, quy mô công suất của dự án đăng ký như sau: 

Mục tiêu:  

- Sản xuất các loại kính dùng cho thiết bị điện tử và đồng hồ. 

- Dịch vụ kiểm tra các loại kính dùng cho thiết bị điện tử và đồng hồ ( CPC 

8676, ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải). 

Quy mô công suất dự án: 1.350 tấn/năm (tương đương 135 triệu chiếc/năm). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

* Quy trình dây chuyền sản xuất sản phẩm của dự án: 
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Nền kính 

Kiểm tra 

Làm sạch nguyên liệu 

Sấy khô 

Dán màng film 

Dán băng 

Sấy khô 

Cắt màng băng 

Dán băng và loại 

bỏ băng 

Làm sạch sản phẩm 

Kiểm tra 

Đóng gói, xuất kho 

Làm sạch 

In mực lên viền kính 

Lắp ráp 

Trả lại đơn vị cung cấp 

Nước thải, tiếng ồn Điện năng, Nước RO, 

Chất làm sạch 

Nhiệt dư Điện năng 

Màng film mỏng 

(Si, Ti, O2) 
Hơi hóa chất, CTR 

Nước thải, tiếng ồn 
Điện năng, Nước siêu 

tinh khiết, Chất làm sạch  

Hơi mực in,  

Hộp đựng mực in Mực in 

Hơi mực in Điện năng 

Băng 

Băng thải 

Phun cát Đồ gá 

Cát 

Cát thải, 

tiếng ồn 

Điện năng, Nước siêu 

tinh khiết, Chất làm sạch  
Nước thải, tiếng ồn 

Băng 

Sản phẩm lỗi 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất các loại kính dùng cho thiết bị điện tử và đồng hồ 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên vật liệu nhập về nhà máy được cán bộ công nhân viên chuyển về kho 

bảo quản nguyên liệu trước khi đưa về khu vực sản xuất. Nền kính nhập về đã có hình 

dạng, kích thước yêu cầu của sản phẩm, dự án không thực hiện các công đoạn gia công 

như: cắt, mài kính tại nhà máy. Nguyên vật liệu đạt yêu cầu được chuyển về kho bảo 

quản nguyên liệu. Nguyên liệu không đạt yêu cầu được trả lại đơn vị cung ứng. 

- Làm sạch nguyên liệu: 

Nền kính từ kho bảo quản được chuyển về khu vực làm sạch. Tại đây, công nhân 

sẽ tiến hành làm sạch nền kính bằng máy làm sạch bằng sóng siêu âm. Mỗi máy có 12 

ngăn, mỗi ngăn có kích thước dài x rộng x cao là 350 x 390 x 290mm ~ 0,04m
3
. 

Nguyên liệu được đặt trên bằng chuyền, sau đó dẫn chạy lần lượt qua từng ngăn của 

máy làm sạch, mỗi ngăn sẽ sử dụng các dung dịch làm sạch khác nhau. Cụ thể nhiệt độ 

và chất làm sạch sử dụng tại từng ngăn như sau: 

Ngăn 1 2 3 4 5 6 7 8+9+10+11+12 

Thể tích 

ngăn 
40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 

Chất làm 

sạch 
QX21 QX21 QX21 QX21 

Nước 

RO 

Nước 

RO 

Nước 

RO 
Nước RO 

Nồng độ 4 lít 2 lít 4 lít 2 lít - - - - 

Nhiệt độ 35℃ 

Nhiệt 

độ 

phòng 

35℃ 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt độ phòng 

 
Tại mỗi ngăn của máy làm sạch sẽ có 1 ngăn phụ nhỏ bên cạnh để chứa hóa chất 

làm sạch. Khi nồng độ hóa chất trong ngăn làm sạch chính giảm, hóa chất trong ngăn 

phụ sẽ được bơm tự động vào ngăn chính, đảm bảo nồng độ hóa chất trong ngăn chính 

đủ để thực hiện công đoạn làm sạch.  

Dự án sử dụng điện để gia nhiệt cho các ngăn số 1 và số 3, để nhiệt độ tại các 

ngăn này luôn duy trì ở 35
0
C. Các ngăn còn lại của máy làm sạch được thực hiện ở 

nhiệt độ phòng. 

Các ngăn của máy làm sạch được thiết kế kín, có vách ngăn. Tại đây, dưới tác 

dụng của sóng siêu âm, nước RO hoặc dung dịch chất làm sạch sẽ bị nén lại, dãn nở 

liên tục và sinh ra những bọt khí li ti. Các bọt khí này nhanh chóng vỡ tan, tạo ra các 

luồng sóng xung kích giống như những chiếc chổi nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách của 

nguyên liệu kính, từ đó cuốn trôi đi lớp bụi bẩn bám trên bề mặt nguyên liệu kính. 
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Quá trình cấp và thải nước từ ngăn làm sạch chính được thực hiện tự động, liên 

tục. Nước từ tất cả các ngăn làm sạch chính (từ ngăn số 5 đến ngăn số 12) được chảy 

tràn liên tục vào đường gom nước bên cạnh các ngăn làm sạch, sau đó dẫn vào hệ 

thống thoát nước thải của dự án. Dung dịch làm sạch tại các ngăn chứa làm sạch (ngăn 

số 1 đến ngăn số 4) được xả theo quy cách của từng dòng sản phẩm, thông thường với 

tần suất 1 ngày/lần. Dung dịch làm sạch được xả vào đường gom nước bên cạnh các 

ngăn làm sạch sau đó dẫn vào hệ thống thoát nước thải của dự án. Công đoạn này có 

phát sinh tiếng ồn. 

 
 

 
Công đoạn làm sạch bằng sóng siêu âm 
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- Sấy khô: 

Sau khi làm sạch xong, nền kính sẽ được chuyển vào máy sấy khô sử dụng điện. 

Máy sẽ sấy khô hoàn toàn phần nước còn bám trên bề mặt nền kính sau công đoạn làm 

sạch. Công đoạn sấy khô này có thể làm phát sinh nhiệt dư. 

- Dán màng film: 

Nền kính sau khi sấy khô được chuyển vào máy dán PVD để dán màng film 

mỏng (Si, Ti, O2) lên mặt kính. Tại đây, dưới tác động của nhiệt độ trong môi trường 

chân không thì màng film sẽ bám dính phủ lên bề mặt kính nhằm mục đích tạo lớp bảo 

vệ bề mặt kính trong quá trình sử dụng. 

Nền kính sau khi dán màng film sẽ được chuyển sang công đoạn làm sạch.  

  

Máy dán PVD Màng film mỏng 

 

- Làm sạch: Sau khi dán màng film, nền kính sẽ được chuyển vào máy làm 

sạch. Dự án sử dụng chung máy làm sạch bằng sóng siêu âm cho cả công đoạn làm 

sạch bán thành phẩm và công đoạn làm sạch nguyên liệu phía trước. Nên quy trình làm 

sạch nền kính sau khi dán màng film sẽ giống với quy trình làm sạch nguyên liệu bên 

trên. 

- In mực lên viền kính: 

Sau khi làm sạch, nền kính sẽ được đưa vào máy in. Tùy từng dòng sản phẩm mà 

dự án sẽ chỉ tiến hành in phủ xung quanh viền kính hoặc in hầu hết lên toàn bộ bề mặt 

nền kính. Dự án sử dụng công nghệ in UV. Máy in được thực hiện tự động, có ngăn 

chứa mực và chứa dung môi riêng, mực in và dung môi được cấp tự động cho máy in. 

Quá trình này có thể làm phát sinh hơi mực in, thùng đựng mực in, dung môi. 

- Sấy khô: 

Sản phẩm sau khi in xong sẽ được sấy khô bằng máy sấy khô sử dụng điện. Quá 

trình này có thể làm phát sinh hơi mực in.  
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- Dán băng: 

 Sau khi sấy xong, để bảo vệ bề mặt nền kính không bị trầy xước trong quá trình 

vận chuyển sang những công đoạn phía sau, dự án sẽ tiến hành dán lớp băng bảo vệ 

trước khi tiến hành vận chuyển. Công đoạn dán băng được thực hiện bằng máy dán 

băng tự động. Nguyên liệu băng dự án nhập về đã có mặt dính, nên dự án không sử 

dụng keo cho công đoạn này.  

  

Nguyên liệu băng Máy dán băng tự động 

- Cắt màng băng:  

Sau khi dán màng băng, bán thành phẩm sẽ được chuyển vào máy cắt sử dụng 

công nghệ cắt lazer với buồng cắt kín dùng để cắt lớp băng dính trên bán thành phẩm. 

Bán thành phẩm được cắt theo chương trình gia công đã cài đặt sẵn. Bản chất của công 

đoạn này là dùng lưỡi dao khía lên bề mặt màng băng nhằm tạo đường viền khớp với 

các ô nhỏ của nền kính. Quá trình cắt màng băng không phát sinh bụi và chất thải rắn. 

- Dán băng và loại bỏ lớp băng: 

Sau công đoạn cắt màng băng, bán thành phẩm sẽ được dán lại lớp băng để quá 

trình vận chuyển, thao tác phía sau các ô kính nhỏ không bị rơi ra khỏi nền kính. 

Trước khi đưa nền kính vào lắp ráp thì công nhân sẽ tiến hành bóc tháo và loại bỏ lớp 

băng. Quá trình này sẽ làm phát sinh băng thải. 

Nguyên liệu băng dự án nhập về đã có mặt dính, nên dự án không sử dụng keo 

cho công đoạn này.  

- Phun cát:  

Phần đồ gá nhập về dự án có thể bị dính bụi bẩn, hoen ố và bị oxi hóa trong quá 

trình bảo quản. Do đặc thù các dòng sản phẩm của dự án là cần phải có độ sạch cao, 
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nên đồ gá nhập về sẽ được làm sạch bằng máy phun cát trước khi đưa vào công đoạn 

lắp ráp. Máy phun cát kín và được thực hiện tự động, tại đây các hạt cát được phun lên 

bề mặt đồ gá, dưới tác dụng của lực ma sát thì lượng bụi bẩn bám trên bề mặt đồ gá sẽ 

được loại bỏ. Dự án sẽ tiến hành thay cát trong máy 01 lần/ngày để đảm bảo hiệu quả 

làm sạch. Công đoạn này có phát sinh cát thải và tiếng ồn. 

Mỗi máy phun cát sử dụng khoảng 6 kg cát/máy. Loại cát dự án sử dụng có thành 

phần chính là Al2O3.  

 
- Lắp ráp: 

 Nền kính sau khi tháo màng băng và đồ gá đã phun cát làm sạch sẽ được 

chuyển vào máy lắp ráp để lắp ghép thành sản phẩm hoàn chỉnh. Quá trình này được 

thực hiện tự động bằng máy lắp ráp. 

 
Máy lắp ráp 

Bên trái: Trước khi phun cát Bên phải: Sau khi phun cát 

Máy phun cát 

Bên trái: Trước khi phun cát 

Bên phải: Sau khi phun 
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- Làm sạch sản phẩm: 

Sau khi lắp ráp, bán thành phẩm sẽ được chuyển vào máy làm sạch. Dự án sử 

dụng chung máy làm sạch bằng sóng siêu âm cho cả công đoạn làm sạch sản phẩm và 

các công đoạn làm sạch nguyên liệu phía trước. Nên quy trình làm sạch sản phẩm sẽ 

giống với quy trình làm sạch nguyên liệu. Chỉ có dung dịch làm sạch sử dụng tại từng 

ngăn là khác nhau. Cụ thể như sau: 

Ngăn 1 2 3 4 5 6 7 8+9+10+11+12 

Thể tích 

ngăn 
40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 40 lít 

Chất làm 

sạch 
QX51 QX51 

Nước 

siêu 

tinh 

khiết 

QX04 QX21 QX21 

Nước 

siêu 

tinh 

khiết 

Nước siêu tinh 

khiết 

Nồng độ 8L 4.5L - 0.8L 2.2L 1L - - 

Nhiệt độ 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt 

độ 

phòng 

35℃ 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Nhiệt độ phòng 

Tại mỗi ngăn của máy làm sạch sẽ có 1 ngăn phụ nhỏ bên cạnh để chứa hóa chất 

làm sạch. Khi nồng độ hóa chất trong ngăn làm sạch chính giảm, hóa chất trong ngăn 

phụ sẽ được bơm tự động vào ngăn chính, đảm bảo nồng độ hóa chất trong ngăn chính 

đủ để thực hiện công đoạn làm sạch. 

Dự án sử dụng điện để gia nhiệt cho các ngăn số 5 để nhiệt độ tại các ngăn này luôn 

duy trì ở 35
0
C. Các ngăn còn lại của máy làm sạch được thực hiện ở nhiệt độ phòng. 

Các ngăn của máy làm sạch được thiết kế kín, có vách ngăn. Tại đây, dưới tác 

dụng của sóng siêu âm, nước RO hoặc dung dịch chất làm sạch sẽ bị nén lại, dãn nở 

liên tục và sinh ra những bọt khí li ti. Các bọt khí này nhanh chóng vỡ tan, tạo ra các 

luồng sóng xung kích giống như những chiếc chổi nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách của 

nguyên liệu kính, từ đó cuốn trôi đi lớp bụi bẩn bám trên bề mặt nguyên liệu kính. 

Quá trình cấp và thải nước từ ngăn làm sạch chính được thực hiện tự động, liên 

tục. Nước từ tất cả các ngăn làm sạch chính (từ ngăn số 3 và ngăn số 7 đến ngăn số 12) 

được chảy tràn liên tục vào đường gom nước bên cạnh các ngăn làm sạch, sau đó dẫn 

vào hệ thống thoát nước thải của dự án. Dung dịch làm sạch tại các ngăn chứa làm 

sạch (ngăn số 1,2,4,5,6) được xả theo quy cách của từng dòng sản phẩm, thông thường 

với tần suất 1 ngày/lần. Dung dịch làm sạch được xả vào đường gom nước bên cạnh 

các ngăn làm sạch sau đó dẫn vào hệ thống thoát nước thải của dự án. Công đoạn này 

có phát sinh tiếng ồn. 
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Công đoạn làm sạch bằng sóng siêu âm 

 

- Kiểm tra: 

Sau khi làm sạch xong, sản phẩm sẽ được kiểm tra ngoại quan, thông số kỹ thuật 

lại lần cuối. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn đóng gói, sản phẩm 

không đạt yêu cầu còn khả năng chỉnh sửa được dẫn quay trở lại quy trình sản xuất để 

xử lý. Sản phẩm không đạt yêu cầu không còn khả năng chỉnh sửa sẽ được thu gom 

dẫn về khu lưu giữ chất thải. 

- Đóng gói, xuất kho: 

Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm theo đúng quy 

cách mà chủ dự án đưa ra. Sau đó chuyển vào kho chờ ngày xuất cho khách hàng. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là các loại kính dùng cho thiết bị điện từ và đồng hồ với 

công suất cụ thể như sau: 

Bảng 1.1: Sản phẩm của dự án 

STT Tên sản phẩm 
Khối lƣợng 

(tấn/năm) 

Số lƣợng (triệu 

chiếc/năm) 

1 
Các loại kính dùng cho thiết bị 

điện tử 
450 30 

2 Các loại kính dùng cho đồng hồ  900 105 

Tổng 1.350 135 
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4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của dự án; nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên, vật liệu, hóa chất của dự án 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu chính của dự án được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.2: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của dự án 

TT 
Tên nguyên vật 

liệu 
Đơn vị 

Khối 

lƣợng 

Nguồn cung 

cấp 
Thành phần theo MSDS 

1 Nền kính  Tấn/năm 1.350 Trung Quốc  

2 Băng  Kg/năm 1.200 Trung Quốc  

3 
Màng film mỏng 

(Si, Ti, O2,...) 
Kg/năm 980 Trung Quốc  

4 
Cát (thành phần 

chính Al2O3) 
Kg/năm 4.320 Việt Nam  

5 Mực in  Kg/năm 120 Việt Nam 

Oligomer acrylate 20 -

30%, 

Mono UV 30-40%, chất 

độn 20-30%, chất phụ gia 

10-20% 

6 
Dung môi pha mực 

Benzyl alcohol 
Kg/năm 30 Việt Nam C₆H₅CH₂OH >95% 

7 Dung dịch tẩy rửa, làm sạch 

7.1 
Dung dịch tẩy rửa 

QX51 
Kg/năm 63.180 Trung Quốc 

Chất hoạt động bề mặt 

12%, cacbonat 10%, chất 

Hình 1.2. Hình ảnh sản phẩm của dự án 
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ức chế bay hơi 30%, NaOH 

28%, chất chống gi 20% 

7.2 
Dung dịch tẩy rửa 

QX04/WIN-15 
Kg/năm 1.944 Trung Quốc 

Chất nhũ hoá: 10-30%; 

chất trợ rửa: 1-6%, 

penetrant: 1 ～ 7% 

7.3 
Dung dịch tẩy rửa 

QX21/YIJ-07 
Kg/năm 3.888 Trung Quốc 

Chất hoạt động bề mặt 

12%, phụ gia kiềm 10%, 

chất ức chế 37%, NaOH 

43% 

  

Thành phần chi tiết của các chất hoạt động bề mặt, chất ức chế bay hơi, chất nhũ 

hóa,... thuộc phạm vi bí mật công nghệ của nhà cung cấp, với thành phần chính là các 

chất mang tính kiềm, bao gồm ion NaOH, muối Natri. 

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 về điện, nước của dự án 

* Nhu cầu về điện: 

- Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của dự án là nguồn điện được cấp bởi KCN    

Thăng Long II. 

- Nguồn điện được sử dụng cho quá trình hoạt động của máy móc thiết bị, hoạt 

động chiếu sáng và phục vụ trong các hoạt động văn phòng, sinh hoạt của cán bộ công 

nhân như: quạt mát, điều hòa… với tổng lượng điện sử dụng vào khoảng 250.000 

Kwh/tháng. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cấp nước cho hoạt động của dự án là nguồn điện được cấp bởi KCN    

Thăng Long II. 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

+ 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 tối 

đa tại dự án là 316 người. Lượng nước cấp cho 01 người/ngày theo TCXDVN 33:2006 

tối đa 60 l/người/ngày nên với 316 người thì tổng lượng nước cấp cho quá trình hoạt 

sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được tính như sau: 

QSinh hoạt = 316 người x 0,06 m
3
/ngày = 18,96 m

3
/ngày; 

Dự án không tổ chức nấu ăn ca mà sẽ mua suất ăn công nghiệp cho cán bộ công 

nhân viên và cán bộ công nhân viên không tắm giặt tại nhà máy. 

+ Nước sử dụng cho sản xuất: 
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Trong quá trình làm sạch, toàn bộ lượng nước dự án sử dụng là nước lọc RO và 

nước lọc siêu tinh khiết. Lượng nước RO, nước siêu tinh khiết sử dụng tại các công 

đoạn được dự tính như sau: 

Nước RO, nước siêu tinh khiết sử dụng cho công đoạn làm sạch: Để phục vụ 

công đoạn làm sạch, dự án sử dụng tất cả 05 máy làm sạch, mỗi máy 12 ngăn, mỗi 

ngăn kích thước dài x rộng x cao: 350 x 390 x 290 mm ~ 40 lít. Tùy từng ngăn mà dự 

án sẽ là sử dụng nước RO, nước siêu tinh khiết hay nước pha hóa chất làm sạch, tùy 

từng công đoạn làm sạch mà lượng nước sẽ được cấp bổ sung do các ngăn của máy 

làm sạch được thiết kế chảy tràn. Theo tính toán của chủ dự án thì tổng lượng nước 

RO, nước siêu tinh khiết dự án sử dụng cho công đoạn làm sạch là 187 m
3
/ngày. 

Trong quy trình sản xuất nước RO, nước siêu tinh khiết thì nước cấp đầu vào cho 

hệ thống lọc là nước sạch của KCN (nước đã được KCN xử lý đạt tiêu chuẩn                            

QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt), nước sạch sẽ được hệ thống lọc nước RO, hệ thống siêu tinh khiết xử 

lý lại để loại bỏ hết cặn bẩn, độ cứng (Ca
2+

, Mg
2+

), vi sinh vật, ion kim loại nặng có 

trong nước. Các chất ô nhiễm này được giữ lại trên các lớp vật liệu lọc. Nên nước thải 

phát sinh sau quá trình lọc RO và lọc siêu tinh là nước có nồng độ các chất ô nhiễm 

thấp, có thể thải thẳng ra hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN. 

Trong quá trình lọc thì với 1 m
3
 nước sạch của KCN cấp vào hệ thống lọc nước 

RO và hệ thống siêu tinh khiết thì tỷ lệ nước thành phẩm/ nước xả thải là 1,62/1. 

Do đó với lượng nước RO, nước siêu tinh khiết cần sử dụng một ngày cho quá 

trình hoạt động của dự án là 187 m
3
/ngày thì lượng nước sạch của KCN cần cấp cho hệ 

thống lọc nước RO và hệ thống lọc siêu tinh khiết là khoảng 303 m
3
/ngày. 

Công ty không thực hiện súc rửa lõi lọc, mà định kỳ sẽ thay các lõi lọc đã bám 

cặn, bẩn của hệ thống lọc RO và hệ thống lọc siêu tinh khiết. 

+ Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy được dự trữ trong bể và chỉ sử dụng 

khi có hỏa hoạn; 

Nhu cầu sử dụng điện, nước tại dự án như bảng sau: 

Bảng 1.3: Dự báo tổng nhu cầu sử dụng điện và nƣớc của dự án 

 

STT Nhu cầu sử dụng Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Điện Kwh/tháng 250.000 

2 Nước m
3
/ngày 321,96 

2.1 Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt m
3
/ngày 18,96 

2.2 Nước sử dụng cho mục đích sản xuất m
3
/ngày 303 

2.2.1 
Nước thải sau hệ thống lọc nước RO, hệ thống 

lọc siêu tinh khiết 
m

3
/ngày 116 
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2.2.2 
Nước sau lọc RO, siêu tinh khiết sử dụng cho 

công đoạn làm sạch 
m

3
/ngày 187 

2.3 Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy 
Dự trữ trong bể chứa và chỉ sử 

dụng khi có hỏa hoạn 

 

Sơ đồ cân bằng sử dụng nƣớc: 

 
 

Hình 1.3: Sơ đồ cân bằng sử dụng nước của dự án 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Vị trí địa lý của dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án: Dự án thuê nhà xưởng tiêu chuẩn số 5, Lô đất số F8, 

KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

- Tổng diện tích sàn nhà xưởng dự án sử dụng: 3.847 m
2
. 

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

+ Phía Bắc: Giáp nhà xưởng cho thuê của KCN; 

+ Phía Nam: Giáp nhà xưởng cho thuê của KCN; 

+ Phía Đông: Giáp đường nội bộ của lô F8; 

+ Phía Tây: Giáp đường nội bộ của lô F8. 

 

Nhu cầu sử dụng nước của dự án: 321,96 m
3
/ngày 

Nước cấp cho hệ thống lọc RO,  

lọc siêu tinh khiết: 303 m
3
/ngày 

Nước thải sau 

lọc RO, siêu 

tinh khiết: 116 

m
3
/ngày 

Nước sau lọc RO, 

siêu tinh khiết sử 

dụng cho công 

đoạn làm sạch: 187 

m
3
/ngày 

Nước sử 

dụng cho 

PCCC: Dự 

trữ trong bể 

chứa và chỉ 

sử dụng khi 

có hỏa hoạn 

 

Nước thải 321,96 m
3
/ngày 

Nước sử dụng cho 

sinh hoạt: 18,96 

m
3
/ngày 

Thải: 18,96 

m
3
/ngày 
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Hình 1.4: Vị trí thực hiện dự án trong KCN Thăng Long II 

b. Mối tương quan với các đối tượng: 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Đường giao thông: Xung quanh và tiếp giáp với dự án có đường nội bộ của 

KCN; KCN tiếp giáp với Quốc lộ 39. 

- Hệ thống đồi núi, khu bảo tồn: 

Công ty hoạt động trên diện tích đất bằng phẳng. Quanh khu vực của Công ty 

không có đồi núi hay khu bảo tồn nào cần phải bảo vệ. 

- Giao thông: 

Đường giao thông của KCN, phường thực hiện dự án đều được bê tông hóa hoặc 

trải nhựa đường 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. 

Bên cạnh đó, Công ty gần các đường quốc lộ 5A và đường 39A. 

 * Các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội: 

- Khu dân cư: Vì Dự án thuộc trong phạm vi của KCN Thăng Long II, nằm 

cách xa khu dân cư. Về phía Bắc khoảng hơn 1,5km là nơi sinh sống của các hộ dân 

phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

Khu vực nhà 

xưởng thực 

hiện dự án 
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- Các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử: Dự án được triển khai 

trong phạm vi của KCN Thăng Long II, cách KCN 1km không có đền miếu, di tích 

lịch sử văn hóa nào. 

 - Các cơ sở sản xuất kinh doanh 

Nhà máy Crystal-Optech của Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam tại Nhà 

xưởng tiêu chuẩn số 5, Lô đất số F8, KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Trong KCN Thăng Long II có sự hoạt động của các 

Công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản như: Công ty TNHH Akebono Brake Astra Việt 

Nam, Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toyota Việt Nam,... 

Phường Dị Sử có Quốc lộ 5 chạy qua, điều kiện giao thông thuận lợi nên là nơi 

tập trung các KCN lớn trong địa bàn tỉnh Hưng Yên như: KCN Thăng Long II, KCN 

dệt may Phố Nối B. 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Hiện tại, Công ty đã hoàn thiện việc cải tạo (sàn lửng, khu sản xuất trong nhà 

xưởng), xây mới một số hạng mục công trình (xây mới bể nước ngầm, phòng bơm và 

khu phụ trợ bên ngoài xưởng) cho phù hợp với thực tế sản xuất. Các hạng mục công 

trình sau khi xin phép cải tạo và xây mới được trình bày chi tiết như sau: 

Bảng 1.4: Danh mục các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động  

của dự án 

 

TT Hạng mục xây dựng Đơn vị 
Diện tích 

xây dựng 

Tổng 

diện 

tích sàn 

Số 

tầng 
Ghi chú 

I Công trình chính   

1 
Nhà xưởng sản xuất 

(tầng 1) 
m

2
 3.060 3.060 01 

Công ty 

TNHH KCN 

Thăng Long II 

đã xây dựng, 

dự án đã cải 

tạo để phù hợp 

với dự án 

2 Tầng lửng cốt 1LF + 3.600  m
2
 787 787 01 Đã hoàn thiện 

II Công trình phụ trợ 

1 

Khu xử lý nước RO và bồn 

nước siêu tinh khiết 

ULTRA PURE 

m
2
 49 49 01 

Đã hoàn thiện 

2 Trạm điện m
2
 75,4 75,4 01 

3 Khu đặt máy làm lạnh và m
2
 124,4 124,4 01 
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TT Hạng mục xây dựng Đơn vị 
Diện tích 

xây dựng 

Tổng 

diện 

tích sàn 

Số 

tầng 
Ghi chú 

phòng máy nén khí 

4 
Phòng bơm (Phía trên bể 

nước ngầm) 
m

2
 38,6 38,6 01 

5 Bể nước ngầm 540m
3
 m

2
 

25,1x7,2 

= 180,72 

m
2
 

  

III Công trình bảo vệ môi trƣờng 

1 
Hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa 

Hệ 

thống 
01   

Công ty 

TNHH KCN 

Thăng Long II 

đã xây dựng 

xong 

2 
Hệ thống thu gom và thoát 

nước thải 

Hệ 

thống 
01   

3 

Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn 

(Bể gần phòng bơm 10m
3 

Bể cạnh nhà xưởng 10m
3
) 

Bể 02   

Bể 10m
3
 cạnh 

phòng bơm 

được dự án 

xây mới. Bể 

10m
3
 cạnh nhà 

xưởng đã 

được Công ty 

TNHH KCN 

Thăng Long II 

xây dựng 

xong 

4 Kho chứa rác m
2
 10,4 10,4 01 

Đã hoàn thành 

5 

Thiết bị phòng ngừa, ứng 

phó sự cố rò tràn dầu, cháy 

nổ 

 

Thùng 

chứa 

Cát, 

xẻng, giẻ 

lau 

  

6 
Thiết bị phòng ngừa, ứng 

phó sự cố cháy nổ 
 

Hệ thống 

phòng 

cháy 

chữa 

cháy 
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Dự án thuê lại nhà xưởng tiêu chuẩn số 5, lô đất số F8, KCN Thăng Long II nên 

các hạng mục như: nhà bảo vệ, hệ thống cây xanh, giao thông nội bộ sẽ sử dụng chung 

với đơn vị cho thuê xưởng và sẽ do đơn vị cho thuê xưởng đầu tư xây dựng. 

5.3. Danh mục các máy móc thiết bị cho hoạt động của dự án 

Bảng 1.5: Bảng danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động 

TT Tên thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

MMTB 

1.  
Máy làm sạch bằng sóng 

siêu âm  
Trung Quốc Máy 05 2021 

Mới 

100% 

2.  

Máy sấy khô sử dụng điện 

(Có hệ thống đường ống 

dẫn nhiệt dư thoát ra ngoài 

môi trường) 

Trung Quốc Máy 04 2021 
Mới 

100% 

3.  Máy in  Trung Quốc Máy 05 2021 
Mới 

100% 

4.  Máy dán băng Trung Quốc Máy 02 2021 
Mới 

100% 

5.  Máy dán màng film SRC Nhật Bản Máy 02 2021 
Mới 

100% 

6.  Máy dán màng film PVD Nhật Bản Máy 06 2021 
Mới 

100% 

7.  Máy ép chân không Trung Quốc Máy 01 2021 
Mới 

100% 

8.  Máy ly tâm Trung Quốc Máy 03 2021 
Mới 

100% 

9.  Máy phun cát  Trung Quốc Máy 02 2021 
Mới 

100% 

10.  Máy đo phổ Trung Quốc Máy 01 2021 
Mới 

100% 

11.  Kính hiển vi công suất cao Trung Quốc Chiếc 01 2021 
Mới 

100% 

12.  
Thiết bị kiểm tra góc tiếp 

xúc 
Trung Quốc Thiết bị 01 2021 

Mới 

100% 

13.  Máy kiểm tra độ cứng Trung Quốc Máy 01 2021 
Mới 

100% 
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TT Tên thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

MMTB 

14.  
Máy đo ứng suất bề mặt 

kính 
Trung Quốc Máy 02 2021 

Mới 

100% 

15.  Máy thử độ rơi bóng Trung Quốc Máy 01 2021 
Mới 

100% 

16.  Máy đóng gói Trung Quốc Máy 04 2021 
Mới 

100% 

17.  Máy đo trực quan Trung Quốc Máy 02 2021 
Mới 

100% 

18.  Thiết bị giá đỡ hàng Trung Quốc Thiết bị 06 2021 
Mới 

100% 

19.  
Thiết bị kiểm tra quang 

học AOI 
Trung Quốc Thiết bị 03 2021 

Mới 

100% 

20.  Hệ thống lọc nước RO Trung Quốc 
Hệ 

thống 
01 2021 

Mới 

100% 

21.  
Hệ thống lọc nước siêu 

tinh khiết 
Trung Quốc 

Hệ 

thống 
01 2021 

Mới 

100% 

22.  Máy lắp ráp tự động Trung Quốc Máy 02 2021 
Mới 

100% 

23.  Máy cắt laze Trung Quốc Máy 02 2021 
Mới 

100% 

 
Ngoài các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất, Dự án còn sử dụng các thiết 

bị văn phòng, phục vụ sinh hoạt của công nhân lao động như: máy tính, máy in, máy 

fax, điều hòa nhiệt độ… được mua mới tại Việt Nam. 

5.4. Tiến độ, tổng vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

- Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021: Thực hiện thủ tục hành chính; 

- Từ tháng 01/2022 đến tháng 04/2022: Cải tạo, sửa chữa và xây mới 1 số hạng 

mục công trình; 

- Từ tháng 05/2022 đến tháng 08/2022: Lắp đặt máy móc, thiết bị và sản xuất thử 

nghiệm; 

- Từ tháng 09/2022: Đưa dự án đi vào hoạt động chính thức. 

b. Tổng vốn đầu tư dự án 

Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn nước ngoài. 
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Tổng vốn đầu tư của dự án: 392.870.000.000 (ba trăm chín mươi hai tỷ tám trăm 

bảy mươi triệu) đồng, tương đương 17.000.000 (mười bảy triệu) đô la Mỹ (tỷ giá 1 đô la 

Mỹ = 23.110 đồng). Trong đó: 

- Vốn góp để thực hiện dự án là: 69.330.000.000 (sáu mươi chín tỷ ba trăm ba 

mươi triệu) đồng, tương đương 3.000.000 (ba triệu) đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 17,6% tổng 

vốn đầu tư. 

- Vốn huy động: 323.540.000.000 (ba trăm hai mươi ba tỷ năm trăm bốn mươi 

triệu) đồng và tương đương 14.000.000 (mười bốn triệu) đô la Mỹ. 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Nhu cầu nhân lực của của Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.6: Bảng nhu cầu lao động của Dự án 

TT Bộ phận Đơn vị Số lƣợng 

I Lao động gián tiếp người 30 

1 Ban giám đốc/quản lý người 02 

2 Các phòng chức năng người 28 

II Lao động trực tiếp người 286 

Tổng cộng người 316 

Công ty đảm bảo người lao động làm việc 8 tiếng/ca, chế độ làm việc 2 ca/ngày. 

Tuy nhiên, chế độ làm việc giữa các bộ phận có sự điều chỉnh khác biệt nhằm đảm bảo 

tính hiệu quả trong quá trình hoạt động của dự án. 

- Nhân viên quản lý sẽ làm việc theo giờ hành chính do đơn vị quy định. 

- Đối với lao động làm việc tại xưởng công ty sẽ xây dựng chế độ làm việc theo ca. 

- Số ngày hoạt động trong năm: 300 ngày. 

Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất của Nhà máy được thể hiện trên hình dưới đây:  
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Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý điều hành dự án 

Trưởng phòng  

chất lượng 

Tổ trưởng 

Công nhân 

Trưởng phòng  

sản xuất 

Công nhân 

Tổ trưởng 

Trưởng bộ phận quản 

lý tổng hợp 

Bộ phận 

hành chính 

Bộ phận kế 

toán 
 

Tổng giám đốc 
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CHƢƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

+ Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh 

học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp 

được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

+ Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái 

môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 

chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao 

năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây 

dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, dự án đầu tư là 

phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: Hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên chưa ban hành quyết định quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.  

- Về quy hoạch sử dụng đất: Khu công nghiệp Thăng Long II đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo ĐTM số 1136/QĐ-BTNTM ngày 

30/7/2007 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “ Đầu tư 

xây dựng  và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II” và số 

1995/QĐ-BTNMT ngày 21/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “ Mở rộng Khu công nghiệp Thăng 

Long II ( giai đoạn 2), thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, hạng mục: Cơ sở hạ tầng. KCN 

Thăng Long II đã được Tổng cục môi trường cấp giấy xác nhận công trình BVMT số 

338/TCMT ngày 16/3/2011 về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “ Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II” trước khi đi vào 

vận hành chính thức. 

Dự án Nhà máy Crystal-Optech của Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam 

thuê lại Nhà xưởng tiêu chuẩn số 5, Lô đất số F8, KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. KCN đã xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống cấp 
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điện, cấp nước và thoát nước thải hoàn chỉnh và được đánh giá là một KCN đảm bảo 

về vấn đề bảo vệ môi trường. 

KCN Thăng Long II phát triển đa ngành bao gồm các loại hình sản xuất, kinh 

doanh thuộc các lĩnh vực: Sản xuất các sản phẩm điện tử và cơ khí chính xác; các 

ngành cơ khí điện tử, máy móc giao thông, công nghiệp nhẹ; sản xuất khí công 

nghiệp... Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trong KCN chủ yếu là các các nhà đầu 

tư  Nhật Bản, trong đó có một số Tập đoàn kinh tế lớn như: Kyocera, Hoya, Nippon, 

Daikin, Toto, Panasonic... Dự án Nhà máy Crystal-Optech của Công ty TNHH Crystal-

Optech Việt Nam thuê lại Nhà xưởng tiêu chuẩn số 5, Lô đất số F8, KCN Thăng Long 

II thực hiện sản xuất các loại kính dùng cho thiết bị điện từ và đồng hồ là hoàn toàn 

phù hợp với quy hoạch chung của KCN. 

- Hiện trạng hoạt động xử lý chất thải và các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

tại KCN Thăng Long II: 

+ Về kiểm soát nước thải: Chủ đầu tư KCN Thăng Long II đã hoàn thành và 

đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải tập trung với 3 modul có tổng công suất 

15.000m
3
/ngày đêm. Cả 3 modul đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác 

nhận hoàn thành công trình BVMT và được cấp phép xả thải. Đến thời điểm hiện tại, 

lưu lượng nước thải được thu gom xử lý trung bình vào khoảng 7.718m
3
/ngày đêm nên 

công trình xử lý cơ bản được vận hành thường xuyên và liên tục, nước thải sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước 

thải tự động theo các thông số: Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, 

COD, TSS, Amoni và truyền dữ liệu liên tục, tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hưng Yên. 

+ Về kiểm soát chất thải rắn: Các chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh 

trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN tự thu gom, phân loại tại 

nguồn và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Về kiểm soát khí thải: Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của 

các doanh nghiệp trong KCN đều được các chủ doanh nghiệp có các biện pháp giảm 

thiểu đến môi trường như: trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống hút bụi, mùi, trang bị bảo 

hộ lao động cho công nhân…tùy theo lĩnh vực sản xuất mỗi doanh nghiệp có biện 

pháp xử lý riêng ngay tại nguồn phát thải. 

( Nguồn: Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2020 - Ban quản lý các KCN 

tỉnh Hưng Yên). 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Không thay đổi so với các đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường. Cụ thể như sau: 

 Trong báo cáo ĐTM của dự án, Công ty đã lấy mẫu phân tích hiện trạng môi 
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trường trong khu vực thực hiện dự án tại thời điểm nghiên cứu cho thấy môi trường 

khu vực dự án như sau: 

- Môi trường không khí khu vực dự án tại thời điểm lấy mẫu chưa có dấu hiệu 

bị ô nhiễm do hoạt động công nghiệp của dự án. 

- Khu vực thực hiện dự án là KCN đã được quy hoạch nên đã cách xa khu dân 

cư, hệ sinh thái trong khu vực không bị tác động lớn do hoạt động của dự án. 

- Nước thải sau xử lý sơ bộ của dự án sẽ được đấu nối vào Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. Chủ dự án cam kết chỉ tiến hành đấu nối vào 

HTXLNT tập trung của KCN Thăng Long II khi NTSH và NTSX phát sinh của dự án đã 

đạt tiêu chuẩn KCN Thăng Long II. Hệ thống XLNT tập trung của KCN Thăng Long II 

sẽ xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trước khi thải vào kênh Trần Thành 

Ngọ, nên môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án vẫn còn khả năng chịu tải. 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 - Hệ thống thu gom nước mưa:   

Công ty tiến hành thuê nhà xưởng của Công ty TNHH KCN Thăng Long II. 

Công ty TNHH KCN Thăng Long II đã tiến hành xây dựng hoàn thiện nhà xưởng, hệ 

thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu 

gom và thoát nước thải… nên nước mưa chảy tràn phát sinh từ khu vực nhà xưởng 

thực hiện dự án được thu gom và lắng cặn bởi hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

chảy tràn của Công ty TNHH KCN Thăng Long II xây dựng trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của KCN Thăng Long II. 

 Toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự 

án sẽ được chảy vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa đã được Công ty TNHH 

KCN Thăng Long II xây dựng trước khi thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận. 

+ Nước mưa trên mái được chảy vào các phễu thu, qua các ống đứng PVC 

D110, thoát xuống đường ống thoát nước mưa chung của dự án. 

+ Nước mưa được thu gom về các hố ga dọc hai bên đường nội bộ của Nhà máy 

sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Thăng Long II qua các điểm 

đấu nối.  

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước 

thải. Hướng thoát nước mưa từ Bắc xuống Nam. 

+ Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng bằng bê tông cốt thép với kết cấu 

gồm kênh ngầm và kênh hở với kích thước các kênh đều là: BxH = 300m m x 400 

mm, tổng chiều dài đường thu gom thoát nước mưa khoảng 200m, với 10 hố ga lắng 

cặn. Kích thước mỗi hố ga là LxBxH = 600mm x 600mm x 800mm, với độ dốc 

i=0,2%. Ngoài ra, tại các hố ga này còn bố trí các song chắn rác để ngăn rác thải không 

làm tắc đường cống, rác đọng lại trên song được thu gom theo chất thải rắn.  

+ Hiện tại, công ty có 01 điểm thoát nước mưa ra ngoài môi trường nằm về phía 

Nam của xưởng sản xuất. Tọa độ vị trí xả nước mưa (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105
0
30, múi chiếu 3

0
) tại Lô đất số F8, KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam như sau: 

X:2313581 ;  Y: 559452. 

+ Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 
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Hình 3.1. Hình ảnh hệ thống thu gom nước mưa tại dự án 

 

 

Điểm thoát nước mưa tại dự án 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Ống thu nước mưa 

từ mái nhà xưởng 

Hệ thống cống bê tông  

hở thu gom nước mưa 

trên mặt 

Hố ga thu 

gom nước 

mưa 

Điểm thoát nước 

mưa tại dự án 
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1.2.1 Nguồn phát sinh nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn vận hành, dự án sử dụng lượng cán bộ 

công nhân viên làm việc tối đa là 316 người. Lượng nước cấp tính cho quá trình sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên theo TCXDVN 33:2006 là 60 l/người/ngày ( dự án 

không thực hiện hoạt động nấu ăn) thì lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên là 18,96 m
3
/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% 

lượng nước cấp và phát sinh chủ yếu từ khu vực rửa tay chân, nhà vệ sinh. Do đó, 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình vận hành của dự án tối đa là 18,96 

m
3
/ngày. 

* Nước thải sản xuất:  

- Nước thải sau hệ thống lọc RO, lọc siêu tinh khiết: 

Trong quá trình làm sạch, toàn bộ lượng nước dự án sử dụng là nước lọc RO và 

nước lọc siêu tinh khiết. Theo tính toán của chủ dự án thì tổng lượng nước RO, nước 

siêu tinh khiết dự án sử dụng cho công đoạn làm sạch là 187 m
3
/ngày. 

Trong quá trình lọc thì với 1 m
3
 nước sạch của KCN cấp vào hệ thống lọc nước 

RO và hệ thống siêu tinh khiết thì tỷ lệ nước thành phẩm/ nước xả thải là 1,62/1. 

Do đó với lượng nước RO, nước siêu tinh khiết cần sử dụng một ngày cho quá 

trình hoạt động của dự án là 187 m
3
/ngày thì lượng nước thải sau quá trình lọc RO và 

lọc siêu tinh khiết là 116 m
3
/ngày. 

 Công ty không thực hiện súc rửa lõi lọc, mà định kỳ sẽ thay các lõi lọc đã bám 

cặn, bẩn của hệ thống lọc RO và hệ thống lọc siêu tinh khiết. 

- Nước thải từ công đoạn làm sạch nguyên liệu và làm sạch sản phẩm: 

Dự án thực hiện công đoạn làm sạch 03 lần: lần 1, lần 2 là làm sạch nguyên liệu 

và lần 3 là làm sạch sản phẩm. Cả 3 lần này đều được thực hiện bằng 05 máy làm sạch 

bằng sóng siêu âm. Mỗi máy siêu âm có 12 ngăn, mỗi ngăn có kích thước dài x rộng x 

cao là 350 x 390 x 290mm ~ 0,04m
3
 (40 lít).  

Quá trình cấp và thải nước từ ngăn làm sạch chính được thực hiện tự động. 

Nước từ tất cả các ngăn làm sạch chính (các ngăn chứa nước RO, nước siêu tinh khiết) 

được chảy tràn liên tục vào đường gom nước bên cạnh các ngăn làm sạch. Còn dung 

dịch làm sạch tại các ngăn chứa làm sạch được xả theo quy cách của từng dòng sản 

phẩm, thông thường với tần suất 1 ngày/lần. Dung dịch làm sạch được xả vào đường 

gom nước bên cạnh các ngăn làm sạch. Lượng nước thải phát sinh từ 03 công đoạn 

làm sạch này vào khoảng 187m
3
 nước thải/ngày. 

Vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động ổn định, tổng lượng nước thải phát sinh từ 

quá trình sản xuất của dự án vào khoảng 187 + 116 = 303 m
3
/ngày. 

1.2.2 Biện pháp thu gom, thoát nước thải: 

- Hệ thống thu gom nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa. 
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- Hướng thoát nước thải toàn dự án là từ Tây Bắc xuống Tây Nam, từ Bắc xuống 

Nam. 

Dưới đây là sơ đồ thu gom nước thải của dự án: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải tại dự án 

- Nước thải từ nhà vệ sinh: Nước thải rửa tay, vệ sinh của công nhân được thu 

gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và được thu gom dẫn về HTXLNT tập trung 

của KCN Thăng Long II.  

Vị trí xây dựng và kích thước của từng bể tự hoại như sau: 

+ Bể tự hoại số 1 được đặt bên cạnh nhà xưởng, kích thước RxDxC = 5x1x2 = 10 

m
3
. Nước thải sau bể tự hoại số 2 được thu gom dẫn về điểm xả để đấu nối HTXLNT 

tập trung của KCN Thăng Long II. 

+ Bể tự hoại số 2 được đặt gần khu vực phòng bơm, kích thước RxDxC = 

5x1x2= 10 m
3
. Nước thải sau bể tự hoại số 2 được thu gom dẫn về điểm xả để đấu nối 

vào HTXLNT tập trung của KCN Thăng Long II bằng đường ống nhựa uPVC DN110 

với có tổng chiều dài khoảng 111m. 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn:  

+ Nước thải sau công đoạn lọc RO, lọc siêu tinh khiết được thu gom bằng các 

đường ống nhựa uPVC D60 dẫn ra điểm xả để đưa về HTXLNT tập trung của KCN 

Thăng Long II với tổng chiều dài khoảng 40m. 

+ Nước thải sau công đoạn làm sạch được thu gom bằng các đường ống nhựa 

uPVC DN 76 với tổng chiều dài khoảng 82m được bơm về hệ thống điều chỉnh pH sau 

đó tiếp tục được bơm về ngăn thứ 3 của bể tự hoại số 1. Tại đây, nước thải từ bể tự 

hoại số 1 chảy qua hố ga dẫn về HTXLNT tập trung của KCN Thăng Long II, nước 
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thải từ hố ga dẫn ra điểm xả để đưa về HTXLNT tập trung của KCN Thăng Long II 

bằng đường ống nhựa uPVC DN110 với có tổng chiều dài khoảng 16m. 

- Điểm đấu nối nước thải của dự án với hệ thống thu gom nước thải của KCN: tại 

dự án có 02 điểm đấu nối nước thải với KCN Thăng Long II thông qua 02 hố ga (vật 

liệu BTCT, có nắp đậy, kích thước mỗi hố là D700×H1000mm) có hình ảnh và tọa độ 

điểm đấu nối theo độ theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
o
30

’
 múi chiếu 3

o
 

như sau:   

Bảng 3.1: Điểm đấu nối nƣớc thải của dự án 

 

STT Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

Điểm đấu nối số 1 ( nằm về phía Đông 

Nam nhà xưởng) 

2.313.588 559.468 

Điểm đấu nối số 2 ( nằm về phía Tây 

Nam nhà xưởng) 

2.313.600 559.425 

 

  

Hố ga 1- Điểm đấu nối số 1 Hố ga 2 - Điểm đấu nối số 2 

1.2.3. Xử lý nước thải 

Để đảm bảo lượng pH luôn ổn định và đạt theo tiêu chuẩn của KCN Thăng Long 

II, công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý sơ bộ thông số pH trong nước thải đảm bảo nồng 

độ pH trong nước thải sản xuất luôn ổn định và đạt theo tiêu chuẩn của KCN Thăng 

Long II. Công suất của hệ thống 8m
3
/h. Sơ đồ quy trình xử lý cụ thể như sau: 

Hố ga đấu nối 

nước thải 
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Hình 3.3. Sơ đồ xử lý sơ bộ thông số pH của nước thải sản xuất tại dự án 

Thuyết minh công nghệ: 

- Hố thu gom: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn làm sạch được đưa về 

hố thu gom nước thải. Hố thu gom đóng vai trò điều hòa lưu lượng nước thải đi vào 

các hệ thống xử lý tiếp theo đảm bảo độ ổn định của hệ thống xử lý. 

- Bể điều chỉnh pH 1: Đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý chỉ số pH 

trong nước thải. Tại đây nước thải được đo chỉ số pH liên tục bằng cảm biến pH đặt 

trong bể, điểm pH được cài đặt bằng 8. Khi chỉ số pH trong nước thải >8 bộ cảm biến 

đóng tín hiệu cho bơm hóa chất hoạt động, cung cấp lượng hóa chất vừa đủ để trung 

hòa, quá trình hoàn trộn được thực hiện bằng máy khuấy, nhằm hòa trộn hóa chất và 

nước thải đồng đều và nhanh. Hóa chất được bơm vào đến khi pH trong bể ≤ 8 thì 

dừng hoạt động.  

- Bể điều chỉnh pH 2: Đảm bảo chỉ số pH trong nước thải trước khi chảy vào hệ 

thống thu gom của KCN luôn đạt theo tiêu chuẩn của TLIP II. Đồng thời kiểm tra lại 

quá trình trung hòa của bể điều chỉnh pH số 1. Tại đây nước thải được đo chỉ số pH 

liên tục bằng cảm biến pH đặt trong bể, điểm pH được cài đặt bằng 8. Khi chỉ số pH 

trong nước thải >8 bộ cảm biến đóng tín hiệu cho bơm hóa chất hoạt động, cung cấp 

lượng hóa chất vừa đủ để trung hòa, quá trình hoàn trộn được thực hiện bằng máy 

khuấy, nhằm hòa trộn hóa chất và nước thải đồng đều và nhanh. Hóa chất được bơm 

vào đến khi pH trong bể ≤ 8 thì dừng hoạt động. 

- Nước thải sau khi được điều chỉnh pH nằm trong khoảng tiêu chuẩn của KCN 

từ 6-9 được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long II. 

Hố thu gom 

Bể điều chỉnh pH 1 

Bể điều chỉnh pH 2 

Ngăn thứ 3 của bể tự 

hoại số 1 

Hố ga 1 ( điểm đấu nối 1) 

H2SO4  

H2SO4  

Máy khuấy 1 

Máy khuấy 2 
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Bảng 3.2: Kích thƣớc các bể của hệ thống trung hòa pH của Dự án 

TT Bể xử lý Dài ( m) Rộng 

(m) 

Cao (m) Thể tích 

( m
3
) 

Cấu tạo bể 

1 Hố thu 1,28 1,28 1,5 2,46 Xây gạch 

2 Bể điều chỉnh pH 1 0,94 0,92 1,5 1,29 Inox dày 

1,2mm 

3 Bể điều chỉnh pH 2 0,94 0,92 1,5 1,29 Inox dày 

1,2mm 

 

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật thiết bị của hệ thống trung hòa pH của Dự án 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Tình trạng 

1  

Bơm nƣớc thải: 

Hãng sản xuất: Smartpumps 

Công suất 1,37 kW 

Điện áp: 380V/50Hz 

Chiếc  Mới 100% 

2  

Động cơ khuấy: 

Hãng sản xuất: Doolin 

Tốc độ: 150v/p 

Điện áp: 380V/50Hz/0,4Kw 

Chiếc 2 Mới 100% 

3  

Bộ điều chỉnh pH: 

Hãng sản xuất: Hana 

Bộ điều khiển 

Giải đo: 0-14 

Điện cự: 

Chiều dài cáp: 5m 

Giải đo: 0-14 

Bộ 2 Mới 100% 

4  

Bơm hóa chất: 

Hãng sản xuất: Smartpumps 

Lưu lượng: 5 lít/P 

Điện áp: 220V/50Hz/14W 

Chiếc 2 Mới 100% 

5  

Bồn chứa hóa chất: 

Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 

Thể tích: 1000 lít 

Vật liệu: HDPE 

Chiếc 1 Mới 100% 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống là H2SO4 với khối lượng sử dụng khoảng 

5kg/ngày. 

2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.2. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

a. Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của 02 máy phun cát 

* Nguồn phát sinh: Phần đồ gá nhập về dự án có thể bị dính bụi bẩn, hoen ố và bị 

oxi hóa trong quá trình bảo quản. Do đặc thù các dòng sản phẩm của dự án là cần phải 
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có độ sạch cao, nên đồ gá nhập về sẽ được làm sạch bằng máy phun cát trước khi đưa 

vào công đoạn lắp ráp. Dự án sử dụng 02 máy phun cát (đều sử dụng hạt cát Al2O3, 06 

kg cát/máy) để làm sạch bề mặt đồ gá. Tại đây, các hạt cát sẽ được phun tự động lên 

bề mặt sản phẩm. Dưới tác dụng liên tục của lực ma sát thì phần cặn, bụi bẩn bám trên 

bề mặt đồ gá sẽ được loại bỏ.  

* Tác động: Quá trình phun cát sẽ làm phát sinh một lượng bụi bẩn rất nhỏ, 

lượng bụi này sẽ được cuốn theo các hạt cát, và dưới tác dụng của trọng lực sẽ rơi 

xuống đáy phễu của máy phun cát và tuần hoàn về súng phun.  

Để tăng hiệu quả làm sạch thì hàng ngày Công ty sẽ tiến hành thay thế lượng cát 

cũ bằng cát mới. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của 02 

máy phun cát: 

Dự án sử dụng máy phun cát (sử dụng hạt cát Al2O2) để làm sạch. Quá trình này 

sẽ làm phát sinh một lượng bụi rất nhỏ, lượng bụi này sẽ được cuốn theo hạt cát, dưới 

tác dụng của trọng lực sẽ rơi xuống đáy phễu của máy phun cát và tuần hoàn về súng 

phun. 02 máy phun cát sử dụng tại dự án là máy kín nên đảm bảo thu gom được 100% 

lượng bụi bẩn phát sinh.  

Cát thải và bụi bẩn sau khi thải bỏ sẽ được chuyển về khu lưu giữ CTR sản xuất 

thông thường, sau đó hợp đồng đơn vị có đủ chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

 
Hình 3.3. Sơ đồ thu bụi tại hệ thống máy phun cát 

Thông số kỹ thuật của 02 máy phun cát như sau:  

Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật của 2 máy phun cát 
 

Thông số Máy phun cát số 1 Máy phun cát số 2 

Chiều cao máy 2200mm 2200mm 

Chiều dài máy 1800mm 1800mm 

Đồ gá 

02 Máy phun cát Cát thải và bụi 

Thay mới  

hàng ngày 
Đồ gá đã được làm 

sạch 

Cát (Al2O3) 
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Khối lượng máy 1000kg 1000kg 

 

- Khối lượng cát Al2O3 sử dụng: 06kg/máy/ngày. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

- Nguồn phát sinh: 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, các loại chất thải rắn sản xuất có thể phát 

sinh ra từ quá trình sản xuất của dự án gồm: 

+ Bao gói nguyên liệu, sản phẩm phát sinh từ quá trình sản xuất. Giấy, bao gói, 

mực in từ văn phòng… từ khu vực văn phòng. 

+ Băng thải: Toàn bộ lượng băng dự án nhập về sau khi sử dụng sẽ được thải bỏ 

hoàn toàn. 

+ Màng film hỏng. 

+ Cát thải. 

+ Lõi lọc của hệ thống lọc RO và hệ thống lọc siêu tinh khiết. 

- Khối lượng các chất thải của Dự án phát sinh chủ yếu như sau: 

Bảng 3.5: Khối lƣợng chất thải rắn thông thƣờng phát sinh của Dự án 
 

TT Loại chất thải 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

I Chất thải sinh hoạt 

1 Rác thải sinh hoạt 14.788.800 1.232.400 

2 Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại 25.152,8  2.096,067 

II Chất thải rắn sản xuất 

1 
Giấy, bao, thùng carton phát sinh từ 

khu vực văn phòng 
180  15 

2 Bao gói nguyên liệu, sản phẩm 870  72,5 

3 Băng thải 1.200  100 

4 Màng film hỏng 960  80 

5 Cát thải 7.200  600 

6 
Lõi lọc của hệ thống lọc RO và hệ 

thống lọc siêu tinh khiết 
30  2,5 

Tổng 14.824.393 1.235.366 

- Biện pháp giảm thiểu: 

Chất thải rắn phát sinh tại nhà máy được thu gom, phân loại và chứa trong các 

thùng chứa chuyên dụng dung tích 60 lít, được làm bằng nhựa cứng, có nắp đậy, sau 

đó được vận chuyển về khu lưu giữ chất thải tạm thời của nhà máy được bố trí cạnh 

phòng bơm. 
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Khu lưu giữ này được đổ nền bê tông, bao tôn cứng xung quanh, có mái che, có 

diện tích 5,2 m
2 

(kích thước DxR = 2,4mx2,17m). Bên ngoài khu lưu giữ chất thải 

được gắn các biển cảnh báo khu lưu giữ chất thải theo đúng quy định. 

Các yêu cầu kỹ thuật đối với công trình bảo vệ môi trường đối với loại chất thải 

này như sau: 

- Khu lưu giữ này được thiết kế thông thoáng có mái che tránh mưa, nền cứng.  

- Cao độ nền đảm bảo không ngập lụt. 

- Mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không thẩm thấu và tránh nước mưa chảy 

tràn từ bên ngoài vào. 

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng ( như Công ty CP môi trường 

Thuận Thành) đến thu gom và xử lý theo quy định. (Hợp đồng đính kèm phần phụ lục 

của báo cáo). 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình sản xuất: 

Bảng 3.6: Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất  

TT Loại chất thải Mã CTNH 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

1 
Giẻ lau bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 
18 02 01 850 70,83 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác 
17 02 04 600 50 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 10 0,83 

4 

Bao bì mềm thải, bao bì kim loại cứng 

thải, bao bì nhựa cứng thải (bao, túi 

nilon, vỏ hộp đựng dầu, mỡ,…) 

18 01 01;  

18 01 02;  

18 01 03   

500 41,67 

5 Sản phẩm lỗi 06 01 02 1.250 104,17 

6 

Mực in, hộp chứa mực in (loại có 

các thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất) 

08 02 01 

08 02 04 
24 2 

Tổng  3.234 269,5 

- Biện pháp xử lý: Công ty bố trí 1 khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích là 

5,2m
2
 (kích thước DxR = 2,4mx2,17m). Đối với các loại CTNH trên, dự án sẽ áp dụng 

các biện pháp quản lý như sau: 
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+ Khu lưu giữ chất thải nguy hại được phân khu và có dán các dấu hiệu cảnh báo 

rõ ràng theo TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại -  Dấu hiệu cảnh báo. 

+ Phân loại và lưu chứa các loại CTNH trong các thiết bị lưu chứa riêng biệt.  

+ Khu lưu giữ chất thải được đổ nền bê tông, bao tôn cứng xung quanh có mái 

che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây 

nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

+ Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được đặt các thùng chứa để lưu giữ 

các loại chất thải nguy hại khác nhau. Theo TCVN 6707:2009, phân loại các chất thải 

của dự án được dán các biển cảnh báo như sau: Biển 6.3.1: cảnh báo chất lỏng dễ 

cháy, Biển 6.3.2: cảnh báo chất rắn dễ cháy, Biển 6.3.3: cảnh báo chất rắn dễ cháy – dễ 

nổ, Biển 6.6.1: cảnh báo chất thải chứa các chất độc hại, đặt các biển cảnh báo treo 

trên tường có vị trí thẳng thùng chứa chất thải, đúng vào tầm mắt người. Trên mỗi 

thùng đựng chất thải ghi rõ loại chất thải, mã chất thải nguy hại. 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 đã hợp đồng với đơn vị 

có chức năng 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.  

- Biện pháp xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP môi trường Thuận 

Thành đến thu gom và xử lý theo quy định. (Hợp đồng đính kèm phần phụ lục). 

Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án như sau: 

  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Trong các dây chuyền sản xuất đều sử dụng nhiều máy móc, 

thiết bị như: máy làm sạch bằng sóng siêu âm, máy phun cát,... sự hoạt động của động 
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cơ hoặc va chạm cơ học của vật liệu, máy móc có kích thước lớn là nguyên nhân gây 

ra tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân vận hành. Tuy nhiên dự án sử dụng các máy 

móc, thiết bị hiện đại và tiên tiến trên thế giới nên tiếng ồn, rung động có nhưng không 

lớn. Tiếng ồn còn phát sinh từ quá trình bốc dỡ các nguyên liệu và sản phẩm, do hoạt 

động của các quạt thông gió công nghiệp… Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển và 

hoạt động của công nhân trong nhà máy cũng gây nên tiếng ồn.  

Trước khi tiến hành triển khai thực hiện, dự án có nghiên cứu và học tập kinh 

nghiệm của các dự án có hoạt động sản xuất tương tự trên địa bàn tỉnh, thì thấy giá trị 

tiếng ồn từ công đoạn bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm vào khoảng 60 - 70 dBA, tiếng 

ồn phát sinh từ khu vực làm sạch vào khoảng 65 - 75 dBA, tiếng ồn phát sinh từ khu 

vực phun cát vào khoảng 75 - 80 dBA. 

Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế (QCVN 24:2016/BYT) ban hành thì tiếng ồn vượt 

quá 85 dBA sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như: làm ức chế thần kinh 

trung ương, gây trạng thái mệt mỏi khó chịu, làm giảm năng suất lao động, từ đó sẽ dễ 

gây đến những rủi ro khác như gặp tai nạn lao động. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

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. 

+ 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. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào hoạt động 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

- Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực nhà xưởng, 

kho chứa nguyên liệu, sản phẩm như thang, bình cứu hỏa các loại, thùng cát, câu liêm, 

tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. 

- Các máy móc thiết bị đều có lịch kiểm tra kèm theo và được kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Hướng dẫn thực hành thao tác xử lý tình huống theo đúng quy tắc an toàn trong 

trường hợp xảy ra sự cố. 

- Thiết kế thi công hệ thống nối đất và chống sét cho toàn bộ khu vực nhà xưởng 

và khu văn phòng. 

- Phương án Phòng cháy chữa cháy được thiết kế và phê duyệt của cơ quan có 

thẩm quyền. 
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- Các quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc 

và đầy đủ. Công ty sẽ trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như 

bình xịt, vòi chữa cháy tự động. Hệ thống ống dẫn nước sẽ được thiết kế khoa học và 

rộng khắp, đảm bảo đủ nước cho công tác chữa cháy. Mọi cán bộ, công nhân trong nhà 

máy sẽ được huấn luyện định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy. 

 Hệ thống chữa cháy cố định bao gồm các bộ phận: 

 + 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 trong nhà: là thiết bị nối từ đường ống ra các cuộn vòi 

mềm, qua lăng chữa cháy để phun nước vào đám cháy.  

 - Hệ thống các bình chữa cháy xách tay 

 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. 

b. Sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất 

Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất xảy ra thì dự án tiến 

hành: 

- Thực hiện quy trình vận chuyển theo đúng quy định, đảm bảo không để dầu 

mỡ, hóa chất rò rỉ ra ngoài môi trường;  

- Khi vận chuyển nguyên liệu dầu mỡ, hóa chất về đến nhà máy, tiến hành kiểm 

tra kỹ lưỡng xem nguyên liệu có bị rò rỉ hay không, nếu bị rò rỉ cần xử lý ngay; 

- Tổ chức các khóa tập huấn về phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, 

hóa chất cho cán bộ nhân viên trong nhà máy. Đây là biện pháp quan trọng nhất trong 

quá trình thao tác của người công nhân, yêu cầu tối thiểu cho người công nhân phải 

hiểu các thao tác nghiệp vụ trước khi vận hành thiết bị cơ giới và làm việc với hóa 

chất. Với các nhân viên sử dụng thiết bị cơ giới để vận chuyển hóa chất từ trên xe 

xuống kho đều đã được đào tạo nghiệp vụ. 

- Tổ chức các buổi diễn tập về phòng ngừa và ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, 

hóa chất cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

- Khi có sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất xảy ra cần báo ngay cho cơ quan chức 

năng để tiến hành khắc phục và xử lý kịp thời. Bố trí đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố rò 

rỉ, tràn đổ hóa chất, tại những khu vực có khả năng xảy ra sự cố. 

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

như: mặt nạ phòng độc, kính an toàn, quần áo, găng tay, giày ủng… 

c. Sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN 

Thăng Long II 
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Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng 

Long II thì chủ dự án sẽ đồng hành cùng KCN trong vấn đề xử lý nước thải bằng cách 

hạn chế lượng nước thải phát sinh, tăng hiệu suất xử lý của bể tự hoại của dự án để 

giảm tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải của dự án đấu nối vào hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Chế độ thông tin, báo cáo và biện pháp ứng phó khi hệ thống xử lý nước thải 

tập trung ngừng hoạt động: 

Khi xảy ra sự cố, đơn vị hạ tầng KCN Thăng Long II sẽ thông báo thông tin và 

cấp độ sự cố cho Công ty qua các phương tiện thông tin như: điện thoại, gửi công văn, 

gửi mail, fax,... 

Khi nhận được thông báo, Công ty sẽ thông báo cho toàn bộ cán bộ công nhân 

viên dự án biết để hạn chế tối đa việc phát sinh nước thải bằng các phương tiện thông 

tin như: Thông báo qua loa, báo cho các trưởng bộ phận để báo lại cho người lao 

động,... 

Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN chưa khắc phục ngay 

được sự cố thì Công ty cam kết dừng hoạt động sản xuất của dự án lại để không làm 

phát sinh thêm nước thải. 

d. Khu lưu giữ chất thải 

- Xây dựng khu lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng 

khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào 

nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

- Bố trí để riêng các loại CTNH nhằm 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 đã ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng (Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 

11) để 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 có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát 

sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

7.1. Tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, 

sản phẩm 

* Nguồn phát sinh: 

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 dầu diezen nên khi đốt sẽ sinh ra các chất ô 
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nhiễm không khí như bụi, NO2, CO, HC... 

* Mức độ tác động: 

Hệ số ô nhiễm của của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu 

sử dụng dầu diesel được thể hiện trong bảng sau như sau: 

Bảng 3.7: Hệ số ô nhiễm của các phƣơng tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 

Các loại 

xe 

CO 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

Bụi 

(g/km) 

Tiêu thụ nhiên 

liệu (g/km) 
Loại chuyển động 

Xăng 

> 3,5 tấn 

70 7,0 4,5 0 225 Trung tâm đô thị 

55 5,5 7,5 0 100 Đường lớn 

50 3,5 7,5 0 165 Đường cao tốc 

Diezen 

<15 tấn 

6,0 2,6 11,8 0,9 218 Trung tâm đô thị 

2,9 0,8 14,4 0,9 211 Đường lớn 

2,9 0,8 14,4 0,9 210 Đường cao tốc 

Diezen 

> 15 tấn 

7,3 5,8 18,2 1,6 369 Trung tâm đô thị 

3,7 3,0 24,1 1,6 377 Đường lớn 

3,1 2,4 19,8 1,3 310 Đường cao tốc 

(Nguồn: Cộng đồng Châu Âu) 

Trong giai đoạn hoạt động, khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm dự án cần vận 

chuyển vào khoảng 2700 tấn/năm. Do dự án nằm trong KCN nên ta sẽ đánh giá tác 

động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm với 

cung đường vận chuyển trong khu công nghiệp với chiều dài vào khoảng 0,5 km. Dự 

kiến mỗi xe vận chuyển được khoảng 16 tấn thì số lượt xe cần sử dụng để vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án trong giai đoạn hoạt động là 170 lượt xe/năm. 

             Do việc vận chuyển nguyên liệu sản phẩm không cố định. Do đó có thời điểm 

lượng xe sẽ lớn hơn. Để đánh giá tối đa tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm thì ta tính cho lưu lượng vận chuyển 

nguyên vật liệu sản phẩm của dự án tối đa là 5 lượt xe/ngày. 

Với cung đường vận chuyển là 2 km thì tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án trong một ngày được tính theo 

công thức sau: 

Tải lượng  = Hệ số ô nhiễm x số xe vận chuyển x quãng đường vận chuyển. 

Do đó tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm của dự án phát sinh một ngày được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau: 

Bảng 3.8: Bảng tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án 
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Khí thải 
Bụi 

(g/ngày) 

SO2 

(g/ngày) 

NO2 

(g/ngày) 

CO 

(g/ngày) 

VOC 

(g/ngày) 

Giai đoạn 

hoạt động 

Chạy không tải 6,11 5,82 11,2 9,13 5,11 

Chạy có tải 11,9 7,86 19,6 17,8 12,7 

Tổng tải lượng 18,01 13,68 30,8 26,93 17,81 

Tải lượng của ô nhiễm của các phương tiện vận tải khá thấp. Bên cạnh đó, các 

xe ra vào tại thời điểm khác nhau trong ngày, khu vực xe chạy không gian rộng thoáng 

nên các khí thải phát tán nhanh vào môi trường không khí nên không gây ra ô nhiễm 

cục bộ, ít gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. 

* Biện pháp giảm thiểu: để giảm nồng độ bụi, tác động của khí thải và tạo 

không khí trong lành trong phạm vi doanh nghiệp, một số biện pháp sau đây sẽ được 

thực hiện:  

- Các xe vận chuyển được che đậy kín, đảm bảo không phát tán bụi vào môi 

trường 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; 

- Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên; 

- Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu nhà máy sẽ lập nội quy ra vào nhà 

máy, hạn chế mức thấp nhất lượng xe ra vào, bố trí hợp lý các xe chuyên chở vật liệu đến 

và các xe chở sản phẩm đi. Bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng cho các xe vào bốc dỡ. 

7.2. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

a. Hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn làm sạch 

* Nguồn phát sinh và tác động: Trong quá trình sản xuất, dự án sẽ thực hiện 

công đoạn làm sạch 02 lần: lần 1 là làm sạch nguyên liệu và lần 2 là làm sạch sản 

phẩm. Cả 2 lần này đều được thực hiện bằng 05 máy làm sạch bằng sóng siêu âm. Mỗi 

máy siêu âm có 12 ngăn, mỗi ngăn có kích thước dài x rộng x cao là 350 x 390 x 

290mm ~ 0,04m
3
 (40 lít). Nguyên liệu, sản phẩm được chạy lần lượt qua từng ngăn 

của máy làm sạch, mỗi ngăn sẽ sử dụng các dung dịch làm sạch khác nhau.  

Theo MSDS của các chất làm sạch dự án sử dụng thì chúng có thành phần 

chính như sau: Dung dịch tẩy rửa QX51: chất hoạt động bề mặt 12%, cacbonat 10%, 

chất ức chế bay hơi 30%, NaOH 28%; Dung dịch tẩy rửa QX04/WIN-15: chất nhũ 

hoá: 10-30%; chất trợ rửa: 1-6%, penetrant: 1-7%; Dung dịch tẩy rửa QX21/YIJ-07: 

chất hoạt động bề mặt 12%, phụ gia kiềm 10%, chất ức chế bay hơi 37%, NaOH 43%.  

Thành phần chi tiết của các chất hoạt động bề mặt, chất trợ rửa, chất nhũ hóa,... 

thuộc phạm vi bí mật công nghệ của nhà cung cấp nên dự án không thể đưa ra thành 

phần chi tiết. Tuy nhiên, thành phần chính của các chất này đều là các chất mang tính 

kiềm, bao gồm ion NaOH, muối Natri.  
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Các công đoạn làm sạch này chỉ được thực hiện ở nhiệt độ phòng và khoảng 

35
0
C, trong khi theo MSDS của NaOH thì loại hóa chất này có nhiệt độ sôi ở 1388

0
C 

nên quá trình làm sạch nguyên liệu và làm sạch sản phẩm của dự án không phát sinh 

hơi NaOH.  

Ngoài ra, trong thành phần của các chất làm sạch còn có chất ức chế bay hơi 

nên khả năng chất làm sạch có thể bay hơi vào môi trường không khí là gần như không 

có, toàn bộ lượng hóa chất làm sạch dự án sử dụng sẽ tác động hết vào môi trường 

nước thải. 

* Biện pháp giảm thiểu: để giảm thiểu tối đa tác động của công đoạn làm sạch 

đến môi trường và sức khỏe người lao động thì chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu sau: 

- Áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng; 

- Chỉ thực hiện công đoạn làm sạch bằng các máy làm sạch kín, tự động; 

- Chỉ sử dụng các hóa chất làm sạch có thành phần ức chế bay hơi như đã đưa ra 

trong báo cáo. 

- Quét dọn vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên như: quần áo 

bảo hộ, găng tay, khẩu trang,... 

b. Nhiệt dư phát sinh từ công đoạn sấy khô: 

* Nguồn phát sinh và tác động: Sau khi làm sạch xong, nguyên liệu và sản phẩm 

sẽ được chuyển sang công đoạn sấy khô. Tại các ngăn cuối của máy làm sạch bằng 

sóng siêu âm, dự án chỉ sử dụng nước RO hoặc nước siêu tinh khiết. Nên chất lỏng 

bám dính trên bề mặt nguyên liệu và sản phẩm trước khi chuyển sang công đoạn sấy 

chỉ là nước RO và nước siêu tinh khiết.  

Loại máy sấy dự án sử dụng là máy sấy sử dụng điện. Tại đây, điện năng sẽ 

chuyển hóa thành nhiệt năng và làm bay hơi toàn bộ lượng nước còn bám dính trên bề 

mặt nguyên liệu và sản phẩm. Tuy nhiên, lượng hơi nước bám dính lên bề mặt nguyên 

liệu, sản phẩm là rất nhỏ và máy sấy dự án sử dụng là máy kín nên tác động của nhiệt 

dư phát sinh từ công đoạn sấy là thấp. 

* Biện pháp giảm thiểu: Để giảm thiểu tác động của nhiệt dư phát sinh từ công 

đoạn sấy khô, chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau đây: 

+ Bố trí công đoạn sấy khô tại khu vực riêng; 

+ Áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng; 

+ Dẫn phần nhiệt giữa không gian buồng sấy và vỏ máy sấy ra khỏi không gian 

xưởng qua đường ống dẫn khí; 

+ Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên như: quần áo 

bảo hộ, găng tay, khẩu trang,... 
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c. Hơi mực in phát sinh từ công đoạn in viền kính 

* Nguồn phát sinh: Tùy từng dòng sản phẩm mà dự án sẽ chỉ tiến hành in phủ 

xung quanh viền kính hoặc in hầu hết lên toàn bộ bề mặt nền kính. Dự án sử dụng 

công nghệ in UV, máy in được thực hiện tự động, có ngăn chứa mực và chứa dung 

môi riêng, mực in và dung môi được cấp tự động cho máy in. Quá trình in có thể làm 

phát sinh hơi mực in. 

Thành phần, khối lượng mực in và dung môi dự án sử dụng như sau: 

Tên mực in, dung môi Thành phần 
Lƣợng sử dụng 

(Kg/năm) 

Mực in UV 8530S  

Oligomer acrylate 20 -30%, 

Mono UV 30-40%, chất độn 20-

30%, chất phụ gia 10-20% 

120 

Dung môi pha Benzyl 

alcohol 
C₆H₅CH₂OH >95% 30 

 

+ Oligomer acrylate 20 -30%: Là chất nhựa nền, Oligomer giống như polymer 

nhưng mạch ngắn hơn nhiều, có nhóm chức không no (thường là acrylate gồm nhiều 

loại như Epoxy, Urethane, Polyesster..) 

+ Monomer UV 30-40%: Là chất/dung môi pha loãng, Có tác dụng như tác 

nhân khâu mạch, điều chỉnh độ nhớt, điều chỉnh 1 số tính chất như độ bám dính, độ 

cứng màng sơn… 

+ Benzyl alcohol: Công thức hóa học C6H5CH2OH, là chất lỏng trong suốt 

không màu, không mùi, mật độ hơi 3,72 (không khí = 1), điểm nóng chảy -15
0
C, điểm 

sôi 205
0
C, dễ cháy. Có hại nếu nuốt phải, có hại nếu hít phải, gây kích ứng da, độc với 

sinh vật thủy sinh.  

Với thành phần hóa học của mực in và dung môi như trên thì hơi mực in có thể 

phát sinh từ công đoạn in thực chất là hơi dung môi Benzyl alcohol. Khối lượng dung 

môi Benzyl alcohol có thể bay hơi phát tán vào môi trường không khí làm việc được 

tính toán như sau: 

 mBenzyl alcohol = 30 Kg/năm* 95% = 28,5 kg/năm ~ 11,42 g/giờ 

Dự án có tất cả 05 máy in, diện tích không gian của 01 máy in là 5m
2
 nên tổng 

diện tích không gian thực hiện công đoạn in của dự án là 5*5 = 25m
2
. Tính chiều cao 

trung bình của công nhân thực hiện công đoạn in là 1,6m thì thể tích không gian thực 

hiện công đoạn in là: 1,6m*25m
2
 = 40m

3
. 

Do đó, nồng độ hơi Benzyl alcohol có thể phát sinh tại công đoạn in là: 

[Hơi dung môi] = mBenzyl alcohol  / Thể tích không gian chịu tác động 

[Benzyl alcohol] = 11,42 g/giờ*10
3
 / 40 m

3
 = 285,5mg/ m

3
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Tuy nhiên, Tiêu chuẩn 3733:2002/QĐ-BYT và QCVN 03:2019/BYT không 

quy định giới hạn nồng độ Benzyl alcohol cho phép trong môi trường làm việc, và 

nồng độ hơi Benzyl alcohol phát sinh tại khu vực in cũng thấp nên tác động của hơi 

dung môi phát sinh từ công đoạn in đến môi trường làm việc và sức khỏe người lao 

động là không lớn. 

* Biện pháp giảm thiểu: chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng; 

- Bố trí công đoạn in tại khu vực riêng biệt; 

- Quét dọn vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên như: quần áo 

bảo hộ, găng tay, khẩu trang,... 

d. Hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn dán màng film: 

* Nguồn phát sinh và tác động: Công đoạn dán màng film được thực hiện bằng 

máy dán màng kín, trong môi trường chân không, nên hơi hóa chất từ công đoạn dán 

màng không thể bay hơi phát tán vào môi trường không khí bên ngoài máy dán màng. 

Vì vậy, tác động của hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn dán màng film là không lớn.  

* Biện pháp giảm thiểu: chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng; 

- Bố trí công đoạn dán màng tại khu vực riêng; 

- Quét dọn vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên như: quần áo 

bảo hộ, găng tay, khẩu trang,.. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng 

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.9: Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

STT Quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo ĐTM 

Nội dung thay đổi 

1 Lƣợng nƣớc thải sản xuất phát sinh 
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 - Nước thải từ quá trình làm sạch: 

35 m
3
/ngày đêm. 

- Nước thải từ quá trình lọc nước 

RO, nước siêu tinh khiết: 15 

m
3
/ngày đêm. 

=> Tổng lượng nước thải sản xuất 

phát sinh: 50m
3
/ngày đêm. 

- Nước thải từ quá trình làm sạch: 187 

m
3
/ngày đêm. 

- Nước thải từ quá trình lọc nước RO, 

nước siêu tinh khiết: 116 m
3
/ngày đêm. 

=> Tổng lượng nước thải sản xuất phát 

sinh: 303m
3
/ngày đêm. 

2 Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

 - Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ 

bộ qua 02 bể tự hoại 3 ngăn với 

tổng thể tích 20m
3
 và nước thải khu 

vực nhà ăn qua 01 bể tách dầu mỡ 

thể tích 1m
3
 sau đó được đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của KCN Thăng 

Long II. 

- Nước thải sản xuất: phát sinh từ 

quá trình làm sạch nguyên liệu, sản 

phẩm và nước thải từ hệ thống lọc 

RO, lọc siêu tinh khiết được thu 

gom, đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Thăng 

Long II. 

- Nước thải sinh hoạt: được chia làm 2 

dòng: 

+ Dòng 1: Nước thải sinh hoạt được xử 

lý sơ bộ qua 01 bể tự hoại 3 ngăn ( bể 1) 

với tổng thể tích 10m
3
. Nước thải sản 

xuất phát sinh từ quá trình làm sạch 

nguyên liệu, sản phẩm qua hệ thống điều 

chỉnh pH cũng được xả vào ngăn thứ 3 

của bể tự hoại số 1 sau đó cùng với nước 

thải sinh hoạt được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của 

KCN Thăng Long II. 

+ Dòng 2: Nước thải sinh hoạt được xử 

lý sơ bộ qua 01 bể tự hoại 3 ngăn ( bể 2) 

với tổng thể tích 10m
3
 sau đó được đấu 

nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của KCN Thăng Long II. 

- Nước thải phát sinh từ công đoạn lọc 

RO, lọc siêu tinh khiết được thu gom và 

dẫn về hố ga để đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN 

Thăng Long II. 

-  Dự án không có bể tách dầu mỡ từ 

hoạt động của nhà ăn 

 

* Giải trình các nội dung thay đổi: 

- Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty đã được phê duyệt 

thì toàn bộ nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn 
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và nước thải từ nhà bếp qua bể tách dầu mỡ sau đó được đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. 

Nước thải sản xuất cũng được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

tập trung của KCN Thăng Long II. 

- Thực tế nhà máy không thực hiện hoạt động nấu ăn mà sẽ mua suất ăn ca cho 

công nhân nên nhà máy không có bể tách dầu mỡ. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 

sinh từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó được đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. 

- Thêm nữa, do kết cấu thiết kế nhà xưởng và thuận tiện cho quá trình thu gom 

triệt để nước thải nên dự án chia làm 2 dòng thu gom nước thải như sau: 

+ Dòng 1: Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua 01 bể tự hoại 3 ngăn ( bể 

1) với tổng thể tích 10m
3
. Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình làm sạch nguyên 

liệu, sản phẩm qua hệ thống điều chỉnh pH cũng được xả vào ngăn thứ 3 của bể tự hoại 

số 1 sau đó cùng với nước thải sinh hoạt được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của KCN Thăng Long II qua hố ga 1. 

+ Dòng 2: Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua 01 bể tự hoại 3 ngăn ( bể 

2) với tổng thể tích 10m
3
 sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

tập trung của KCN Thăng Long II qua hố ga 2. 

 - Ngoài ra còn có nước thải phát sinh từ công đoạn lọc RO, lọc siêu tinh khiết 

được thu gom và dẫn về hố ga 1 để đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN Thăng Long II. 

Do đó công ty có 2 điểm đấu nối nước thải vào KCN Thăng Long II. 
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CHƢƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nƣớc thải 

* Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 02 khu vệ sinh (bao gồm nước 

rửa tay chân và nước dội bồn cầu) với lưu lượng trung bình 18,96 m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh bao gồm: 

+ Nước thải sau hệ thống lọc RO, lọc siêu tinh khiết phát sinh với lưu lượng 

trung bình 116 m
3
/ngày đêm. 

+ Nước thải từ công đoạn làm sạch nguyên liệu và làm sạch sản phẩm phát sinh 

với lưu lượng trung bình 187 m
3
/ngày đêm. 

* Lưu lượng xả thải nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 321,96 m
3
/ngày đêm. 

* Dòng nước thải đề nghị cấp phép: số lượng dòng nước thải sau xử lý sơ bộ 

được đấu nối vào HTXL NTTT của KCN Thăng Long II là 02 dòng nước thải. 

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 

nhiễm theo dòng nƣớc thải 

Stt Thông số Đơn vị
 Tiêu chuẩn KCN 

Thăng Long II 

1 Nhiệt độ 
o
C 40 

2 pH - 6 – 9 

3 TSS  mg/L 200 

4 COD mg/L 350 

5 BOD5 (20
o
C) mg/L 300 

6 Amoni(NH4
+
) mg/L 15 

7 Tổng N mg/L 60 

8 Tổng P mg/L 15 

9 Clorua (Cl
-
) mg/L 405 

10 Chì (Pb)
 

mg/L 0,081 

11 Niken (Ni)
 

mg/L 0,162 

12 Cadimi(Cd) mg/L 0,0405 

13 Đồng (Cu)
 

mg/L 1,62 

14 Sắt (Fe)
 

mg/L 0,81 

15 Mangan (Mn)
 

mg/L 0,405 

16 Crom VI (Cr
6+

) mg/L 0,0405 

17 Kẽm (Zn)
 

mg/L 2,43 

18 Độ màu 
 

Pt/Co 50 

19 Crom III (Cr
3+

) mg/L 0,162 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Crystal-Optech” 

Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trƣờng 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    47 

Stt Thông số Đơn vị
 Tiêu chuẩn KCN 

Thăng Long II 

20 Clo dư mg/L 0,81 

21 Florua (F
-
) mg/L 4,05 

22 Thủy ngân (Hg)
** 

mg/L 0,00405 

23 Asen (As)
** 

mg/L 0,0405 

24 Xianua (CN
-
)

 
mg/L 0,0567 

25 Tổng Phenol
**

 mg/L 0,081 

26 Dầu mỡ khoáng
 

mg/L 4,05 

27 Tổng PCB
** 

mg/L 0,00243 

28 Hóa chất BVTV: Photpho hữu cơ
** 

mg/L 0,243 

29 Hóa chất BVTV: Clo hữu cơ
** 

mg/L 0,0405 

30 Sunfua
 
(tính theo H2S)

 
mg/L 0,162 

31 Tổng hoạt động phóng xạ α
**

 Bq/L 0,1 

32 Tổng hoạt động phóng xạ β
**

 Bq/L 1 

33 Coliform MPN/100ml 3.000 

34 Lưu lượng M
3
/h - 

 

Ghi chú:  

- Tiêu chuẩn KCN Thăng Long II: Tiêu chuẩn xả thải khu công nghiệp Thăng 

Long II. 

* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Dòng 1: 

+ Vị trí xả thải: KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam. 

+ Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105
0
30

’
, 

múi chiếu 3
0
: Điểm đấu nối số 1: X: 2.313.588  Y: 559.468 

+ Phương thức xả thải: bơm 

+ Chế độ xả thải: liên tục (24h). 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý NTTT của KCN Thăng Long 

II sau đó thải ra Hồ điều hòa của KCN Thăng Long II rồi thoát ra kênh Trần Thành 

Ngọ nằm trên thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

- Dòng 2: 

+ Vị trí xả thải: KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Crystal-Optech” 

Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trƣờng 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    48 

+ Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105
0
30

’
, 

múi chiếu 3
0
: Điểm đấu nối số 2: X: 2.313.600  Y: 559.425 

+ Phương thức xả thải: bơm. 

+ Chế độ xả thải: liên tục (24h). 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý NTTT của KCN Thăng Long 

II sau đó thải ra Hồ điều hòa của KCN Thăng Long II rồi thoát ra kênh Trần Thành 

Ngọ nằm trên thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải ở dạng nguồn điểm và không cần đầu tư hệ thống 

xử lý trước khi xả ra môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh:  

- Trong các dây chuyền sản xuất đều sử dụng nhiều máy móc, thiết bị như: máy 

làm sạch bằng sóng siêu âm, máy phun cát,... sự hoạt động của động cơ hoặc va chạm 

cơ học của vật liệu, máy móc có kích thước lớn là nguyên nhân gây ra tiếng ồn ảnh 

hưởng đến công nhân vận hành.  

 - Vị trí phát sinh: 

 + Tiếng ồn phát sinh từ khu vực làm sạch  

 + Tiếng ồn phát sinh từ khu vực phun cát  

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

Bảng 4.2: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 

QCVN 26:2010/BTNMT 
Tần suất 

giám sát 
Ghi chú 

Từ  6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 
1 lần/năm 

1 70 55 Khu vực thông thường 

2 55 45 Khu vực đặc biệt 

Bảng 4.3: Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 

QCVN 27:2010/BTNMT 
Tần suất 

giám sát 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ 

(dB) 

Từ 21-6 giờ 

(dB) 
1 lần/năm 

1 70 60 Khu vực thông thường 

 60 55 Khu vực đặc biệt 

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

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải  

* Nguồn phát sinh chất thải:  

+ Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống 

của công nhân viên tại dự án. 

+ Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ hoạt động 

sản xuất tại dự án. 

+ Nguồn số 03: Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại dự án. 

* Khối lượng từng nguồn chất thải đề nghị cấp phép như sau:  

Bảng 4.4: Bảng khối lƣợng chất thải đề nghị cấp phép 

TT Chất thải 
Khối lƣợng 

Phân loại 
Kg/năm Kg/tháng 

I Chất thải rắn sinh hoạt 

1 Rác thải sinh hoạt 14.788.800 1.232.400 CTRSH 

2 Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại 25.152,8  2.096,067 CTRSH 

II Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

1 
Giấy, bao, thùng carton phát sinh từ 

khu vực văn phòng 
180  15 CTR TT 

2 Bao gói nguyên liệu, sản phẩm 870  72,5 CTR TT 

3 Băng thải 1.200  100 CTR TT 

4 Màng film hỏng 960  80 CTR TT 

5 Cát thải 7.200  600 CTR TT 

6 
Lõi lọc của hệ thống lọc RO và hệ 

thống lọc siêu tinh khiết 
30  2,5 CTR TT 

III Chất thải nguy hại 

1 
Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 
850 70,83 

CTNH 

Mã 18 02 01 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác 
600 50 

CTNH  

Mã 17 02 04 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
10 0,83 

CTNH 

Mã 16 01 06 

4 

Bao bì mềm thải, bao bì kim loại 

cứng thải, bao bì nhựa cứng thải (bao, 

túi nilon, vỏ hộp đựng dầu, mỡ,…) 

500 41,67 

CTNH 

Mã 18 01 01;  

18 01 02;  

18 01 03   
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TT Chất thải 
Khối lƣợng 

Phân loại 
Kg/năm Kg/tháng 

5 Sản phẩm lỗi 1.250 104,17 
CTNH 

Mã 06 01 02 

6 

Mực in, hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất) 

24 2 

CTNH 

Mã 08 02 01 

08 02 04 

* Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải: 

- Thiết bị lưu chứa các loại chất thải phát sinh là các thùng chứa chuyên dụng 

dung tích 60 lít, được làm bằng nhựa cứng, có nắp đậy. 

- Khu lưu giữ chất thải: Chủ dự án tiến hành bố trí 01 khu lưu giữ chất thải với 

tổng diện tích là 10,4 m
2
 ( kích thước DxR = 5.210mm x 2.000m) , được bố trí tại khu 

đất ở cuối khu vực nhà xưởng sản xuất. Khu lưu giữ này được đổ nền bê tông, bao tôn 

cứng xung quanh, có mái che, chia làm 02 ngăn chính trong đó 01 ngăn
 
để lưu giữ chất 

thải rắn thông thường (diện tích 5,2 m
2
), còn 01 ngăn còn lại được dùng để lưu giữ 

chất thải nguy hại (diện tích 5,2 m
2
). Ngăn lưu giữ chất thải nguy hại có bờ kè, có hố 

thu gom phòng khi chất thải nguy hại dạng lỏng bị rò rỉ. Bên ngoài khu lưu giữ chất 

thải được gắn các biển cảnh báo khu lưu giữ chất thải theo đúng quy định. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tƣ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại: Không có 

Nhà máy Crystal-Optech tại Lô đất số F8, KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam của Công ty TNHH Crystal-Optech Việt 

Nam không có đề nghị cấp giấy phép dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tƣ có nhập khẩu phế liệu từ nƣớc 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất: Không có 

Nhà máy Crystal-Optech tại Lô đất số F8, KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam của Công ty TNHH Crystal-Optech Việt 

Nam không có đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất. 

7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trƣờng: 

a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường: Dự án không thuộc trường hợp phải cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: Dự án không thuộc trường hợp phải bồi hoàn 

đa dạng sinh học. 
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c, Các nội dung chủ dự án cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định bảo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam đã bố trí hoàn thiện các hạng mục 

công trình theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
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CHƯƠNG 5. 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 

Dự án Nhà máy Crystal-Optech của Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam 

không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Chương trình giám sát nước thải 

*) Giám sát mẫu nước thải sinh hoạt: 

- Nước thải sinh hoạt: 1 vị trí (một điểm NTSH tại hố ga số 2 phía Tây Nam 

nhà xưởng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Thăng 

Long II). 

- Thông số giám sát (34 thông số): Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, 

Hg, Pb, Cd, Cr
6+

, Cr
3+

, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng Xianua, tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, sunfua, Florua, NH4
+
, tổng nitơ, tổng phốt pho, Cl

-
, Clo dư, tổng hóa chất 

BVTV Clo hữu cơ, tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ, tổng PCB, Coliform, tổng 

hoạt độ phóng xạ , tổng hoạt độ phóng xạ lưu lượng. 

- Tần suất 3 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn KCN Thăng Long II (TLIP II). 

*) Giám sát mẫu nước thải công nghiệp: 

- Nước thải công nghiệp: 1 vị trí (một điểm nước thải công nghiệp tại hố ga số 1 

phía Đông Nam nhà xưởng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

của KCN Thăng Long II). 

- Thông số giám sát (34 thông số): Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, 

Hg, Pb, Cd, Cr
6+

, Cr
3+

, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng CN
-
, tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, sunfua, Florua, NH4
+
, tổng nitơ, tổng phốt pho, Cl

-
, Clo dư, tổng hóa chất 

BVTV Clo hữu cơ, tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ, tổng PCB, Coliform, tổng 

hoạt độ phóng xạ , tổng hoạt độ phóng xạ lưu lượng. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 02:2019/HY. 
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CHƢƠNG 6. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Để dự án đi vào hoạt động có hiệu quả và mang lại những lợi ích phục vụ cho 

sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh và bảo vệ môi trường, chủ dự án xin 

cam kết như sau:  

- Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu 

có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Cam kết đảm bảo xử lý các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở 

nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các 

yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

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

khí xung quanh. 

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại. 

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

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

QCVN 02: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

QCVN 03: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp; 

Tiêu chuẩn đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. 

- Cam kết chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường 

trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai thực hiện dự án.  

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt 

Nam./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định chủ trương đầu tư;  

- Quyết định phê duyệt ĐTM; 

- Hợp đồng thuê xưởng; 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải (chất thải sinh hoạt, chất thải 

công nghiệp, chất thải nguy hại); 

- Bản thoát nước mưa, mước thải ( công ty chưa cung cấp, đang nhờ công ty xin 

bên TLIP II) 

- Bản vẽ hoàn công khu lưu giữ chất thải (chưa có) 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể của Dự án; 

 

 


