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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 

- Địa chỉ văn phòng: Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Phạm Hữu Hùng 

- Điện thoại: ..........................; Fax: ......................; E-mail: .......................  

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 8243052722 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng 

Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 17/10/2019. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100618 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp ngày 28/11/2008, điều 

chỉnh lần thứ 3 ngày 15/8/2018. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

Tên dự án: Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty Cổ phần kim khí 

Thăng Long Hưng Yên 

* Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN2-1, Khu công nghiệp Minh Quang, 

phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên  

- Tổng diện tích đất sử dụng: 30.000 m2  

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

+ Phía Nam: Giáp đường nội bộ của KCN; 

+ Phía Đông: Giáp lô đất quy hoạch của KCN 

+ Phía Tây: Giáp lô đất quy hoạch của KCN; 

+ Phía Bắc: Giáp đường nội bộ của KCN. 

- Vị trí tọa độ ranh giới lô đất thực hiện dự án: theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau:                                                                                                                                                                   

Bảng 1.1: Bảng kê tọa độ ranh giới quy hoạch 

Điểm mốc 
Tọa độ điểm 

X (m) Y (m) 

1 2314386.647 563979.126 

2 2314524.253 563943.093 
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3 2314577.677 564147.115 

4 2314537.128 564157.737 

5 2314440.072 564183.152 

Sơ đồ vị trí, mặt bằng tổng thể của khu đất thực hiện dự án  đính kèm phần 

* Quy mô của dự án đầu tư: Dự án thuộc nhóm B vơi quy mô tổng mức đầu tư 

là 275 tỷ đồng. 

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

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 * Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công các sản 

phẩm cơ khí phục vụ cho ngành ô tô, xe máy, gia dụng, nội thất. 

 * Công suất của dự án: 15.000 tấn/năm 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư 

 Sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành ô tô, xe máy, gia dụng, nội thất, tùy theo 

yêu cầu đơn hàng. Tuy nhiên các sản phẩm đều trải qua các công đoạn, các bước sản 

xuất tương tự nhau. Quy trình sản xuất chung cho các sản phẩm của dự án như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất tổng thể của dự án 

Bao bì thải, tem nhãn thải Bao bì, tem nhãn 

Kiểm tra 

Gia công cơ khí, định hình  

(cắt, uốn, đột, dập, hàn….) 

Không đạt yêu cầu 

Nguyên vật liệu:  

Thép tấm, thép tròn, ống thép, inox Trả lại đơn vị cung ứng 

Dây chuyền tẩy rửa, sơn bột 

tĩnh điện tự động 

Sản phẩm cần 

mạ 

Đóng gói, nhâp kho Xuất hàng 

 

Sản phẩm 

cần sơn 

Dây chuyền Tẩy rửa, 

mạ kẽm tự động 
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* Nguyên vật liệu đầu vào:  

- Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án là thép, inox và 

các hóa chất tẩy rửa, mạ, sơn...  

- Theo yêu cầu của bộ phận thiết kế kỹ thuật, phụ trách kho và vật tư sẽ liên hệ 

nhà cung cấp mua nguyên vật liệu đúng chủng loại theo đơn hàng để chuẩn bị sản 

xuất. Các nguyên vật liệu sau khi được nhập về nhà máy, sẽ được cán bộ công nhân 

viên kiểm tra kỹ lưỡng về số lượng, chủng loại, yêu cầu từng loại trước khi chuyển về 

khu bảo quản nguyên vật liệu.  

+ Nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ được gửi trả lại đơn vị cung ứng.  

+ Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được cán bộ công nhân viên chuyển về khu vực 

kho bảo quản để chuẩn bị cho quá trình sản xuất.  

- Nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất của dự án là thép, với thành phần 

chính là sắt (Fe), Cacbon và một số nguyên tố khác. Tại dự án sử dụng nguyên liệu 

thép gồm: thép tấm và thép ống. Tuy theo yêu cầu của khách hàng và loại sản phẩm 

để lựa chọn loại nguyên liệu (độ dày, chiều dài, rộng, kích thước …) cho phù hợp.  

* Khâu gia công cơ khí, định hình sản phẩm: Nguyên liệu thép được đưa đến 

khu vực gia công để thực hiện gia công cơ khí, định hình sản phẩm theo đúng các 

kích thước yêu cầu (chi tiết các công đoạn theo quy trình cụ thể phía sau). 

* Sau khi thực hiện gia công cơ khí, định hình cho sản phẩm các bán thành 

phẩm sẽ được phân loại thành 02 dòng khác nhau, cụ thể: 

- Đối với dòng sản phẩm yêu cầu mạ: Khối lượng các sản phẩm cần mạ lớn 

nhất khoảng 990 tấn/năm, tương đương gần 6,6% tổng công suất của dự án. Các bán 

thành phẩm sau định hình sẽ được đưa đến khu vực tẩy rửa mạ. Tại dự án chỉ thực 

hiện mạ kẽm. Chủ dự án sẽ đầu tư 01 dây chuyền mạ kẽm treo có hệ thống thu gom, 

xử lý hơi hóa chất lắp đặt kèm theo đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.  

- Đối với dòng sản phẩm yêu cầu sơn: Khối lượng các sản phẩm cần sơn là chủ 

đạo khoảng  14.010 tấn/năm. Các bán thành phẩm sau định hình sẽ được đưa đến khu 

vực tẩy rửa, sơn sấy của dự án. Tại dự án sẽ đầu tư 01 dầy chuyền tẩy rửa, sơn tĩnh 

điện tự động hoàn toàn; sử dụng công nghệ sơn bột tĩnh điện.  

* Công đoạn đóng gói, nhập kho, xuất hàng: Sản phẩm sau khi được sơn phủ, 

mạ kẽm bảo vệ sẽ được đóng gói, dán tem nhãn và lưu kho chờ xuất hàng. 
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Các khâu gia công cơ khí; mạ kẽm treo; tẩy rửa, sơn tĩnh điện bán thành 

phẩm của dự án được trình bày theo các sơ đồ quy trình, thuyết minh chi tiết 

như sau: 

a. Quy trình gia công cơ khí, định hình sản phẩm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình gia công cơ khí 

Thuyết minh quy trình:  

Nguyên liệu thép, inox được đưa đến khu vực gia công để thực hiện gia công 

cơ khí tạo ra bán thành phẩm theo đúng các kích thước yêu cầu.  

- Công đoạn sơ chế pha cắt, định hình: Thép nguyên liệu được đưa vào các 

thiết bị gia công cơ khí như cắt, đột dập, uốn, ....  

Tại dự án sử dụng máy cắt CNC, máy đột, dập đã cài đặt sẵn các thông số kỹ 

thuật để tiến hành dập sản phẩm theo đúng thông số thiết kế mà phòng kỹ thuật đưa 

ra. Trong hoạt động gia công cơ khí, đối với công đoạn cắt ống có sử dụng dầu cắt tại 

Dây hàn, CO2, 

Argon 

Bi thép 

khí hàn, nhiệt, mẩu dây 

hàn, bao bì thải 
 

Bụi, Bi thải 
 

 

Hàn  

Thép nguyên liệu đạt yêu cầu  

Bán thành phẩm  

Sản phẩm cần sơn đưa 

đến khu vực tẩy rửa- sơn 

tĩnh điện 

 

Pha cắt, đột dập, khoan.. 

Đánh bóng  

Sản phẩm cần mạ đưa 

đến khu vực mạ kẽm 

 

Dầu cắt 

Bụi, bavia kim loại; ồn, 

hơi dầu, dầu thải, bao bì 

chứa dầu 
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mũi (mỏ cắt) để mối cắt chính xác, giảm ma sát.  

- Công đoạn hàn: Một số chi tiết sẽ thực hiện khâu hàn để gắn kết định hình 

cho sản phẩm. Nhà máy sử dụng các phương pháp hàn là ép bấm (hàn điểm) điều 

khiển bằng kỹ thuật điện tử; hàn argon tự động, hàn lăn công nghệ cao và hàn CO2 

tùy từng loại sản phẩm. 

+ Hàn điểm hay còn gọi là hàn ép bấm điều khiển bằng kỹ thuật điện tử: Đây 

là phương pháp hàn áp lực, dùng lực ép của điện cực hàn, ép chi tiết tới trạng thái đủ 

điện trở tiếp xúc, rồi sau đó cung cấp dòng điện cho hai chi tiết, giữ đồng thời duy trì 

lực ép cho tới khi mối nối đạt tới trạng thái hàn (trạng thái nóng chảy), sau đó ngừng 

cung cấp dòng và tăng (hoặc duy trì) lực ép (gọi là lực ép chồng) để ép 02 chi tiết lại 

với nhau. Lõi điểm hàn được tạo thành băng kết tinh nên mối hàn bền sau khi làm 

nguội. Hàn điểm là công nghệ hàn không làm phát sinh các chất ô nhiễm như khói 

hàn, CO, NOx,,, do đó công nghệ hàn này không gây ô nhiễm môi trường. 

+ Hàn CO2 (hàn MAG):  Trong quá trình hàn, dây hàn kim loại đi qua súng 

hàn được cấp thêm khí CO2 (có tác dụng bảo vệ mối hàn) và trở thành kim loại chạy 

ra khỏi đầu súng đốt cháy thành tia hồ quang tạo thành mối hàn. Tại dự án sử dụng 

dây hàn kim loại không bọc thuốc, có thành phần chính là Mn, SI, S, P, hàm lượng 

cacbon thấp. Do dây hàn không dùng thuốc nên mối hàn không tạo xỉ hàn. Ưu điểm 

của quá trình hàn CO2 không dùng thuốc là năng suất hàn cao hơn 2,5 lần so với hàn 

hồ quang có bọc thuốc; vị trí hàn đa dạng, linh hoạt; không dùng thuốc nên quá trình 

hàn không tạo ra các khí độc hại; lớp hàn có tính ổn định, độ bền cao.  

+ Hàn lăn công nghệ cao: là một kiểu hàn tiếp xúc, các điện cực là các bánh 

lăn dẫn hướng và tiếp xúc trực tiếp với phôi, vừa ép và gia nhiệt hàn. 

+ Hàn argon (hàn Tig): là phương pháp hàn trong môi trường khí trơ hồ quang 

điện cực không nóng chảy, nguồn điện cung cấp sẽ sinh ra giữa vũng hàn và điện cực 

không nóng chảy và không độc hay gây hại cho sức khỏe. 

Dự án sử dụng Rô bốt hàn tự động và hàn thủ công.  

Sau khi bán thành phẩm được định hình sẽ được cán bộ công nhân viên sử 

dụng cầu trục chuyển sang công đoạn làm sạch. 

- Công đoạn làm sạch (làm nhẵn bề mặt): Các sản phẩm đã được hàn và hoàn 

thiện được đưa qua hệ thống phun bi để làm sạch bề mặt, tạo cho kết cấu bề mặt sạch, 
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bóng và có khả năng bám sơn hoặc hóa chất mạ đạt tiêu chuẩn.  

+ Dự án sử dụng 01 máy phun bi tự động cho việc làm sạch bán thành phẩm. 

Thiết bị phun bi của dự án được thiết kế để loại bỏ gỉ, bụi bẩn bám trên bề mặt thép 

kỹ lưỡng và kinh tế hơn so với phương pháp phun nước áp lực hoặc hóa chất làm 

sạch. Thiết bị sử dụng các hạt bi sắt cỡ nhỏ từ 0.8-2.5mm được bắn ra với vận tốc rất 

lớn vào bề mặt phần chi tiết cần làm sạch. Lực tác động liên tục và lực va đập mạnh 

giúp loại bỏ các lớp bụi bẩn, bụi kim loại bám trên bề mặt chi tiết. Đồng thời cũng 

giúp tăng khả năng bám dính của lớp sơn, hóa chất mạ vào sản phẩm. Đây là phương 

pháp làm sạch mà không gây ô nhiễm môi trường. 

+ Thông số kỹ thuật của thiết bị như sau: 

 Chiều dài x rộng x cao: 5.748mm x 2574 mm x 4274mm 

 Số đầu phun x công suất: 3 x 11 (KW) 

 Đường kính vùng làm sạch: 1200 mm 

 Chiều cao vùng làm sạch: 1600 mm 

 Chất lượng sau làm sạch: Sa2.0 - Sa2.5 

 + Thiết bị phun bi (đánh bóng) có lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng bộ. 

Bán thành phẩm sau khi làm sạch tùy yêu cầu được đưa sang khâu tẩy rửa, sơn 

tĩnh điện hoặc mạ kẽm. 

b. Quy trình tẩy rửa, sơn tĩnh điện  

Với những dòng sản phẩm yêu cầu sơn phủ bề mặt, sau định hình hoàn thiện sẽ 

được đưa đến khu vực tẩy rửa bề mặt, sơn tĩnh điện của dự án. 

Tại dự án sẽ lắp đặt 01 dây chuyền tẩy rửa, sơn bột tĩnh điện bán tự động. Theo 

đó sản phẩm cần sơn được đưa đến treo lên các giá treo, tự động đưa lần lượt vào các 

bể tẩy rửa, xử lý bề mặt (08 bể), sau đó bán thành phẩm được sấy khô rồi chuyển qua 

buồng phun sơn bột tĩnh điện và sấy để đảm bảo lớp sơn bám chắc, bền, đẹp. Sau khi 

sơn, sấy tạo sản phẩm hoàn thiện. 

 Quy trình tẩy rửa, sơn tĩnh điện tại dự án như sau: 
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Hình 1.3. Quy trình tẩy rửa, sơn bột tĩnh điện tại dự án 

Nhiệt dư, hơi nước 

Nhiệt dư 

Bể 4 - Rửa nước thường 

(nhúng 03 lần) 

Bể 8 – Bể rửa nước thường 

(nhúng 03 lần) 

 

Buồng Sấy khô màng phốt 

phát  

Buồng sơn bột tĩnh điện 

Buồng sấy sau sơn 

Nước sạch Nước thải 

Nước sạch Nước thải 

gas 

Sơn bột Bụi sơn, bao bì thải 

gas 

Bể 1 – Tẩy dầu 1  

Bể 3 - Rửa nước thường 

(nhúng 03 lần) 

Dỡ hàng, đưa đến bộ phận đóng gói, nhập 

kho, chờ xuất hàng. 

Sản phẩm yêu cầu sơn 

Hóa chất FC-L4460T ; 

Nước RO 

Hóa chất PL-ZNT 

Nước RO 
Bể 5 – Bể định hình 

Bể 6– Bể phốt phát kẽm nhẹ 

(phốt phát hóa bề mặt) 

Bể 2 – Tẩy dầu 2 

Bể 7 – Bể rửa nước thường 

(nhúng 03 lần) 

 

Nước sạch 

Nước sạch 

Hóa chất PB – L18 

Nước RO 

 

Dung dịch tẩy dầu thải 

bỏ; bao bì chứa hóa 

chất; hơi hóa chất 

Nước thải 

Dung dịch thải; bao bì chứa 

hóa chất; hơi hóa chất 

 

Dung dịch thải; bao bì chứa 

hóa chất; hơi hóa chất 

 

 

Nước thải 
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Thuyết minh quy trình: 

- Vào hàng: Sản phẩm cần sơn được đưa đến treo lên các giá treo, tự động đưa 

lần lượt vào các bể tẩy rửa (08 bể). 

- Bể 1- bể tẩy dầu: Bán thành phẩm sau khi gia công, định hình cần sơn được 

đưa vào bể tẩy dầu 1. Bán thành phẩm nhúng trong bể trong thời gian 15-20 phút để 

loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn. Thời gian ngâm phụ thuộc vào vật liệu nhiều dầu hay ít dầu, 

kiểm tra hàng hết dầu khi bề mặt vật liệu không bị đọng nước, trơn láng đều bề mặt. 

Nhiệt độ trong bể duy trì ở 45-60oC, nhiệt ban đầu cấp từ lò hơi đốt gas, trong quá 

trình tẩy dầu được duy trì nhiệt độ bằng điện. Sau khi tẩy dầu tại bể 1, bán thành 

phẩm tiếp tục được đưa sang bể 2 để thực hiện tẩy dầu lần 2. 

Bể pha hóa chất FC-L4460T (thành phần chính là NaOH) với nước RO để tẩy 

dầu mỡ bám trên bề mặt kim loại.  

+ Bể có kích thước dài x rộng x cao là 2m x 1,5m x 1,5m; được làm bằng inox 

(SUS-304). 

+ Lượng hóa chất khi pha: hóa chất FC-L4460T pha với tỷ lệ 50g hóa chất/01 

lít nước sạch. 

+ Pha dung dịch ban đầu tại mỗi bể: Nước RO được cấp vào bể với lượng 3m3, 

hóa chất FC-L4460T được đưa vào bể với lượng 150 kg (tỷ lệ chuẩn 50g hóa chất/1 

lít nước). Thể tích dung dịch trong bể sau pha khoảng 3,2m3, sự thay đổi thể tích 

không đáng kể đảm bảo khi nhúng bán thành phẩm, dung dịch tẩy dầu không tràn ra 

ngoài bể. 

+ Bổ sung hóa chất tại mỗi bể: Vào những ngày hoạt động, hàng ngày bể được 

kiểm tra 04 lần để bổ sung hóa chất kịp thời đảm bảo hiệu quả tẩy dầu. Phương pháp 

kiểm tra chất lượng là đo điểm kiềm tự do đo ngay tại bể. Lượng hóa chất bổ sung 

hàng ngày tùy thời điểm, phụ thuộc vào độ bẩn và lượng dầu mỡ bám trên bề mặt bán 

thành phẩm. 

 Điểm kiềm tự do trong bể: Trong bể điểm kiềm tự do được duy trì 18-22 

điểm đảm bảo hiệu quả tẩy dầu.  

 Kiểm tra điểm kiềm tự do: Dùng pipet lấy 5 ml mẫu cho vào cốc tam 

giác 200ml; Cho thêm 5 giọt Phenolphtalein. Chuẩn độ bằng dung dịch H2SO4 0,1N 

cho đến khi màu hồng biến mất. Điểm kiềm tự do bằng số ml dung dịch H2SO4.  
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 Khi điểm kiềm tự do không đảm bảo (giảm xuống), cán bộ kỹ thuật bổ 

sung hóa chất tẩy dầu để tăng điểm kiềm tự do đạt chuẩn. Để tăng 1 điểm kiềm tự do 

cần 2,5kg hóa chất FC-L4460T cho 1000 lit dung dịch. 

+ Định kỳ hàng ngày công nhân thực hiện vớt váng dầu, đưa vào thiết bị lưu 

giữ và định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

+ Định kỳ 02 tuần/lần: thuê đơn vị chức năng đến hút loại bỏ cặn trong bể. 

Lượng cặn thải bỏ khoảng 1m3/lần/bể. Lúc này cấp nước RO, hóa chất vào bể pha 

dung dịch tẩy dầu đảm bảo yêu cầu để tiếp tục hoạt động sản xuất. 

- Bể 2- bể tẩy dầu: Bán thành phẩm sau khi tẩy dầu tại bể 1, tiếp tục đưa tự 

động vào bể tẩy dầu số 2. Việc tẩy dầu liên tiếp 02 lần đảm bảo bán thành phẩm sạch 

dầu mỡ, bụi bẩn trước khi vào các công đoạn tiếp theo. Bán thành phẩm nhúng trong 

bể trong thời gian 15-20 phút để loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn còn xót lại. Thời gian ngâm 

phụ thuộc vào vật liệu nhiều dầu hay ít dầu, kiểm tra hàng hết dầu khi bề mặt vật liệu 

không bị đọng nước, trơn láng đều bề mặt. Nhiệt độ trong bể duy trì ở 45-60oC, nhiệt 

ban đầu cấp từ lò hơi đốt gas, trong quá trình tẩy dầu được duy trì nhiệt độ bằng điện. 

Bể pha hóa chất FC-L4460T (thành phần chính là NaOH) với nước RO để tẩy 

dầu mỡ bám trên bề mặt kim loại.  

+ Bể có kích thước dài x rộng x cao là 2,6m x 2m x 1,5m; được làm bằng inox 

(SUS-304). 

+ Lượng hóa chất khi pha: hóa chất FC-L4460T pha với tỷ lệ 50g hóa chất/01 

lít nước sạch. 

+ Pha dung dịch ban đầu tại mỗi bể: Nước RO được cấp vào bể với lượng 6m3, 

hóa chất FC-L4460T được đưa vào bể với lượng 300 kg (tỷ lệ chuẩn 50g hóa chất/1 

lít nước). Thể tích dung dịch trong bể sau pha khoảng 6,4m3, sự thay đổi thể tích 

không đáng kể đảm bảo khi nhúng bán thành phẩm, dung dịch tẩy dầu không tràn ra 

ngoài bể. 

+ Bổ sung hóa chất tại mỗi bể: Vào những ngày hoạt động, hàng ngày bể được 

kiểm tra 04 lần để bổ sung hóa chất kịp thời đảm bảo hiệu quả tẩy dầu. Phương pháp 

kiểm tra chất lượng là đo điểm kiềm tự do đo ngay tại bể. Lượng hóa chất bổ sung 

hàng ngày tùy thời điểm, phụ thuộc vào độ bẩn và lượng dầu mỡ bám trên bề mặt bán 

thành phẩm. 
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 Điểm kiềm tự do trong bể: Trong bể điểm kiềm tự do được duy trì 18-22 

điểm đảm bảo hiệu quả tẩy dầu.  

 Kiểm tra điểm kiềm tự do: Dùng pipet lấy 5 ml mẫu cho vào cốc tam 

giác 200ml; Cho thêm 5 giọt chất chỉ thị Phenolphtalein. Chuẩn độ bằng dung dịch 

H2SO4 0,1N cho đến khi màu hồng biến mất. Điểm kiềm tự do bằng số ml dung dịch 

H2SO4.  

 Khi điểm kiềm tự do không đảm bảo (giảm xuống), cán bộ kỹ thuật bổ 

sung hóa chất tẩy dầu để tăng điểm kiềm tự do đạt chuẩn. Để tăng 1 điểm kiềm tự do 

cần 2,5kg hóa chất FC-L4460T cho 1000 lit dung dịch. 

+ Định kỳ hàng ngày công nhân thực hiện vớt váng dầu, đưa vào thiết bị lưu 

giữ và định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

+ Định kỳ 02 tuần/lần: thuê đơn vị chức năng đến hút loại bỏ cặn trong bể. 

Lượng cặn thải bỏ khoảng 1m3/lần. Lúc này cấp nước RO, hóa chất vào bể pha dung 

dịch tẩy dầu đảm bảo yêu cầu để tiếp tục hoạt động sản xuất. 

Bán thành phẩm sau khi tẩy dầu xong được đưa sang bể rửa nước thường. 

- Bể 3_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau khi tẩy dầu được đưa sang 

bể rửa nước thường để rửa sạch hóa chất, tạp chất từ công đoạn tẩy dầu có trên sản 

phẩm. Bán thành phẩm được nhúng 03 lần liên tiếp trong bể để rửa loại bỏ hóa chất 

còn bám dính, bụi bẩn còn sót lại.  

Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 

hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 8 

m3/ca sản xuất (trung bình 1m3/h). Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất của dự án.  

- Bể 4_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm tiếp tục được đưa sang bể rửa 

nước thường thứ 2 để rửa sạch hoàn toàn hóa chất, tạp chất có trên sản phẩm. Bán 

thành phẩm được nhúng 03 lần liên tiếp trong bể để rửa loại bỏ hóa chất còn bám 

dính, bụi bẩn còn sót lại.  

Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 
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hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 8 

m3/ca sản xuất (trung bình 1m3/h). Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất của dự án.  

- Bể 5_Bể định hình: Bán thành phẩm sau khi rửa tiếp tục được đưa sang bể 

định hình 5. Tại bể pha hóa chất PL-ZNT (thành phần chính là muối Natri), bán thành 

phẩm được nhúng trong bể trong thời gian 3-5 phút giúp định hình bề mặt kim loại.  

+ Bể có kích thước dài x rộng x cao là 2m x 1,5m x 1,5m; được làm bằng inox 

(SUS-304). 

+ Lượng hóa chất khi pha: cho 0,5-1,5 kg hóa chất PL-ZNT cho 1.000 lít nước. 

+ Pha dung dịch ban đầu tại mỗi bể: Nước sạch RO được cấp vào bể với lượng 

3m3, hóa chất PL-ZNT được đổ vào bể với lượng 1,5-4,5 kg. Thể tích dung dịch 

trong bể sau pha thay đổi không đáng kể đảm bảo khi nhúng bán thành phẩm, dung 

dịch trong bể không tràn ra ngoài bể. 

+ Bổ sung hóa chất hàng ngày: Hàng ngày bể được kiểm tra để bổ sung hóa 

chất kịp thời đảm bảo hiệu quả xử lý bề mặt. Phương pháp kiểm tra chất lượng là đo 

điểm kiềm tổng, đo ngay tại bể.  

 Điểm kiềm tổng trong bể: Trong bể điểm kiềm tổng được duy trì 6-11.  

 Kiểm tra điểm kiềm tự do: Dùng pipet lấy 100 ml dung dịch cho vào cốc 

tam giác 200ml; Cho thêm 3-5 giọt chất chỉ thị Bromophenol Blue. Chuẩn độ bằng 

dung dịch H2SO4 0,1N cho đến khi màu xanh dương sang màu vàng nhạt. Điểm kiềm 

tổng bằng số ml dung dịch H2SO4.  

 Khi điểm kiềm tổng không đảm bảo, cán bộ kỹ thuật bổ sung hóa chất 

định hình, trung bình 8 tiếng làm việc cần bổ sung 200g hóa chất PL-ZNT cho 1000 

lit dung dịch. 

+ Định kỳ 01 tháng/lần: thuê đơn vị chức năng đến hút toàn bộ dung dịch trong 

bể. Lượng thải bỏ khoảng 3m3/lần/tháng. Lúc này cấp nước sạch RO, hóa chất vào bể 

pha dung dịch như pha ban đầu để tiếp tục hoạt động sản xuất. 

Bán thành phẩm sau khi định hình được đưa sang bể phốt phát kẽm nhẹ. 

- Bể 6_Bể phốt phát: Bán thành phẩm sau khi qua bể định hình di chuyển vào 

bể 9, nhúng ngập trong bể để phủ lớp phốt phát lên bề mặt kim loại, tạo lớp chân bám 
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sơn giúp sản phẩm khi sơn đạt độ bám dính, bền, đẹp.  

+ Bể có kích thước dài x rộng x cao là 2,6m x 2m x 1,5m; được làm bằng inox 

(SUS-304). 

+ Tại bể, pha hóa chất PB – L18 với nước sạch có bổ sung AC- 131 để tăng tốc 

quá trình phủ phốt phát. Thời gian nhúng trong bể từ 15-20 phút. 

+ Lượng hóa chất khi pha: 75-85 kg PB – L18 cộng với 0,1-0,8 kg AC- 131 

cho 1.000 lít nước. 

+ Pha dung dịch ban đầu tại mỗi bể: Nước sạch RO được cấp vào bể với lượng 

6m3, hóa chất PB – L18 được đổ vào bể với lượng 450 - 510 kg, bổ sung thêm 0,6-4,8 

kg AC- 131. Thể tích dung dịch trong bể sau pha khoảng thay đổi không đáng kể đảm 

bảo khi nhúng bán thành phẩm, dung dịch trong bể không tràn ra ngoài bể. 

+ Bổ sung hóa chất hàng ngày: Hàng ngày bể được kiểm tra để bổ sung hóa 

chất kịp thời đảm bảo hiệu quả xử lý bề mặt. Phương pháp kiểm tra chất lượng là đo 

kiểm axit tổng, axit tự do và chất tăng tốc  

 Axit tổng: Duy trì trong khoảng 18-24 điểm:  

 Kiểm tra: Lấy 10ml mẫu dung dịch. Cho thêm 4-5 giọt chất chỉ thị màu 

Phenolphtalein và chuẩn bằng dung dịch 0,1N NaOH cho đến khi dung dịch từ không 

màu chuyển sang màu hồng nhạt. Số ml dung dịch 0,1N NaOH chính là số điểm Axit 

tổng. 

 Bổ sung hóa chất: Điểm axit tổng trên 16 sử dụng PB – L18R, để tăng 1 

điểm cần 3kg hóa chất PB – L18R cho 1000 lit dung dịch. Trường hợp điểm axit tổng 

dưới 16 thì sử dụng PB – L18M, để tăng 1 điểm cần 2,5kg hóa chất PB – L18M cho 

1000 lit dung dịch 

+ Định kỳ hàng ngày: loại bỏ cặn bẩn và bột kết tủa hàng ngày. Chất thải bỏ 

được thu gom vào thùng chứa đưa về khu lưu giữ chất thải tạm thời, định kỳ thuê đơn 

vị chức năng đến thu gom, đưa đi xử lý theo quy định. Lượng thải bỏ khoảng 

1m3/ngày. Bổ sung nước RO, hóa chất để đảm bảo hoạt động sản xuất. 

Bán thành phẩm sau bể phốt phát được chuyển sang bể rửa nước. 

- Bể 7_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau bể phốt phát được đưa sang 

bể rửa nước thường để rửa sạch hóa chất, tạp chất có trên sản phẩm. Bán thành phẩm 

được nhúng 03 lần liên tiếp trong bể để rửa loại bỏ hóa chất còn bám dính, bụi bẩn 
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còn sót lại. 

Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 

hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 8 

m3/ca sản xuất (trung bình 1m3/h). Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất của dự án.  

- Bể 8_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau đó đưa sang bể rửa nước 

thường để tiếp tục rửa sạch hoàn toàn hóa chất, tạp chất có trên sản phẩm. Bán thành 

phẩm được nhúng 03 lần liên tiếp trong bể để rửa loại bỏ hóa chất còn bám dính, bụi 

bẩn còn sót lại.  

Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 

hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 8 

m3/ca sản xuất (trung bình 1m3/h). Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất của dự án.  

- Công đoạn sấy sau tẩy rửa: Các bán thành phẩm sau tẩy rửa, xử lý bề mặt đạt 

yêu cầu sẽ được đưa sang thiết bị sấy dùng gas để sấy khô bán thành phẩm trước khi 

chuyển sang buồng sơn. Thời gian sấy 15 -20 phút, nhiệt độ sấy đạt 120-130oC. 

- Công đoạn sơn: Dự án bố trí 01 khu vực sơn trong nhà xưởng sản xuất, theo 

đó dây chuyền sơn bột tĩnh điện. Dự án sử dụng công nghệ sơn bột tĩnh điện là công 

nghệ sơn hiện đại, không dung môi đảm bảo chất lượng sản phẩm và không gây tác 

động xấu tới môi trường. Dây chuyền sơn là hệ thống sơn tuần hoàn khép kín, hiện 

đại, sử dụng súng phun sơn. Dây chuyền sơn có 2 lớp ngăn:  

+ Lớp thứ nhất ngăn cách buồng sơn với rôbốt sơn, công nhân thực hiện sơn. 

Bên trong buồng sơn bán thành phẩm được chạy liên tục, rô bốt, công nhân bên ngoài 

lớp ngăn điều khiển súng phun sơn tự động phun vào sản phẩm. Lớp ngăn cách 1 

tránh cho thất thoát sơn ra ngoài buồng sơn khi thực hiện sơn. 

+ Lớp thứ 2 l là phòng che bụi cho buồng sơn:để tránh sơn thất thoát ra khu 

vực sản xuất. Bên ngoài buồng sơn là hệ thống thu hồi bột sơn dư và bụi sơn và hệ 
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thống điều khiển. Do đó tránh thất thoát sơn ra nhà xưởng cũng như ảnh hưởng đến 

khu vực khác trong xưởng chủ dự án bố trí toàn bộ hệ thống sơn và thực hiện thao tác 

sơn trong phòng che bụi có kích thước dài 29mx rộng 9,2mxcao 6m.  

+ Quy trình vận hành buồng sơn như sau: Sơn bột được đổ vào thùng sơn, nhờ 

áp lực khí nén đưa sơn lên súng phun sơn; Khi bán thành phẩm vào buồng sơn, di 

chuyển đến vị trí của súng phun sơn. Rôbốt và công nhân điều khiển súng phun sơn 

vào bề mặt chi tiêt cần sơn. Sau khi sơn xong, bán thành phẩm tiếp tục được đưa tự 

động vào buồng sấy sau sơn. Các bột sơn thừa rơi trong buồng sẽ được thu hồi qua 

thiết bị sàng, sơn thu hồi bơm trở lại thùng sơn nhờ hệ thống áp lực khí nén. 

+ Dây chuyền sơn được được lắp đặt đồng bộ với hệ thống thu hồi sơn dư và 

thiết bị lọc thu hồi bụi sơn (hệ thống xử lý bột sơn dư và bụi sơn). 

+ Công nhân thực hiện phun sơn sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm 

bảo an toàn theo quy định. 

- Công đoạn sấy sau sơn:  

Sản phẩm sau sơn hoàn thiện sẽ được băng tải xích đưa sang thiết bị sấy.  

Dự án có 01 thiết bị sấy dùng gas, thời gian sấy 10-15 phút; nhiệt độ sấy đạt 

150-200oC, để đảm bảo sơn bám dính chặt trên bè mặt kim loại cũng như tạo độ bền, 

bóng cho sản phẩm.  

Sau khi sấy xong, sản phẩm chạy ra khỏi buồng sấy, được để nguội tự nhiên, 

sau đó công nhân dỡ sản phẩm kết thúc quá trình sơn sấy. Công nhân thực hiện kiểm 

tra bề mặt sơn, đảm bảo yêu cầu được đưa đến công đoạn đóng gói nhập kho, với sản 

phẩm bề mặt sơn chưa đảm bảo (còn vệt chưa sơn sẽ được đưa lại dây chuyền sơn để 

công nhân sơn tại vị trí chưa đảm bảo). 

c. Quy trình xử lý bề mặt, mạ kẽm :  

Với những dòng sản phẩm yêu cầu mạ kẽm, sau định hình hoàn thiện sẽ được 

phân loại đưa đến khu vực xử lý bề mặt, mạ kẽm của dự án. Tại dự án sẽ lắp đặt 01 

hệ thống xử lý bề mặt, mạ kẽm tự động.  

Quy trình xử lý bề mặt, mạ kẽm tại dự án như sau: 
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Cặn thải; bao bì thải; 

hơi hóa chất 

 

 

Dung dịch keo phủ 

Nhiệt dư 

Nước RO Nước thải 

Dung dịch thải; bao bì thải;; 

hơi hóa chất 

 

 

Hóa chất thụ động, 

nước RO 

Dung dịch thải; bao bì thải;; 

hơi hóa chất 

 

 Bể 17, 18, 19 - Rửa nước 

thường (Bể rửa 03 ngăn) 
 

Nước sạch, nước RO Nước thải 

Bể 20 – Nhúng keo phủ 

Bể 15, Rửa nước thường  
 

Bể 16 – Bể thụ động bề mặt 

Metelean EC 20 ; Nước RO, 

nhiệt 

Bể 5 - Tẩy gỉ điện hóa 

Bể 10 – Bể mạ kẽm 

 

Bể 11, 12, 13 - Rửa nước 

thường (Bể rửa 03 ngăn) 
 

Bể 14 – Bể Tẩy bóng 

Buồng sấy  

Ativator; H2SO4, PE-

T100, Nước RO 

Nước thải 

Nước sạch Nước thải 

HNO3, nước RO 

Nước sạch 

Dung dịch thải, bao bì thải, 

hơi hóa chất 

gas 

Bể 1 – Tẩy dầu hóa học  

Bể 3, 4 - Rửa nước thường 

(Bể rửa 02 ngăn – rửa 02 lần) 

Dỡ hàng, kiểm tra đưa đến bộ phận đóng gói, nhập kho, chờ 

xuất hàng. 

Sản phẩm yêu cầu mạ 

FC-L4460P ; Nước RO, 

nhiệt 

Nước sạch 
Bể 6, 7 - Rửa nước thường  

(Bể rửa 02 ngăn – rửa 02 lần) 
 

Bể 8– Bể tẩy siêu âm 

Bể 2 – Tẩy dầu điện hóa 

Bể 9 – Bể hoạt hóa điện hóa 

 

Nước sạch 

NaOH, Zn, phụ gia, Nước 

RO sạch 

NaOH;  Nước RO 

 

Dung dịch tẩy dầu thải 

bỏ; bao bì chứa hóa chất; 

hơi hóa chất 

Nước thải 

Dung dịch thải; bao bì chứa 

hóa chất; hơi hóa chất 

 

Dung dịch thải; bao bì thải; 

hơi hóa chất 

 

 

Nước thải 
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Hình 1.4. Quy trình xử lý bề mặt, mạ kẽm tại dự án 

Thuyết minh quy trình: 

- Vào hàng: Sản phẩm cần mạ được đưa đến treo lên các gá mạ, tự động đưa 

lần lượt vào các bể của dây chuyền. 

- Bể 1- bể tẩy dầu hóa học: Bán thành phẩm sau khi gia công, định hình cần 

mạ được đưa vào bể tẩy dầu hóa học. Bán thành phẩm nhúng trong bể trong thời gian 

15-20 phút để loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn. Thời gian ngâm phụ thuộc vào vật liệu nhiều 

dầu hay ít dầu, kiểm tra hàng hết dầu khi bề mặt vật liệu không bị đọng nước, trơn 

láng đều bề mặt. Nhiệt độ trong bể duy trì ở 45-60oC, nhiệt độ ban đầu cung cấp từ lò 

hơi dùng gas, duy trì nhiệt độ quá trình tẩy dầu bằng điện. Sau khi tẩy dầu tại bể 1, 

bán thành phẩm tiếp tục được đưa sang bể 2 để thực hiện tẩy dầu lần 2. 

Bể pha hóa chất FC-L4460P (thành phần chính là NaOH) với nước RO để tẩy 

dầu mỡ bám trên bề mặt kim loại. Bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 2,4m x 

1,5m; được làm bằng thép bọc Composite. 

+ Lượng hóa chất khi pha: hóa chất FC-L4460P pha với tỷ lệ 50g-70g hóa 

chất/01 lít nước RO. 

+ Pha dung dịch ban đầu tại mỗi bể: Nước RO được cấp vào bể với lượng 6m3, 

hóa chất FC-L4460P được đưa vào bể với lượng 300 kg -420kg. Thể tích dung dịch 

trong bể sau pha khoảng 6,3m3, sự thay đổi thể tích không đáng kể đảm bảo khi 

nhúng bán thành phẩm, dung dịch tẩy dầu không tràn ra ngoài bể. 

+ Bổ sung hóa chất tại mỗi bể: Vào những ngày hoạt động, hàng ngày bể được 

kiểm tra 04 lần để bổ sung hóa chất kịp thời đảm bảo hiệu quả tẩy dầu. Phương pháp 

kiểm tra chất lượng là đo điểm kiềm tự do đo ngay tại bể. Lượng hóa chất bổ sung 

hàng ngày tùy thời điểm, phụ thuộc vào độ bẩn và lượng dầu mỡ bám trên bề mặt bán 

thành phẩm. 

 Điểm kiềm tự do trong bể: Trong bể điểm kiềm tự do được duy trì 18-22 

điểm đảm bảo hiệu quả tẩy dầu.  

 Kiểm tra điểm kiềm tự do: Dùng pipet lấy 5 ml mẫu cho vào cốc tam 

giác 200ml; Cho thêm 5 giọt chất chỉ thị Phenolphtalein. Chuẩn độ bằng dung dịch 

H2SO4 0,1N cho đến khi màu hồng biến mất. Điểm kiềm tự do bằng số ml dung dịch 

H2SO4.  
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 Khi điểm kiềm tự do không đảm bảo (giảm xuống), cán bộ kỹ thuật bổ 

sung hóa chất tẩy dầu để tăng điểm kiềm tự do đạt chuẩn. Để tăng 1 điểm kiềm tự do 

cần 2,5kg hóa chất FC-L4460P cho 1000 lit dung dịch. 

+ Định kỳ hàng ngày công nhân thực hiện vớt váng dầu, đưa vào thiết bị lưu 

giữ và định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

+ Sau 12 tháng, thuê đơn vị đến hút, thu gom và đưa đi xử lý toàn bộ dung dịch 

tẩy dầu (thay thế toàn bộ dung dịch tẩy dầu); lúc này thực hiện pha dung dịch tẩy dầu 

mới để sản xuất.  

- Bể 2- bể tẩy dầu điện hóa: Bán thành phẩm sau khi tẩy dầu hóa học tại bể 1, 

tiếp tục đưa tự động vào bể tẩy dầu điện hóa (bể số 2). Với việc tẩy dầu điện hóa giúp 

việc làm sạch nhanh, bán thành phẩm sáng, bóng trước khi vào các công đoạn tiếp 

theo. Bán thành phẩm nhúng trong bể, dưới tác dụng của dòng điện trong thời gian 5-

7 phút để loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn còn lại.  

Bể pha hóa chất METACLEAN® EC20 với nước RO để tẩy dầu mỡ bám trên 

bề mặt kim loại. Bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 1,7m x 1,5m; được làm 

bằng thép bọc Composite. 

+ Lượng hóa chất khi pha: hóa chất METACLEAN® EC20 pha với tỷ lệ 50g-

80g hóa chất/01 lít nước RO. 

+ Pha dung dịch ban đầu tại mỗi bể: Nước RO được cấp vào bể với lượng 5m3, 

hóa chất METACLEAN® EC20 được đưa vào bể với lượng 250 kg -400kg (tỷ lệ 

chuẩn 50g -80g hóa chất/1 lít nước). Thể tích dung dịch trong bể sau pha khoảng 

5,2m3, sự thay đổi thể tích không đáng kể đảm bảo khi nhúng bán thành phẩm, dung 

dịch tẩy dầu không tràn ra ngoài bể. 

+ Mật độ dòng điện trong bể đảm bảo 1000-1500A. 

+ Bổ sung hóa chất tại mỗi bể: Vào những ngày hoạt động, hàng ngày bể được 

kiểm tra để bổ sung hóa chất kịp thời đảm bảo hiệu quả tẩy dầu. Lượng hóa chất bổ 

sung hàng ngày tùy thời điểm, phụ thuộc vào độ bẩn và lượng dầu mỡ bám trên bề 

mặt bán thành phẩm.  

+ Sau 12 tháng thuê đơn vị chức năng đến hút toàn bộ dung dịch trong bể để 

thay mới dung dịch trong bể. Lúc này cấp nước sạch, hóa chất như pha dung dịch ban 

đầu. Bán thành phẩm sau khi tẩy dầu xong được đưa sang bể rửa nước. 
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- Bể 3, 4_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau khi tẩy dầu được đưa 

sang bể rửa nước thường 3, 4. Đây là bể rửa 02 ngăn riêng biệt. Mỗi bể có kích thước 

dài x rộng x cao là 3m x 1,5m x 1,5m; được làm bằng thép bọc Composite. Tại bể 

thực hiện phương pháp rửa nhúng. Bán thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp trong 

mỗi bể để rửa loại bỏ hóa chất còn bám dính, bụi bẩn còn sót lại.  

Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 

hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 6 

m3/ca sản xuất. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án.  

- Bể 5_Bể tẩy gỉ điện hóa: Bán thành phẩm sau khi rửa, tiếp tục được đưa 

sang bể tẩy gỉ điện hóa. Bể được duy trì dòng điện 1000 -1500 A. Bán thành phẩm 

được đưa vào bể và thực hiện tẩy gỉ trong thời gian 5-7 phút.  

Bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 1,7m x 1,5m; được làm bằng thép 

bọc Composite. Tại bể, pha hóa chất Ativator; H2SO4 thành dung dịch đảm bảo yêu 

cầu để thực hiện tẩy gỉ; trong bể có bổ sung chất ức chế ăn mòn PE-T100 được sử 

dụng với nồng độ 0,01 % thể tích dung dịch trong bể, giúp ức chế gỉ lại, chống bay 

hơi axit, và hạn chế ăn mòn nền thép.  

 + Pha dung dịch ban đầu: bơm 5000 lít nước RO vào bể; tiếp đó dẫn 400 kg - 

500 dung dịch H2SO4 98% (tỷ trọng 1,84kg/lít) vào bể (tạo thành 5000 lít dung dịch 

HCl 7-10%); thêm 150kg-250kg Ativator (dạng bột) vào bể; thêm 30 đến 35 l chất ức 

chế ăn mòn Bonderite PE-T100 vào bể. 

+ Say 12 tháng, thay thế toàn bộ dung dịch trong bể. Lúc này cấp nước sạch 

RO, hóa chất như pha dung dịch ban đầu. Toàn bộ dung dịch thải được thuê đơn vị có 

chức năng đến thu gom, đưa đi xử lý. 

- Bể 6, 7_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau khi tẩy gỉ được đưa sang 

bể rửa nước thường 6, 7. Đây là bể rửa 02 ngăn riêng biệt. Mỗi bể có kích thước dài x 

rộng x cao là 3m x 1,5m x 1,5m; được làm bằng thép bọc Composite. Tại bể thực 

hiện phương pháp rửa nhúng. Bán thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp trong mỗi 

bể để rửa loại bỏ hóa chất còn bám dính, bụi bẩn còn sót lại.  
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Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 

hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 6 

m3/ca sản xuất. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án.  

- Bể 8_Bể tẩy siêu âm: Bán thành phẩm sau khi tẩy gỉ được đưa sang bể tẩy 

rửa siêu âm. Bể với kích thước dài x rộng x cao là 3m x 1m x 1,5m; được làm bằng 

vật liệu chuyên dụng. Bể với chức năng dùng để làm sạch các bán thành phẩm bằng 

sóng siêu âm. Nước sạch RO được cung cấp vào bể với thể tích 3,5 m3. Sau đó nhúng 

bán thành phẩm cần làm sạch vào. Sóng siêu âm sẽ tạo ra trong chất lỏng hàng loạt 

sóng xung kích áp suất cao và thấp, gây ra vô số bọt khí nhỏ li ti trong lòng chất lỏng. 

Các bọt khí này va chạm với chi tiết cần làm sạch, phát nổ và loại bỏ các vết bẩn 

cứng đầu nhất. Thời gian tẩy rửa trong 3-5 phút. Nước cấp tự động vào bể bổ sung 

lượng nước thất thoát đảm bảo lượng nước trong bể rửa duy trì 3,5 m3, lượng cấp bổ 

sung  Hết ca sản xuất sẽ thải toàn bộ nước rửa trong bể. Nước sạch RO được thay thế 

mới để tiếp tục thực hiện quy trình rửa. 

- Bể 9_Bể hoạt hóa điện hóa: Bán thành phẩm sau khi rửa tiếp tục được đưa 

sang bể hoạt hóa điện hóa. Bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 1m x 1,5m; 

được làm bằng thép bọc Composite. Bể được duy trì dòng điện 1000 -1500 A. Bán 

thành phẩm được đưa vào bể và thực hiện hoạt hóa trong thời gian 1-2 phút.  

Tại bể, pha hóa chất dung dịch NaOH thành dung dịch đảm bảo yêu cầu để 

thực hiện hoạt hóa.  

 + Pha dung dịch ban đầu: bơm 3000 lít nước RO vào bể; tiếp đó dẫn 240 kg - 

360 dung dịch NaOH vào bể. Hóa chất được bổ sung đảm bảo nồng độ thực hiện hoạt 

hóa theo yêu cầu. 

+ Hết 12 tháng thay thế toàn bộ dung dịch trong bể. Lúc này cấp nước sạch, 

hóa chất như pha dung dịch ban đầu. Toàn bộ dung dịch thải được thuê đơn vị có 

chức năng đến thu gom, đưa đi xử lý. 

- Bể 10_ bể mạ kẽm: Dự án sử dụng phương pháp mạ điện, với điện cực kẽm. 

Bán thành phẩm sau khi qua bể hoạt hóa di chuyển vào bể mạ kẽm. Dự án có 05 bể 

http://vnheweida.com/vi/tin-tuc/tim-hieu-ve-thiet-bi-be-tay-rua-sieu-am
http://vnheweida.com/vi/tin-tuc/tim-hieu-ve-thiet-bi-be-tay-rua-sieu-am
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mạ kẽm với các màu sắc khác nhau. Mỗi bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 

1m x 1,5m; được làm bằng thép bọc Composite. Bể được duy trì dòng điện 1000 -

1500 A, làm việc ở nhiệt đô môi trường (25-40oC). Bán thành phẩm được đưa vào bể 

và thực hiện mạ trong thời gian 20-26 phút.  

Để đảm bảo hiệu quả công đoạn mạ, mỗi bể mạ kẽm đi kèm với 01 bể tan kẽm. 

Bể tan kẽm có tác dụng cung cấp và ổn định ion kẽm trước khi vào bể mạ. Mỗi bể có 

kích thước dài x rộng x cao là 1,2mx1mx1m. Tại bể tan kẽm bơm 1000 lít nước RO 

vào bể, tiếp đó dẫn 360 kg - 480 dung dịch NaOH, các chất phụ gia vào bể tạo dụng 

dịch đồng nhất để ổn định ion kẽm trước khi đưa vào bể mạ.  

 + Dung dịch mạ kẽm từ bể tan kẽm bơm sang bể mạ kẽm để thực hiện mạ kẽm 

sản phẩm. Dung dịch bể mạ kẽm bơm trở lại bể tan kẽm để bổ sung nước, hóa chất 

đảm bảo nồng độ ion kẽm, sau đó bơm trở lại bể mạ. Dung dịch mạ kẽm bơm tuần 

hoàn liên tục giữa bể mạ và bể tan kẽm. Duy trì dung dịch tại bể tan kẽm là 1m3, bể 

mạ 3 m3 

 + Dung dịch mạ tái sử dụng liên tục, không thải bỏ. Hàng ngày tại bể tan kẽm 

bổ sung hóa chất, nước để đảm bảo duy trì dung dịch mạ ổn định, hiệu quả. Định kỳ 

thàng năm hút cặn đưa đi xử lý, lượng thải 1m3/lần/bể; bổ sung hóa chất, nước RO 

đảm bảo đủ dung tích của dung dịch mạ. 

- Bể 11, 12, 13_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau khi mạ được đưa 

sang bể rửa nước thường 11, 12, 13. Đây là bể rửa 03 ngăn riêng biệt. Mỗi bể có kích 

thước dài x rộng x cao là 3m x 2,4m x 1,5m; được làm bằng thép bọc Composite. Tại 

bể thực hiện phương pháp rửa nhúng. Bán thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp 

trong mỗi bể để rửa loại bỏ hóa chất còn bám dính, bụi bẩn còn sót lại.  

Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 

hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 6 

m3/ca sản xuất. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án.  

- Bể 14_Bể tẩy bóng: Bán thành phẩm sau khi rửa, tiếp tục được đưa sang bể 

tẩy bóng. Bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 1,5m x 1,5m; được làm bằng 
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thép bọc Composite. Bán thành phẩm được đưa vào bể và thực hiện tẩy bóng trong 

thời gian 5-20 giây.  

Tại bể, pha hóa chất HNO3 thành dung dịch đảm bảo yêu cầu để thực hiện tẩy 

bóng; Pha dung dịch ban đầu: bơm 3000 lít nước vào bể; tiếp đó dẫn 25lit – 50lit 

dung dịch HNO3 60% (tỷ trọng 1,12kg/lít) vào bể, tạo thành 5000 lít dung dịch HNO3 

0,5%-1%. 

Trung bình 01 tháng sẽ thải toàn bộ dung dịch trong bể. Nước sạch, hóa chất 

được thay thế mới để tiếp tục thực hiện quy trình tẩy.  

- Bể 15_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau khi tẩy bóng được đưa 

sang bể rửa nước thường 15. Bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 1,5m x 1,5m; 

được làm bằng thép bọc Composite. Tại bể thực hiện phương pháp rửa nhúng. Bán 

thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp trong bể để rửa loại bỏ hóa chất còn bám 

dính, bụi bẩn còn sót lại.  

Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn 

chảy tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới 

hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn sang các bể 

hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 5 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 6 

m3/ca sản xuất. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án.  

- Bể 16_Bể thu động bề mặt: Bán thành phẩm sau khi rửa, tiếp tục được đưa 

sang bể thụ động bề mặt để tạo màu sắc cũng như tạo lớp bảo vệ cho lớp mạ kẽm. 

Với bước thụ động bề mặt tăng tính chống ăn mòn của sản phẩm. Dự án có 03 bể thụ 

động với màu sắc khác nhau (01 bể màu xanh, 01 bể màu đen, 01 bể màu cầu vồng). 

Bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 0,7m x 1,5m; được làm bằng thép bọc 

Composite. Bán thành phẩm được đưa vào bể và thực hiện thu động trong thời gian 

15-45 giây.  

Tại mỗi bể, pha hóa chất là các muối Cr3+ với các màu sắc khác nhau tùy yêu 

cầu đơn hàng. Pha dung dịch ban đầu: bơm 2500 lít nước RO vào bể; tiếp đó dẫn 

100lit – 150lit dung dịch muối Cr3+ vào bể. 

Hàng ngày khi màu sắc dụng dịch trong bể thụ động nhạt đi, bổ sung thêm hóa 

chất thu động để tăng hiệu quả. Trung bình 12 tháng sẽ thải toàn bộ dung dịch trong 
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bể. Nước sạch RO, hóa chất được thay thế mới để tiếp tục thực hiện quy trình thụ 

động. Dung dịch thải thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Bể 17, 18, 19_Bể rửa nước thường: Bán thành phẩm sau khi thụ động được 

đưa sang bể rửa nước 03 ngăn riêng biệt. Mỗi bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m 

x 2,4m x 1,5m; được làm bằng thép bọc Composite. Tại bể thực hiện phương pháp 

rửa nhúng. Bán thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp trong mỗi bể để rửa loại bỏ 

hóa chất còn bám dính, bụi bẩn còn sót lại.  

02 ngăn đầu tiên (bể 17, 18) thực hiện rửa nước thường: Nước cấp ban đầu 2 

m3. Nước sạch bổ sung được cấp tự động vào bể liên tục để nước trong bể luôn chảy 

tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn trong giới hạn cho 

phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể tránh tràn sang các bể hóa chất).. 

Nước cấp bổ sung, chảy tràn trung bình 3 m3/ca sản xuất. Nước thải theo đường ống 

thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án.  

Ngăn rửa nước cuối cùng: Rửa nước RO. Nước RO bổ sung cấp tự động vào 

bể liên tục để rửa tràn liên tục, đảm bảo nồng độ hóa chất, tạp chất trong bể rửa luôn 

trong giới hạn cho phép (nước tràn theo các rãnh thu gom tại miệng bể để tránh tràn 

sang các bể hóa chất). Nước cấp ban đầu cho bể 3 m3, lượng cấp bổ sung, chảy tràn 

trung bình 3 m3/ca sản xuất. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải sản xuất của dự án.  

- Bể 20_Bể nhúng keo phủ: Bán thành phẩm sau khi rửa, tiếp tục được đưa 

sang bể keo phủ để tạo độ bóng cho sản phẩm và tăng khả năng phun muối (khả năng 

chống ăn mòn). Với bước nhúng keo, sản phẩm được phủ lớp màng giúp bề mặt snar 

phẩm sau mạ sáng, bóng, tăng khả năng chống ăn mòn. Dự án có 03 bể nhúng keo 

với màu sắc khác nhau (01 bể keo phủ màu xanh, 01 bể keo phủ màu đen, 01 bể keo 

phủ màu cầu vồng); mỗi bể có kích thước dài x rộng x cao là 3m x 0,7m x 1,5m, 

được làm bằng thép bọc Composite. Bán thành phẩm được đưa vào bể và thực hiện 

nhúng trong thời gian 5-15 giây.  

Tại mỗi bể, pha hóa chất keo tương ứng với các màu sắc khác nhau tùy yêu cầu 

đơn hàng. Pha dung dịch ban đầu: bơm 2500 lít nước RO vào bể; tiếp đó dẫn 100lit – 

150lit hóa chất keo vào bể. 

Hàng ngày khi màu sắc trong bể nhạt đi, bổ sung thêm hóa chất để tăng hiệu 
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quả phủ keo. Trung bình 12 tháng sẽ thải toàn bộ dung dịch trong bể. Nước sạch RO, 

hóa chất được thay thế mới để tiếp tục thực hiện quy trình tẩy. Dung dịch trong bể 

thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Công đoạn sấy sau tẩy rửa: Các bán thành phẩm sau khi được tẩy rửa, xử lý 

bề mặt đạt yêu cầu sẽ được đưa sang thiết bị sấy dùng điện để sấy khô bán thành 

phẩm trước khi chuyển sang công đoạn đóng gói. Thời gian sấy 15 -20 phút, nhiệt độ 

sấy đạt 80-110oC. 

- Công đoạn kiểm tra: Sản phẩm sau mạ được kiểm tra chất lượng. Trước hết 

sản phẩm được kiểm tra bằng mát để đánh giá ngoại quan của sản phẩm. Sau đó lựa 

chọn sản phẩm bất kỳ đưa vào thiết bị kiểm tra chuyên dụng, trung bình 1-3 chi 

tiết/ca sản xuất. Thiết bị kiểm tra chuyên dụng là buồng phun kín chuyên dùng. Trong 

thiết bị phun liên tục dung dịch muối ăn NaCl tinh khiết (hàm lượng 1-5%) vào sản 

phẩm trong 72 giờ. Sản phẩm sau phun không cong, méo, đồng đều màu sắc, không ố 

mốc, bong rộp và chiều dày lớp mạ trên 8µm là đạt yêu cầu được đưa đến công đoạn 

đóng gói, nhập kho. Sản phẩm không đạt yêu cầu thực hiện mạ lại hoặc loại bỏ. dung 

dịch Muối được tái sử dụng liên tục, tự động cấp nước RO, muối ăn tinh khiết đảm 

bảo dung dịch phun trong thiết bị đạt 1m3, không thải bỏ ra môi trường. 

d. Đánh giá về việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án 

Quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành ô tô, xe máy, gia 

dụng, nội thất,.. có sử dụng các hoạt động sơn, mạ, tẩy rửa, xử lý bề mặt. Công đoạn 

sơn với công nghệ sơn bột tĩnh điện hiện đại; các công đoạn xử lý bề mặt, mạ phù 

hợp với dự án và có hệ thống thu gom, xử lý khí thải kèm theo. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm đầu ra của dự án là các sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành ô tô, xe 

máy, gia dụng, nội thất,.. 

TT Tên sản phẩm 
Khối lượng 

(Tấn/năm) 

1 
Các sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành ô tô, xe máy, gia 

dụng, nội thất,.. (sản phẩm có công đoạn mạ) 
990 

2 
Các sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành ô tô, xe máy, gia 

dụng, nội thất,.. (sản phẩm có công đoạn sơn) 
14.010 

 Tổng 15.000 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng cho năm hoạt động ổn định 

Khi đi vào hoạt động, nhu cầu sử dụng các nguyên liệu trong hoạt động sản 

xuất của Dự án tính cho năm sản xuất ổn định được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.2: Bảng nhu cầu sử dụng nguyên liệu vật liệu phục vụ quá trình sản xuất 

của dự án 

 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị 
Số 

lượng 

Đặc điểm nguyên liệu/công đoạn sử 

dụng 

Nguồn cung 

cấp 

 

 

 

1 

 

Thép tấm, ống 

thép (số lượng chi 

tiết từng loại phụ 

thuộc vào đơn 

hàng tùy thời 

điểm). 

Tấn/năm 15.300 

- Nguyên liệu thép với thành phần: Fe 

(>85%), C(0,04-0,8%), thành phần Mn, 

Si, Cu (<2%)….. 

- Thép tấm: độ dày từ 0,4mm đến 

100mm; chiều rộng 1500mm, chiều dài 

lớn nhất đến 12000mm. 

- Thép ống: đường kính 50mm đến 

100mm, chiều lớn nhất đến 12000mm. 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

2 
Dầu cắt  

Tấn/năm 
1 

Sử dụng làm mát đầu (mỏ) thiết bị cắt 

ống 

Việt Nam 

3 
Gas  

Tấn/năm 
16,5 Dùng cấp nhiệt lò sấy, lò hơi, nấu ăn 

Việt Nam 

4 Dầu nhờn, bôi 

trơn  

Tấn/năm 
0,5 Bảo dưỡng thiết bị 

Việt Nam 

5 Bìa carton, dây 

sắt, màng bọc… 

Tấn/năm 
10 Đóng gói sản phẩm 

Việt Nam 

6 Sơn bột tĩnh điện Tấn/năm 100 

Thành phần chính là bột nhựa 

Polyeste 70%, còn lại là bột màu, phụ 

gia (chống cháy, bóng, …), thành 

phần sơn không có dung môi. 

Việt Nam 

7 Dây hàn Tấn/năm 3,6 Công đoạn hàn Việt Nam 

8 Màng lọc Filter  Tấn/năm 0,2 Dùng trong thiết bị lọc bụi sơn Việt Nam 

9 Khí Argon Chai/năm 30 
Sử dụng cho công đoạn hàn 

 

10 Khí CO2 Chai/năm 1.000 Việt Nam 

11 Màng lọc MBR Tấn/năm 0,1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Việt Nam 

12 

Vật liệu lọc nước 

thải (sỏi đá, cát 

thạch anh và than 

hoạt tính) 

Tấn/năm 0,1 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

(dùng cho cột lọc áp lực) 
Việt Nam 

13 Bi thép Tấn/năm 0,1 Máy phun bi Việt Nam 

14 Muối ăn Tấn/năm 0,1 Máy kiểm tra Việt Nam 

15 Vật liệu lọc nước Thay theo khuyến cáo của nhà sản xuất; do đơn vị cung cấp Việt Nam 
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RO (cát thạch anh, 

than hoạt tính, lõ 

lọc, màng lọc, hạt 

trao đổi ion, hạt 

filox….) 

thiết bị thay, bảo dưỡng; lượng mỗi loại khó xác định, dự 

kiến tổng lượng thay thế khoảng 0,1 tấn/năm 

b. Nhu cầu hóa chất cho dự án giai đoạn hoạt động ổn định: 

Trong hoạt động sản xuất, chủ dự án còn sử dụng các loại hóa chất cho quá 

trình sản xuất các sản phẩm và cho vận hành của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, 

sản xuất của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1.3: Bảng danh mục hóa chất sử dụng cho dự án 

 

STT Tên hóa chất Đơn vị 
Số 

lượng 

Thành phần/ 

Công đoạn sử dụng 

Nguồn 

cung cấp 

1 
Hóa chất FC-

L4460P 
Kg/năm 5000 

- Dùng trong bể tẩy dầu dây chuyền tẩy 

rửa, sơn bột tĩnh điện; dây chuyền mạ 

kẽm. 

- Chất rắn, màu trắng tới vàng nhạt 

- Thành phần: Na5P3O10 (10-30%); NaOH 

(7-13%), Na2CO3 (10-30%), Na4P2O7 (7-

13%), còn lại là Surfactant 

Việt Nam 

2 

 

Hóa chất PL-

ZNT 

Kg/năm 55 

- Dùng trong bể định hình, dây chuyền tẩy 

rửa, sơn bột tĩnh điện. 

- Chất rắn, màu trắng 

- Thành phần: Na2HPO4(30-60%); NaNO2 

(1-5%); Na4P2O7 (10-30%), còn lại là 

Titanium compound 

Việt Nam 

3 
Hóa chất PB – 

L18 
Kg/năm 500 

- Dùng trong bể phốt phát kẽm, dây 

chuyền tẩy rửa, sơn bột tĩnh điện. 

- Chất lỏng, trong suốt 

- Thành phần: Zn(H2PO4)2 (10-30%); 

H3PO4(5-10%); NaClO3 (1-5%), còn lại là 

Zinc compound 

Việt Nam 

4 
Hóa chất PB – 

L18R 
Kg/năm 100 - Bổ sung bể phốt phát kẽm, dây chuyền 

tẩy rửa, sơn bột tĩnh điện. 

- Thành phần: Zn(H2PO4)2; H3PO4; 

NaClO3, còn lại là Zinc compound 

Việt Nam 

5 
Hóa chất PB – 

L18M 
Kg/năm 100 

6 AC- 131 Kg/năm 100 

- Dùng trong bể phốt phát kẽm, dây 

chuyền tẩy rửa, sơn bột tĩnh điện. 

- Là chất tăng tốc 

- Chất lỏng, trong suốt đến vàng nhạt 

- Thành phần: NaNO2 (15-40%) 

Việt Nam 

7 Ativator Kg/năm 250 

- Hóa chất tẩy gỉ dây chuyền mạ kẽm. 

- Dạng bột kết tinh, màu trắng 

- Thành phần: NaHSO4(95%); NaF (5%), 

Việt Nam 

8 Metelean EC Kg/năm 600 - Hóa chất tẩy dầu dây chuyền mạ kẽm. Việt Nam 
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20 - Dạng bột, màu vàng 

- Thành phần: Sodium hydroxide, Hỗn 

hợp chất hoạt động bề mặt bí mật, Sodium 

metasilicate, anhydrous, Sodium 

carbonate 

9 PE-T100 Kg/năm 40 

- Dùng trong bể tẩy gỉ dây chuyền mạ 

kẽm. là chất ức chế ăn mòn. 

- Chất lỏng, màu nâu nhạt trong suốt 

- Thành phần: H2SO 4(1-5%); chất hoạt 

động bề mặt (15-40%), 

Việt Nam 

10 
H2SO4 (96-

98% 
Kg/năm 500 

- Dùng trong bể tẩy gỉ dây chuyền mạ 

kẽm. 
Việt Nam 

11 NaOH (99%) Kg/năm 1.000 

- Dùng trong bể hoạt hóa, bể mạ kẽm dây 

chuyền mạ kẽm. 

- Dang bột, màu trắng 

Việt Nam 

12 Zn Kg/năm 5.000 

- Dùng trong bể mạ kẽm dây chuyền mạ 

kẽm. 

- Dạng thanh 

Việt Nam 

13 Phụ gia Kg/năm 2.000 

- Dùng trong bể mạ kẽm dây chuyền mạ 

kẽm. 

- Dạng lỏng: tùy loại phụ gia chứa  thành 

phần như Polyvinyl Alcohol,  

THIOUREA…. 

Việt Nam 

14 HNO3 60% Kg/năm 2.000 
- Dùng trong bể tẩy bóng dây chuyền mạ 

kẽm. 
Việt Nam 

15 
Hóa chất thụ 

động, phụ gia 
Kg/năm 4.000 

- Dùng trong bể thụ động dây chuyền mạ 

kẽm. 

- Thành phần có Cr 3+ dưới 10% 

- Dạng lỏng, màu tùy yêu cầu. 

Việt Nam 

16 

Keo phủ  

Kg/năm 

400 

- Dùng trong bể phủ keo dây chuyền mạ 

kẽm. 

- Thành phần: nước (Nhựa tổng hợp 

Urethane/ acrylic ; -Methyl-2-

pyrrolidinone, nước, Triethyl amine, 

Dipropylene glycol methyl ether olyme 

glycon và monome 

 - Dạng lỏng, màu trắng đục 

Việt Nam 

17 H2SO4 68% Kg/năm 100  

 

 

 

Xử lý nước thải sản xuất, xử lý khí thải 
Việt Nam 

 

18 
PAM (tạo 

bông, trợ lắng) 
Kg/năm 500 

19 

Hóa chất keo tụ 

Poly aluminum 

chloride (PAC) 

 

Kg/năm 1.000 

20 
Kiềm 98% 

(NaOH) 

Kg/năm 
600 
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21 Ca(OH)2 Kg/năm 600 

22 

Dinh dưỡng (rỉ 

đường hoặc 

methanol) 

Kg/năm 100 

 

Xử lý nước thải sinh hoạt 
Việt Nam 

 

23 
Dung dịch 

H2SO4 0,1 N 
lít/năm 15 

Hóa chất để kiểm tra dung dịch trong các 

bể hóa chất dây chuyền tẩy rửa để bổ sung 

hóa chất. 

Việt Nam 

 

24 
phenolphthalei

n 
lít/năm 10 

25 
dung dịch 

NaOH 0,1N 
lít/năm 10 

26 

chất chỉ thị 

Bromophenol 

Blue 

lít/năm 10 

c. Nhu cầu về sử dụng điện của dự án: Điện được sử dụng cho hoạt động của 

máy móc thiết bị tham gia quá trình sản xuất, hoạt động chiếu sáng, hoạt động văn 

phòng, sinh hoạt của cán bộ công nhân như: quạt mát, điều hòa… với tổng lượng điện 

sử dụng vào khoảng 3.600.000 Kwh/năm. 

- Nguồn cấp điện cho dự án là điện lực Hưng Yên. 

d. Nhu cầu về nước: 

* Nước sử dụng cho 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 400 người. Lượng nước cấp cho 01 người/ngày theo TCXDVN 33:2006 là 100 

l/người/ngày nên với 400 người thì tổng lượng nước cấp cho quá trình hoạt sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên được tính như sau: 

QSinh hoạt = 400 người x 0,1 m3/ngày = 40 m3/ngày; 

* Nước dùng cho sản xuất: tại dự án sử dụng nước pha hóa chất tại các bể tẩy 

dầu, tẩy gỉ, định hình, phốt phát, mạ…; nước cấp cho các bể rửa, cấp nước cho hệ 

thống xử lý khí thải. Cụ thể việc cấp và thải nước của các bể như sau: 

- Các bể sử dụng nước lọc RO: tại dự án dùng nước lọc RO để pha hóa chất và 

một số bể rửa dùng nước lọc RO. 

+ Đối với các bể dùng RO pha hóa chất, lượng sử dụng như sau: 

STT 

 
Tên bể 

Lượng nước 

RO cấp ban 

đầu hoặc khi 

thay mới (m3) 

Chu kỳ  

thải 

Lượng thải 

m3/lần thải 

Phương thức thu 

gom, xử lý 
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1 
Bể tẩy dầu dây chuyền 

tẩy rửa -sơn (bể 1) 
3 

2 tuần/lần 

thải cặn 
1  

Cặn thải thuê đơn vị 

có chức năng thu 

gom, xử lý 

2 
Bể tẩy dầu dây chuyền 

tẩy rửa -sơn (bể 2) 
5 

2 tuần/lần 

thải cặn 
1 

Cặn thải thuê đơn vị 

có chức năng thu 

gom, xử lý 

2 Bể định hình 3 01 tháng 3 
Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

3 Bể phốt phát 5 
Hàng 

ngày 
1 

Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

4 
Bể tẩy dầu 1 dây chuyền 

mạ   
5 12 tháng 5 

Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

5 
Bể tẩy dầu 2 dây chuyền 

mạ   
5 12 tháng 5 

Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

6 Bể tẩy gỉ dây chuyền mạ   5 12 tháng 5 
Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

7 Bể hoạt hóa điện hóa 3 12 tháng 3 
Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

8 
Bể mạ kẽm (5 bể) và bể 

tan kẽm (05 bể) 
20 12 tháng 5 

Thải bỏ cặn (thuê đơn 

vị chức năng thu 

gom, xử lý) 

9 Bể tẩy bóng 3 01 tháng 3 
Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

10 Bể thụ động (03 bể) 6 12 tháng 6 
Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

11 Bể nhúng keo phủ 2 12 tháng 2 
Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

12 
Nước pha dung dịch cho 

thiết bị phun muối 
1 - 0 

Bổ sung hóa chất, 

nước. Không thải bỏ 

 Tại dự án không pha mới hay thay thế các bể hóa chất đồng thời. Các bể 

tính chất tương tự sẽ thay thế cùng thời điểm (để thuê đơn vị hút, vận chuyển đi xử 

lý). Vậy tổng lượng nước RO cấp để pha hóa chất ban đầu là 66 m3; lượng pha 1 ngày 

hoặc thay lớn nhất 01 ngày là 18 m3/ngày (khi thay cùng thời điểm 04 bể tẩy dầu của 

02 dây chuyền), lượng nước cấp bổ sung cho các bể hóa chất thấp trung bình khoảng 

2 m3/ngày. Những ngày thực hiện thay thế bể hóa chất thì dự án sẽ dừng hoạt động 

các dây chuyền tẩy rửa. 

+ Các bể rửa dùng nước RO việc cấp nước và xử lý nước thải như sau 
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STT Tên bể Mục đích sử dụng  
Lượng cấp  

m3/ca sản xuất 

Lượng thải/ 

m3/ca sản xuất 

Phương thức 

thu gom, xử lý 

1 Bể tẩy siêu âm 
Cấp ban đầu /thay 

hàng ngày 
3,5 3,5 Thu gom về xử 

lý tại hệ thống 

xử lý nước thải 

sản xuất của 

dự án. 
2 

Bể rửa cuối 

dây chuyền mạ 

kẽm (bể 19) 

Cấp ban đầu /thay 

hàng ngày  
3 0 

Bổ sung định kỳ  

hàng ngày 
3 3 

Một ngày các thiết bị làm việc 02 ca, vậy lượng nước RO lớn nhất cấp cho các 

bể rửa là 13 m3/ngày, 

Vậy, Tổng lượng nước RO lớn nhất cần sử dụng cho pha hóa chất và tẩy rửa 

một ngày là 31m3/ngày. Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng 01 hệ thống lọc 

nước RO để cấp nước tinh khiết cho quá trình sản xuất. Trong quá trình lọc nước RO 

thì với 1 m3 nước sạch của KCN cấp vào hệ thống lọc RO thì hệ thống sẽ lọc được 

0,4 m3 nước RO còn 0,6 m3 là nước thải sẽ được thải bỏ. Do đó với lượng nước RO 

cần sử dụng cấp cho quá trình sản xuất là 31m3/ngày thì lượng nước cấp đầu vào là 

xấp xỉ 77,5 m3/ngày, lượng nước thải thải ra từ hệ thống lọc nước RO là 46,5 

m3/ngày. Do nước sử dụng cho hệ thống lọc nước RO là nước sạch của KCN Minh 

Quang và khi chuyển vào hệ thống lọc nước RO thì nước được lọc lại để loại bỏ hết 

cặn bẩn, ion kim loại, vi sinh vật, vi khuẩn có trong nước sạch nên nước thải phát 

sinh từ hệ thống lọc nước RO là nước tương đối sạch và có thể thải trực tiếp vào hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Minh Quang. 

- Đối với các bể rửa nước thường việc cấp nước và xử lý nước thải như sau 

STT Tên bể 
Mục đích sử 

dụng  

Lượng cấp  

(m3/ca sản xuất) 
Lượng thải 

(m3/ca sản xuất) 
Phương thức thu gom, 

xử lý 

I Dây chuyền tẩy rửa, sơn tĩnh điện 

1.1 
Bể rửa sau 

tẩy dầu (bể 3) 

Cấp ban đầu  5 0 
Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày  
8 8 

1.2 
Bể rửa sau 

tẩy dầu (bể 4) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày  
8 8 

1.3 

Bể rửa sau 

phốt phát (bể 

7) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
8 8 

1.4 Bể rửa (bể 8) Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 
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Bổ sung 

hàng ngày   
8 8 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 

II Dây chuyền tẩy rửa mạ kẽm 

2.1 
Bể rửa sau 

tẩy dầu (bể 3) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.2 
Bể rửa sau 

tẩy dầu (bể 4) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.3 
Bể rửa sau 

tẩy gỉ (bể 6) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.4 Bể rửa (bể 7) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.5 
Bể rửa sau 

mạ (bể 11) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.6 
Bể rửa (bể 

12) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.7 
Bể rửa (bể 

13) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.8 

Bể rửa sau 

tẩy bóng (bể 

15) 

Cấp ban đầu  5 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
6 6 

2.9 

Bể rửa sau 

thụ động (bể 

17) 

Cấp ban đầu  2 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
3 3 

2.10 
Bể rửa (bể 

18) 

Cấp ban đầu  2 0 Thu gom về xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất của dự án. 
Bổ sung 

hàng ngày   
3 3 

 Qua bảng trên, tổng lượng nước thường cấp cho các bể rửa của dự án trong 1 

ca sản xuất lớn nhất là 86m3/ca sản xuất. Dự án làm việc tối đa 02 ca/ngày, vậy tổng 

lượng nước cấp lớn nhất 01 ngày là 172 m3/ngày.  
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- Nước cấp cho hệ thống xử lý hơi hóa chất: Trong quá trình hoạt động của 02 

hệ thống xử lý hơi hóa chất của dự án; chủ dự án sử dụng nước sạch để pha dung dịch 

hấp thụ NaOH 68% về dung dịch 10% cấp vào 02 ngăn chứa dung dịch hấp thụ của 

02 tháp hấp thụ với lượng nước cấp vào ban đầu là 5 m3 cho mỗi ngăn. Sau một thời 

gian xử lý thì lượng cặn bẩn tăng cao dẫn đến hiệu quả hấp thụ của hệ thống giảm 

nên định kỳ khoảng tuần/lần chủ dự án sẽ cho thay thế và thải bỏ toàn bộ lượng dung 

dịch trong tháp hấp thụ với lượng thay thế, thải bỏ vào khoảng 10 m3/lần.  

- Nước cấp cho làm mát (giải nhiệt bể mạ): các bể mạ làm việc ở nhiệt độ 24-

40oC, để đảm bảo nhiệt độ bể mạ, sử dụng nước lạnh để giải nhiệt bể mạ, duy trì ổn 

định nhiệt độ đảm bảo điều kiện cho quá trình mạ. Lượng nước cấp cho quy trình giải 

nhiệt là 5 m3/ngày, lượng này tuần hoàn tái sử dụng, không thải bỏ ra môi trường. 

Hàng ngày bổ sung lượng thất thoát 1 m3/ngày. 

* Vậy tổng lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất của dự án lớn nhất trong 

ngày là: 77,5 + 172 + 10 +1= 260,5 (m3/ngày). 

* Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường: Theo TCXDVN 33:2006 về cấp nước 

– mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước cấp tưới cây, 

tưới đường,….) tính bằng 1% của nước cấp cho sinh hoạt và xấp xỉ bằng 0,5 m3/ngày. 

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

dụng khi có hỏa hoạn; 

 Nguồn nước sử dụng cho của dự án do KCN Minh Quang cung cấp.  

 * Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án được ước tính như bảng sau: 

Bảng 1.4: Dự báo tổng nhu cầu sử dụng điện và nước lớn nhất của dự án 

STT Tên loại Đơn vị tính Số lượng 

1 Điện Kwh/năm 3.600.000 

2 Nước m3/ngày 301 

2.1 Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt m3/ngày 40 

2.2 Nước cấp cho sản xuất lớn nhất m3/ngày 260,5 

2.3 Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường m3/ngày 0,5 

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

có hỏa hoạn 
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Sơ đồ cân bằng nước tại dự án tính cho ngày lớn nhất do việc sử dụng nước và 

phát sinh nước thải tại một số nguồn phát sinh không thường xuyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ cân bằng nước tại dự án (thời điểm lớn nhất) 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:  

1.5.1. Các hạng mục công trình của dự án: 

Để phục vụ cho quá trình sản xuất của dự án, chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống 

các hạng mục công trình như: nhà xưởng, nhà điều hành, nhà bảo vệ… Các hạng mục 

sẽ được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau:  

Bảng 1.5: Bảng danh mục các hạng mục công trình của dự án 

TT Hạng mục xây dựng Đơn vị Diện tích xây dựng Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà điều hành  (03 tầng) m2 752 Xây mới 

2 Xưởng sản xuất (02 tầng) m2 13.918 Xây mới 
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Hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất công suất 250 

m3/ngày để xử lý   

Đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN   

Sinh hoạt 

 

Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất cho dự án: 301 m3/ngày  

(không bao gồm nước cho PCCC) 
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II Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

3 Nhà bảo vệ m2 15 Xây mới 

4 Nhà xe, nhà ăn, Hội trường (03 tầng ) m2 1.625 Xây mới 

5 
Trạm biến áp 8000KVA và máy phát 

điện 2.000kVA 
m2 84 Xây mới 

6 Trạm bơm m2 125+50 Xây mới 

III Công trình bảo vệ môi trường 

7 Cây xanh, thảm cỏ, hồ nước m2 6.226 
Trồng và bố 

trí mới 

8 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa Hệ thống 01 

Hoàn thành 

trước khi dự 

án đi vào vận 

hành thử 

nghiệm 

9 Hệ thống thu gom và thoát nước thải Hệ thống 01 

10 
Hệ thống bể tự hoại xử lý sơ bộ 

NTSH   
Hệ thống 01 

11 

Khu xử lý nước thải (01Hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải sinh hoạt; 01 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản 

xuất) 

m2 188 

12 Bể tách dầu mỡ Bể  01 

13 Kho để xe và Nhà chứa rác m2 375 

14 
Hệ thống giải nhiệt tuần hoàn tái sử 

dụng nước làm mát. 
Hệ thống 01 

15 Hệ thống thu gom, xử lý khí thải  Hệ thống 02 

16 Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống 01 

IV Tổng hợp   

4.1 Các hạng mục công trình  m2 17.616 

4.2 Đất giao thông m2 6.158 

4.3 Cây xanh, thảm cỏ, cảnh quan m2 6.226 

Tổng diện tích thực hiện dự án 30.000 m2 

1.5.2. Máy móc thiết bị. 

Tại dự án, máy móc thiết bị sẽ được nhập khẩu mới, đồng bộ từ nước ngoài, 

chủ yếu là Hàn Quốc. Danh mục máy móc thiết bị dự kiến đầu tư theo Bảng sau: 

Bảng 1.6: Danh mục máy móc, thiết bị đầu tư phục vụ sản xuất của dự án 

STT 
Máy móc thiết 

bị 

Số 

lượng 
Đơn vị 

Công đoạn 

sản xuất 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 
Tình trạng 

1 Máy đột dập  08 Cái  

Gia công định 

hình chi tiết 

 

Trung Quốc  2021 Mới 100% 

2 Máy mài 03 Cái  Trung Quốc 2021 Mới 100% 

3 Máy cắt 02 Cái  Trung Quốc 2021 Mới 100% 

4 Máy uốn 02 Cái  Nhật Bản 2021 Mới 100% 

5 
Hệ thống lốc tạo 

hình 
03 Hệ thống Việt Nam  2021 Mới 100% 
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6 Ụ xoay + gá hàn 14 Bộ Cố định các 

chi tiết để thực 

hiện hàn 

Hàn Quốc  2021 Mới 100% 

7 Khuôn gá 01 Hệ thống Hàn Quốc  2021 Mới 100% 

8 Máy nén khí  02 Cái  Công đoạn hàn Hàn Quốc  2021 Mới 100% 

9 Robot hàn 14 con Thực hiện hàn Hàn Quốc  2021 Mới 100% 

10 
Súng sơn tĩnh 

điện  
20 Cái  Công đoạn sơn Hàn Quốc  2021 Mới 100% 

11 Máy hàn  5 Máy  Công đoạn hàn Hàn Quốc 2021 Mới 100%  

12 

Hệ thống tẩy rửa, 

mạ kẽm (01 dây 

chuyền 20 bể tẩy 

rửa xử lý bề mặt, 

mạ kẽm; 01 

buồng sấy sau 

tẩy rửa) 

01 Hệ thống 

Tẩy rửa, xử lý 

bề mặt, mạ 

kẽm 

Đài Loan 2021 Mới 100%  

13 

Hệ thống tẩy rửa, 

sơn bột tĩnh điện 

(01 dây chuyền 

tẩy rửa xử lý bề 

mặt; 01 lò sấy 

sau tẩy rửa; 01 

dây chuyền sơn 

bột tĩnh điện tự 

động lắp đặt 

đồng bộ hệ thống 

thu hồi sơn dư và 

bụi sơn.; 01 lò 

sấy sau sơn). 

01 Hệ thống 

Tẩy rửa, xử lý 

bề mặt, sơn bột 

tĩnh điện 

Hàn Quốc 2021 Mới 100%  

14 
Thiết bị phòng 

kiểm tra 
01 Hệ thống 

Kiểm tra sau 

sơn, mạ 
Hàn Quốc 2021 Mới 100%  

15 Trạm biến áp 01 Trạm Cung cấp điện Việt Nam 2021 Mới 100% 

16 
Máy phát điện 

2000kVA 
01 Cái  

Dự phòng mất 

điện 
Việt Nam 2021 Mới 100% 

II Thiết bị văn phòng 

17 
Trang thiết bàn 

ghế, điều hòa, …. 
01 Hệ thống 

Hoạt động văn 

phòng 
Việt Nam 2021 Mới 100% 

18 Máy tính, máy in 01 Hệ thống 
Hoạt động văn 

phòng 
Việt Nam 2021 Mới 100% 

19 
Các thiết bị lẻ 

khác 
01 Hệ thống 

Phục vụ cho 

hoạt động của 

dự án 

Việt Nam 2021 Mới 100% 

III Các công trình bảo vệ môi trường 

20 

Hệ thống thu 

gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt 

01 Hệ thống 
Xử lý nước 

thải sinh hoạt 
Việt Nam 2022  Mới 100% 
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21 

Hệ thống thu 

gom, xử lý nước 

thải sản xuất 

01 Hệ thống 
Xử lý nước 

thải sinh hoạt 
Việt Nam 2022  Mới 100% 

22 

Hệ thống thu 

gom, xử lý hơi 

hóa chất 

02 Hệ thống 

Xử lý khí thải 

các dây chuyền 

tẩy rửa, xử lý 

bề mặt 

Việt Nam 2022  Mới 100% 

23 

Hệ thống giải 

nhiệt, tuần hoàn 

tái sử dụng nước 

làm mát 

01 Hệ thống 

Giải nhiệt tuần 

hoàn tái sử 

dụng nước làm 

mát  

Việt Nam 2022  Mới 100% 

25 
Hệ thống lọc 

nước RO(3 m3/h) 
01 Hệ thống 

Cung cấp nước 

Ro cho sản 

xuất 

Việt Nam 2022  Mới 100% 

1.5.3. Tiến độ thực hiện dự án 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ thực hiện của dự án 

như sau: 

- Thực hiện thủ tục hành chính: Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022  

- Xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 

- Lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử nghiệm: Từ tháng 10/2023 đến tháng 

01/2024 

- Đưa dự án vào hoạt động chính thức: Tháng 02/2024 

1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Khi đi vào hoạt động, công ty sẽ tuyển dụng lao động, với nhu cầu như sau:  

- Số lượng lao động tối đa: 400 người 

- Chế độ làm việc 02 ca/ngày, mỗi ca 08 tiếng. 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 sản xuất 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 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

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

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Xác định công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã 

ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo như: Quy hoạch quản lý chất thải rắn; 

Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường... Trong giai đoạn 2021- 2025, để nâng 

cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh, ngày 15/6/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về Chương 

trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó việc quy hoạch, tiếp nhận các dự án 

đầu tư vào KCN là một trong những giải pháp đầu tư có hiệu quả phục vụ chương 

trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đảm bảo các yêu cầu về môi trường. 

Dự án Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long 

Hưng Yên được thực hiện trên khu đất có diện tích 30.000 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 cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

KCN như hệ thống đường giao thông nội bộ KCN, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát 

nước mưa, hệ thống cấp điện, hệ thống PCCC, trồng cây xanh, nhà máy cấp nước 

sạch đảm bảo nhu cầu cấp nước của các dự án trong KCN. 

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 
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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, gia công các sản phẩm cơ khí phục vụ cho 

ngành ô tô, xe máy, gia dụng, nội thất hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề 

của KCN Minh Quang. 

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 (Sơ đồ đấu nối được đính kèm Báo cáo).  

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Đối với môi trường không khí: Dự án đặc thù là hoạt động cơ khí và lắp ráp, 

công đoạn hàn chủ yếu là hàn điểm, hàn CO2, với dây hàn kim loại không bọc thuốc 

nên công đoạn hàn cơ bản không phát sinh chất ô nhiễm cần phải đầu tư công trình 

xử lý. Công đoạn sơn của dự án là sơn bột tĩnh điện, không sử dụng dung môi do đó 

thân thiện với môi trường. Đối với công đoạn tẩy rửa, xử lý bề mặt chủ dự án sẽ đầu 

tư 02 hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường 

cũng như điều kiện làm việc cho công nhân.  

Ngoài ra chủ dự án bố trí cây xanh đảm bảo quy định tạo môi trường làm việc 

thoáng, xanh, sạch đẹp; đồng thời chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác 

động của tiếng ồn, độ rung đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân.  

- Đối với môi trường nước: 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 trước khi 

xả thải ra môi trường; hệ thống đang chờ doanh nghiệp thứ cấp hoạt động phát sinh 

nước thải để thu gom vận hành thử nghiệm và đi vào hoạt động ổn định. Hệ thống xử 

lý nước 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 đạt QCVN 
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40:2011/BTNBMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

trước khi xả thải ra môi trường.   

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 tiêu chuẩn của KCN 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN. 

Dự án phát sinh tổng lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất lớn nhất khoảng 

250 m3/ngày. Chủ dự án sẽ xây dựng 02 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản 

xuất với tổng công suất 300 m3/ngày đảm bảo thu gom triệt để nước thải phát sinh 

của dự án, xử lý đạt quy chuẩn của KCN trước khi thực hiện đấu nối nước thải. Nước 

thải của dự án sau đó được chủ đầu tư hạ tầng KCN xử lý tiếp tại nhà máy xử lý nước 

thải tập trung của KCN đạt quy chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra môi trường. 

Như vậy, dự án “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí 

Thăng Long Hưng Yên” hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:  

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Dự án được thực hiện tại khu đất thuộc phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên. Căn cứ báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2021 cho 

thấy hiện trạng môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt trên địa bàn 

tỉnh, trong đó có thị xã Mỹ Hào cụ thể như sau:  

- Dữ liệu về môi trường không khí xung quanh: Trên địa bàn tỉnh năm 2021 đã 

thực hiện lấy 204 mẫu không khí tại một số làng nghề, khu công nghiệp và các trục 

đường giao thông (trong đó có các địa điểm trên địa bàn huyện Văn Giang. Kết quả: 

có 90/204 mẫu vượt và có 151/2.104 thông số vượt quy chuẩn, cụ thể: tiếng ồn vượt 

từ 1,002-1,23 lần; bụi vượt từ 1,21 -1,71 lần so với QCVN 05-MT/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường không khí xung quanh và QCVN 

26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. Các vị trí có mẫu vượt 

quy chuẩn chủ yếu ở các điểm nút giao thông.  

- Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt: Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã 

lấy 460 mẫu nước mặt. Kết quả: có 332/460 mẫu vượt và có 1.712/8.036 thông số 

phân tích vượt quy chuẩn, cụ thể: DO thấp hơn 1,01 -1,86 lần; TSS vượt từ 1,01-

16,16 lần; COD vượt từ 1,01-3,33 lần; BOD5 vượt từ 1,006 -3,11 lần; NH4
+ vượt từ 

1,01 -8,57 lần; NO2
- vượt từ 1,02 -4,54 lần; PO4

3- vượt từ 1,067 -34,3 lần; Fe vượt từ 

1,013 -5,91 lần; Mn vượt từ 1,01 -7,8 lần; Zn vượt từ 1,41 -1,56 lần; Cu vượt từ 1,29 

lần; tổng dầu mỡ vượt từ 1,05-3,57 lần; Coliform vượt từ 1,24-3,2 lần so với QCVN 

09-MT:2015/BTNMT, cột B –Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Chất lượng nước mặt chủ yếu ô nhiễm bởi chất hữu cơ, vi sinh như: BOD5, COD, 

TSS, NH4
+, NO2

-, Coliform.  

Tuy nhiên, chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh đang được cải 

thiện, đặc biệt là chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải, hàm lượng một số thông số ô 

nhiễm như TSS, NO2- ; Coliform giảm so với cùng thời điểm năm 2020. 

( Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh năm 2021- UBND tỉnh Hưng Yên) 
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3.1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

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 cỏ dại, một số cây ăn quả,... 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,... Hiện nay số lượng các loại đồng vật có xu hướng giảm do 

hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất công nghiệp. 

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

 Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom, xử lý nước thải của 

KCN Minh Quang. 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, 

đảm bảo xử lý nước thải đạt cột A theo QCVN 40:2011-BTNMT trước khi xả thải ra 

môi trường; hệ thống đang chờ doanh nghiệp thứ cấp hoạt động phát sinh nước thải 

để thu gom vận hành thử nghiệm và đi vào hoạt động ổn định. Hệ thống xử lý nước 

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 đạt QCVN 40:2011/BTNBMT 

(cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi xả thải ra 

môi trường. 

3.3. Đánh giá Hiện trạng các thành phần môi trường đất nước, không khí khu vực 

thực hiện dự án 

Dự án “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng 

Long Hưng Yên” được thực hiện tại lô đất CN2-1, Khu công nghiệp Minh Quang, 

phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. KCN Minh Quang đã lập và được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 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 Yên Mỹ tỉnh 

Hưng Yên” tại Quyết định phê duyệt số 2176/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2017 (bản sao 

quyết định đính kèm tại phần Phụ lục ĐTM). Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Quang tỉnh Hưng Yên” đã đánh giá hiện trạng 

môi trường khu vực thực hiện dự án, do đó theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 28 
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của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường thì dự án không phải thực hiện 

quá trình đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

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

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 Dự án được thực hiện tại lô đất CN2-1, Khu công nghiệp Minh Quang, phường 

Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, với diện tích đất sử dụng là 30.000 m2. 

Hiện tại KCN Minh Quang đã tiến hành đền bù, giải phóng và san lấp mặt bằng cho 

toàn bộ lô đất thực hiện dự án nên khi triển khai thực hiện dự án thì dự án không gây 

tác động tới môi trường trong việc chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng, khai thác 

vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Do đó trong giai đoạn này các tác động đến môi 

trường của dự án chủ yếu đến từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết 

bị, thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án, hoạt động của công nhân 

làm việc trên công trường xây dựng... Các tác động được chủ dự án dự báo như sau: 

4.1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Để dự án “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng 

Long Hưng Yên” đi vào hoạt động thì chủ dự án sẽ xây mới hoàn toàn các hạng mục 

công trình như: Nhà xưởng, nhà kho, nhà để xe,... nên sẽ gây ra các tác động tới môi 

trường. Những tác động cơ bản liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng được 

dự báo thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.1: Bảng tổng hợp nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

Nguồn phát sinh 

chất thải 
Loại chất thải Đối tượng chịu tác động 

- Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu XD, thiết bị  

máy móc. 

- Hoạt động của các loại động 

cơ, thiết bị, xe máy. 

- Hoạt động thi công xây dựng 

tại khu vực dự án. 

- Lắp đặt máy móc, thiết bị cho 

quá trình sản xuất. 

+ Đất cát rơi vãi, VLXD 

hỏng. 

+ Bụi, khí thải từ các sản 

phẩm cháy xăng dầu. 

+ Tiếng ồn từ xe và máy móc 

trên công trường. 

+ Chất thải nguy hại. 

- Môi trường không khí. 

- Giao thông trong khu vực. 

- Nguồn nước mặt. 

- Người lao động. 

- Hệ sinh thái khu vực. 
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- Bất lợi do thời tiết: Mưa, bão 

trong khi thi công. 

+ Nước mưa chứa bụi, đất 

cát…; sạt lở bùn đất. 

- Môi trường đất, nước, trong 

khu vực dự án. 

- Hoạt động của công nhân trên 

công trường. 

+ Rác thải sinh hoạt. 

+ Nước thải sinh hoạt. 

- Môi trường nước, đất. 

- Cảnh quan khu vực. 

- Sức khoẻ của công nhân. 

Theo kế hoạch thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị của dự án “Nhà 

máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên” thì 

dự án sẽ được tiến hành xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị trong vòng 12 tháng 

với các hoạt động như: Đào đất nền, móng; lắp đặt hệ thống cáp ngầm, hệ thống 

đường ống cứu hỏa; xây dựng sân đường nội bộ, nền nhà xưởng, xây dựng tường nhà 

xưởng, lắp ráp khung thép và mái che, lắp đặt máy móc thiết bị cho quá trình sản xuất 

với số lượng công nhân tối đa là 50 người. Tổng khối lượng nguyên vật liệu, vật tư, 

thiết bị cần vận chuyển đến dự án là khoảng 20.000 tấn. 

- Giai đoạn xây dựng với 03 tổ xây dựng đảm nhiệm các công việc khác nhau 

như: Đào đất nền, móng; xây dựng hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa, 

nước thải, xây dựng các bể ngầm chứa nước sạch, hệ thống xử lý nước thải; lắp đặt 

hệ thống cáp ngầm, hệ thống đường ống cứu hỏa; xây dựng sân đường nội bộ, nền 

nhà xưởng, xây dựng tường nhà xưởng, lắp ráp khung thép và mái che, lắp đặt máy 

móc thiết bị cho quá trình sản xuất… với tổng số lượng công nhân tham gia xây dựng 

trên công trường tối đa khoảng 50 người. 

- Trước khi tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án thì chủ dự 

án, nhà thầu xây dựng sẽ bố trí các nhà Container di động để làm nơi làm việc và ăn ở 

cho cán bộ công nhân viên đến xây dựng. 

Dự báo chi tiết các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn này được thể hiện chi tiết như sau: 

4.1.1.1.1. Nguồn gây tác động đến môi trường không khí 

Các nguồn gây ô nhiễm chính tới môi trường không khí trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng các hạng mục công trình, thi công xây dựng các 

công trình kiến trúc, xây dựng nền móng chủ yếu là: Bụi sinh ra do quá trính đào đất, 

san ủi mặt bằng, bị gió cuốn lên (bụi cát); bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây 

dựng (xi măng, đất, cát…), máy móc, thiết bị và xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi 

trên mặt đường phát sinh bụi… ngoài ra còn làm phát thải các loại hơi khí độc như: 



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

 “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên” 

 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 50 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0221 3 765 568; Fax: 0221 3 765 968 

SO2, NOx, CO, CO2… 

a. Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải 

*  Các chất gây ô nhiễm: Trong khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương 

tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ sở hạ 

tầng của dự án chủ yếu gồm: bụi, CO, CO2, SO2, NOx, THC do đốt cháy nhiên liệu. 

Nguồn gây ô nhiễm này gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường. 

*  Đối tượng bị tác động: Khí thải từ các phương tiện giao thông sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến các đối tượng: 

- Con người: Người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu; 

công nhân làm việc trên công trường; người qua lại trên đường. 

- Môi trường không khí: làm gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm trong 

không khí. 

* Không gian tác động: Trải dài dọc tuyến đường đi và khu vực công trường. 

* Thời gian tác động: Trong suốt thời gian xây dựng các hạng mục công trình 

của dự án. 

* Mức độ tác động: được tính toán cụ thể như sau:  

- 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 4.2 như sau: 

Bảng 4.2: Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 

Chất ô nhiễm 
Bụi SO2 NO2       CO      VOC 

(g/xe.km) 

Chạy không tải 611 x 10-3 582 x 10-3 1620x10-3 913 x 10-3 511 x 10-3 

Chạy có tải 1190 x 10-3 786 x 10-3 2960x10-3 1780x10-3 1270 x 10-3 

Nguồn: [GEMIS V.4.1] 

- Trong quá trình thi công (xây dựng các hạng mục, công trình, lắp đặt máy 

móc, thiết bị). Đặc điểm xây dựng nhà xưởng là có tường gạch bao quanh, mái xưởng 

bằng khung thép tiền chế và quãng đường vận chuyển vận liệu bằng ô tô từ khu vực 

cung cấp nguyên vật liệu tới nơi thực hiện Dự án khoảng 5km – 6km, trong đó, vận 

chuyển trong phạm vi khu công nghiệp là khoảng 0,5 km. Dự tính mỗi xe vận chuyển 

được 18 tấn, các xe vận chuyển sử dụng nhiên liệu là dầu diesel và với khối lượng 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cần vận chuyển đến dự án là 20.000 tấn thì lượng 

xe cần vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc 
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thiết bị của dự án vào khoảng 1111 trong vòng 12 tháng. Dự báo lưu lượng xe vận 

chuyển như sau: 

Bảng 4.3: Bảng lưu lượng xe vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị của 

dự án 

Khối lượng nguyên vật 

liệu, máy móc thiết bị 

cần vận chuyển (tấn) 

Tổng lượt xe 

Thời gian vận 

chuyển 

(ngày) 

Lưu lượng xe cần 

vận chuyển 

(xe/ngày) 

20.000 1111 360 3 

Tuy nhiên, do các xe vận chuyển chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian 

nhất định nên dự kiến lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu tại thời điểm cao điểm 

trên công trường trong một ngày là 5 lượt xe/ngày. 

 Với 5 lượt xe vận chuyển 1 ngày trên cung đường vận chuyển là 5 km thì tải 

lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình 

xây dựng 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 

Cụ thể. Đối với xe chạy không tải: 

Tải lượng bụi = 611 x 10-3 * 5 * 5 = 15,275 (g/ngày) 

Tải lượng SO2 = 582 x 10-3 * 5 * 5 = 14,55 (g/ngày) 

Tải lượng NO2 = 1620x10-3* 5 * 5 = 40,5 (g/ngày) 

Tải lượng CO = 913 x 10-3* 5 * 5 = 22,825 (g/ngày) 

Tải lượng VOC = 511 x 10-3* 5 * 5 = 12,775 (g/ngày) 

Đối với xe chạy có tải: 

Tải lượng bụi = 1190 x 10-3* 5 * 5 = 29,75 (g/ngày) 

Tải lượng SO2 = 786 x 10-3* 5 * 5 = 19,65 (g/ngày) 

Tải lượng NO2 = 2960x10-3* 5 * 5 = 74 (g/ngày) 

Tải lượng CO = 1780x10-3* 5 * 5 = 44,5 (g/ngày) 

Tải lượng VOC = 1270 x 10-3* 5 * 5 = 31,75 (g/ngày) 

Tổng hợp lại ta được bảng số liệu sau: 
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Bảng 4.4: Bảng tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị của dự án 

Khí thải 
Bụi 

(g/ngày) 

SO2 

(g/ngày) 

NO2 

(g/ngày) 

CO 

(g/ngày) 

VOC 

(g/ngày) 

Chạy không tải 15,275 14,55 40,5 22,825 12,775 

Chạy có tải 29,75 19,65 74 44,5 31,75 

Tổng tải lượng 
15,275+29,75 

= 45,025 

14,55+19,65 

= 24,2 

40,5+74 =  

114,5 

22,825+44,5 

= 67,325 

12,775+31,75 

= 44,525 

Theo kết quả tính toán cho thấy lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện 

GTVT trong quá trình vận chuyển thiết bị, máy móc đến lắp đặt tương đối thấp. 

Không gian đường giao thông thoáng đãng và các tác động này sẽ kết thúc khi kết 

thúc quá trình xây dựng. Do đó tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ quá trình xây dựng, lắp đặt máy 

móc thiết bị đến môi trường và công nhân làm việc tại công trường là thấp. 

* Xác suất xảy ra tác động: Các xe vận chuyển không thường xuyên liên tục, 

khi vận chuyển gây tác động ở mức thấp. 

* Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Do cung đường vận 

chuyển và khu vực thi công có không gian rộng, tải lượng và nồng độ các chất gây ô 

nhiễm không cao, phân tán và hòa nhanh vào không khí chứ không tập trung. Mặt 

khác những tác động này chỉ mang tính nhất thời, khi dự án đi vào hoạt động những 

tác động này sẽ giảm. Khả năng phục hồi của các đối tượng nhanh. 

b. Khói thải từ các thiết bị xây dựng (máy xây dựng), máy hàn 

* Các chất gây ô nhiễm: 

+ Các máy xây dựng đều là những máy có trọng tải lớn, sử dụng dầu diesel 

trong quá trình hoạt động sẽ phát thải vào không khí các chất gây ô nhiễm giống như 

các phương tiện GTVT. Lượng này không lớn và cũng không liên tục nên ít gây ảnh 

hưởng tới môi trường. 

+ Công đoạn hàn sử dụng chủ yếu là hàn điện kim loại phát sinh các chất thải: 

khói hàn, CO, NOx. 

* Đối tượng bị tác động: Khí thải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng: 

+ Công nhân thực hiện hàn, vận hành máy và công nhân làm việc xung quanh 
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khu hàn. 

+ Môi trường không khí: làm gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm trong 

không khí. 

* Không gian tác động: Trong khu vực công trường. 

* Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án 

* Mức độ tác động: được tính toán cụ thể như sau: 

- Máy xây dựng giống như tính toán với thiết bị GTVT 

- Hàn: Trong quá trình hàn các kết cấu thép xây dựng, các loại hoá chất chứa 

trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô 

nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của công nhân lao động. 

 Tỷ trọng các chất gây ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại được thể hiện 

trong bảng 4.5: 

Bảng 4.5: Bảng tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,25 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/l.que hàn) 228,5 508 706 1100 1.578 

CO (mg/l.que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/l.que hàn) 12 20 30 45 70 

 Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật -2000 

Do nhà xưởng dự án được xây dựng bằng nhà thép tiền chế, khung kết cấu và 

mài chủ yếu được liên kết với nhau bằng bulong, ốc vít. Các bộ phận khung thép, mái 

được liên kết bằng mối hà rất nhỏ nên dự báo khối lượng que hàn sử dụng cho quá 

trình hàn là khoảng 0,001 kg/m2 sàn. 

Giả sử lượng que hàn sử dụng cho quá trình hàn là loại có đường kính 4mm, 25 

que/kg và với diện tích nhà xưởng, nhà kho, nhà để xe là 17616 m2  thì số lượng que 

hàn cần sử dụng cho quá trình xây dựng được tính như sau: 

Lượng que hàn sử dụng = 17616 x 0,001 x 25 = 440 que/quá trình xây dựng 

Quá trình xây dựng của dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên 

quá trình xây dựng được phân ra làm nhiều phần như xây dựng hệ thống đường giao 

thông, xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước… phần lắp đặt khung nhà xưởng 

nằm ở giai đoạn cuối của quá trình xây dựng với thời gian kéo dài khoảng 2 tháng. 



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

 “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên” 

 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 54 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0221 3 765 568; Fax: 0221 3 765 968 

Do đó quá trình hàn cũng được diễn ra trong khoảng thời gian là 2 tháng (60 ngày). 

Vì vậy mà lượng que hàn sử dụng một ngày trong quá trình xây dựng nhà xưởng 

được tính như sau: 440/60 = 7 que/ngày. 

Căn cứ vào số lượng và chủng loại que hàn sử dụng, tỷ trọng các chất khí độc 

hại phát sinh trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại sẽ dự báo được tải lượng 

các chất gây ô nhiễm không khí phát sinh từ công đoạn hàn. 

Tải lượng chất gây ô nhiễm trong khí thải = tỷ trọng chất gây ô nhiễm x số que hàn. 

Kết quả tính toán tải lượng chất gây ô nhiễm từ khí thải trong qua trình hàn 

được dự báo theo bảng 4.6 như sau: 

Bảng 4.6: Bảng tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn 4 (mm) Tải lượng ước tính 

(mg/ngày) (mg/l.que hàn) 

Khói hàn 706 706 x 7 = 4942 

CO 25 25 x 7 = 175 

NOx                30 30 x 7 = 210 

 Mức độ tác động thấp do tải lượng không lớn và công nhân thực hiện đều được 

trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mắt, găng tay. 

 Mức tác động đến môi trường không khí là không đáng kể. 

 * Xác suất xảy ra tác độn: Không thường xuyên liên tục, chỉ khi thực hiện hoạt 

động hàn, sử dụng máy xây dựng... 

 * Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Do khu vực công trường 

thoáng rộng nên tác động đến môi trường là không đáng kể; tác động đến công nhân 

thực hiện rất nhỏ, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Mặt khác những tác động này 

chỉ mang tính nhất thời, khi dự án đi vào hoạt động những tác động này sẽ chấm dứt. 

Khả năng phục hồi của các đối tượng nhanh. 

c. Tác động của bụi 

* Nguồn phát sinh và đặc trưng của bụi: Bụi đất cát sinh ra từ các hoạt động 

san ủi, lu đầm mặt bằng, vận chuyển vật liệu, thi công xây dựng, trộn bê tông… Bụi 

bị cuốn lên từ đường giao thông do phương tiện, gió thổi qua bãi chứa vật liệu xây 

dựng như xi măng, đất cát… Thực tế mức độ ô nhiễm bụi phụ thuộc vào chất lượng 

của phương tiện vận tải, chất lượng đường và ý thức của chủ phương tiện. 

* Đối tượng bị tác động: 
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- Con người: người dân trên tuyến đường vận chuyển; Công nhân thực hiện 

trong khu vực công trường. 

- Môi trường không khí: làm gia tăng nồng độ bụi trong không khí. 

* Không gian tác động: Tuyến đường vận chuyển và khu vực công trường. 

* Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án. 

* Mức độ tác động: Nồng độ bụi ở một số công trường xây dựng theo thống kê 

của Viện khoa học vật liệu như sau: 

Bảng 4.7: Bảng dự báo nồng độ bụi thực tế ở một số công trường xây dựng 

Vị trí Nồng độ bụi (mg/m3) 

Bụi giao thông khi có xe qua trong điều kiện đường bình thường, 

khoảng cách 5 m từ lề đường sang hai bên 
0,7  1,2 

Bụi giao thông khi có xe qua trong điều kiện đường xấu, khoảng 

cách như trên 
3  >10 

TCVN 05:2013/BTNMT: Chất lượng không khí xung quanh 0,3 

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá 

trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm làm việc 
4,0 

Từ hiện trạng đường giao thông khu vực (100% là đường nhựa, chất lượng tốt) 

và bảng tham khảo trên cho thấy nồng độ bụi tại khu vực được dự báo trong khoảng 

0,7÷1,2 mg/m3, ngoài ra bụi phát sinh từ các khâu trong xây dựng nên nồng độ bụi 

trong khu vực dự án sẽ cao hơn. Mức độ xảy ra cao. 

 * Xác suất xảy ra tác động: Thường xuyên liên tục trong suốt quá trình xây 

dựng dự án. 

 * Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Bụi chủ yếu là đất, xi 

măng, cát, đá thuộc loại bụi nặng, không phát tán đi xa, dễ sa lắng và gây tác hại chủ 

yếu cho các đối tượng ở gần khu vực sinh bụi, với công nhân trong công trường xây 

dựng và môi trường xung quanh đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng... Khả 

năng phục hồi trung bình. 

Tuy có tác động nhưng chỉ mang tính nhất thời, khi dự án đi vào hoạt động 

những tác động này sẽ chấm dứt. 

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

môi trường và đặc biệt là công nhân làm việc trên công trường. 
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4.1.1.1.2. Nguồn gây tác động tới môi trường nước 

 a. Nước mưa chảy tràn 

* Thành phần chất ô nhiễm có trong nước mưa: Nước mưa khi rơi vào khu vực 

hoặc chảy qua khu vực dự án sẽ cuốn theo nhiều CTR như đất, đá, bụi, vật liệu xây 

dựng vào các rãnh thoát nước. 

* Đối tượng bị tác động: Môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án: Làm 

gia tăng chất bẩn trong nước mặt, gây tắc nghẽn dòng chảy và có thể dẫn tới ngập 

úng nếu không có biện pháp tiêu thoát nước phù hợp. 

* Không gian chịu tác động: Môi trường nước mặt xung quanh khu vực thực 

hiện dự án. 

* Thời gian chịu tác động: Trong suốt quá trình thi công xây dựng của dự án. 

* Mức độ tác động: Lượng mưa trung bình năm lớn nhất tại Hưng Yên (Niên 

giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020) là 1.939,9 mm, diện tích đất thực hiện dự án 

là 30.000 m2. 

Vậy lượng nước mưa trong khu vực xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị ước 

tính trung bình khoảng: 

Q = Diện tích xây dựng x lưu lượng mưa x thời gian xây dựng 

Q = 30.000 x 1.939,9 x 10-3 x26/12 = 126.094 m3/quá trình xây dựng. 

- Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn theo WHO được ước 

tính như sau: 

   Tổng Nitơ   : 0,5 ÷ 1,5 mg/l; 

   Phopho   : 0,004 ÷ 0,03 mg/l; 

   COD    : 10 ÷ 20 mg/l; 

   Tổng chất rắn lơ lửng : 10 ÷ 20 mg/l. 

 Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu vực thực hiện dự án tới 

môi trường xung quanh, sử dụng phương pháp tính toán thủy lực hệ thống thoát nước 

mưa theo phương pháp cường độ giới hạn có công thức như sau: 

   Q = q.F.φ/1000 (m3/s) 

Trong đó: 

- Q – Lưu lượng nước mưa tính toán (m3/s); 

- F – Diện tích lưu vực tính toán thoát nước mưa (ha), F = 3 ha; 
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- φ – Hệ số dòng chảy lấy trong lưu vực ứng với loại mặt phủ (φ = 0,15-0,95), 

lấy trung bình bằng 0,6. 

- q – Lưu lượng đơn vị trên lưu vực tính toán (l/s.ha) còn gọi là cường độ mưa; 

Theo TCVN 7957-2008 thì cường độ mưa được tính toán theo công thức sau: 

 nbt

PCA
q






)lg1(
 

Trong đó: 

q- Cường độ mưa tính toán (1/s.ha) 

P- Chu kỳ ngập lụt (năm), lấy P = 5 (theo điều 4.2.2 TCVN 7957-2008). 

t: thời gian tập trung nước mưa lấy t = 10 phút 

A, C, b, n là hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương 

Theo phụ lục B của TCVN 7957-2008 thì đối với khu vực mưa ở Hưng Yên thì 

A = 760; C = 0,59; b = 20; n = 0,83 

Đối với một trận mưa thì cường độ mưa được tính toán như sau: 

q = 760(1+0,59lg20)/(10+20)0,83 = 79,83 lit/s.ha 

Vậy lưu lượng nước ở khu vực thực hiện dự án sẽ là 

Q = 79,83x3x0,6/1000 = 0,1437 m3/s 

Lượng nước này khá lớn, nếu các tuyến cống thoát nước có bùn cặn lắng đọng 

nhiều thì khi nước mưa thoát không kịp sẽ gây úng ngập tức thời. Nước mưa tràn lên, 

chảy theo bề mặt, cuốn theo các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như 

dầu, mỡ, bụi,… của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không mưa. 

Lượng chất bẩn (chất không hòa tan) tích tụ lại trong một thời gian được xác 

định như sau: 

   G = Mmax[1-exp(-kzxT)]xF (kg) 

 Trong đó: 

+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có mưa T 

ngày. Giá trị Mmax phụ thuộc vào cấp đô thị, trong dự án này lấy Mmax=30kg/ha. 

+ kz- hệ số động học tích lũy chất bẩn ở khu vực dự án, phụ thuộc vào cấp đô 

thị, có thể chọn từ 0,2-0,5 ( ở dự án này lấy trung bình 0,35). 

+ T- thời gian tích lũy chất bẩn (T=15 ngày). 
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+ F- diện tích đất triển khai dự án (ha), F = 3 ha 

Vậy lượng chất bẩn là: 

   G = 30[1-exp(-0,35x15)]x3= 549,75 (kg) 

 Vậy mức độ tác động của nước mưa tới môi trường nước mặt cao, cần có biện 

pháp giảm thiểu hạn chế tác động này. 

 * Xác suất xảy ra tác động: Không thường xuyên liên tục. 

 * Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Các chất bẩn dễ lắng cặn 

nên chỉ ảnh hưởng tới điểm tiếp nhận. Khả năng phục hồi tốt nếu có biện pháp quản 

lý phù hợp. 

Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này. 

b. Nước thải sinh hoạt 

* Thành phần chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân; vệ sinh, rửa chân 

tay,… Thành phần của nước thải sinh hoạt bao gồm: chất hữu cơ (BOD5), chất dinh 

dưỡng (N/P), chất rắn lơ lửng (SS), vi sinh vật,… đây là những chất có khả năng gây 

ô nhiễm môi trường cao đối với nguồn nước mặt trong khu vực. 

* Đối tượng bị tác động: 

- Môi trường nước mặt khu vực dự án: làm gia tăng chất bẩn trong nước mặt 

nếu không có biện pháp tiêu thoát nước phù hợp. 

- Mỹ quan khu vực công trường. 

 * Không gian tác động: Môi trường nước mặt xung quanh khu vực thực hiện 

dự án. 

* Thời gian tác động: Trong suốt quá trình quá trình thi công xây dựng các 

hạng mục công trình của dự án. 

 * Mức độ tác động: Trong quá trình xây dựng dự án thời điểm tối đa có khoảng 

50 công nhân làm việc trên công trường. Lượng nước dùng trong sinh hoạt tính theo 

TCN 33-85 là 100 l/người/ngày. Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt khoảng: 

Q = 100 x 50 = 5.000 l/ngày = 5 (m3/ngày) 

Lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp nên lượng nước thải sinh 

hoạt trong giai đoạn này ước tính khoảng: 5 x 100% = 5 (m3/ngày).  

 Về lý thuyết nồng độ bẩn của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào lưu lượng thải, 
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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 của công trường xây dựng được 

tính toán như sau: 

 P = Định mức trung bình 1 người x N 

             P                     P.103 

    C =  ---- (g/m3) = -------- = P:V (mg/l) 

                                       V                    V.103 

 Trong đó: 

 P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày) 

 N: Số công nhân lao động trên công trường 

 V: Thể tích nước thải sinh hoạt (V = 5 m3/ngày) 

 C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/l) 

 Từ cách tính toán như trên ta tính toán được tổng tải lượng và nồng độ các chất 

gây ô nhiễm như bảng 4.8 và bảng 4.9 sau: 

Bảng 4.8: Bảng tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Định mức TB  

(g/người.ngày)* 

Tổng tải lượng   

(g/ngày) 

BOD5 50 2.500 

COD 89 4450 

TSS 86 4300 

Dầu mỡ 20 1000 

NO3
-(theo N) 10 500 

Coliform (MPN/100ml) 104 5x105 

Nguồn tham khảo: (*) theo Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật 

Bảng 4.9: Bảng nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ chất ô nhiễm  

(mg/l) 

Tiêu chuẩn của KCN Minh 

Quang 

1 BOD5 500 50 

2 COD 890 150 

3 TSS 860 100 

4 Dầu mỡ 200 10 

5 NO3
-(theo N) 100 - 

6 Coliform (MPN/100ml) 10x104 5.000 
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 Qua bảng trên ta nhận thấy tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng của dự án cao hơn so với quy định tiêu chuẩn 

nước thải đầu vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Minh 

Quang: BOD5 vượt 10 lần, COD vượt gần 6 lần, TSS vượt 8,6 lần, dầu mỡ vượt 20 

lần, Coliform vượt 20 lần… Ngoài ra trong nước thải sinh hoạt chứa các vi khuẩn 

mang mầm bệnh, trứng giun sán, các vi khuẩn này theo nguồn nước làm lan truyền 

mầm bệnh. 

 * Xác suất xảy ra tác động: Thường xuyên liên tục suốt quá trình xây dựng, 

lắp đặt máy móc thiết bị. 

 * Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Nếu nước thải sinh hoạt 

không được xử lý mà xả thải trực tiếp thì nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, khả năng phục 

hồi không cao. 

c. Nước thải thi công 

* Thành phần chất ô nhiễm có trong nước thải thi công: Nước thải thi công 

phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị chủ yếu từ quá trình rửa 

xe vệ sinh dụng cụ xây dựng với thành phần của nước thải thi công chứa: chất rắn lơ 

lửng (SS), chất hữu cơ, bụi...; Dự án không thực hiện rửa xe tại công trường. 

* Đối tượng bị tác động: 

- Môi trường nước mặt khu vực dự án: làm gia tăng chất bẩn trong nước mặt 

nếu không có biện pháp tiêu thoát nước phù hợp. 

- Mỹ quan khu vực công trường. 

* Không gian tác động: Môi trường nước mặt xung quanh khu vực thực hiện 

dự án. 

* Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án. 

* Mức độ tác động: Lượng phát sinh khó dự báo vì tùy thuộc đơn vị thi công, 

hơn nữa dự án sử dụng bê tông đúc sẵn, tại dự án không thực hiện rửa các nguyên vật 

liệu do đó lượng nước thải là không lớn dự báo khoảng 1 m3/ngày. Nồng độ chất bẩn 

dự báo như sau: 

Bảng 4.10: Bảng thành phần nước thải thi công 

STT Thông số Đơn vị Nồng độ Tiêu chuẩn KCN Minh Quang 
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1 pH - 6,99 5,5 – 9 

2 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 0,02 10 

11 Coliform MNP/100ml 53 x 104 5.000 

Nguồn tham khảo: Trung tâm Môi trường đô thị và khu công nghiệp CEETIA 

Nước thải thi công chứa các chất gây ô nhiễm với nồng độ khá cao, một số 

thông số cao hơn so với giới hạn cho phép của nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Minh Quang. Đây là điều tất yếu trong quá trình xây dựng, 

lắp đặt máy móc thiết bị. Đây là điều tất yếu trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, nước 

thải thi công chỉ phát sinh trong thời gian thi công xây dựng, mang tính chất tạm thời, 

vì vậy tác động tới môi trường trong thời gian ngắn thi công xây dựng của dự án. 

 * Xác suất xảy ra tác động: Không thường xuyên trong quá trình xây dựng. 

 * Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Nếu nước thải không 

được xử lý mà xả trực tiếp thì nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, tuy nhiên các chất thải dễ 

lắng đọng nên khả năng phục hồi của môi trường trung bình. Chủ dự án sẽ thiết kế hệ 

thống thoát nước được lắng cặn trước khi thoát vào hệ thống thoát nước của KCN. 

4.1.1.1.3. Chất thải rắn 

* Thành phần chất thải rắn: 

Quá trình xây dựng phát sinh các chất thải rắn bao gồm: 

- Chất thải rắn xây dựng: đất, đá, sắt, thép… 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bao bì chứa, cơm canh thừa… 

- Chất thải nguy hại: dầu mỡ, giẻ lau dính dầu, thùng chứa dầu… 

* Đối tượng bị tác động: 

- Môi trường không khí, đất nước, con người. 
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- Mỹ quan khu vực công trường. 

* Không gian tác động: Khu vực thi công và xung quanh. 

* Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án. 

* Mức độ tác động: được dự báo như sau: 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn xây dựng phát sinh tổng quá trình thi 

công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án bao gồm gạch, đất, đá; xi măng, sắt 

phế liệu; bao bì đựng nguyên vật liệu, thiết bị thải… với khối lượng chất thải rắn xây 

dựng phát sinh phụ thuộc vào quá trình thi công, sự quản lý của chủ thầu, ban quản lý 

công trình… Theo kinh nghiệm và thực tế thi công của các nhà thầu thi công xây trên 

địa bàn thì lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh chiếm khoảng 2% lượng nguyên 

vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây dựng. Do đó với lượng nguyên vật liệu sử 

dụng cho quá trình thi công xây dựng tại dự án là 20.000 tấn thì khối lượng chất thải 

rắn xây dựng phát sinh tối đa là 440 tấn/quá trình xây dựng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình ăn ở 

của công nhân như: rau củ quả, cơm thừa, canh thừa… Lấy tiêu chuẩn xả rác là 0,5 

kg/người/ngày thì với 50 công nhân lượng CTRSH phát sinh tính như sau: 

Q = N x 0,5 (kg/ngày) 

 Trong đó: 

 Q: Tổng lượng CTRSH phát sinh 

 N: Tổng số người trên công trường 

 Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 25 kg/ngày. CTRSH chủ yếu là 

các chất hữu cơ (chiếm 55 – 70 %), dễ gây mùi, là nơi lý tưởng cho sự sinh sôi và 

phát triển của các loài vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm, là nơi ở lý tưởng của ruồi 

muỗi phát triển. Tuy nhiên giai đoạn xây dựng sẽ đặt suất cơm hộp cho công nhân 

xây dựng vì vậy lượng chất thải sinh hoạt không lớn dự báo khoảng 15 kg/ngày. 

- Chất thải nguy hại: Trong giai đoạn xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh 

bao gồm: dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương 

tiện vận chuyển và thi công trong khu vực dự án, thùng chưa dầu mỡ.... Lượng các 

chất thải nguy hại này phát sinh trong quá trình thi công xây dựng được dự báo cụ thể 

như sau: 
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+ Giẻ lau, găng tay dính dầu: Trong giai đoạn xây dựng, giẻ lau, găng tay dính 

dầu mỡ phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi 

công trong khu vực dự án với lượng phát sinh vào khoảng 10 kg/tháng. 

+ Dầu mỡ thải: Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận 

chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/ lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị trung bình từ 3-6 tháng thay một lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của 

phương tiện. Với số lượng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị sử dụng dầu mỡ hoạt động tối đa tại một thời điểm trên công trường là 

15 thiết bị và thời gian xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị là 12 tháng thì lượng dầu 

mỡ thải tối đa trong 01 lần thay dầu dự đoán là 15x7x4 = 420 (lít/quá trình xây dựng). 

Trong trường hợp dầu mỡ thải không được thu gom và xử lý theo đúng quy 

định thì các tác động đến các thành phần môi trường xung quanh là rất lớn, đặc biệt là 

đối với môi trường đất và nước, con người. Dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác 

động do dầu mỡ thải phát sinh ra và trình bày trong phần sau của báo cáo. 

+ Thùng đựng dầu mỡ thải: Với lượng dầu mỡ dự án sử dụng và thay thế trong 

quá trình xây dựng tối đa khoảng 420 lít/quá trình xây dựng thì trong quá trình xây 

dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị (12 tháng) tối đa có khoảng 23 thùng đựng dầu mỡ 

thải bỏ (loại thùng đựng 18 lít dầu) tương đương với 23 kg/quá trình xây dựng lắp đặt 

máy móc thiết bị (khối lượng của vỏ thùng đựng dầu là 1kg). 

+ Ắc quy thải: Trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị thì 

tối đa có khoảng 15 phương tiện, máy móc, thiết bị sử dụng ắc quy. Trong quá trình 

hoạt động, các thiết bị này định kỳ phải thay thế ắc quy với tần suất thay thế vào 

khoảng 2 năm/lần. Do đó với 15 loại máy móc, thiết bị tham gia trên công trường xây 

dựng trong vòng 12 tháng thì có khoảng 15 ắc quy thải bỏ với khối lượng ắc quy thải 

bỏ là 25 kg/cái thì khối lượng ắc quy thải bỏ trong quá trình xây dựng là 375 kg/quá 

trình xây dựng. 

Danh mục và mã chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng 

của dự án được tổng hợp trong bảng số liệu sau: 

Bảng 4.11: Bảng danh mục chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công 

xây dựng của dự án 

STT Chất thải Đơn vị  Lượng thải Phân loại 
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1 
Giẻ lau, găng tay dính dầu 

mỡ 
Kg/tháng 10 

Chất thải nguy hại 

Mã số:18 02 01 

2 
Dầu mỡ bảo trì, bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị thải bỏ 

Lít/quá trình xây 

dựng, lắp đặt thiết bị 
420 

Chất thải nguy hại 

Mã số: 17 02 03 

3 
Bao bì đựng dầu mỡ, hóa 

chất 

Kg/quá trình xây 

dựng, lắp đặt thiết bị 
23 

Chất thải nguy hại 

Mã số: 18 01 02 

18 01 03 

4 Ác quy thải 
Kg/quá trình xây 

dựng, lắp đặt thiết bị 
375 

Chất thải nguy hại 

Mã số: 19 06 01 

 * Xác suất xảy ra tác động: Thường xuyên liên tục suốt quá trình xây dựng. 

 * Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Nếu không có biện pháp 

quản lý sẽ gây mất mỹ quan khu vực công trường, gây mùi do chất thải sinh hoạt, gây 

nguy hại tới môi trường và con người do chất thải nguy hại. Nếu không có biện pháp 

xử lý thì khả năng phục hồi của đối tượng bị tác động không cao. 

4.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải 

* Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải gồm có: 

- Tiếng ồn của các thiết bị thi công cơ giới trong giai đoạn xây dựng. 

- Tác động đến phát triển kinh tế – xã hội khu vực. 

- Những biến đổi môi trường, cảnh quan, dẫn tới biến đổi đa dạng sinh học. 

* Đối tượng bị tác động: 

- Môi trường không khí, đất nước, con người. 

- Mỹ quan khu vực công trường. 

* Không gian tác động: Khu vực thi công và môi trường xung quanh. 

* Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công các hạng mục công trình 

của dự án 

* Mức độ tác động: 

a. Tác động của tiếng ồn: Tác động của tiếng ồn và rung động do sự hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển, thi công trên công trường và trên các tuyến giao 

thông là không thể tránh khỏi. Mức ồn tính toán (Li) trên công trường như sau: 

   Li = Lp - Ld - Lc 

Trong đó: 

 - Lp: độ ồn tại điểm cách nguồn 15 m. 
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- Ld: mức giảm độ ồn ở khoảng cách d và được tính theo công thức sau: 

  Ld = 20.lg [(r2/r1)]
(1+ a) (dBA) 

 - a: hệ số tính đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. Do mặt đất 

khu vực sau GPMB được coi là trống trải, không có cây cối nên a = 0. 

 - r: khoảng cách từ nguồn đến điểm đo, r = 15 m. 

 - Lc: mức độ giảm độ ồn khi đi qua vật cản. Ở đây tính trong trường hợp 

không có vật cản, Lc = 0 (dBA). 

Tổng độ ồn sinh ra tại một điểm do tất các nguồn gây ra tính theo công thức: 

∑ )10/(10lg10∑
n

i

LiL 

(dBA) 

Kết quả tính toán mức ồn như bảng 4.12 sau: 

Bảng 4.12: Nguồn phát sinh, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn theo khoảng cách 

(Đơn vị: dBA) 

TT Nguồn gây ồn 
Khoảng cách Tổng ồn 

15m* 20m 50 m 15m* 20m 50 m 

1 Máy trộn bê tông 75 72,5 64,5 

86 82,6 75,6 

2 Máy đầm bê tông 80 77,5 69,5 

3 Cẩu nâng 72,5 70 62 

4 Máy tưới nhựa đường  77 74,5 66,5 

5 Xe tải 75 72,5 64,5 

6 Máy hàn 76 73,5 65,5 

7 Máy khoan 79 76,5 68,5 

8 Máy cưa 77,5 75 67 

QCVN 24:2016/BYT 85 dBA 

QCVN26:2010/BTNMT 70 dBA 

Nguồn tham khảo: (*) theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản 

Khoa học và kỹ thuật- 2000. 

Từ bảng 4.12 cho thấy: 

 + Ở vị trí cách nguồn ồn 20 m khi nguồn phát sinh là riêng lẻ hay đồng loạt thì 

mức ồn vẫn nằm trong TCCP đối với môi trường lao động. 

+ Nếu các thiết bị có tiếng ồn lớn hoạt động đồng thời có thể gây mức ồn vượt 

TCCP (>75dBA) ở một số dự án liền kề. 
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Nếu khu vực trộn bê tông hoạt động suốt ngày, khu vực này cần phải được bố 

trí cách xa các đối tượng chịu ảnh hưởng (như khu dân cư, văn phòng). 

Vì độ ồn tính toán từ nguồn gây ồn như trên là giá trị tối đa theo các tài liệu. 

Hiện nay, một số thiết bị xây dựng có độ ồn thấp hơn số liệu trên. Ví dụ, máy trộn bê 

tông theo chuẩn của GSA (Hội Địa chất Hoa Kỳ) chỉ gây ồn ở mức 75 dBA ở cự ly 

15 m nên chỉ gây cường độ ồn 63 dBA ở cự ly 60 m. 

b. Rung động 

 Trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc thi 

công như khoan cọc nhồi, máy trộn bê tông, vận chuyển nguyên vật liệu. Rung động 

trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc thi công như 

khoan cọc nhồi, máy trộn bê tông, máy san ủi, vận chuyển nguyên vật liệu. Theo số 

liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi công trong bảng sau: 

Bảng 4.13: Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình 

TT Thiết bị thi công 

Mức rung tham khảo, dBA 

(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10 m Nguồn rung cách 30 m 

1 Máy đào/máy xúc 80 71 

2 Xe ủi đất 79 69 

3 Phương tiện vận tải 74 64 

(Nguồn: Tổ chức Y  tế thế giới - WHO 1993) 

 Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị thi 

công nằm trong khoảng từ 74 – 80 dBA đối với các vị trí cách xa 10 m so với nguồn 

rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30 m thì mức rung đều nhỏ hơn 75dBA 

(Nằm trong giới hạn cho phép của TCVN 6962:2001 về Rung động và chấn động - 

Rung động do các hoạt động thi công và sản xuất công nghiệp). 

 Cũng như bụi và khí thải, tiếng ồn và độ rung phát sinh không liên tục, chỉ kéo 

dài trong khoảng thời gian thi công. Do vị trí dự án nằm xa khu dân cư nên tác động 

này không ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh mà chỉ ảnh hưởng tới công nhân 

thi công trên công trường nên đơn vị thi công cũng cần có những biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn và bố trí thời gian làm việc hợp lý. 

c. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực 

Quá trình xây dựng dự án có thể gây nên những tác động tích cực hoặc tiêu cực 



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

 “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên” 

 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 67 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0221 3 765 568; Fax: 0221 3 765 968 

tới môi trường kinh tế xã hội. 

- Các tác động tích cực: thúc đẩy sự phát triển của một số ngành vận tải, vật 

liệu xây dựng; gia tăng hoạt động dịch vụ cho sinh hoạt (ăn uống, vui chơi giải trí...), 

tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực xung quanh dự án và các vùng lân cận. 

- Các tác động tiêu cực: sự tập trung của 50 công nhân trên công trường thi 

công và sự gia tăng các phương tiện tham gia giao thông làm gia tăng tai nạn giao 

thông, xuất hiện thêm nhiều các tệ nạn xã hội v.v... 

d. Tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật 

Các hoạt động đào, đắp, xây dựng nhà xưởng, đường nội bộ, sân bãi tại đây sẽ 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái hiện hữu. Khu vực thực hiện dự án đã được san lấp mặt 

bằng để tiến hành các hoạt động công nghiệp nên hệ sinh vật trên khu đất rất nghèo 

nàn chủ yếu chỉ có một số loài côn trùng và động vật gặm nhấm nhỏ. 

 Trong thời gian xây dựng, các tác động thứ cấp sẽ xuất hiện như hàm lượng 

bụi trong không khí tăng lên, đất bị đào xới, xói lở. Những tác động này chỉ là nhất 

thời, diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và chỉ gây tác động trong khu đất thực hiện 

dự án; khu vực thực hiện dự án khi đó đã được giải phóng mặt bằng nên những tác 

động tới tài nguyên sinh vật là không đáng kể. 

4.1.2. Các, biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.1.2.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn, dự án che chắn nguyên vật liệu 

cẩn thận, không để vương vãi; Nước mưa chảy tràn tương đối sạch nhưng chứa bụi 

đất, đá, gạch. Chủ dự án sẽ thực hiện thiết kế, xây dựng tạm các hệ thống thu gom 

nước mưa. Vì vậy nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ được lắng đọng trước 

khi thải vào hệ thống thu gom và thoát nước mặt của KCN Minh Quang. 

Đảm bảo việc thoát nước mưa từ công trình thi công không bị đọng lại trong hệ 

thống thoát nước bằng cách thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để 

phế thải xây dựng xâm nhập vào các hệ thống cống rãnh gây tắc nghẽn, ứ đọng. Tần 

suất kiểm tra và nạo vét được quy định tối thiểu là 2 lần/tuần. 

b. Nước thải sinh hoạt 

 - Không tổ chức các hoạt động nấu ăn ở trên công trường mà sẽ tổ chức cho 
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công nhân ăn tập trung tại các quán ăn gần khu vực dự án. 

- Xây dựng khu vực tắm rửa tách riêng khu vực nhà vệ sinh. Nước thải từ hoạt 

động tắm rửa sau khi qua hố ga lắng cặn được thoát vào hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải tập trung của KCN. Phần cặn lắng Công ty sẽ 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 

môi trường Thuận Thành,...) thu gom xử lý. 

Kích thước hố ga lắng cătnj là 1,2m x 1,6m x 1,5m, hệ thống đường ống thu 

gom là ống nhựa D110. 

 - Với lượng công nhân có mặt thường xuyên trên công trường lúc cao điểm là 

50 người (lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh khoảng 5 

m3/ngày), Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công lắp 02 nhà vệ sinh di động (dung 

tích 8000 lít) để xử lý nước thải phát sinh, phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của công 

nhân và cán bộ trên công trường… 

Chủ đự án yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng ký hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng (như: Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11, 

Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành,...) hàng ngày đến hút cặn bẩn và nước 

thải trong nhà vệ sinh di động mang đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

 Nhà vệ sinh đặt ở góc công trường, luôn được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ để đảm 

bảo yêu cầu vệ sinh môi trường chung. 

  c. Nước thải thi công xây dựng 

Để giảm thiểu tác động của nước thải thi công chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu sau: 

- Không thải trực tiếp nước thải thi công có chứa hàm lượng bùn đất lớn trực 

tiếp vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN. 

- Nước thải thi công được đơn vị thi công xây dựng thu gom dẫn về hố ga lắng 

cặn, tách dầu mỡ đặt ngay tại khu vực cầu rửa xe có thể tích 1 ÷ 2m3. Cặn bẩn và dầu 

mỡ sẽ được lắng và tách khỏi nước rửa xe và định kỳ được nhà thầu thi công xây 

dựng định kỳ thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu gom vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định. Nước thải sau khi tách dầu mỡ, lắng cặn đảm bảo tiêu chuẩn của 

KCN được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN. 



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

 “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên” 

 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 69 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0221 3 765 568; Fax: 0221 3 765 968 

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong quá trình xây dựng chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng xây dựng 

bảng nội quy xây dựng trong công trường để đảm bảo công trường xây dựng luôn 

gọn gàng, sạch sẽ như: 

- Yêu cầu công nhân không vứt rác bừa bãi trong khu vực công trường  

- Yêu cầu công nhân sử dụng các suất ăn công nghiệp, không tổ chức nấu ăn tại 

công trường để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gói đựng thức ăn sau khi ăn 

xong phải được tập kết về khu vực khu vực lưu chứa chất thải tạm thời trong khu vực 

công trường xây dựng; 

- Yêu cầu công nhân không đốt chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực công 

trường thi công xây dựng; 

- Trang bị 03 thùng chứa rác loại 200 lít để chứa chất thải sinh hoạt phát sinh, 

thùng chứa rác được đặt tại vị trí lán trại hoặc gần nơi nghỉ giữa giờ của công nhân; 

- Bố trí khu lưu giữ chất thải rắn thông thường tạm thời với diện tích 30 m2 tại 

góc công trường để lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng. Khu 

lưu giữ chất thải rắn thông thường tạm thời được bố trí tại nơi cao ráo, nền được đổ 

bê tông, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng vách tôn, mái được lợp bằng tôn. 

Bên trong khu lưu giữ chất thải rắn thông thường được ngăn làm 02 ngăn để lưu giữ 

chất thải rắn sinh hoạt và chất thải xây dựng, bên ngoài khu lưu giữ chất thải được 

dán biển báo theo quy định. Hàng ngày nhà thầu xây dựng sẽ cho công nhân dọn vệ 

sinh thu gom chất thải sinh hoạt tại các thùng chứa chất thải đặt tại gần khu vực nghỉ 

ngơi của công nhân vận chuyển về khu lưu giữ chất thải thông thường để lưu giữ tạm 

thời, chờ đưa đi xử lý 

- 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 môi trường Việt Nam, Công ty Môi trường 

Thuận Thành, Công ty Môi trường Hòa Bình,...) định kỳ đến thu gom và vận chuyển 

lượng chất thải này đi xử lý cùng với CTR xây dựng. 

b. Chất thải xây dựng 

- Đối với lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình xây dựng, lắp đặt 

máy móc thiết bị như đất cát, gạch đá… sẽ được công nhân thu gom, phân loại và vận 
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chuyển về khu lưu giữ chất thải thông thường có diện tích 30 m2 để lưu giữ tạm thời. 

- Công ty sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng ký 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 

môi trường Việt Nam, Công ty Môi trường Thuận Thành, Công ty Môi trường Hòa 

Bình,...) định kỳ đến thu gom, vận chuyển và đưa toàn bộ lượng chất thải rắn xây 

dựng đi xử lý theo đúng quy định. 

 - Quản lý chặt chẽ trong quá trình thi công, sử dụng hiệu quả các nguyên vật 

liệu, tránh thất thoát, lãng phí; 

- Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu sẽ dọn dẹp mặt 

bằng đến đó. 

c. Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu do CTNH, chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu 

xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

- Bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện thi công, vận chuyển. Kiểm tra, thay 

dầu trước khi tham gia thi công dự án. 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa các phương tiện, máy móc thi công tại khu 

vực dự án. Trong trường hợp cần thiết phải sửa chữa tại chỗ thì phải thu gom 100% 

dầu mỡ thải. 

- Hạn chế lượng công nhân ở lại lán trại để hạn chế việc phát sinh thành phần 

nguy hại trong chất thải sinh hoạt (như pin, sạc điện thoại, bóng đèn huỳnh quang 

hỏng). 

- Thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh và lưu giữ trong 04 thùng phuy 

dung tích 100 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ ra bên ngoài; có 

gia cố tại điểm tiếp nối và vị trí nạp, xả chất thải.  

- Lưu giữ tạm thời và quản lý chất thải nguy hại theo quy định.  

- Bố trí 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời cạnh khu lưu giữ chất thải 

rắn thông thường với diện tích khu lưu giữ chất thải nguy hại là 10 m2. Khu lưu giữ 

chất thải nguy hại tạm thời được bố trí tại khu vực cao ráo, nền được đổ bên tông, 

ngăn cách với khu vực xung quanh bằng vách tôn, mái được lợp bằng tôn. Bên trong 

khu lưu giữ chất thải nguy hại chứa các thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng 

có lắp đậy và được dán biển tên chất thải, mã CTNH, biển cảnh báo… bên ngoài khu 
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lưu giữ chất thải nguy hại được dán biển báo khu lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng 

quy định. 

- 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 môi trường Việt Nam, Công ty Môi 

trường Thuận Thành, Công ty Môi trường Hòa Bình,...) định kỳ đến thu gom và vận 

chuyển toàn bộ lượng CTNH đi xử lý theo đúng quy định. 

4.1.2.3. Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải 

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trên công trường xây 

dựng và người dân sống xung quanh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. 

Các biện pháp sau đây được đề xuất để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải tại khu 

vực dự án: 

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn qui 

định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới 

được phép hoạt động; 

- Che kín mọi phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng (cát, đất, xi măng, 

đá...) để tránh phát tán bụi; 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm; 

- Đặt các biển báo, phân vùng cách ly an toàn xung quanh khu vực thi công; 

- Vật liệu xây dựng được chứa trong các kho chứa để quản lý, tránh hiện tượng 

phát tán bụi ra môi trường xung quanh; 

- Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm 

do khói xe; 

- Không đốt các nguyên vật liệu tại khu vực dự án; 

- Phun, tưới nước thường xuyên để giảm thiểu lượng bụi phát tán. 

- Lắp đặt tấm chắn cao 2m để hạn chế bụi phát sinh ra khu vực xung quanh; 

Các biện pháp giảm thiểu nêu trên khi thực hiện đầy đủ và nghiêm túc sẽ giúp 

hạn chế tối đa và kiểm soát tốt lượng phát thải bụi cũng như các chất khí ô nhiễm 

phát sinh do hoạt động thi công xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu trong giai 

đoạn xây dựng của dự án. 

4.1.2.4. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh ra trong quá trình thi 
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công xây dựng các hạng mục công trình của dự án thì chủ dự án yêu cầu nhà thầu xây 

dựng áp dụng các biện pháp sau: 

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới 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; 

- Công nhân xây dựng sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động tốt; 

- Ngoài ra, các phương tiện vận tải hạng nặng sẽ được quản lý tốt trong khi vận 

chuyển vật liệu xây dựng trong vùng đô thị để giảm phát sinh tiếng ồn. 

4.1.2.5. Giảm thiểu các tác động văn hóa – xã hội 

a. Giảm thiểu mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương 

- Phổ biến phong tục tập quán cho các công nhân nhập cư tham gia xây dựng 

dự án. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý các công nhân nhập cư tham 

gia xây dựng dự án. 

- Ưu tiên, tuyển chọn lao động là người địa phương để giảm thiểu xung đột, 

mâu thuẫn. 

b. An toàn lao động 

Để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động cho công nhân 

trong giai đoạn xây dựng, dự án thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Khu vực dự án được đảm bảo an toàn suốt 24/24 giờ trong ngày; 

- Không tích lũy các nguyên vật liệu thải dễ cháy trong khu vực thi công xây 

dựng dự án, phải vận chuyển thường xuyên ra khỏi công trường; 

- Tất cả các công nhân tạm trú tại địa phương gần khu vực dự án phải đăng ký 

tạm trú tạm vắng. Ngoài ra, các công nhân ở lại khu vực dự án phải có sự đồng ý của 

chủ dự án, bố trí người quản lý các công nhân này; 

- Tập huấn cho công nhân về an toàn lao động và giám sát việc tuân thủ; 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân; 

- Giám sát và kiểm tra vệ sinh môi trường và an toàn lao động của công nhân. 
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4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn liên quan đến chất thải 

 Khi dự án đi vào vận hành thì dự án sẽ phát sinh các chất thải như bụi khí thải, 

nước thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường khu 

vực thực hiện dự án và ảnh hưởng đến các dự án xung quanh. Các nguồn phát sinh 

chất thải cũng như loại chất thải sinh ra và đối tượng chịu tác động khi dự án đi vào 

vận hành được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 4.14: Bảng tổng hợp nguồn gây tác động trong quá trình vận hành của dự 

án 

Chất ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng chịu tác động 

Chất thải 

nguy hại 

- Bóng đèn huỳnh quang hỏng; 

- Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, hóa chất; 

- Dầu mỡ thải bảo trì, bảo dưỡng máy móc 

thiết bị định kỳ thải bỏ; 

- Mực in, hộp đựng mực in từ khu vực văn 

phòng; 

- Bao bì đựng dầu mỡ, hóa chất; 

- Pin, ác quy thải bỏ. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất của dự án. 

- Dung dịch, cặn thải từ các bể hóa chất định 

kỳ thải bỏ. 

- Màng lọc filter thải; 

- Bavia kim loại dính dầu thải 

Môi trường không khí,  

nước, đất 

Nước thải 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải sản xuất 

- Nước làm mát. 

Môi trường nước, đất trong  

khu vực dự án 

Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

+ Rác thải sinh hoạt; 

+ Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại, hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

- Môi trường không khí, nước; 

- Mỹ quan khu vực. 
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Chất ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng chịu tác động 

+ Bao gói nguyên liệu, sản phẩm, palet hỏng; 

+ Bavia, sản phẩm lỗi; 

+ Giấy, báo, thùng carton... phát sinh từ khu 

vực văn phòng 

Bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận 

chuyển hàng hóa; 

- Bụi phát sinh từ công đoạn sơn; 

- Bụi phát sinh từ công đoạn gia công  

- Hơi hóa chất công đoạn tẩy rửa, xử lý bề 

mặt; 

- Khí thải công đoạn sấy. 

- Môi trường không khí, môi 

trường lao động; 

- Giao thông khu vực. 

4.2.1.1.1. Tác động đến môi trường không khí 

 a. Tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển hàng hóa 

Với yêu cầu của dự án, 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 nhiễm 

không khí như bụi, NO2, CO, HC... 

Hệ số ô nhiễm của của các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa sử 

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

Bảng 4.15: Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 

Chất ô nhiễm 
Bụi SO2 NO2 CO VOC 

(g/xe.km) 

Chạy không tải 611 x 10-3 582 x 10-3 1620x10-3 913 x 10-3 511 x 10-3 

Chạy có tải 1190 x 10-3 786 x 10-3 2960x10-3 1780x10-3 1270 x 10-3 

Nguồn: [GEMIS V.4.1] 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án thì khối lượng 

nguyên vật liệu, sản phẩm, các hàng hóa phục vụ hoạt động của dự án, vận chuyển ra 

vào dự án khi dự án đi vào vận hành vào khoảng 40.000 tấn/năm. Do dự án nằm trong 

Cụm công nghiệp 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 cụm công nghiệp 

với chiều dài vào khoảng 0,5 km. Dự kiến mỗi xe vận chuyển được khoảng 5 tấn thì số 

lượt xe cần sử dụng để vận chuyển hàng hóa của dự án trong hai giai đoạn vận hành thử 

nghiệm và vận hành thương mại được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 
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Bảng 4.16: Bảng lưu lượng xe vận chuyển hàng hóa của dự án 

Giai đoạn 
Khối lượng vận 

chuyển (tấn) 
Tổng lượt xe 

Số giờ vận 

chuyển 

Lưu lượng  

(xe/giờ) 

Vận hành ổn định 40.000 8.000 2400 3 

 Để đánh giá tối đa tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển 

hàng hóa trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại thì ta tính cho 

lưu lượng vận chuyển hàng hóa tối đa là 5 lượt xe/giờ. 

Với 5 lượt xe hàng hóa trong một giờ trên cung đường vận chuyển là 0,5 km 

thì tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển hàng hóa 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 hàng hóa 

của dự án phát sinh một giờ được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau: 

Bảng 4.17: Bảng tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển 

hàng hóa của dự án 

Khí thải 
Bụi 

(g/giờ) 

SO2 

(g/giờ) 

NO2 

(g/giờ) 

CO 

(g/giờ) 

VOC 

(g/giờ) 

Chạy không tải 1,5275 1,455 4,050 2,2825 1,2775 

Chạy có tải 2,975 1,965 7,4 4,45 3,175 

Tổng tải lượng 4,5025 3,42 11,45 6,7325 4,4525 

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, 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. 

- 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, 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 
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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 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. 

Bảng 4.18: Bảng các triệu chứng bệnh lý do NO2 gây ra 

Nồng độ NO2 ppm Thời gian tiếp xúc Triệu chứng 

≥ 500 48 giờ Chết người 

300÷400 2÷10 ngày Gây viêm phổi và chết 

150÷200 3÷5 tuần Gây viêm xơ cuống phổi 

50÷100 6÷8 tuần Viêm cuống phổi và màng phổi 

Nguồn:Trần Ngọc Trấn, ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB khoa học và 

kỹ thuật Hà Nội. 

 - CO là một loại khí độc do nó phản ứng rất mạnh (có ái lực) với hồng cầu 

trong máu và tạo thành cacbonxy hemoglobin (COHb) làm hạn chế sự trao đổi và vận 

chuyển oxy của máu đi nuôi cơ thể. Ái lực của CO đối với hồng cầu gấp 200 lần so 

với oxi. Hàm lượng COHb trong máu có thể làm bằng chứng cho mức độ ô nhiễm 

oxit cacbon trong không khí xung quanh. Hồng cầu trong máu hấp thụ CO nhiều hay 

ít còn tùy thuộc vào nồng độ CO trong không khí, thời gian tiếp xúc của cơ thể với 

không khí bị ô nhiễm và mức độ hoạt động của cơ thể. 

Hàm lượng COHb trong máu được quan niệm như sau: Thông thường trong cơ 

thể con người có 5000 ml máu và cứ 100 ml máu có 20 ml khí oxy. Nếu Cacbo oxit 

thay thế hoàn toàn oxy trong máu thì ta gọi trường hợp đó là máu bị bão hòa-tức là 

hàm lượng COHb là 100%. 

Như vậy để có mức độ bão hòa máu là 50% thì máu phải chứa: 
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Nếu nồng độ CO trong không khí là 700 ppm thì cần phải có một thể tích 

không khí để vận chuyển lượng CO nói trên là: 
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Nếu cường độ trao đổi không khí của phế nang là 3,5l/ph thì thời gian hít thở-

cũng tức là thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm đạt mức bão hòa 50% là: 

714 : 3,5 = 204 phút (3,5h) 

Với điều kiện toàn bộ khí CO trong không khí hít thở đều bị giữ lại trong máu. 

Hàm lượng COHb trong máu từ 2÷5% bắt đầu có dấu hiệu ảnh hưởng đến hệ 

thần kinh trung ương. Khi hàm lượng COHb trong máu từ 10÷20 % các chức năng 

hoạt động của các cơ quan khác nhau trong cơ thể bi tổn thương. Nếu hàm lượng 

COHb tăng đến ≥ 60% tương ứng với nồng độ khí CO trong không khí là 1000 ppm 

thì tính mạng bị nguy hiểm và dẫn đến tử vong. 

Bảng 4.19: Triệu trứng cơ thể phản ứng với nồng độ cacboxy-hemoglobin trong 

máu 

TT Triệu chứng % COHb trong máu 

1 Không có dấu hiệu < 1,0 

2 Một vài biểu hiện không bình thường trong ứng xử 1,0÷2,0 

3 Ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, giảm khả năng phân 

biệt về khoảng thời gian, kém nhạy cảm giác quan, phân biệt độ 

sáng và một vài chức năng tâm lý khác 

 

2,0÷5,0 

4 Chức năng tim, phổi bị ảnh hưởng 5,0÷10,0 

5 Đau đầu nhẹ, giãn mạch máu ngoại vi 10,0÷20 

6 Đau đầu, mấp máy thái dương 20÷30 

7 Đau đầu nhiều, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa 

và suy sụp 

30÷40 

8 Suy sụp, ngất, mạch đập và nhịp thở chậm dần 40÷50 

9 Ngất, giảm mạch đập và nhịp thở, hôn mê và co giật từng cơn 50÷60 

10 Hôn mê, co giật từng cơn, tim mạch suy giảm và nguy cơ tử vong 60÷70 

11 Mạch yếu, thở chậm và yếu dần rồi tắc thở sau vài giờ 70÷80 

12 Chết trong vòng <1 giờ 80÷90 

13 Chết trong vòng vài phút >90 
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Nguồn:Trần Ngọc Trấn, ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB khoa học và kỹ 

thuật Hà Nội. 

- VOCs khi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây rối loạn các chức 

năng của enzim, ảnh hưởng tới hệ hô hấp, thần kinh, gây ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe con người vì vậy cần có biện pháp giảm thiểu tác động của VOCs gây ra. 

 - Bụi: là nhũng hạt có kích thước nhỏ, bay lơ lửng trong không khí, bụi có thể 

gây ra nhiều tác hại khác nhau nhưng trong đó tác hại đối với sức khỏe con người là 

quan trọng nhất. Bụi có thể gây tổn thương đối với mắt, da hoặc hệ tiêu hóa (một 

cách ngẫu nhiên), nhưng chủ yếu là sự sâm nhập vào phổi do hít thở và lắng đọng lại 

trong phổi gây ra bệnh bụi phổi (pneumoconiosis). Làm suy giảm hệ hô hấp, sơ hóa 

lá phổi và tổn thương nghiêm trọng hệ hô hấp. 

 * Đối tượng chịu tác động:  Đối tượng chịu tác động chính của bụi và khí thải 

phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa của dự án là 

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 hàng hóa của dự án. 

 * Phạm vi tác động: Phạm vi tác động chính của bụi và khí thải phát sinh từ 

các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa là khu vực thực hiện dự án, dọc hai 

bên tuyến đường vận chuyển hàng hóa của dự án. 

 * Xác suất xảy ra tác động: Xảy ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của 

phương tiện giao thông vận tải. 

 * Khả năng phục hồi:  Khả năng phục hồi tốt do tải lượng bụi và khí thải phát 

sinh ra thấp và phát tán ngay vào môi trường không khí nên khả năng phục hồi tốt khi 

có tác động. 

b. Tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

* Bụi phát sinh từ quá trình sơ chế, pha cắt, tạo hình: Trong quá trình hoạt 

động, dự án sử dụng máy cắt, máy CNC, tiện, khoan,.... để cắt nguyên liệu thành các 

kích thước theo yêu cầu, sau đó gia công. Trong quá trình pha, cắt, gia công nguyên 

liệu sẽ làm phát sinh một lượng vụn, bụi thép. Tuy nhiên do nguyên liệu của dự án là 

thép có cấu trúc và tính liên kết giữa các phân tử cao nên phế thải phát sinh chủ yếu 

là vụn thép có kích thước lớn được lắng đọng ngay tại vị trí máy pha cắt, máy tiện, 

máy khoan nên tác động của bụi thép phát sinh từ quá trình cắt, tiện, khoan đến môi 
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trường và cán bộ công nhân viên là thấp. 

Các công đoạn gia công CNC có dùng dầu cắt, tuy nhiên dầu cắt chỉ được đưa 

đưa đến mũi khoan, cắt do đó các bavia từ các công đoạn cắt CNC có dính dầu cắt sẽ 

được thu gom, lưu giữ như chất thải nguy hại. 

* Khí thải phát sinh từ quá trình hàn: Trong quá trình hoạt động của dự án, 

tại dự án sử dụng các phương pháp hàn điểm, hàn MAG, hàn lăn, hàn Argon. Các 

phương pháp hàn không làm phát sinh các chất ô nhiễm. 

Tại dự án sử dụng dây hàn kim loại không bọc thuốc, có thành phần chính là 

Mn, SI, S, P, hàm lượng cacbon thấp. Do dây hàn không dùng thuốc nên mối hàn 

không tạo xỉ hàn. Ưu điểm của quá trình hàn CO2 không dùng thuốc là năng suất hàn 

cao hơn 2,5 lần so với hàn hồ quang có bọc thuốc; vị trí hàn đa dạng, linh hoạt; không 

dùng thuốc nên quá trình hàn không tạo ra các khí độc hại; lớp hàn có tính ổn định, 

độ bền cao. Quá trình hàn CO2 có thể làm phát sinh các khí thải như: CO2. Tuy nhiên 

khí CO2 là loại khí phát tán nhanh vào môi trường không khí, lượng dây hàn sử dụng ít 

(3,6 tấn/năm tương đương 12 kg/ngày) nên tác động của khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn đến môi trường không khí cũng như sức khỏe cán bộ công nhân viên làm 

việc tại dự án là thấp. 

 * Bụi công đoạn sơn bột tĩnh điện: sơn bột tĩnh điện là phương pháp sơn 

không dung môi, an toàn với môi trường và khả năng bám dính của sơn lên bề mặt 

kim loại lớn khoảng 99%. Tại dự án lượng sơn sử dụng 100 tấn/năm tương đương với 

0,3 tấn/ngày thì lượng sơn dư phát sinh là khoảng: 0,3x1%= 3kg/ngày tương đương 

0,19 kg/giờ (thời gian làm việc 02 ca/ngày, 08h/ca). Thiết kế buồng sơn là 

7mx1,5mx2,4m, Do vậy, thể tích buồng sơn (lòng buồng sơn thực hiện sơn) là 

25,2m3 (theo thiết kế buồng sơn), nồng độ bụi sơn thời điểm tức thời là = 

0,19*106/(25,2x60) = 126 mg/m3  cao hơn tiêu chuẩn (theo QĐ 3733 thì nồng độ bụi 

tối đa cho phép là 8mg/l). Tuy nhiên lượng bụi sơn này sẽ được thu gom triệt để 

nhằm tái sử dụng lại nên không phát sinh ra ngoài môi trường.  

* Khí thải phát sinh từ quá trình tẩy gỉ, xử lý bề mặt sản phẩm. 

 Công đoạn tẩy rửa, xử lý bề mặt tại dự án được thực hiện qua nhiều bước, sử 

dụng nhiều loại hóa chất dùng nhiều hóa chất trong đó có các thành phần chứa hóa 

chất có khả năng bay hơi và độc hại như H3PO4, H2SO4, HNO3. Ngoài ra có một số 
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hóa chất khác như kiềm (khâu tẩy rửa), các muối kim loại… cũng có phát sinh lượng 

nhỏ. Do các dây chuyền của dự án chủ yếu hoạt động ở nhiệt độ phòng, không gia 

nhiệt (trừ bể tẩy dầu điện hóa nhiệt chỉ 45-60OC) nên khả năng bay hơi các hóa chất 

thấp. Tuy nhiên một số hóa chất vẫn có khả năng phát tán ra nhà xưởng, đặc biệt khu 

vực tẩy rửa. Nồng độ hơi hóa chất tại một số bể như sau: 

 - Hơi H2SO4 tại bể tẩy gỉ: dự án có 01 bể tẩy gỉ dùng H2SO498% pha loãng về 

nồng độ sử dụng tại các bể đạt 7-10% để thực hiện tẩy gỉ. Do được pha loãng về nồng 

độ sử dụng nên hạn chế sự bay hơi; thêm vào đó các bể không gia nhiệt, chỉ hoạt 

động ở nhiệt độ phòng, ngoài ra trong bể sử dụng chất ức chế bay hơi của axit (không 

tạo bọt, ức chế bay hơi, chống gỉ lại giúp bảo vệ thiết bị và đảm bảo môi trường trong 

nhà xưởng) do đó hạn chế axit bay hơi, thất thoát ra môi trường. Hoạt động của chất 

ức chế tạo lớp màng trên bề mặt dung dịch bể, ngăn sự bay hơi của axit.  

 Khi hệ thống không hoạt động, axit không phát sinh ra môi trường. Khi hệ 

thống hoạt động, có lượng nhỏ axit thất thoát khi nhấc sản phẩm khỏi bể; do hoạt 

động ở nhiệt độ thường, nồng độ axit loãng và tác dụng của chất ức chế, tỷ lệ thất 

thoát khoảng 0,00001% lượng axit sử dụng trong bể ngay tại mặt bể. 

 Lượng dung dịch H2SO4 98 % sử dụng tại bể tẩy gỉ lớn nhất là 500 kg, tương 

đương khối lượng axit sử dụng 490kg. Tải lượng bay hơi tại một thời điểm là 490 x 

0,00001% kg tương đương 49mg. 

 + Hệ thống tẩy rửa, mạ kẽm dài 36m, rộng 3m, cao 1,5m; ). Bể tẩy gỉ có kích 

thước dài 3m, rộng 1,7m, cao 1,5m. Hệ thống tẩy rửa hoạt động tự động, khi hoạt 

động chỉ có công nhân điều khiển, công nhân treo hàng và công nhân dỡ hàng ở 02 

đầu dây chuyền, từ dây chuyền đến khu vực xếp và dỡ hàng do đó khu vực chịu ảnh 

hưởng là phạm vi dây chuyền xử lý (công nhân 02 đầu dây chuyền lấy chiều cao 

trung bình 1,7m; phạm vi ảnh hưởng tính toán từ thành bể đến đầu công nhân). Như 

vậy thể tích phần chịu tác động lớn nhất là ngay tại mặt bể tẩy gỉ là 3x1,7x (1,7-1,5)= 

1,02m3; thể tích ảnh hưởng công nhân là 36x3x(1,7-1,5) = 21,6 m3. 

Nồng độ chất ô nhiễm được tính như sau: C (mg/m3) = tải lượng (mg)/(V) 

 Vậy, nồng độ chất ô nhiễm tại mặt bể: Cmax =49/1,02= 48 mg/m3 

 Nồng độ khu vực ảnh hưởng đến công nhân: C =49/21,6= 2,3 mg/m3 

  Đối chiếu với QCVN 03:2019/BYT, ta có: nồng độ hơi H2SO4 khu vực tẩy gỉ 
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(đến vị trí công nhân gần nhất) cao hơn so với tiêu chuẩn theo quy định (tiêu chuẩn 

quy định (tiêu chuẩn quy định là 1 (mg/m3)). 

 - Hơi HNO3 tại bể tẩy bóng: Lượng dung dịch HNO3 60 % sử dụng tại 01 bể 

tẩy bóng lớn nhất một thời điểm là 50l (tỷ trọng 1,12 kg/l), tương đương khối lượng 

axit sử dụng 33,6kg. Axit tại bể được pha loãng ở nồng độ 0,5-1% để thực hiện tẩy 

bóng, do đó lượng axit thất thoát rất thấp. Tải lượng bay hơi tại một thời điểm là 33,6 

x 0,0002% kg tương đương 67,2mg. 

 + Hệ thống tẩy rửa, mạ kẽm dài 36m, rộng 3m, cao 1,5m; Bể tẩy bóng có kích 

thước dài 3m, rộng 1,5m, cao 1,5m. Hệ thống tẩy rửa hoạt động tự động, khi hoạt 

động chỉ có công nhân điều khiển, công nhân treo hàng và công nhân dỡ hàng ở 02 

đầu dây chuyền, từ dây chuyền đến khu vực xếp và dỡ hàng do đó khu vực chịu ảnh 

hưởng là phạm vi dây chuyền xử lý (công nhân 02 đầu dây chuyền lấy chiều cao 

trung bình 1,7m; phạm vi ảnh hưởng tính toán từ thành bể đến đầu công nhân). Như 

vậy thể tích phần chịu tác động lớn nhất là ngay tại mặt bể tẩy gỉ là 3x1,5x (1,7-1,5)= 

0,9m3; thể tích ảnh hưởng công nhân là 36x3x(1,7-1,5) = 21,6 m3. 

Nồng độ chất ô nhiễm được tính như sau: C (mg/m3) = tải lượng (mg)/(V) 

 Vậy, nồng độ chất ô nhiễm tại mặt bể: Cmax =67,2/0,9= 75 mg/m3 

 Nồng độ khu vực ảnh hưởng đến công nhân: C =67,2/21,6= 3,1 mg/m3 

  Đối chiếu với QCVN 03:2019/BYT, ta có: nồng độ hơi HNO3 tại mặt bể tẩy 

bóng  cao hơn so với tiêu chuẩn theo quy định, tuy nhiên đến vị trí công nhân gần 

nhất thì nồng độ thấp hơn quy chuẩn, không gây tác động tới công nhân (tiêu chuẩn 

quy định là 10 (mg/m3). 

  - Hơi H3PO4 phát sinh bể phốt phát kẽm: dự án có 01 bể phốt phát dùng hóa 

chất PB (các loại) với tỷ lệ H3PO4 có trong hóa chất lớn nhất chiếm 10%. Với lượng 

hóa chất sử dụng tại bể ở một thời điểm là 425kg, trong thành phần có axit H3PO4 

chiếm 10% tương đương 42,5 kg. Các bể không gia nhiệt, chỉ hoạt động ở nhiệt độ 

phòng, dó đó axit hầu như không bay hơi, Khi nhấc sản phẩm khỏi bể, dự báo lượng 

axit thất thoát khoảng 0,00001% tương đương 4,25mg. Hệ thống tẩy rửa hoạt động tự 

động, khi hoạt động chỉ có công nhân điều khiển, công nhân treo hàng và công nhân 

dỡ hàng ở 02 đầu dây chuyền, từ dây chuyền đến khu vực xếp và dỡ hàng do đó khu 

vực chịu ảnh hưởng là phạm vi dây chuyền xử lý (công nhân 02 đầu dây chuyền lấy 
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chiều cao trung bình 1,7m, phạm vi ảnh hưởng tính toán từ thành bể đến đầu công 

nhân) . Hệ thống tẩy rửa của dây chuyền dài 15m, rộng 2m, cao 1,5m; Bể photphat có 

kích thước dài 2,6m, rộng 2m, cao 1,5m. Như vậy thể tích phần chịu tác động lớn 

nhất là ngay tại mặt bể là 2,6x2x (1,7-1,5)= 1,04m3; thể tích ảnh hưởng công nhân là 

15x2x(1,7-1,5) = 6 m3. 

 Vậy, nồng độ chất ô nhiễm tại mặt bể: Cmax =4,25/1,04= 4 mg/m3 

 Nồng độ khu vực ảnh hưởng đến công nhân: C =4,25/6= 1,7 mg/m3 

 Đối chiếu với TCVS 3733:2002/QĐ/BYT, ta có: nồng độ hơi H3PO4 tại mặt bể 

phốt phát cao hơn so với tiêu chuẩn theo quy định; nhưng tại 02 đầu dây chuyền (khu 

vực ảnh hưởng tới công nhân) thì thấp hơn tiêu chuẩn theo quy định  (tiêu chuẩn quy 

định là 3(mg/m3)). 

  Đối chiếu với QCVN 03:2019/BYT, TCVS 3733:2002/QĐ/BYT, ta có: nồng 

độ hơi H3PO4 hoặc HNO3, H2SO4 trong khu vực nhà xưởng sản xuất tại một số vị trí 

cao hơn quy chuẩn theo quy định. Chủ dự án cần có biện pháp giảm thiểu tác động tại 

các khu vực này. 

 * Công đoạn sấy sau tẩy rửa, xử lý bề mặt: sau khi tẩy rửa, bề mặt kim loại 

cần làm khô trước khi thực hiện sơn (đối với sản phẩm cần sơn), trước khi đóng gói 

đối với sản phẩm mạ. Do đó bán thành phẩm, thành phẩm được đưa qua lò sấy. Lò 

sấy sử dụng gas, sản phẩm đã rửa sạch trước khi vào buồng sấy, do đó khí thải buồng 

sấy là hơi nước. Dự án dùng gas để cấp nhiệt năng cho buống sấy nên hầu như không 

phát sinh khí độc quá trình cấp nhiệt năng; khí thải là CO, NOx, SO2, bụi phát sinh 

không đáng kể. 

 * Công đoạn sấy sau sơn tĩnh điện: Quá trình sấy mục đích để lượng sơn kết 

dính chặt lên sản phẩm. Sơn của dự án không chứa dung môi, không có chất độc hại 

bay hơi, dự án dùng gas để cấp nhiệt năng cho buồng sấy nên hầu như không phát 

sinh khí độc, chủ yếu khí CO, NOx, SO2, bụi phát sinh không đáng kể. 

 * Như vậy các chất ô nhiễm trong môi trường không khí do hoạt động của 

dự án phát sinh có: 

- Đối tượng chịu tác động: Đối tượng chịu tác động chính của dự án là công 

nhân làm việc tại dự án, môi trường không khí xung quanh khu vực dự án. 

 - Phạm vi tác động: Phạm vi tác động chính của khí thải phát sinh từ dự án là 
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khu vực thực hiện dự án. 

- Xác suất xảy ra tác động: Xảy ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của 

của dự án. 

- Khả năng phục hồi: Khả năng phục hồi tốt nếu có biện pháp giảm thiểu tác 

động hợp lý. 

- Các hạt sơn 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 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. 

- Hơi hóa chất phát sinh trong quá trình tẩy gỉ, tẩy rửa và xử lý bề mặt sẽ gây 

ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động nếu tiếp xúc lâu dài ở nồng độ cao và không 

có bảo hộ lao động. Trong đó: 

+ H3PO4: Là axit có tính ăn mòn mạnh và là hóa chất nguy hiểm, gây bỏng da 

nghiêm trọng và hỏng mắt; Gây tử vong nếu hít phải; Gây đau nghiêm trọng (nguy cơ 

thủng trong đường tiêu hóa), buồn nôn, nôn và tiêu chảy; Có nguy cơ gây các bệnh 

ung thư.  

+ H2SO4: Là axit có tính ăn mòn mạnh và là hóa chất nguy hiểm, gây bỏng da 

nghiêm trọng và hỏng mắt; Gây tử vong nếu hít phải; Gây đau nghiêm trọng (nguy cơ 

thủng trong đường tiêu hóa), buồn nôn, nôn và tiêu chảy; Có nguy cơ gây ung thư.  

+ HNO3: là hóa chất nguy hiểm, gây tổn thương nghiêm trọng da và hỏng mắt; 

Gây tử vong nếu nuốt phải; Gây đau nghiêm trọng nếu hít phải. 

4.2.1.1.2. Tác động đến môi trường nước 

 a. Nước mưa chảy tràn 

* Mức độ tác động 

Khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại, khu vực thực 

hiện dự án đã được xây dựng hoàn thiện, nhà xưởng văn phòng, đường nội bộ... có hệ 
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thống thoát nước từ mái nhà; sân, đường nội bộ đã được đổ bê tông không thấm nước 

nên nước mưa chảy tràn giai đoạn này tương đối sạch chứa chủ yếu là các tạp chất vô 

cơ khó tan có kích thước nhỏ như bụi từ sân, đường đi, từ mái nhà... Tuy nhiên do dự 

án có sử dụng dầu mỡ, hóa chất có chứa các chất nguy hại nên nếu không quản lý 

chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, để rơi vãi, rò rỉ lẫn vào nguồn nước... sẽ làm 

nhiễm độc nguồn nước mưa.  

Nước mưa khi nhiễm độc thoát ra môi trường sẽ tác động xấu tới môi trường 

nước mặt trong khu vực, đến sinh vật, đất và sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

Ngoài ra với chất thải có kích thước lớn khi bị nước mưa cuốn theo sẽ làm tắc nghẽn 

dòng chảy, gây ngập úng khi có mưa lớn. Chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu để 

hạn chế tác động từ nước mưa. 

* Ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến môi trường: Nước mưa chảy tràn 

chứa chủ yếu các chất rắn lơ lửng nên chất rắn lơ lửng trong nước mưa chảy tràn có 

thể làm tăng độ đục của nước, giảm khả năng truyền ánh sáng của nguồn nước, giảm 

năng suất sinh học, gây mất mỹ quan cho nguồn nước và bồi lắng nguồn tiếp nhận. 

* Đối tượng chịu tác động: Đối tượng chịu tác động chính của nước mưa chảy 

tràn phát sinh trên khu vực dự án là môi trường nước. 

 * Phạm vi tác động: Phạm vi tác động chính của nước mưa chảy tràn phát sinh 

trên khu vực thực hiện dự án là môi trường nước mặt xung quanh khu vực thực hiện 

dự án. 

 * Xác suất xảy ra tác động: Xảy ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của 

của dự án. 

 * Khả năng phục hồi: Khả năng phục hồi tốt nếu có biện pháp giảm thiểu các 

tác động hợp lý. 

b. Nước thải sinh hoạt 

* Mức độ tác động: Khi dự án đi vào vận hành ỏn định thì số lượng cán bộ 

công nhân viên làm việc tại dự án tối đa là 400 người. 

Với lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm 

việc tại dự án tối đa theo TCXDVN 33:2006 là 100 lít/ngày. Do đó lượng nước cấp 

cho quá trình sinh hoạt của 1000 cán bộ công nhân viên là 40 m3/ngày. Lượng nước 

thải phát sinh được tính tối đa bằng 100% lượng nước cấp và phát sinh chủ yếu từ 
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khu vực rửa tay chân, nhà vệ sinh. Do đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong 

qusa trình hoạt động ổn định của dự án tối đa vào khoảng 40 m3/ngày. 

 Thành phần của nước thải sinh hoạt bao gồm: chất hữu cơ (BOD), chất dinh 

dưỡng (N/P), chất rắn lơ lửng (SS), vi sinh vật,… đây là những chất có khả năng gây 

ô nhiễm môi trường cao đối với nguồn nước trong khu vực nếu không được xử lý 

nhất là hệ sinh vật nơi tiếp nhận nguồn thải. Ngoài ra trong nước thải sinh hoạt chứa 

các vi khuẩn mang mầm bệnh, trứng giun sán, các vi khuẩn này theo nguồn nước làm 

lan truyền mầm bệnh, gây hại cho con người và môi trường. 

 Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý tốt, sẽ gây ô nhiễm môi trường 

nước, môi trường không khí xung quanh và ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. 

Về lý thuyết nồng độ bẩn 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 x Số người 

 Kết quả tính toán tổng tải lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

của nhà máy trong giai đoạn hoạt động ổn định được thể hiện qua bảng 4.22 như sau: 

Bảng 4.20: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 
Định mức TB 

(g/người.ngày) (*) 

Tổng tải lượng (g/ngày) 

1 BOD5 50 20.000 

2 COD 89 35.600 

3 TSS 86 34.400 

4 NO3
-(theo N) 10 4.000 

5 Coliform (MPN/100ml) 104 4.106 

Ghi chú: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật 

 Từ tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải, ta tính được nồng độ 

các chất ô nhiễm như sau: 

               P                   P.103 

    C =  ---- (g/m3) = -------- = P:V (mg/l) 

                V                  V.103 

 Trong đó: 

 P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày) 
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 V: Thể tích nước thải sinh hoạt (V = 40 m3/ngày) 

 C: Nồng độ chất gây ô nhiễm  (mg/l) 

 Theo tính toán như trên, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt tại bảng sau: 

Bảng 4.21: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ 

chất ô nhiễm  
Tiêu chuẩn của KCN Minh Quang 

1 BOD5 mg/l 500 25,5 

2 COD mg/l 890 - 

3 TSS mg/l 860 42,5 

4 NO3
-(theo N) mg/l 100 30 

5 Coliform  MPN/100ml 105 5.000 

Nhận xét: Từ bảng số liệu trên ta nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt khi nhà máy đi vào hoạt động cao hơn tiêu chuẩn của KCN nhiều 

lần: BOD5 vượt trên 20 lần, TSS vượt 20 lần, Colifom vượt 100 lần. 

* Ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến môi trường nước 

- Nhiệt độ: nhiệt độ nước thải ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ oxy 

hòa tan trong nước (DO); Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học; Ảnh hưởng đến tốc độ 

và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước. 

- Chất rắn lơ lửng: Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và tài nguyên thủy 

sinh. Tăng độ đục, giảm khả năng quang hợp của một số loại sinh vật hoại sinh. 

- Các chất dinh dưỡng N, P gây hiện tượng phì dưỡng cho nguồn tiếp nhận, 

ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và đời sống của sinh vật thủy sinh. Khi các 

chất dinh dưỡng này quá nhiều sẽ thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật như: vi 

khuẩn, nấm nước, tảo, thực vật nổi. Hậu quả đầu tiên là sự tăng trưởng phiêu sinh 

thực vật cấp thấp, tăng trưởng đáng kể các loại tảo que, tảo xanh…. Trong nước, hợp 

chất chứa Nitơ thường tồn tại ở dạng hợp chất hữu cơ amoniac, dạng oxy hóa (nitrat, 

nitrit). Nếu nước chứa hầu hết chất Nitơ hữu cơ, amoniac hoặc NH4OH thì chứng tỏ 

nước mới bị ô nhiễm, NH3 trong nước sẽ gây độc cho các và các sinh vật khác trong 

nước. Tuy vậy, các nitrat chỉ bền ở điều kiện hiếu khí, ở điều kiện kị khí hay thiếu 

khí, nồng độ nitrat ở trong nước cao có thể gây độc với người khi vào cơ thể, với điều 

kiện thích hợp ở đường tiêu hóa, nitrat sẽ biến thành nitrit. Đây là một tác nhân có hại 
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cho sức khỏe con người vì khi đi vào cơ thể nó có khả năng kết hợp với hồng cầu 

trong máu sau đó chuyển hóa thành methemoglobin và cuối cùng chuyển thành 

methomoglobiamine là chất ức chế việc liên kết và vận chuyển oxy gây bệnh thiếu 

oxy trong máu và sinh ra bệnh máu trắng, 

- BOD5: Làm suy giảm nồng độ Oxy hoà tan trong nước, gây tác hại nghiêm 

trọng đến hệ sinh vật thuỷ sinh. 

- Coliform: Chúng đóng vai trò phân hủy các chất hữu cơ, cùng với các chất 

khoáng khác dùng làm chất nuôi tế bào vi khuẩn và đồng thời làm sạch nước thải, 

chúng còn gây ra các bệnh về đường ruột cho con người như: thương hàn, tả, lị…Các 

bệnh này lây lan rất nhanh qua đường ăn uống và sinh hoạt. 

 * Đối tượng chịu tác động: Đối tượng chịu tác động chính của nước thải sinh 

hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của dự án là môi trường nước. 

 * Phạm vi tác động: Phạm vi tác động chính của nước thải sinh hoạt là môi 

trường nước mặt xung quanh khu vực thực hiện dự án. 

 * Xác suất xảy ra tác động: Xảy ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của 

của dự án. 

 * Khả năng phục hồi: Khả năng phục hồi của môi trường tiếp nhận tốt nếu có 

biện pháp giảm thiểu hợp lý. 

c. Nước thải sản xuất:  Tại dự án có phát sinh nước thải sản xuất. Lượng nước 

thải phát sinh tại dự án từ các nguồn phát sinh khác nhau nên được xử lý theo các 

hướng khác nhau.  

* Đối với dung dịch tại các bể hóa chất, bể rửa sử dụng hóa chất: thuê đơn vị 

có chức năng định kỳ hút, thu gom đưa đi xử lý, cụ thể: 

STT 

 
Tên bể 

Chu kỳ  

thải 

Lượng thải 

m3/lần thải 
Đặc tính dòng thải 

1 

Cặn thải bể tẩy dầu dây 

chuyền tẩy rửa -sơn (bể 

1, bể 2) 

2 tuần/lần 

thải cặn 
2  TSS, dầu mỡ khoáng, Fe, Zn.... 

2 Dung dịch bể định hình 01 tháng 3 pH, COD, Fe, Zn, TSS, 

3 Cặn thải bể phốt phát 
Hàng 

ngày 
1 pH, COD, Fe, Zn, TSS, 

4 
Dung dịch 02 bể tẩy dầu 

dây chuyền mạ   
12 tháng 10 

pH cao, TSS, dầu mỡ khoáng, Fe, 

Zn.... 
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5 
Dung dịch bể tẩy gỉ dây 

chuyền mạ   
12 tháng 5 pH thấp, Fe, Zn, TSS 

6 
Dung dịch bể hoạt hóa 

điện hóa 
12 tháng 3 pH, TSS, 

7 
Cặn thải bể mạ kẽm  và 

bể tan kẽm  
12 tháng 5 TSS, Fe, Zn.... 

8 Dung dịch bể tẩy bóng 01 tháng 3 pH, TSS, 

9 
Dung dịch bể thụ động 

(03 bể) 
12 tháng 6 TSS, Fe, Cr, Zn 

10 
Dung dịch bể nhúng keo 

phủ 
12 tháng 2 TSS, 

* Nước thải thu gom về bể gom nước thải sản xuất của dự án, sau đó bơm vào 

hệ thống xử lý nước thải sản xuất để xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi đấu nối, 

cụ thể: 

STT Tên bể Chu kỳ thải 
Lượng thải 

(m3/ca sản xuất) 
Đặc tính dòng thải 

I Dây chuyền tẩy rửa, sơn tĩnh điện 

1.1 
Nước rửa tràn sau tẩy 

dầu (02 bể) 
Ca sản xuất 16 pH cao, Fe, Zn, TSS, 

dầu mỡ 

1.32 
Nước rửa tràn sau phốt 

phát  
Ca sản xuất  8 pH, COD, BOD, SS, PO4

3- 

1.3 Nước rửa tràn bể rửa cuối  Ca sản xuất 8 COD, BOD, TSS,  

II Dây chuyền tẩy rửa mạ kẽm 

2.1 
Nước rửa tràn sau tẩy 

dầu (02 bể) 
Ca sản xuất 12 pH cao, Fe, Zn, TSS, 

dầu mỡ 

2.2 
Nước rửa tràn sau tẩy gỉ  

(02 bể) 
Ca sản xuất 12 

pH, TSS, 

2.3 
Nước rửa tràn sau mạ (03 

bể) 
Ca sản xuất 18 pH, TSS, Fe, Zn... 

2.4 
Nước rửa tràn sau tẩy 

bóng  
Ca sản xuất 6 pH,  

2.5 
Nước rửa tràn sau thụ 

động (02 bể) 
Ca sản xuất 6 TSS, Fe, Cr, Zn 

2.6 
Nước rửa tràn bể cuối 

(rửa RO) 
Ca sản xuất 3 TSS 

2.7 Nước thải bể siêu âm Ca sản xuất 3,5 TSS, 

Tổng Ca sản xuất 92,5  

* Nước thải từ hệ thống lọc nước RO: lượng phát sinh lớn nhất là 46,5 
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m3/ngày; lượng phát sinh thường xuyên 22,5 m3/ngày. Lượng nước thải này khá sạch, 

được chứa để dội nhà vệ sinh, trường hợp không sử dụng hết sẽ chảy về hố thu gom 

nước thải sau xử lý chung của dự án (thu gom nước thải sinh hoạt, sản xuất sau xử lý) 

và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

* Nước thải từ hệ thống xử lý hơi hóa chất định kỳ thải bỏ 

Trong quá trình vận hành của 02 hệ thống xử lý hơi hóa chất thì chủ dự án sử 

dụng nước sạch để pha dung dịch hấp thụ NaOH 10% cấp vào 02 ngăn chứa dung 

dịch hấp thụ của 02 tháp hấp thụ với lượng nước cấp vào ban đầu là 5 m3 cho mỗi 

ngăn. Sau một thời gian xử lý thì lượng cặn bẩn tăng cao dẫn đến hiệu quả hấp thụ 

của hệ thống giảm nên định kỳ khoảng 1 tuần/lần chủ dự án sẽ cho thay thế và thải bỏ 

toàn bộ lượng dung dịch trong tháp hấp thụ với lượng thay thế, thải bỏ vào khoảng 10 

m3/lần. Thành phần chính của nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý hơi hóa chất định 

kỳ thải bỏ chứa cặn bẩn, NaOH. 

* Qua bảng trên ta thấy: Dự án làm việc tối đa 02 ca /ngày, lượng nước thải 

sản xuất lớn nhất đưa về hệ thống xử lý nước thải của dự án là 92,5x2 +10=195 

m3/ngày. Do nước thải thu gom về hệ thống xử lý chỉ là nước các bể rửa, dung dịch 

các bể hóa chất được thu gom, xử lý như đối với chất thải nguy hại. Do tính chất 

nước thải giảm nồng độ chất ô nhiễm. Căn cứ dự án đang hoạt động, lượng nước thải 

sản xuất phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất, dự báo nồng độ chất ô 

nhiễm phát sinh như sau: 

Bảng 4.22: Nồng độ chất ô nhiễm phát sinh trong nước thải sản xuất  

Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ chất ô 

nhiễm dự báo 

Tiêu chuẩn của KCN Minh 

Quang 

Nhiệt độ oC <40 40 

pH - 4 -10 6 - 9 

BOD5 mg/l 120 50 

COD mg/l 215 150 

TSS mg/l 250 100 

Fe mg/l 30 5 

Tổng P mg/l 15 6 

Tổng N mg/l 45 40 
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Dầu mỡ mg/l 10-12 10 

Zn mg/l 7 3 

Mn mg/l 0,4 1 

Pb mg/l <0,001 0,5 

Cd mg/l <0,001 0,1 

As mg/l KPH 0,1 

Hg mg/l KPH 0,01 

 Qua bảng ta thấy nồng độ một số chất ô nhiễm vượt quy chuẩn của KCN, và sẽ 

ảnh hưởng đến hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN nếu không được xử lý 

theo quy định; chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu đảm bảo điều kiện đấu nối. 

* Đối tượng chịu tác động: Đối tượng chịu tác động chính của nước thải sản 

xuất phát sinh từ hoạt động của dự án là công nhân làm việc tại dự án, môi trường 

nước tiếp nhận nguồn nước thải của dự án. 

 * Phạm vi tác động: khu vực thực hiện dự án. 

* Xác suất xảy ra tác động: Xảy ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của 

của dự án. 

* Khả năng phục hồi: Khả năng phục hồi tốt nếu có biện pháp giảm thiểu tác 

động hợp lý. 

* Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm đến môi trường nước 

- pH trong nguồn nước cao hoặc thấp đều gây ảnh hưởng tới nguồn nước và hệ 

sinh vật sống trong môi trường nước. 

- Chất rắn lơ lửng: Làm tăng độ đục của nước, giảm khả năng truyền ánh sáng 

của nguồn nước, giảm năng suất sinh học, gây mất mỹ quan cho nguồn nước và bồi 

lắng nguồn tiếp nhận. 

- Dầu mỡ: Ngăn cản sự khuếch tán oxy từ khí quyển vào nguồn nước, 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. 

- Các kim loại lặng có trong nguồn nước gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến 

sinh vật thủy sinh khu vực dự án, đồng thời lắng cặn trong đất, hấp thu vào cây trồng gây 

độc cho con người khi ăn. 

d. Nước làm mát 
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 Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ dự án sử dụng nước làm mát để tiến 

hành làm mát gián tiếp thiết bị hàn, bể mạ với lưu lượng nước làm mát vào khoảng 5 

m3/giờ. Nước làm mát sau khi làm thì nhiệt độ của nước làm mát tăng lên khoảng 38 

– 420C. Lượng nước làm mát này được chủ dự án làm mát, tuần hoàn tái sử dụng, 

định kỳ bổ sung lượng tiêu hao do bay hơi và không tiến hành thải ra ngoài môi 

trường với lượng nước bổ sung do bay hơi hàng ngày vào khoảng 1 m3/ngày. Do đó 

tác động của nước làm mát đến môi trường và công nhân làm việc tại dự án là thấp. 

 e. Đánh giá tác động của từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với 

KCN 

 KCN Minh Quang đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Quang 

tỉnh Hưng Yên” và đã được BTNMT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định phê duyệt số 2176/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2017 (bản sao quyết 

định đính kèm tại phần Phụ lục ĐTM). Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã đầu tư xây dựng 

hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN (công suất 2.000 m3/ngày đêm), 

nước thải sau xử lý đạt Cột A, QCVN 40:2011-BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp trước khi xả thải ra ngoài môi trường.  

Hiện KCN đã tiếp nhận 21 dự án vào đầu tư trong đó 03 dự án đã đi vào hoạt 

động sản xuất, kinh doanh với lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của 

03 dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt, vào khoảng 30-50 m3/ngày. Khi dự án đi vào 

hoạt động ổn định thì lượng nước thải phát sinh tối đa từ quá trình hoạt động của dự 

án vào khoảng 281,5 m3/ngày (trong đó 46,5 m3 là nước thải từ hệt hống lọc nước 

RO), lượng nước này phát sinh tương đối nhỏ và hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Minh Quang vẫn đáp ứng yêu cầu thu gom, xử lý cho toàn bộ lượng nước 

thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải vào 

môi trường. Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã đầu tư xây dựng hoàn thành nhà máy xử lý 

nước thải tập trung của KCN (công suất 2.000 m3/ngày đêm), nước thải sau xử lý đạt 

Cột A, QCVN 40:2011-BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Các doanh nghiệp trong KCN hoạt động 

ít, lượng nước thải  đổ về hệ thống xử lý của KCN rất thấp 



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

 “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên” 

 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 92 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0221 3 765 568; Fax: 0221 3 765 968 

4.2.1.1.3. Tác động của chất thải rắn 

a. Nguồn phát sinh chất thải: từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công 

nhân, với các loại chất thải phát sinh bao gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải rắn sản xuất; 

- Chất thải nguy hại. 

b.Mức độ tác động 

* Chất thải rắn sinh hoạt: Trong quá trình hoạt động của dự án, chất thải sinh 

hoạt phát sinh từ quá trình ăn uống của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án chủ 

yếu gồm rau củ quả, cơm thừa, canh thừa, bao gói thức ăn v.v…do công nhân sử 

dụng hàng ngày. Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ, có khả năng gây ô nhiễm môi truờng. Vì vậy cần được thu gom và định kì 

chuyên chở đến nơi quy định. 

 Lấy tiêu chuẩn xả rác là 0,5 kg/người/ngày thì với số lượng cán bộ công nhân 

viên làm việc tại dự án và dự án vào thuê kh khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 

230 người thì lượng CTRSH phát sinh được tính như sau: 

 Q = N x 0,5 (kg/ngày) 

Trong đó: 

 Q: Tổng lượng CTRSH phát sinh 

 N: Tổng số công nhân (400 người) 

 Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn định vào 

khoảng 200 kg/ngày tương đương với 6.000 kg/năm (một năm làm việc 300 ngày). 

 - Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, bể phốt: Do trong nước thải 

sinh hoạt có chứa các chất rắn lơ lửng nên quá trình xử lý sẽ chứa một lượng bùn thải 

do các chất rắn lơ lửng lắng xuống và các vi sinh vật yếm khí trong hệ thống xử lý 

nước thải chết đi. Do đó lượng bùn thải thu gom được từ hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạtvà bể phốt khi dự án đi vào hoạt động ổn định vào khoảng 5.000 kg/năm. 

* Chất thải rắn sản xuất: 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 hỏng phát sinh khoảng 6000 kg/năm; 

- Bavia kim loại phát sinh khoảng 270.000 kg/năm; 
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- Giấy, báo, thùng carton... phát sinh từ khu vực văn phòng vào khoảng 600 

kg/năm. 

- Palet gỗ, nhựa thải: 1 tấn/năm 

* Chất thải nguy hại: trong quá trình hoạt động của dự án các chất thải nguy 

hại có khả năng phát sinh như: Bóng đèn huỳnh quang hỏng; Găng tay, giẻ lau dính 

dầu mỡ, hóa chất; Dầu mỡ thải bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ thải bỏ; 

Mực in, hộp đựng mực in từ khu vực văn phòng; Bao bì đựng dầu mỡ, hóa chất; 

Dung dịch, cặn thải các bể hóa chất. 

* Thành phần, khối lượng  các chất thải dự kiến phát sinh của Dự án  được dự 

báo như sau: 

Bảng 4.23: Dự báo chất thải phát sinh của Dự án 
 

 

 

Chất thải 

Đơn vị  

Lượng thải 

(kg/năm) 
Phân loại 

I Chất thải rắn sinh hoạt 

1 Rác thải sinh hoạt 6.000 CTRSH 

2 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt, bể tự hoại, hố gas lắng cặn nước mưa 
5.000 CTRSH 

II Chất thải rắn sản xuất 

1 
Bavia kim loại, không chứa thành phần nguy 

hại 

298.000 
Chất thải rắn thông thường 

2 Bao bì thải 6.000 Chất thải rắn thông thường 

3 Pallet gỗ, nhựa thải 1.000 Chất thải rắn thông thường 

4 Giấy văn phòng 600 Chất thải rắn thông thường 

III Chất thải rắn nguy hại 

1 
Bao bì cứng thải bằng kim loại (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 

500 Chất thải nguy hại 

Mã số: 18 01 02 

2 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 

2.000 Chất thải nguy hại 

Mã số:18 01 03 

3 
Bao bì mềm thải (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

500 Chất thải nguy hại 

Mã số: 18 01 01 

4 
Bóng đèn huỳnh quang thải 50 cái/năm Chất thải nguy hại 

Mã số: 16 01 06 

5 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn khác 1000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 17 02 04   

6 
Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại 1000 Chất thải nguy hại  

Mã số: 18 02 01 
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7 
Mực in 50 Chất thải nguy hại  

Mã số: 08 02 06 

8 
Hộp đựng mực in thải từ khu vực văn phòng 50 Chất thải nguy hại  

Mã số: 08 02 08 

9 
Mẩu dây hàn thải 30 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 04 01 

10 
Bavia kim loại dính dầu thải 2.000 Chất thải nguy hại 

Mã số 19 06 01 

11 
Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất 

5.000 Chất thải nguy hại 

Mã số:19 12 02 

12 
Màng lọc Filter  thải bỏ 200 Chất thải nguy hại 

Mã số: 18 02 01 

13 
Vật liệu lọc nước thải, nước RO 100 Chất thải nguy hại 

Mã số: 18 02 01 

14 
Màng lọc MBR 200 Chất thải nguy hại 

Mã số: 18 02 01 

15 
Bi thép thải 100 Chất thải nguy hại 

Mã số 19 06 01 

16 
Cặn thải bể tẩy dầu dây chuyền sơn 40.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 06 

17 
Dung dịch thải bể định hình 36.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 06 

18 
Dung dịch thải bể photphat 300.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 04 

19 
Dung dịch bể tẩy dầu dây chuyền mạ 10.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 06 

20 
Dung dịch bể tẩy gỉ dây chuyền mạ 5.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 06 

21 
Dung dịch bể điện hóa dây chuyền mạ 3.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 10 

22 
Cặn thải bể mạ kẽm, tan kẽm 5.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 10 

23 
Dung dịch thải bể tẩy bóng 3.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 10 

24 
Dung dịch thải bể thụ động 6.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 10 

25 
Dung dịch thải bể keo phủ 2.000 Chất thải nguy hại 

Mã số: 07 01 10 

c. Ảnh hưởng của chất thải tới môi trường 

- Rác thải sinh hoạt: Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ 
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dễ phân huỷ, 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 gây mất mỹ quan khu vực và khi mưa nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo 

các chất ô nhiễm, thấm vào đất làm ảnh hưởng tới môi trường đất, chảy vào nước làm 

suy giảm chất lượng môi trường nước và ảnh hưởng tới đời sống của động vật và các 

sinh vật sống trong nước. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ còn làm phát sinh ra 

mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực. Do đó cần 

phải có biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả và phù hợp. 

- Các loại chất thải sản xuất như bao bì thải, vụn giấy, bavia kim loại... sẽ được 

thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý. Nếu không quản lý tốt, sẽ làm mất mỹ 

quan nhà máy, chiếm diện tích và không gian sản xuất. 

- 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. 

d. Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, không khí, nước, mỹ quan khu vực 

dự án, con người. 

e. Phạm vi tác động: Môi trường xung quanh và trong khu vực dự án. 

f. Xác suất xảy ra tác động: Xảy ra thường xuyên trong quá trình hoạt động 

của của dự án. 

g. Khả năng phục hồi: Khả năng phục hồi tốt nếu chủ dự án có biện pháp 

giảm thiểu, quản lý phù hợp. 

4.2.1.2.4. Nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải 

Trong giai đoạn đi vào vận hành nhà máy, các nguồn tác động không liên quan 

đến chất thải là: 

- Tiếng ồn, rung động từ hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa chất; 

- Lượng nhiệt dư tại các nhà kho; 

- Các tác động đến kinh tế - xã hội khu vực. 

a. Tiếng ồn, rung động 
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- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát, độ rung phát sinh từ hoạt động của các thiết bị 

máy móc như sau: Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu sản xuất và hàng 

hoá ra vào công ty; tiếng ồn do hoạt động sản xuất công đoạn gia công cơ khí, công 

đoạn hàn, tiếng ồn do hoạt động của các loại máy móc, thiết bị như: máy cắt xẻ, máy 

đột dập,... 

- Tác động của tiếng ồn: khi 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.  

- Tại dự án, các nguồn phát sinh tiếng ồn chỉ phát sinh cục bộ tại vị trí khu vực 

đặt máy móc, thực hiện sản xuất. Theo quan trắc môi trường của một số đơn vị có 

loại hình sản xuất tương tự của dự án có tiếng ồn dao động khoảng 60-75 dBA,một số 

thời điểm có thể lên đến 80dBA. Độ ồn phát sinh dự báo tại dự án vẫn nằm trong giới 

hạn cho phép so với quy định của QCVN 24:2016/BYT (giới hạn của tiếng ồn trong 

môi trường không khí làm việc là 85 dBA); và không có khả năng lan truyền ra xa 

quanh khu vực thực hiện dự án nên đối tượng chịu tác động chính của tiếng ồn phát 

sinh từ quá trình hoạt động của dự án là cán bộ công nhân làm việc tại dự án, các dự 

án xung quanh khu vực thực hiện dự án hầu như không chịu tác động. Tuy nhiên 

tiếng ồn khá lớn, nhất là khu vực gia công cơ khí. Vì vậy, nhà máy sẽ quan tâm đến 

vấn đề này và có biện pháp khống chế thích hợp. 

b. Nhiệt dư: Mọi hoạt động của con người hầu hết đều sinh ra nhiệt. Nhưng 

nguồn gây ô nhiễm nhiệt cho con người trong các hoạt động của Dự án có thể đến 

như sau: 

Nhiệt dư từ quá trình hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất;  Nhiệt dư sinh 

ra từ quá trình hoạt động của các loại đèn chiếu sáng trong nhà máy, lò hơi… 

Một nguồn nhiệt không thể không kể đến đó là lượng nhiệt truyền qua các kết 

cấu nhà kho như mái nhà, tường nhà, nền nhà,… vào bên trong nhà kho. 

Tất cả các lượng nhiệt trên sinh ra sẽ tồn lại bên trong nhà xưởng sản xuất, nhà 

kho, nếu không có biện pháp khống chế tốt, chúng sẽ làm cho nhiệt độ không khí 

trong nhà xưởng, nhà kho tăng tăng cao so với nhiệt độ môi trường không khí. Gây 

tâm trạng khó chịu cho người lao động dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố lao động, sự 
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cố cháy nổ… 

 Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động của nhiệt dư phù hợp. 

c. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực 

Chủ yếu là những tác động tích cực sau đây: 

+ Góp phần phát triển kinh tế của thị xã Mỹ Hào nói chung và tỉnh Hưng Yên 

nói riêng. 

+ Góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nói chung và lao 

động địa phương nói riêng. 

+ Thực hiện theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước là quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

+ Tăng nguồn thu Ngân sách của tỉnh. 

Bên cạnh những mặt tích cực, khi dự án đi vao hoạt động cũng kéo theo tác 

động xấu tới an ninh, trật tự trong khu vực do sự tập trung đông công nhân: 

+ Sự gia tăng của công nhân, hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu sản 

phẩm… làm gia tăng lượng xe (xe tải, xe máy, xe đạp) tham gia lưu thông trong khu 

vực dẫn đến nguy cơ gia tăng tai nạn, ách tắc trong giao thông của khu vực. 

+ Sự tập trung đông người lao động kéo theo hàng loạt các nguy cơ có thể xảy 

ra: các vụ ẩu đả, gây mất trật tự công cộng, gia tăng các tệ nạn xã hội như trộm cắp, 

cờ bạc. 

4.2.1.2.4. Dự báo những sự cố trong giai đoạn vận hành của dự án 

 Qua phân tích quy trình công nghệ nhà máy cho thấy: Khả năng gây sự cố môi 

trường của nhà máy bao gồm: Sự cố cháy nổ do điện, sự cố do thiên tai, tai nạn lao 

động nghề nghiệp… 

a. Sự cố cháy nổ:  

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án gồm sự cố do 

chập điện, do sét đánh, do lưu giữ, bảo quản hàng hóa không đúng quy cách về an 

toàn, do sai sót của nhân viên làm việc tại kho như hút thuốc không đúng nới quy 

định để rơi vãi tàn thuốc vào nguồn bắt lửa, do sử dụng bật lửa trong quá trình hút 

thuốc gây hiện tượng đánh lửa… Khi các sự cố cháy nổ xảy ra tại dự án nên sẽ gây 

thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án và các 

dự án xung quanh, hư hại đến cơ sở hạ tầng và công trình của dự án và các dự án 
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xung quanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, không khí khu vực 

thực hiện dự án nếu cháy nổ không được kiểm soát kịp thời. 

b. Sự cố do thiên tai:  

Do dự án được thực hiện dự án tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đây là khu 

vực thuộc Đồng bằng Sông Hồng nên các thiên tai có thể xảy ra tại khu vực chủ yếu 

là là mưa bão, sấm sét. Khi dự án đi vào hoạt động thì khi các sự cố thiên tại xảy ra 

thì có thể gây ngập úng nhà kho, sét đánh có thể gây cháy nổ, ảnh hưởng đến sức 

khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án, hư hại công trình của dự án... 

c. Tác động tới môi trường lao động:  

Ở các khu vực làm việc công nhân nếu không có trang bị bảo hộ lao động tốt, 

không nắm vững kỹ thuật và ý thức về an toàn lao động thì dễ gây mất an toàn lao 

động và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân. 

d. Sự cố hệ thống xử lý khí thải công đoạn tẩy gỉ, tẩy rửa, xử lý bề mặt của 

dự án: 

Ngay khi các hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, công ty dừng hoạt động sản 

xuất tại các khu vực phát sinh hơi hóa chất (khu vực tẩy gỉ, tẩy rửa, xử lý bề mặt).  

Lập tức phối hợp với đơn vị thiết kế, lắp đặt truy tìm nguyên nhân, xác định sự 

cố đã xảy ra. Trên cơ sở xác định sự cố sẽ thuê chuyên gia lên phương án và thực 

hiện khắc phục sự cố.  

Sau khi sự cố được khắc phục xong, hệ thống xử lý khí thải đảm bảo hiệu quả 

thu gom, xử lý theo quy định, khi đó công ty mới triển khai hoạt động trở lại các công 

đoạn có phát sinh khí thải, hơi hóa chất. 

e. Sự cố rò rỉ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất: Trong quá trình hoạt động 

của dự án thì sự cố rò rỉ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất có thể xảy ra từ quá trình 

lưu giữ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất và quá trình sử dụng của dự án. 

Khu vực lưu giữ dầu mỡ, hóa chất không đảm bảo tiêu chuẩn của khu lưu giữ 

như nền không được xây cao ráo, không được đổ bê tông và lớp chống thấm, không 

có rãnh chống tràn và hố ga thu gom nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, dầu mỡ hóa chất, xăng có thể bị rơi đổ, 

rò rỉ vào môi trường dẫn đến va đập nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất, người vận 

chuyển không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình vận chuyển. 
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Quá trình sử dụng nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất có thể xảy ra sự cố rò rỉ 

như công nhân sản xuất không thực hiện đúng các thao tác trong quá trình san, đổ, 

chuyển nguyên vật liệu, dầu mỡ hóa chất, vào các thiết bị … 

Khi sự cố rò rỉ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất xảy ra sẽ làm một lượng 

nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất phát tán vào môi trường khu vực thực hiện dự án là 

ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án, làm ô nhiễm môi 

trường đất, môi trường không khí và môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án 

và gây cháy nổ 

f. Sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nước 

thải sản xuất của dự án. 

Các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải như:  

- Hỏng hóc các thiết bị khuấy, thiết bị cấp khí gây hiện tượng chết hàng loạt các vi 

sinh vật hiếu 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; hỏng các thiết bị cấp hóa chất, bơm hệ thống 

xử lý nước thải sản xuất dẫn đến các chất ô nhiễm không được xử lý triệt để…. Gây ảnh 

hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của dự án. Nước thải sau xử lý không đảm bảo đạt 

tiêu chuẩn của KCN. Khi đấu nối sẽ gây ảnh hưởng tới hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN, dẫn đến gây ô nhiễm môi trường. 

- Hệ thống xử lý nước thải bị dừng hoạt động, nước thải không được xử lý dẫn 

đến sẽ phải dừng sản xuất gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Nước thải khi chưa 

được xử lý mà xả ra môi trường sẽ ảnh hưởng xấu tới môi trường, làm ô nhiễm nguồn 

nước tưới tiêu trong khu vực, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước của nguồn tiếp 

nhận nước thải.  

g. Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý thu hồi sơn dư, bụi sơn: Các sự cố có thể 

xảy ra đối với hệ thống như: Hỏng quạt hút; đường ống rò rỉ không được thu gom triệt 

để; màng lọc không được thay thế, bổ sung kịp thời dẫn đến hiệu quả xử lý không đảm 

bảo tiêu chuẩn, khi đó bụi sơn phát sinh trong nhà xưởng gây ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe người lao động, môi trường làm việc và gây ô nhiễm môi trường không khí. 

h. 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 
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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 sẽ dẫn đến dự án dừng hoạt động. 

i. 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: Bếp ăn không đảm bảo vệ sinh, 

thức ăn bị nhiễm khuẩn từ các dụng cụ nấu ăn không được rửa sạch sẽ; 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 thường không bị phá hủy hay giảm khả năng gây độc khi được đun sôi. Ngộ độc 

thực phẩm do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm 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. 

Dự án với số lượng công nhân rất lớn, khi bị xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, 

gây tác động xấu tới sức khỏe nhiều người, đồng thời làm ảnh hưởng tới hoạt động 

sản xuất của dự án. 

k. 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 400 người làm gia tăng đáng kể dân số 

khu vực thực hiện dự án, do vậy sẽ làm phát sinh một sô 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; 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất  thực hiện 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đến 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 lắp 
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đặt hệ thống thoát nước mái nhà đảm bảo yêu cầu. Nước mái nhà xưởng, văn phòng 

công trình theo đường ống nhựa chảy vào hệ thống thoát nước mặt của dự án. 

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 (D600mm), xung quanh 

các công trình, khu đất. Trên hệ thống sẽ có song chắn rác, hố ga để lắng cặn, bụi, 

chất rắn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCN qua 02 điểm xả. 

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, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình 

sinh hoạt của các cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án tối đa vào khoảng 40 

m3/ngày. Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh thì chủ dự án sẽ 

cho phân dòng xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung với quy mô công suất xử lý 50 m3/ngày đêm.  

* Phân dòng xử lý nước thải sinh hoạt của dự án:  Nước thải sinh hoạt tại dự 

án được phân dòng theo từng nguồn phát sinh, để xử lý. Sơ đồ phân dòng như sau: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ phân luồng dòng thải đối với nước thải sinh hoạt của dự án 

Nước thải đạt tiêu chuẩn của KCN được 

thu gom về hố ga thu gom nước thải 

chung cùng nước thải sản xuất, nước thải  

quá trình lọc RO sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh của dự án  

Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung  

của dự án 

Bể tự hoại  

3 ngăn 

Nước thải nhà ăn Song chắn rác 

Nước rửa tay chân Hố ga lắng cặn, song 

chắn rác  
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 - Nước thải phát sinh từ khu vực các nhà vệ sinh khoảng 10 m3/ngày được xử 

lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn, nước thải sau xử lý sơ bộ được thu gom đưa về hố ga 

thu gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án. 

- Nước thải khu nhà bếp: khoảng 15 m3/ngày qua song chắn rác, rồi vào hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án. 

- Nước rửa tay chân: phát sinh từ khu vực rửa tay của nhân viên với lượng phát 

sinh 15 m3/ngày, được qua các song chắn rác sơ bộ tại khu rửa tay chân; nước sau 

tách rác được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án. 

- Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án, đạt tiêu 

chuẩn của KCN được thu gom về hố ga thu gom nước thải chung cùng với nước thải 

sản xuất, nước thải từ quá trình lọc RO sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN qua 01 điểm xả. 

* Các công trình xử lý nước thải: 

- Bể tự hoại:  Nguyên tắc hoạt động của loại công trình này là lắng cặn và phân 

huỷ, lên men cặn lắng hữu cơ. Công ty sử dụng bể tự hoại loại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn 

quy định về kích thước và khối lượng. Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong 

bể, phần nước được đưa vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty. 

Dung tích chứa của bể tự hoại tính như sau: 

+ Tổng thể tích phần chứa nước:    V = d x Q = 10 x 1 = 10 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           30 x 400 

                                 Wb =  -----------   = --------------- =  12 m3 

                                               1000              1000 

Trong đó:          b: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn (30lít/ngày) 

                            N: Số công nhân (400 công nhân) 

Vậy Tổng dung tích chứa cần thiết của bể tự hoại ba ngăn là 22 m3.  

Tại dự án sẽ xây dựng 03 bể tự hoại với tổng thể tích 30 m3 làm bảo việc xử lý 

sơ bộ nước thải sinh hoạt của dự án. 

- Sau khi xử lý sơ bộ, nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

vẫn cao hơn tiêu chuẩn của KCN. Do đó, để giảm thiểu tác động của nước thải sinh 
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hoạt thì chủ dự án sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của 

dự án để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất 50 m3/ngày đêm. 

Công nghệ hệ thống xử lý là công nghệ MBBR-MBR. Sơ đồ công nghệ được thể hiện 

chi tiết theo quy trình như sau:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án 

Bể tách dầu mỡ 
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Nước thải đạt tiêu chuẩn của KCN thu gom về hố ga 

thu gom nước thải chung cùng với nước thải sản xuất, 

nước thải từ quá trình lọc RO sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN 

Nước thải sau bể tự hoại, nước rửa tay 

sau tách rác, nước nhà bếp  

Bể điều chỉnh pH 

Bể thiếu khí (Anoxic) 
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Hệ thống được đầu tư xây dựng sao cho các bể xử lý nước thải được thiết kế 

ngầm và có đường ống thu gom khí thải, sau đó khí thải được xử lý bằng thiết bị hấp 

thụ than hoạt tính. 

- Bể thu gom nước thải: Nước thải từ các nguồn phát sinh, được thu gom về bể 

thu gom nước thải sinh hoạt của dự án. Trước khi vào bể, nước thải qua song chắn rác 

thô để loại bỏ rác thải có lẫn trong nước thải. Bể gom có tác dụng để lưu chứa tạm 

thời nước thải, ổn định dòng thải, nước từ bể được bơm vận chuyển nước thải đến bể 

của hệ thống phía sau. 

Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 1,2x0,9x4,0 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: 
- 01 cảm biến đo mức nước 

- 02 bơm lưu lượng (01 bơm dự phòng) 

- Bể tách dầu mỡ: Nước thải từ bể gom được bơm sang bể tách dầu mỡ. Tại bể 

bố trí máy tách dầu để tách dầu mỡ nhằm đảm bảo công trình phía sau hoạt động ổn 

định. Dầu tách ra sẽ được thu gom vào thùng chứa và đưa đi xử lý riêng. Nước thải 

được chảy sang bể điều hòa. 

Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 2,5x0,9x4,0 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: 
- 01 cảm biến đo mức nước 

- Thiết bị tách dầu mỡ 

- Bể điều hòa: Nước thải sau tách dầu chảy sang bể điều hòa. Bể điều hòa có 

nhiệm vụ hòa trộn dòng thải nhằm ổn định về lưu lượng, nồng độ nước thải trước khi 

đưa vào cụm bể xử lý sinh học. Do tính chất nước thải theo từng giờ, tùy thời điểm 

phát sinh nên bể điều hòa rất cần thiết trong việc điều hòa lưu lượng và nồng độ nước 

thải, làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định liên tục cho các công trình 

phía sau, tránh sự cố quá tải. Ngoài ra bể điều hòa còn có mục đích là giảm bớt sự 

dao động hàm lượng các chất bẩn trong nước thải, làm giảm và ngăn cản lượng nước 

thải có nồng độ các chất độc hại cao đi trực tiếp vào các công trình xử lý sinh học.. 

Trong bể điều hòa có bố trí hệ thống sục khí dưới đáy bể để làm thoáng nước thải và 

khuấy trộn đồng đều nồng độ nước thải trước khi vào các bước xử lý tiếp theo. Ngoài 
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ra, việc cung cấp oxy vào nước thải còn nhằm giảm mùi hôi thối của nước thải.  

Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 1,2x0,9x4,0 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: 
- 01 cảm biến đo mức nước 

- 01 hệ thống sục khí 

Nước từ bể điều hòa được chảy sang bể điều chỉnh pH. 

Bể điều chỉnh pH:Tại bể có tiến hành sục khí để hòa trộn đều nước thải và 

tránh tình trạng cặn lắng xảy ra. Ngoài ra, việc cung cấp oxy vào nước thải còn nhằm 

giảm mùi hôi thối của nước thải. Bể được bổ sung hóa chất NaOH tự động khi cần 

thiết để điều chỉnh pH tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh phát triển. 

Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 3x3x2,80 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: 

- 01 cảm biến đo mức nước 

- 01 hệ thống châm hóa chất tự động 

- 01 thiết bị đo pH tự động 

Nước từ bể điều chỉnh pH được chảy sang cụm bể xử lý sinh học MBBR, được 

điều khiển tự động bằng cảm biến mức nước. 

- Cụm bể xử lý sinh học MBBR: Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm vào hệ 

thống xử lý sinh hoạt là MBBR. Bể MBBR gồm hai bể thiếu khí ( Anoxic) và bể hiếu 

khí (Oxic). 

- Cơ sở của công nghệ MBBR là các đệm được giữ lơ lửng và chuyển động 

liên tục trong quá trình phản ứng trong bể. Trong quá trình xử lý, các đệm được 

chuyển động nhờ quá trình cấp khí, các hạt đệm lưu động có bề mặt phản ứng lớn, 

thông thường lớn hơn 500 m2/m3. Các vi sinh vật có khả năng phân giải chất hữu cơ 

trong nước thải bám dính và phát triển trên bề mặt các đệm. Các vi sinh vật hiếu khí 

sẽ chuyển hóa các chất hữu cơ trong nước thải để phát triển thành sinh khối. Quần xã 

vi sinh sẽ phát triển và dày lên rất nhanh cùng với sự suy giảm các chất ô nhiễm trong 

nước thải. Khi đạt đến một độ dày nhất định, khối lượng vi sinh vật sẽ tăng lên, khả 

năng bám dính của vi sinh vật ở lớp bên trong sẽ giảm, khi chúng không bám được 

lên bề mặt đệm nữa mà bong ra, rơi vào trong nước thải. Một lượng nhỏ vi sinh vật 
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còn sót lại bám trên các đệm sẽ tiếp tục sử dụng chất hữu cơ có trong nước thải để 

hình thành nên một quần xã sinh vật mới bám dính trên đệm. 

     Quá trình oxy hóa các chất hữu cơ: các vi sinh vật trong nước thải oxy hóa các 

chất ô nhiễm có thể oxy hóa để tạo ra năng lượng: 

CxHyOz 
Vi sinh vật 

-------------> 
 CO2 + H2O + ∆E 

CxHyOzNt 
Vi sinh vật 

-------------> 
  CO2 + H2O + ∆E 

      Ngoài ra còn có enzim sinh học kích hoạt khả năng xử lí của sinh vật trong 

nước thải. Trong bể xử lý sinh học cũng diễn ra quá trình khử nitơ (denitrification) từ 

nitrat thành phần nitơ dạng khí N2, quá trình này xảy ra trong bể thiếu khí để đảm bảo 

nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Bùn từ bể hiếu khí sẽ 

được tuần hoàn trở lại bể thiếu khí, nhờ các vi khuẩn phân hủy các hợp chất hữu cơ 

thành dạng NO3
-. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan tới quá trình ôxi hoá sinh học 

của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận 

điện tử thay vì dùng ôxi. Trong điều kiện không có ôxi hoặc ôxi dưới 2 mg/l diễn ra 

phản ứng khử nitơ: 

C10H19O3N + NO3
-
 N2 + CO2 + NH3 + H+ 

     Quá trình chuyển hoá này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 – 

80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 

đến 0,42 gN-NO3
-/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn. 

Thông số kỹ thuật bể thiếu khí 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 2,5x2,5x2,80 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: - 02 thiết bị khuấy chìm 

Thông số kỹ thuật bể hiếu khí 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 4x4x2,80 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: 
- 01 cảm biến đo mức nước 

- 01 hệ thống cấp khí 

-  Bể lọc màng: Hệ thống màng lọc MBR được lắp đặt thành module đặt ngập 
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trong bể. Tại đây, diễn ra quá trình phân tách giữa nước sạch và hỗn hợp bùn hoạt 

tính, các chất rắn lơ lửng. Do màng MBR có kích thước lỗ rất nhỏ nên nước thải sau 

khi được xử lý qua cụm thiết bị MBR loại bỏ được các loại vi sinh vật. 

Để tăng hiệu quả xử lý của màng MBR, hệ thống điều khiển được thiết kế có 

chế độ luân phiên tự động rửa ngược màng. Trong quá trình rửa màng, có bổ sung 

NaOH để ngâm màng, sau đó sẽ tiến hành sục khí liên tục với mục đích làm sạch bề 

mặt màng. Hơn nữa, tùy vào đặc tính và nông độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

định kỳ từ 3-6 tháng đơn vị lắp đặt thực hiện bảo hành nhấc các tấm màng ra ngâm 

rửa để đảm bảo màng MBR hoạt động ổn định hiệu quả. Quá trình rửa màng được 

tiến hành luân phiên với các cụm màng nên không ảnh hưởng đến hoạt động vận 

hành của trạm xử lý nước thải. 

Một lượng bùn và nước từ cụm thiết bị MBR sẽ được bơm tuần hoàn về bể 

thiếu khí nhằm cung cấp thêm nitrat và vi sinh vật cho phản ứng khử nitrat tại đây, 

lượng bùn dư được tách nước và xử lý tại bể chứa bùn. Ngoài ra, trong bể màng 

MBR được lắp đặt MLSS meter để quản lý nông độ MLSS trong bể, giúp điều khiển 

quá trình tuần hoàn bùn và thải bùn dư. Nước sau lọc chảy sang bể chứa. 

Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 1,250x1,255x2,80 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: 

- 01 cảm biến đo mức nước 

- 02 bơm tuần hoàn 

- 01 thiết bị cấp khí 

- Bể chứa nước rửa: Nước sau khi được đưa vào bể chứa. nước từ bể chứa theo 

ống thoát về hố ga thu gom nước thải chung của dự án, trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN. 

Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 1x1x2,80 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị: - 01 phao đo mức nước 

- Bể chứa bùn: Bùn dư được sinh ra từ quá trình xử lý sinh học được định kỳ 

bơm vào bể phân hủy bùn. Tại bể phân hủy bùn có hệ thống sục khí sẽ tiếp tục làm 

giảm thể tích của bùn và được hút định kỳ thường là 6 tháng/ lần do lượng bùn sinh 
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ra rất ít khi áp dụng công nghệ này.  

Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 1,5x1x2,80 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

* Xuất xứ công nghệ: Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của dự án được áp 

dụng rộng rãi trong nước cũng như nước ngoài. Hệ thống xử lý của dự án do Trường 

đại học Kiến trúc Hà Nội, văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng thiết 

kế và lắp đặt. Đây là công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và có hiệu quả xử lý 

tốt, đảm bảo điều kiện đấu nối của KCN. 

Chủ dự án cam kết vận hành hệ thống thường xuyên liên tục, định kỳ bảo trì 

bảo dưỡng hệ thống. Đảm bảo hệ thống luôn được vận hành trong điều kiện tối ưu 

nhất và đạt hiệu quả xử lý, đảm bảo các vấn đề về môi trường theo quy định. 

 c. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải sản xuất 

* Tại dự án thực hiện thu gom xử lý nước rửa chảy tràn phát sinh từ các bể rửa 

nước trong quy trình sản xuất, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải với lượng phát 

sinh lớn nhất là là 195 m3/ngày. Để đảm bảo hiệu quả thu gom nước thải sản xuất của 

dự án thì chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sản xuất với 

phương pháp hóa lý có công suất 250 m3/ngày đảm bảo xử lý nước thải sản xuất của 

dự án đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thực hiện đấu nối theo quy định.  

* Đối với nước thải từ hệ thống lọc nước RO, tận dụng rửa nhà vệ sinh, tưới 

cây hoặc qua hố ga lắng sau đó đưa về hố gom nước thải sau xử lý của dự án, sau đó 

đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN cùng với nước thải sinh hoạt 

và nước thải sản xuất. 

* Hệ thống đường ống thu gom nước thải sản xuất:  

- Nước thải từ bể rửa tràn sau tẩy dầu theo đường ống nhựa thu gom riêng đưa 

về máy tách dầu. Nước sau tách dầu theo đường ống nhựa vào bể điều hòa của hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất. 

- Nước thải từ các bể rửa tràn, theo rãnh thoát vào ống nhựa thoát nước thải sản 

xuất dẫn về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

* Xuất xứ công nghệ: Công nghệ xử lý nước thải sản xuất của dự án được áp 

dụng rộng rãi trong nước cũng như nước ngoài. Hệ thống xử lý của dự án do Trường 
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đại học Kiến trúc Hà Nội, văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng thiết 

kế và lắp đặt. Đây là công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và có hiệu quả xử lý 

đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại dự án với sơ đồ quy trình xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất 

* Thuyết minh quy trình:  

Bể keo tụ - tạo bông 

Nước  
trong 

Máy ép bùn 

Nước thải khác từ quy trình sản 
xuất, nước thải từ hệ thống xử 

lý khí thải của dự án 

Máy tách dầu 
thải  

Dầu thải 

Nước thải chứa dầu từ 
bể rửa sau tẩy dầu 

Nước đạt tiêu chuẩn của KCN Minh Quang, chảy về hố 
ga thu gom nước thải sau xử lý chung của dự án, sau đó 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Bể phản ứng  

 

Bể điều hòa nước thải sản xuất 

Bể chứa bùn, váng 

Thuê đơn vị có chức 

năngthu gom, xử lý 

H2SO4/NaOH 

PAC, Ca(OH)2 

Bồn lọc áp lực 

Polymer 

Bể lắng hóa lý 

Bể trung gian 

Nước 
rửa 

ngược 
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- Nước thải rửa tẩy dầu hóa học và điện hóa được đưa qua máy tách dầu, nước 

qua đây tiếp tục được đưa đến bể gom chung cùng với nước rửa ở các công đoạn còn 

lại. Dầu tách ra sẽ được thu gom vào thùng chứa và đưa đi xử lý riêng. 

- Bể điều hòa (bể gom): TK-01: Nước thải sản xuất chảy vào hệ thống thu gom 

nước thải của công ty và tự chảy vào Bể gom - Điều hoà. Trước khi vào bể gom nước 

thải được cho qua máy tách rác thô để loại bỏ hết các loại rác lớn. 

Bể điều hòa có nhiệm vụ hòa trộn nồng độ và điều hòa lưu lượng nước thải 

trước khi đưa vào cụm bể hóa lý, đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Bể có bố trí hệ 

thống sục khí dưới đáy bể để làm thoáng nước thải và khuấy trộn đồng đều nồng độ 

nước thải trước khi vào các bước xử lý tiếp theo. Ở bể gom đặt 2 máy bơm nước thải 

trong đó có 1 bơm chạy và 1 bơm dự phòng (hoặc 2 bơm hoạt động luân phiên nhau). 

Các bơm này hoạt động theo chế độ bằng tay hoặc tự động theo mức nước thải trong 

bể. Bơm nước thải có gắn biên tần nên rất thuận lợi cho quá trình điều chỉnh lưu 

lượng nước thải bơm sang công đoạn xử lý tiếp theo xử lý. Nước từ bể điều hòa được 

bơm sang cụm bể xử lý hóa lý. Thông số kỹ thuật bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H 8*4*4 m 

Vật liệu: RC (bê tông cốt thép) 

Thiết bị: 

- 01 hệ thống sục khí 

- 01 bộ đo mực nước 

- 02 bơm lưu lượng 

- Cụm bể phản ứng hóa – lý (keo tụ - tạo bông): Quy trình xử lý hóa lý có 

tác dụng loại bỏ những hạt chất rắn khó lắng bằng cách kết tụ những chất rắn lơ lựng 

và các hạt keo tạo nên những hạt có kích thước lớn hơn. 

+ Bể phản ứng: Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể phản ứng. Tại đây, 

bể được bổ sung hóa chất H2SO4 hoặc NaOH tùy thời điểm để cân bằng pH đảm bảo 

pH trong nước thải nằm trong khoảng 5,5-7,5 (việc xác định hóa chất cân bằng pH 

phụ thuộc vào thiết bị đo pH tự động, khi đó hệ thống tự động châm hóa chất cân 

bằng), đồng thời bể được bổ sung hóa chất keo tụ PAC, Ca(OH)2. Tại bể keo tụ, các 

hạt cặn có kích thước nhỏ trong nước thải được tiếp xúc tối đa với chất keo tụ (PAC) 

nhờ tác dụng của máy khuấy chậm, khiến cho quá trình keo tụ xảy ra nhanh hơn. 

Tại bể khi được khuấy trộn thì một phần các ion Fe2+ nhờ có oxy sẽ bị oxy hóa 

lên Fe3+, đồng thời các ion Zn2+ cũng bị kết tủa theo các phản ứng sau: 
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Fe2+  +  1/2O2  + H2O → Fe3+ +  2OH- (1) 

Zn2+  +  CO2 + H2O → ZnCO3  + 2H+(2) 

Trong bể phản ứng, hóa chất sẽ được cấp vào để điều chỉnh pH của nước thải 

cùng với sự có mặt của Ca(OH)2 sẽ giúp loại bỏ ion SO4
2-, PO4

3-, Fe2+, Fe3+, Zn2+….. 

Ca2+  +  PO4
3- → Ca3(SO4)2↓        (1) 

Ca2+  +  SO4
2- → CaSO4↓               (2) 

M2+ + 2OH- → M(OH)2↓        (3) 

M3+ + 3OH- → M(OH)3↓      (4) 

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3↓       (5) 

Tại ngăn phản ứng nhanh sảy ra quá trình đông tụ, NaOH và chất trợ keo PAC 

(Poly Aluminium Chloride) được đưa vào ngăn phản ứng nhanh. NaOH được bổ 

xung tự động dựa trên thang đo của máy đo pH, PAC sẽ được bổ xung nhờ vào một 

bơm định lượng.PAC trong nước thải sẽ bị thủy phân tương tự như các muối nhôm 

khác có chứa Al3+.H2O. ion Al3+sẽ tác dụng với natri hydroxyt tạo thành các hydroxit 

ít tan. Những hydroxit này sẽ hấp phụ các chất lơ lửng, chất keo, tạo thành những 

bông keo tụ lớn hơn dễ lắng hơn. Thời gian phản ứng trong ngăn phản ứng nhanh 

khoảng từ 10-15 phút. Phương trình phản ứng tại ngăn phản ứng nhanh: 

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + NaCl 

+ Bể tạo bông: Sau khi qua bể keo tụ, nước thải tiếp tục được đưa sang bể tạo 

bông. Tại đây, các bông bùn nhỏ liên kết lại với nhau tạo thành các bông bùn lớn 

hơn, có thể tự lắng được. Tại bể bổ sung thêm chất trợ lắng Polymer giúp cho quá 

trình lắng diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn. Việc bổ sung các Polymer nhằm mục 

đích tạo ra các hạt có kích thước lớn dễ lắng. Khi cho Polymer - chất trợ tạo bông vào 

nước thải, chúng thủy phân tạo ra các mạch cồng kềnh phức tạp. Khi chúng chuyển 

động trong nước  thải, chúng sẽ quét để thu nhận các chất, chủ yếu là các hạt keo dính 

bàm vào theo cơ chế hấp phụ và điện tích, để tạo thành các cụm hạt có kích thước lớn 

hơn có khả năng tách ra khỏi nước. Như vậy bản chất của quá trình cho chất trợ bông 

vào nước thải là làm tăng hiệu suất lắng của các chất lơ lửng trong nước. Thời gian 

phản ứng trong ngăn phản ứng chậm từ 15-20 phút. Phản ứng keo tụ, tạo bông giúp 

giảm đáng kể chất rắn lơ lửng TSS (hiệu suất 85-95%), chất hữu cơ và độ màu (hiệu 

suất loại bỏ 50-70%). Thông số kỹ thuật Bể phản ứng 
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Kích thước thiết kế: L x W x H 2*2*1,5 m 

Vật liệu: RC (bê tông cốt thép) 

Thiết bị: 

- 01 hệ khuấy 

- 01 bộ đo mực nước 

- 04 hệ thống châm hóa chất 

Thông số kỹ thuật Bể tạo bông 

Kích thước thiết kế: L x W x H 2*2*1,5 m 

Vật liệu: RC (bê tông cốt thép) 

Thiết bị: 

- 01 hệ khuấy 

- 01 bộ đo mực nước 

- 01 hệ thống châm hóa chất 

- Bể lắng hóa lý: Nước thải sau cụm bể phản ứng sẽ hình thành các hydroxide 

sắt Fe(OH)3, kết tủa được phân tách ở bể lắng hóa lý. Tại bể lắng hóa lý, phần nước 

trong chảy tràn sang bể trung gian, còn phần bùn lắng xuống được xả vào bể chứa 

bùn bằng bơm bùn. Bơm bùn được điều khiển tự động bằng thiết bị hẹn giờ với thời 

gian và lưu lượng phù hợp, được xác định và điều chỉnh tối ưu trong quá trình vận 

hành thử nghiệm. Bên cạnh đó bể lắng được bổ xung những tấm lắng lamen giúp cho 

hiệu suất lắng cao hơn. Bùn lắng được 2 bơm bùn bơm sang bể chứa bùn, nước trong 

sẽ được dẫn qua bể trung gian. Chuẩn bị cho quá trình lọc áp lực. 

Thông số kỹ thuật Bể lắng 

Kích thước thiết kế:  Đường kính 2.000m, chiều cao 5.000m 

Vật liệu: RC (bê tông cốt thép) 

Thiết bị: - 02 bơm bùn 

- Bể chứa trung gian: Nước thải từ bể lắng được bơm sang bể chứa trung gian 

để đảm bảo lưu lượng nước trước khi được bơm sang bồn lọc áp lực. 

Thông số thiết kế của bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H 2,5*1,5*1,5 m 

Vật liệu: RC (bê tông cốt thép) 

Thiết bị: - 01 bơm lưu lượng 

- Bồn lọc áp lực: Nước thải từ bể trung gian được bơm sang qua bể lọc áp lực 

đa lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính, để loại bỏ các hợp chất hữu cơ 

hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học. 

Trong quá trình vận hành định kỳ 2 lần/tháng phải rửa ngược để đảm bảo cột lọc hoạt 

động hiệu quả. Nước từ đường ống áp lực chảy ngược từ dưới lên trên qua lớp vật 

liệu lọc và vào phễu thu, chảy theo ống thoát nước về bể điều hòa để xử lý lại. 
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Sau khi qua bồn lọc áp lực, nước thải được đưa đến hố ga thu gom nước thải 

sau xử lý (chung với nước thải sinh hoạt sau xử lý và nước thải hệ thống lọc nước 

RO) của dự án sau đó theo đường ống nhựa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của KCN.  

-  Bể chứa bùn: Bùn dư xả thải từ bể lắng được đưa sang bể chứa bùn. Tại bể 

phân hủy bùn có hệ thống sục khí sẽ tiếp tục làm giảm thể tích của bùn, sau đó qua 

máy ép bùn. Bùn khô được hút định kỳ 4 tháng 1 lần thuê đơn vị có chức năng hút 

đưa đi xử lý. Nước bể bùn đưa về bể điều hòa. 

Thông số thiết kế của bể: 

Kích thước thiết kế: L x W x H 5*2,2*2 m 

Vật liệu: RC 

- Hệ thống điều khiển tự động: Hệ thống điều khiển tự động được lập trình 

trên PLC LOGO đảm bảo hệ thống hoạt động tự động chính xác theo quy trình công 

nghệ cũng như các thông số vận hành đã được tối ưu hóa. 

* Hiệu quả của hệ thống xử lý: Với việc đầu tư lắp đặt hệ thống xử nước thải 

sản xuất như trên thì nồng độ các thông số ô nhiễm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất của dự án đạt tiêu chuẩn của KCN, và sẽ thực hiện đấu nối nước thải 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN. 

c. Nước làm mát 

Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ dự án sử dụng nước sạch để làm mát 

thiết bị xưởng hàn, bể mạ lưu lượng nước làm mát vào khoảng 5 m3/ngày. Nước làm 

mát sau khi làm mát sản phẩm thì nhiệt độ của nước làm mát tăng lên khoảng 38 – 

420C nên chủ dự án sẽ đầu tư 01 hệ thống làm mát, tuần hoàn và tái sử dụng nước 

làm mát theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Làm mát máy móc, thiết bị Tháp giải nhiệt 

Hệ thống đường ống dẫn nước 
nóng sau khi làm mát 

Hệ thống đường ống dẫn nước 
lạnh đã được giải nhiệt 
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Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống làm mát, tuần hoàn và tái sử dụng nước làm mát 

Nước làm mát có nhiệt độ khoảng 300C được hệ thống bơm bơm cấp vào làm 

mát thiết bị. Nước sau khi làm mát xong có nhiệt độ cao khoảng 38 – 420C được thu 

gom và dẫn theo hệ thống đường ống dẫn nước nóng sau khi làm mát đến tháp giải 

nhiệt. Tại tháp giải nhiệt, nước có nhiệt độ cao được chuyển động theo dạng giàn phun 

mưa kết hợp với quạt gió giúp cho nhiệt độ của nước làm mát nhanh chóng hạ thấp 

xuống khoảng 300C.  

Sau khi làm mát xong nước làm mát được theo hệ thống đường ống dẫn nước 

lạnh đã làm mát đến vị trí để tiến hành chu trình làm mát mới. Trong quá trình hoạt 

động, nước làm mát được tuần hoàn tái sử dụng, bổ sung lượng bay hơi thường xuyên 

với lượng khoảng 12 m3/ngày, và không tiến hành thay thế, thải bỏ ra môi trường. 

4.2.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải 

 * Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm: 

Do tần suất các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm 

của nhà máy khi đi vào vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại là không lớn và 

không liên tục nên bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển có ảnh hưởng 

không đáng kể đến môi trường không khí. Tuy nhiên 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 tre 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 ra vào. 

* Biện pháp trồng cây xanh: 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 6.226 
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m2, ngoài ra có bố trí cây cảnh khu văn phòng, hành lang văn phòng. 

- Tiếp giáp hàng rào, xung quanh nhà xưởng: Công ty trồng cây xanh lựa chọn 

các loại cây như thảm cỏ, bằng lăng,  sưa… tạo bóng mát, ngăn bụi từ hoạt động các 

phương tiện giao thông, các hoạt động khác xung quanh 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: 

STT Vị trí trồng cây Diện tich (m2) Loại cây trồng 

1 
Tiếp giáp hàng rào xung 

quanh dự án 
4.000 

Thảm cỏ xen kẽ cây (cây trồng lựa chọn là 

bằng lăng, sưa, cây ăn quả… khoảng cách 

giữa các cây 3-5m) 

2 Xung quanh các hạng mục  2.262 Thảm cỏ, cây cảnh 

 Tổng 13.954,6 
Ngoài ra có cây cảnh trong khu vực sảnh 

chờ, khu văn phòng 

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. 

- 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: 

- 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. 

- 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…. 
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- 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. Hệ thống xử lý bụi sơn và thu hồi sơn dư  

Để thu gom sơn dư và xử lý bụi sơn, Buồng sơn được lắp đặt đồng bộ Cyclon 

thu hồi sơn dư và thiết bị lọc bụi sơn, với quy trình như sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5: Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý bụi sơn, sơn dư 

* Thuyết minh: 

Khi thực hiện sơn trong buồng sơn, bột sơn nằm trong buồng phun sơn sẽ ở 

khắp nơi trong không khí, bám vào các ống lọc bụi sơn cấp 1, lắp đặt phía trong 

buồng sơn. Hạt bột sơn có kích thước lớn sẽ theo lực hút khí, bám dính vào bề mặt 

Ống lọc bụi sơn này, sau đó sẽ rơi xuống sàn của buồng sơn bởi hệ thống giũ bụi tự 

động bằng khí nén. Sau mỗi ca làm việc > 99% lượng sơn đã phun sẽ được bám vào 

sản phẩm hoặc thu lại để tái sử dụng; chỉ khoảng 1% lượng bột sơn còn lại không sử 

dụng lại được sẽ phải thu gom lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại để đưa xử lý  

Với  Hạt bụi sơn kích thước rất nhỏ hoặc bị lọt qua Ống lọc bụi sơn cấp 1  sẽ 

được quạt hút đẩy qua Tấm lọc bụi sơn cấp 2 (Hepa Filter) đặt trên nóc buồng sơn. 

Tái sử dụng bụi sơn Thiết bị lọc bụi cấp 2 
(Hepa Filter) 

Sơn dư, bụi sơn 

ống lọc bụi cấp 1 
Cartrige Filter 

Khí sạch thoát ra môi trường nhà xưởng qua ống 
thoát khí 

Rũ bụi bằng khí nén 
để tái sử dụng sơn 

Quạt hút và đẩy 

http://sontinhdienak.vn/buong-phun-son-tinh-dien-tu-dong/
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Hạt bụi sơn này sẽ được Tấm lọc bụi sơn cấp 2 giữ lại. Định kỳ 6 tháng /lần tấm lọc 

này được thay thế. Nhà thầu sẽ đến thu gom sau đó mang xử lý theo đúng quy định. 

Toàn bộ sơn dư và bụi sơn theo hệ thống rung để loại bỏ tạp chất, sơn bột được 

đẩy vào thùng chứ a đến súng phun sơn để tái sử dụng. Hệ thống thu hồi sơn dư và xử 

lý bụi sơn lắp đặt đồng bộ với dây chuyền sơn và hoạt động hoàn toàn tự động. 

* Thông số các thiết bị chính:  

- Quat hút: 01 cái, lưu lượng 5.000 m3/h tạo áp suất hút sơn dư và bụi sơn. 

Quạt được chế tạo bằng vật liệu thép. 

- Ống lọc bụi cấp 1 (bộ thu bụi):  

+ Số lượng: 05 Cartrige Filter / bộ  

+ Vật liệu: Vật liệu  vải. Được xếp thành ly, bụi sơn sẽ được bám dính vào Ống 

filter lọc bụi này. 

- Kích thước của từng cột filter lọc bụi cao 900mm x đường kính  320 mm 

- Thiết bị lọc bụi cấp 2: cao 1,5m, rộng 1m với các tấm lọc filter 

+ Số lượng tấm lọc bụi: 4tấm /Bộ  

+ Kích thước tấm Filter: 594x594x150mm 

+ Loại lọc: HEPA Filter 

Với việc lắp đặt hệ thống thu gom tái sử dụng bụi sơn đảm bảo điều kiện làm 

việc cho công nhân khu vực sơn, đồng thời tận dụng và tái sử dụng bột sơn. 

Với hiệu suất thu gom và xử lý của hệ thống theo thiết kế của đơn vị thiết kế 

đạt trên 98% thì lượng bụi sơn sẽ được thu gom để tái sử dụng, lượng bụi sơn phát 

sinh trong nhà xưởng rất thấp, thấp hơn tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo môi 

trường làm việc cho công nhân. 

f. Giảm thiểu tác động của hơi hóa chất phát sinh từ quá trình tẩy gỉ, xử lý 

bề mặt dây chuyền tẩy rửa-sơn tĩnh điện, dây chuyền tẩy rửa- mạ kẽm. 

Để giảm thiểu tác động của hơi axit phát sinh từ các bể tẩy rửa của dây chuyền 

tẩy rửa-sơn tĩnh điện, dây chuyền tẩy rửa- mạ kẽm thì chủ dự án lắp đặt 02 hệ thống 

thu gom, xử lý hơi hóa chất phát sinh tương ứng với 02 dây chuyền đảm bảo quy định 

cũng như môi trường làm việc cho công nhân. 

* Xuất xứ công nghệ: Các hệ thống xử lý khí thải của dự án do Công ty TNHH 

công trình và Môi trường LTS thiết kế và lắp đặt. Hệ thống đảm bảo thu gom, xử lý 
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hơi hóa chất phát sinh đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và đảm bảo môi 

trường lao động cho công nhân. 

* Hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất dây chuyền tẩy rửa-sơn tĩnh điện:  

Chủ dự án lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất gồm các chụp hút, 

dường ống và tháp hấp thụ. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý được trình bày chi tiết 

như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất phát sinh từ Hệ thống 

tẩy rửa-sơn tĩnh điện 

Thuyết minh: Hơi hóa chất phát sinh từ 04 bể hóa chất của dây chuyền sẽ được 

hệ thống chụp hút bố trí dọc theo thành bể (Chụp hút có tiết diệt hình thang (hoặc 

thang cân), các chụp họng hút bên trên các bể (nóc dây chuyền) nhờ quạt hút. Khí 

thải theo hệ thống chụp hút thu gom được quạt hút thu lại, qua hệ thống đường ống 

dẫn khí bằng PP và đẩy về tháp hấp thụ (Scrubber) đặt bên ngoài nhà xưởng. 

Hơi hóa chất phát sinh từ 

bể tẩy rửa (bể hóa chất) 

Chụp hút  

Quạt hút, đẩy khí thải  

 

Khí sạch thoát ra ngoài qua ống thoát khí đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B 

Dung dịch 

NaOH 

 

Ngăn chứa dung dịch hấp 

thụ 

 

Định kỳ thải về hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất để xử lý 

Tháp xử lý 

 

Nước sạch 

 

Đường ống dẫn khí 
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Tại tháp hấp thụ, khí thải chứa hơi hóa chất được đưa vào tháp từ đáy tháp và 

di chuyển lên trên đỉnh tháp qua các tầng đệm để tăng diện tích tiếp xúc giữa khí thải 

và dung dịch hấp thụ. Dung dịch hấp thụ chứa dưới đáy tháp hấp thụ được bơm dung 

dịch, bơm lên trên đỉnh tháp và được phun dạng giọt mù từ trên đỉnh tháp rơi xuống. 

Dòng khí thải và các giọt mù tiếp xúc nhau trên bề mặt lớp đệm (packing bed) và 

phản ứng hóa học trung hòa hơi acid và tạo thành các hydroxide kim loại xảy ra. Sau 

đó, khí sạch thoát lên đỉnh tháp, qua lớp tách mù (chất lỏng bị cuốn theo khí) rồi đi 

qua ống phóng không thoát ra ngoài môi trường không khí xung quanh. Phần dung 

dịch hấp thụ chứa các chất bẩn rơi xuống đáy Scrubber, được tuần hoàn, sau một thời 

gian sử dụng thì dung dịch (đã lão hóa) này được hút thải bỏ và thay mới. Hệ thống 

được thiết kế để có thể tự cấp bù nước sạch và bổ sung NaOH để có dung dịch hấp 

thụ mới. 

Để đảm bảo độ pH của dung dịch hấp thụ luôn duy trì ở mức ổn định thì chủ 

dự án lắp đặt cảm biến đo pH cho ngăn chứa dung dịch hấp thụ và bơm tự động để bổ 

sung lượng dung dịch NaOH vào bể ngăn chứa dung dịch hấp thụ để duy trì nồng độ 

NaOH trong ngăn chứa dung dịch hấp thụ là NaOH 10%. 

Sau một thời gian xử lý thì lượng cặn bẩn tăng cao dẫn đến hiệu quả hấp thụ 

của hệ thống giảm nên định kỳ khoảng 2 tháng/ lần chủ dự án sẽ cho thay thế lượng 

dung dịch hấp thụ trong ngăn chứa dung dịch hấp thụ với lượng thay thế vào khoảng 

5 m3/lần. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống 

+ Chụp hút: Chụp hút đặt dọc 02 bên thành bể, đường ống hút mùi trên nóc dây 

chuyền. Kích thước 3.000mmx800mm (tính từ thành bể); họng hút trên nóc dây 

chuyền có D300mm, dài 20m. 

+ Đường ống dẫn khí được làm bằng nhựa PP với đường kính là 450 mm. 

+ Tháp hấp thụ (Scrubber) được làm bằng nhựa PP với đường kính tháp là 

1200mm, chiều cao tháp là 3500 mm. Bên trong tháp hấp thụ được bố trí 01 tầng đệm 

để tăng diện tích tiếp xúc giữa khí thải và dung dịch hấp thụ. 

+ Ngăn chứa dung dịch hấp thụ: Ngăn chứa dung dịch hấp thụ được đặt phía 

dưới đáy tháp với dung tích chứa khoảng 5m3. 

+ Quạt hút, đẩy: Quạt hút, đẩy của hệ thống được lắp đặt với công suất hút, đẩy 
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khí thải vào khoảng 20.000 m3/giờ; chế tạo bằng composite FPR (vinyl ester) đảm 

bảo chống ăn mòn. 

+ Ống thoát khí thải: Ống thoát khí thải được làm bằng nhựa PP với đường 

kính ống thoát khí thải là 600 mm và chiều cao ống thoát khí thải vào khoảng 5m. 

* Hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất dây chuyền tẩy rửa-mạ kẽm: Chủ dự 

án lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất gồm các chụp hút, dường ống và tháp 

hấp thụ. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý được trình bày chi tiết như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất phát sinh từ Hệ thống 

tẩy rửa-mạ kẽm 

Thuyết minh: Hơi hóa chất phát sinh từ  bể tẩy gỉ, các bể mạ, bể tan kẽm được 

lắp đặt hệ thống chụp hút bố trí dọc theo thành bể (Chụp hút có tiết diệt hình thang 

(hoặc thang cân), ngoài ra bố trí các chụp họng hút bên trên (nóc dây chuyền) nhờ 

quạt hút. Khí thải theo hệ thống chụp hút thu gom được quạt hút thu lại, qua hệ thống 

đường ống dẫn khí bằng PP và đẩy về tháp hấp thụ (Scrubber) đặt bên ngoài nhà 

Hơi hóa chất phát sinh từ 

bể tẩy rửa (bể hóa chất) 

Chụp hút  

Quạt hút, đẩy khí thải  

 

Khí sạch thoát ra ngoài qua ống thoát khí đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B 

Dung dịch 

NaOH 

 

Ngăn chứa dung dịch hấp 

thụ 

 

Định kỳ thải về hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất để xử lý 

Tháp xử lý 

 

Nước sạch 

 

Đường ống dẫn khí 
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xưởng. 

Tại tháp hấp thụ, khí thải chứa hơi hóa chất được đưa vào tháp từ đáy tháp và 

di chuyển lên trên đỉnh tháp qua các tầng đệm để tăng diện tích tiếp xúc giữa khí thải 

và dung dịch hấp thụ. Dung dịch hấp thụ chứa dưới đáy tháp hấp thụ được bơm dung 

dịch, bơm lên trên đỉnh tháp và được phun dạng giọt mù từ trên đỉnh tháp rơi xuống. 

Dòng khí thải và các giọt mù tiếp xúc nhau trên bề mặt lớp đệm (packing bed) và 

phản ứng hóa học trung hòa hơi acid và tạo thành các hydroxide kim loại xảy ra. Sau 

đó, khí sạch thoát lên đỉnh tháp, qua lớp tách mù (chất lỏng bị cuốn theo khí) rồi đi 

qua ống phóng không thoát ra ngoài môi trường không khí xung quanh. Phần dung 

dịch hấp thụ chứa các chất bẩn rơi xuống đáy Scrubber, được tuần hoàn, sau một thời 

gian sử dụng thì dung dịch (đã lão hóa) này được hút thải bỏ và thay mới. Hệ thống 

được thiết kế để có thể tự cấp bù nước sạch và bổ sung NaOH để có dung dịch hấp 

thụ mới. 

Để đảm bảo độ pH của dung dịch hấp thụ luôn duy trì ở mức ổn định thì chủ 

dự án lắp đặt cảm biến đo pH cho ngăn chứa dung dịch hấp thụ và bơm tự động để bổ 

sung lượng dung dịch NaOH vào bể ngăn chứa dung dịch hấp thụ để duy trì nồng độ 

NaOH trong ngăn chứa dung dịch hấp thụ là NaOH 10%. 

Sau một thời gian xử lý thì lượng cặn bẩn tăng cao dẫn đến hiệu quả hấp thụ 

của hệ thống giảm nên định kỳ khoảng 2 tháng/ lần chủ dự án sẽ cho thay thế lượng 

dung dịch hấp thụ trong ngăn chứa dung dịch hấp thụ với lượng thay thế vào khoảng 

5 m3/lần. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống 

+ Chụp hút: Chụp hút đặt dọc 02 bên thành bể có đường kính 400-800mm (tùy 

vị trí), tổng chiều dài 37m, đường ống hút mùi trên nóc dây chuyền. Kích thước 

3.000mmx800mm (tính từ thành bể); họng hút trên nóc dây chuyền có D480mm, dài 

35m. 

+ Đường ống dẫn khí chính được làm bằng nhựa PP với đường kính là 650 

mm. 

+ Tháp hấp thụ (Scrubber) được làm bằng nhựa PP với đường kính tháp là 

1200mm, chiều cao tháp là 3500 mm. Bên trong tháp hấp thụ được bố trí 01 tầng đệm 

để tăng diện tích tiếp xúc giữa khí thải và dung dịch hấp thụ. 
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+ Ngăn chứa dung dịch hấp thụ: Ngăn chứa dung dịch hấp thụ được đặt phía 

dưới đáy tháp với dung tích chứa khoảng 5m3. 

+ Quạt hút, đẩy: Quạt hút, đẩy của hệ thống được lắp đặt với công suất hút, đẩy 

khí thải vào khoảng 40.000 m3/giờ; chế tạo bằng composite FPR (vinyl ester) đảm 

bảo chống ăn mòn. 

+ Ống thoát khí thải: Ống thoát khí thải được làm bằng nhựa PP với đường 

kính ống thoát khí thải là 600 mm và chiều cao ống thoát khí thải vào khoảng 5m. 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

 a. Công tác quản lý chất thải tại nhà máy 

Chất thải rắn sẽ được phân loại theo tính chất độc hại và theo nguồn gốc phát 

sinh bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại.  

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

thùng chứa chuyên dụng có gắn nhãn chất thải sau đó được vận chuyển về khu lưu 

giữ chất thải tạm thời của nhà máy. 

Chủ dự án tiến hành bố trí 01 khu lưu giữ chất thải với tổng diện tích khu lưu 

giữ chất thải của dự án là 160 m2. Khu lưu giữ chất thải tập trung được ngăn làm 03 

ngăn chính với 01 ngăn có diện tích 100 m2 để lưu giữ chất thải sản xuất, 01 ngăn có 

diện tích 10 m2 để lưu giữ chất thải sinh hoạt, 01 có diện tích 50 m2 để lưu giữ chất 

thải nguy hại. 

Bên trong ngăn lưu giữ chất thải nguy hại được chia làm các ô để lưu giữ các 

loại chất thải nguy hại khác nhau. Ngăn lưu giữ chất thải nguy hại được dán các biển 

cảnh báo chất thải nguy hại ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn 

một chút và 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.  

Một số hình ảnh về biển cảnh báo chất thải nguy hại như sau: 

 

 

 

 

 

- Chất thải sinh hoạt : Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được chứa trong thùng 
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riêng chuyên dụng (10 thùng) tại góc riêng trong khu vực văn phòng, nhà ăn, hàng 

ngày công nhân vệ sinh sẽ vận chuyển về khu lưu giữ chất thải chung của dự án để 

lưu giữ tạm thời chờ vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 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 toàn bộ lượng chất thải rắn 

sinh hoạt đi xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn sản xuất: Đối với chất thải rắn sản xuất phát sinh thì chủ dự án 

cho thu gom, phân loại và chứa trong thùng chứa rác chuyên dụng (05 thùng 200l) 

sau đó vận chuyển về khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án để lưu giữ tạm thời 

chờ vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, Công ty sẽ ký 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 toàn bộ lượng chất thải rắn sản xuất đi xử 

lý theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại: loại chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động 

của dự án được cán bộ công nhân viên thu gom, phân loại chứa trong các thùng chứa 

rác chuyên dụng sau đó vận chuyển về khu lưu giữ chất thải nguy hại để lưu giữ tạm 

thời chờ vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

+ Chủ dự án sẽ bố trí bộ phận chuyên trách trong viêc thu gom, lưu giữ và giao 

nhận chất thải với đơn vị xử lý. 

+ Chất thải sau khi phát sinh đươc phân loại tại nguồn, được lưu trữ trong 

thùng chứa và để trong khu lưu giữ chất thải. 

+ Công ty sẽ tiến hành kí kết hợp đồng thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng 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 4.27: Hướng xử lý chất thải 

TT Loại chất thải Phân loại Cách xử lý 

1 Rác thải sinh hoạt 
Chất thải sinh 

hoạt 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 
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2 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt, bể tự hoại, hố gas lắng cặn 

nước mưa 

Chất thải sinh 

hoạt 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

2 
Bavia kim loại, không chứa thành phần 

nguy hại 

Chất thải rắn 

sản xuất 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

4 
Bao bì thải Chất thải rắn 

sản xuất 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

5 
Pallet gỗ, nhựa thải Chất thải rắn 

sản xuất 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

6 
Giấy văn phòng Chất thải rắn 

sản xuất 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

7 
Bao bì cứng thải bằng kim loại (đã 

chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 

Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

8 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 

Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

9 
Bao bì mềm thải (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 

Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

10 
Bóng đèn huỳnh quang thải Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

11 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn khác 

Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

12 
Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy 

hại 

Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

13 
Mực in, hộp đựng mực in thải từ khu 

vực văn phòng 

Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

14 
Mẩu dây hàn thải Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

15 
Bavia kim loại dính dầu thải Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

16 
Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất 

Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

17 
Màng lọc Filter  thải bỏ Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

18 
Vật liệu lọc nước thải, nước RO Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

19 Màng lọc MBR Chất thải Hợp đồng với đơn vị có đủ 
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nguy hại chức năng thu gom, xử lý 

20 
Bi thép thải Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

21 
Cặn thải bể tẩy dầu dây chuyền sơn Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

22 
Dung dịch thải bể định hình Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

23 
Dung dịch thải bể photphat Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

24 
Dung dịch bể tẩy dầu dây chuyền mạ Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

25 
Dung dịch bể tẩy gỉ dây chuyền mạ Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

26 
Dung dịch bể điện hóa dây chuyền mạ Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

27 
Cặn thải bể mạ kẽm, tan kẽm Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

28 
Dung dịch thải bể tẩy bóng Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

29 
Dung dịch thải bể thụ động Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

30 
Dung dịch thải bể keo phủ Chất thải 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, xử lý 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung và đảm 

bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 

a. Môi trường làm việc và an toàn lao động 

 Các quy định về môi trường làm việc và an toàn lao động của Bộ Y tế sẽ được 

dự án tuân thủ nghiêm ngặt: 

 + Tiêu chuẩn chiếu sáng. 

 + Tiêu chuẩn vi khí hậu. 

 + Tiêu chuẩn bụi. 

 + Tiêu chuẩn tiếng ồn. 

 + Tiêu chuẩn rung. 

 Các biện pháp an toàn lao động được Công ty tuân thủ thực hiện gồm:  
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 + Công nhân làm việc tại các công đoạn sẽ được trang bị các dụng cụ bảo hộ 

lao động  như nút khẩu trang, găng tay,… và có chế độ làm việc thích hợp. 

 + Nghiêm cấm hút thuốc khi đang làm việc tại phân xưởng 

 + Khu vực làm việc được lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và thường xuyên kiểm 

tra, thay thế các bóng đèn cũ, hư hỏng bằng các bóng đèn mới. 

 + Hướng dẫn công nhân các biện pháp an toàn trong sử dụng điện. 

b. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung và nhiệt độ 

 * Tiếng ồn, độ rung: 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 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: 

 + Trồng cây xanh, bồn hoa xung quanh nhà máy  

+ 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. 

 * Nhiệt độ: Trong quá trình hoạt động, dự án có phát sinh một lượng nhiệt lớn 

từ quá trình hoạt động máy móc, thiết bị tham gia vào quá trình sản xuất, lượng nhiệt 

truyền qua kết cấu nhà xưởng… Để giảm thiểu tác động của nhiệt dư phát sinh từ các 

công đoạn này chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

 + Thiết kế nhà xưởng cao ráo, thoáng mát, có hệ thống thông gió tự nhiên và 

thông gió cưỡng bức đảm bảo thông thoáng nhà xưởng. 

+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án như quần áo bảo hộ lao động, giày dép, khẩu trang… 

4.2.2.4. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường xảy ra trong 

quá trình vận hành của dự án 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

* Biện pháp phòng ngừa: 

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

xưởng, kho chứa hóa chất như thang, bình cứu hỏa các loại, thùng cát, câu liêm, tiêu 
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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. 

- 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 dùng để dập tắt đám cháy khi hoả 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 trong phạm vi dự 

án, chủ dự án 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 taygồm 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. 
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- 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 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 chống 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. 

-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 ngay 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. 

+ Trong quá trình sử dụng hóa chất, công nhân phải được tập huấn về việc sử 

dụng vận chuyển an toàn hóa chất; đồng thời trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho 

công nhân. 

* Biện pháp ứng phó: Khi có sự cố xảy ra, Ban lãnh đạo và đội PCCC của công 

ty lập tức thực hiện các nhiệm vụ: 
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- Sơ tán toàn bộ người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm.  

- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng các trang bị PCCC của Công ty để xử lý sự 

cố kịp thời. 

- Đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. 

- Khắc phục các sự cố sau khi đã xử lý.  

b. Sự cố thiên tai 

Chống sét: Lắp đặt các cột thu sét được kết nối với  đường cáp đồng thoát sét 

đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng, an toàn cho công trình. 

Chống ngập lụt: Nhàxưởng, nhà kho được xây dựng cao ráo đảm bảo không bị 

nước mưa tràn vào khi có sự cố mưa bão xảy ra. 

c. Tai nạn an toàn 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 các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, công nhân kho 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 trang sức khỏe của cán bộ công nhân viên 

có đáp ứng được yêu cầu của Công việc đặt ra hay không. 

d. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải của dự án 

* Giai đoạn vận hành thử nghiệm: Khi dự án tiến hành vận hành thử nghiệm 

dự án cũng như các công trình bảo vệ môi trường trong đó có hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản xuất. Do d chủ dự án sẽ thực hiện biện 
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pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố có khả năng xảy ra như sau:  

- Đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: khi có sự cố xảy ra (hỏng hóc 

thiết bị, nước thải được xử lý không đảm bảo) chủ dự án sẽ dừng ngay hoạt động thử 

nghiệm, cùng với đơn vị tư vấn xem xét nguyên nhân và thực hiện khắc phục sự cố. 

Khi sự cố khắc phục xong sẽ tiếp tục vận hành. 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất: trong quá trình vận hành thử 

nghiệm, khi có sự cố xảy ra (hỏng hóc thiết bị, hiệu quả xử lý của bể không đảm bảo 

(thông qua việc lấy mẫu giám sát và hiệu chỉnh thiết bị), chủ dự án dừng hoạt động 

khu vực tảy rửa, xử lý bề mặt; toàn bộ nước thải từ hệ thống xử lý được bơm về bể 

gom và bể điều hòa. Chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công lắp đặt thiết bị, trong một 

số trường hợp tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố. 

Lên phương án khắc phục và thực hiện khắc phục sự cố. Sau khi sự cố được khắc 

phục xong, thì sẽ vận hành lại hệ thống, khí đó nước thải từ bể gom, bể đeièu hòa 

được xử lý lại từ đầu. 

* Giai đoạn hoạt động ổn định: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, các hệ 

thống xử lý nước thải đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn 

tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố dẫn đến nước thải không được xử lý đạt hiệu quả, không 

đảm bảo tiêu chuẩn của KCN, dẫn đến khi xả vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN. Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của sự cố xảy ra đối với hệ 

thống xử lý nước thải thì chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Lựa chọn đơn vị thi công xây dựng hệ thống xử lý nước nước thải sinh hoạt, 

sản xuất có uy tín và có chất lượng cao. 

- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, chủ dự án sẽ thường xuyên bảo trì, 

bảo dưỡng các thiết bị xử lý của hệ thống, kiểm tra thường xuyên hệ thống châm hóa 

chất tự động đảm bảo phát hiện sớm để xử lý kịp thời các sự cố. 

- Vận hành các hệ thống xử lý theo đúng thiết kế, quy trình và ghi nhận ký vận 

hành đầy đủ. 

- Mua các thiết bị thay thế như bơm, máy sục khí... để thay thế kịp thời khi xảy 

ra sự cố. 

- Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án thì chủ 
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dự án sẽ thực hiện: 

+ Chặn ngay cống thoát nước thải, không để nước thải thoát vào hệ thống thu 

gom, thoát nước thải của KCN. 

+ Bơm nước thải các bể về lại bể gom 

+ Phối hợp với nhà cung cấp nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố, 

thay thế các thiết bị của hệ thống để hệ thống vận hành lại bình thường.  

+ Trường hợp hệ thống xử lý nước thải dừng hoạt động lâu dài trên 2 ngày, 

công ty sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất, chỉ để lại bộ phận văn phòng. Sau khi hệ 

thống xử lý nước thải khắc phục xong, dự án khôi phục lại toàn bộ các hoạt động. 

+ Trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ cho tạm dừng hoạt động và thực hiện 

theo các chỉ đạo của cơ quan chức năng. 

- Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án thì chủ 

dự án sẽ thực hiện: 

+ Chặn ngay cống thoát nước thải, không để nước thải thoát vào hệ thống thu 

gom, thoát nước thải của KCN. 

+ Dừng hoạt động của các dây chuyền tẩy rửa, xử lý bề mặt 

+ Bơm nước thải sản xuất chưa xử lý về bể gom và phối hợp với nhà cung cấp 

nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố, thay thế các thiết bị của hệ thống để 

hệ thống vận hành lại bình thường.  

+ Chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công lắp đặt thiết bị, trong một số trường 

hợp tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố. Lên phương 

án khắc phục và thực hiện khắc phục sự cố. Sau khi sự cố được khắc phục xong, thì 

sẽ vận hành lại hệ thống, khí đó nước thải từ bể gom được xử lý lại từ đầu. Nước thải 

đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN thì mới xả nước thải vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN. 

+ Trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ cho tạm dừng hoạt động và thực hiện 

theo các chỉ đạo của cơ quan chức năng. 

e. Sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất: Dự án sử dụng lượng hóa chất khá lớn.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 có thể xảy ra, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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- 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 sản xuất: 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 cho sản xuất trong nhà máy, công ty sẽ thực 

hiện các biện pháp để khắc phục như sau: 

1. Di tản mọi người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực đổ tràn hóa chất 

2. Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp: Áo dài, Bao giày, Găng tay, khẩu trang. 

3. 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. 

4. Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và chứa trong túi bịt kín. 

5. Chứa tất cả những vật liệu bị vấy nhiễm hóa chất trong túi bịt kín. 

6. 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. 

* Nguồn lực, trang thiết bị ứng phó với sự cố có thể xảy ra: 

Nguồn lực để tiến hành phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường có 

thể xảy ra trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn hoạt động thương mại 

của dự án là toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty sẽ tiến hành lập và 

phân công nhiệm vụ cho một đội ngũ công nhân viên chuyên thực hiện việc phòng 

ngừa và ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. Đồng thời công ty cũng sẽ tiến hành 

trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó với các sự cố có thể xảy ra như: Lắp đạt 

hệ thống cứu hỏa, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên, 
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trang bị các thiết bị sơ cấp cứu… 

f. Sự cố hệ thống xử lý bụi sơn của dự án: 

Ngay khi các hệ thống xử lý bụi sơn gặp sự cố, công ty dừng hoạt động sản 

xuất tại các khu vực sơn.  

Lập tức phối hợp với đơn vị thiết kế, lắp đặt truy tìm nguyên nhân, xác định sự 

cố đã xảy ra. Trên cơ sở xác định sự cố sẽ thuê chuyên gia lên phương án và thực 

hiện khắc phục sự cố.  

Sau khi sự cố được khắc phục xong, hệ thống xử lý bụi sơn đảm bảo hiệu quả 

thu gom, xử lý theo quy định, khi đó công ty mới triển khai hoạt động trở lại các dây 

chuyền sơn. 

g. Sự cố hệ thống xử lý khí thải công đoạn tẩy gỉ, tẩy rửa, xử lý bề mặt của 

dự án: 

Ngay khi các hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, công ty dừng hoạt động sản 

xuất tại các khu vực phát sinh hơi hóa chất (khu vực tẩy gỉ, tẩy rửa, xử lý bề mặt).  

Lập tức phối hợp với đơn vị thiết kế, lắp đặt truy tìm nguyên nhân, xác định sự 

cố đã xảy ra. Trên cơ sở xác định sự cố sẽ thuê chuyên gia lên phương án và thực 

hiện khắc phục sự cố.  

Sau khi sự cố được khắc phục xong, hệ thống xử lý khí thải đảm bảo hiệu quả 

thu gom, xử lý theo quy định, khi đó công ty mới triển khai hoạt động trở lại các công 

đoạn có phát sinh khí thải, hơi hóa chất. 

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

KCN Minh Quang 

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

Quang 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 nước thải tập trung 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 Yên Mỹ 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, 
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gửi mail, fax,...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. 

- Lưu chứa nước thải phát sinh trong hệ thống của dự án để chủ đầu tư hạ tầng 

KCN khắc phục sự cố. Trường hợp, sự cố hệ thống xử lý nước thải của KCN không 

thể khác phục trong vòng 02 ngày, thì chủ dự án sẽ dừng hoạt động sản xuất có phát 

sinh nước thải sản xuất, chỉ để bộ phận văn phòng hoạt động. 

- 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 ty sẽ mới thực hiện thoát nước thải sau khi đã xử lý đảm bảo tiêu 

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. 

i. Sự cố ngộ độc thực phẩm: 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 thực hiện giám sát điều kiện vệ 

sinh, nguồn nguyên liệu chế biến tại nhà bếp; thực hiện triệt để quy trình, kỹ thuật và 

nội dung kiểm thực 3 bước như: Khi nhập thực phẩm; trước khi nấu, chế biến và 

trước khi ăn. 

k. 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 mẫu thuẫn xảy ra. Khi phát hiện ra các mẫu 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. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.30: Bảng danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Các thiết bị/ Công trình bảo vệ môi trường Đơn vị Số lượng 
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1 Hệ thống quạt, điều hòa thông thoáng nhà xưởng Hệ thống 01 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn Hệ thống 01 

3 Hệ thống thu gom và thoát nước thải Hệ thống 01 

4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Hệ thống 01 

5 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án Hệ thống 01 

6 
Khu lưu giữ chất thải tập trung (lưu giữ chất thải 

sinh hoạt, chất thải thông thường, chất thải nguy hại)  
m2 160 

7 Hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa sự cố  Hệ thống 01 

8 
Hệ thống giải nhiệt tuần hoàn, tái sử dụng nước làm 

mát  
Hệ thống 01 

9 
Hệ thống thu gom xử lý hơi hóa chất dây chuyển tẩy 

rửa-sơn tĩnh điện 
Hệ thống 01 

10 
Hệ thống thu gom xử lý hơi hóa chất dây chuyển tẩy 

rửa-mạ kẽm 
Hệ thống 01 

11 Bể tự hoại Bể 03 

12 Bế tách dầu mỡ Bể 01 

13 Hệ thống cây xanh m2 6226 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 4.31: Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Các thiết bị/công trình bảo vệ môi trường 
Thời gian lắp đặt, 

hoàn thành công trình BVMT 

1 Hệ thống quạt, điều hòa thông thoáng nhà xưởng Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

3 Hệ thống thu gom và thoát nước thải Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

5 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

6 

Khu lưu giữ chất thải tập trung (lưu giữ chất thải 

sinh hoạt, chất thải thông thường, chất thải nguy 

hại)  

Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

7 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa sự 

cố  

Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

8 
Hệ thống giải nhiệt tuần hoàn, tái sử dụng nước 

làm mát  

Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

9 
Hệ thống thu gom xử lý hơi hóa chất dây chuyển 

tẩy rửa-sơn tĩnh điện 

Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 
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10 
Hệ thống thu gom xử lý hơi hóa chất dây chuyển 

tẩy rửa-mạ kẽm 

Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

11 Bể tự hoại 
Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

12 Bế tách dầu mỡ Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

13 Hệ thống cây xanh Từ tháng 01/2023  đến tháng 12/2023 

4.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí xây dựng đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.32: Bảng kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Tên mục chi 
Giá tiền 

(triệu VNĐ) 

Đơn vị 

thực hiện 

1 
Hệ thống quạt, điều hòa thông thoáng nhà 

xưởng 
1000 

Công ty Cổ phần Kim 

Khí Thăng Long  

2 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn 150 

3 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 150 

4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 800 

5 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án 2.000 

6 

Khu lưu giữ chất thải tập trung (lưu giữ chất 

thải sinh hoạt, chất thải thông thường, chất thải 

nguy hại)  

100 

8 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa 

sự cố  
1.000 

9 
Hệ thống giải nhiệt tuần hoàn, tái sử dụng nước 

làm mát  
100 

10 
Hệ thống thu gom xử lý hơi hóa chất dây 

chuyển tẩy rửa-sơn tĩnh điện 
500 

11 
Hệ thống thu gom xử lý hơi hóa chất dây 

chuyển tẩy rửa-mạ kẽm 
500 

12 Bể tự hoại 100 

13 Bế tách dầu mỡ 20 

Tổng 5.320 

 (Bảng trên chỉ có ý nghĩa tham khảo và được ước tính dựa trên giá tại thời 

điểm lập báo cáo. Khi triển khai thực tế giá của công trình sẽ được xác lập cụ thể 

trên cơ cở giá vật liệu nhân công tại thời điểm xây dựng). 
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Thời gian dự kiến hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án: 

Trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm. 

4.3.4. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình BVMT 

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. 

Giám đốc nhà máy là người chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất trong bộ máy 

quản lý. Giám đốc nhà máy sẽ giao cho phòng quản lý chung, quản lý tất cả công 

việc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong khu vực làm việc và xung quanh 

nhà xưởng. Phòng quản lý chung sẽ lập ra 01 tổ quản lý môi trường để kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các công tác bảo vệ môi trường do phòng quản lý đưa ra và có thể 

hỗ trợ công nhân vận hành trong quá trình vận hành công trình BVMT. Công nhân 

vận hành là người trực tiếp vận hành các công trình bảo vệ môi trường. Cụ thể thực 

hiện các nhiệm vụ như sau: 

+ Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các thông tin của hệ thống 

như: Lưu lượng, tình trạng hoạt động, hóa chất sử dụng… 

+ Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống, đảm bảo hệ thống luôn vận hành 

bình thường; 

+ Vệ sinh sạch sẽ khu lưu giữ chất thải, giám sát việc thu gom chất thải của 

đơn vị thu gom, vận chuyển, đảm bảo khu lưu giữ luôn đủ không gian lưu giữ. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

Mục tiêu của báo cáo đề xuất cấp GPMT 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. 

* Đánh giá sự tin cậy của các phương pháp áp dụng: 

Để hoàn thiện Báo cáo của dự án, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư sử dụng các 

phương pháp: Phương pháp thống kê, 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 đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam. 

* Các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài liệu đánh giá chất thải 

phát sinh, hiệu quả giảm thiểu là đầy đủ, có cơ sở và đảm bảo độ tin cậy. 
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* Những người tham gia lập Báo cáo đề có chuyên môn phù hợp, có kinh 

nghiệm thực tiễn và được đào tạo bài bản. 

* Trong đánh giá môi trường tự nhiên: 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. 

Công tác thực địa đo đạc, lấy mẫu phân tích cho phép đánh giá một cách định 

lượng về mức độ tác động ô nhiễm của bụi, ồn và các nguồn chất thải khác. 

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. 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. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong báo cáo này đều là những 

phương pháp phổ biến hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới do đó kết quả 

đánh giá là đủ độ tin cậy. 
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Chương V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án 

gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học) 

Dự án “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng 

Long Hưng Yên” được thực hiện với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất, gia công 

các sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành ô tô, xe máy, gia dụng, nội thất. 

Đây không phải là dự án khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải, dự án gây 

tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên dự án không cần đưa ra phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên” 

 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 140 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0221 3 765 568; Fax: 0221 3 765 968 

Chương VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 - Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất. 

+ Nguồn số 3: Nước thải từ quá trình lọc nước RO 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 300 m3/ngày đêm 

- Dòng nước thải: Dự án có 01 dòng nước thải công nghiệp đề nghị cấp phép là 

dòng nước thải tại hố ga thu gom nước thải chung của dự án (thu gom nước thải sinh 

hoạt sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, nước thải sản xuất sau hệ thống 

xử lý nước thải sản xuất, nước thải từ hệ thống lọc nước RO), trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Minh Quang (qua 01 điểm đấu nối). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: Các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm được 

phép đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Minh 

Quang được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 6.1: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải và giới hạn nồng 

độ đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN 

STT Thông số ô nhiễm đặc trưng của 

nước thải 

Đơn vị Tiêu chuẩn của KCN Minh 

Quang 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

2 pH - 5,5 - 9 

3 BOD5 mg/l 50 

4 COD mg/l 150 

5 TSS mg/l 100 

6 Amoni mg/l 10 

7 Tổng N mg/l 40 

8 Tổng P mg/l 6 

9 Sunfua mg/l 0,5 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải 

công nghiệp của dự án sau khi xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của KCN được đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của KCN Minh Quang qua 01 điểm đấu nối tại khu vực 

hàng rào phía Bắc khu đất thực hiện dự án. 

+ Vị trí tọa độ điểm xả thải: tọa độ địa lý điểm xả thải theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau:   

X(m): 2314435.051;        Y(m): 564166.740 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống thu gom, thoát nước thải của 

KCN Minh Quang. 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

 * Đối với hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa, xử lý bề mặt 

Hệ thống tẩy rửa, sơn tĩnh điện: 

 - Nguồn phát sinh khí thải: hơi hóa chất khu vực tẩy rửa, xử lý bề mặt Hệ 

thống tẩy rửa, sơn tĩnh điện 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 20.000 m3/giờ 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải phát sinh sau hệ thống xử lý khí thải khu vực 

tẩy rửa, xử lý bề mặt Hệ thống tẩy rửa, sơn tĩnh điện  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm trong khí thải 

của dự án được phép xả thải ra môi trường, được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu 

dưới đây: 

Bảng 6.2: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải và giới hạn nồng 

các chất ô nhiễm khi xả thải vào môi trường 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

 Cột B (Kp=0,9; Kv=1) 

1 Lưu lượng - - 

2 H2SO4 mg/Nm3 45 

3 HNO3 mg/Nm3 450 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: Khí thải được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn của 

QCVN 19:2009/BTNMT trước xả thải ra ngoài môi trường qua 01 điểm xả là ống 

thoát khí của hệ thống xử lý khí thải. 
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+ Tọa độ điểm xả thải: tọa độ địa lý điểm xả thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau: 

  X (m) = 2314553.9414; Y (m) = 564092.7326 

+ Phương thức xả thải: Cưỡng bức. 

+ Vị trí xả thải: môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 

* Đối với hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất khu vực tẩy rửa, xử lý bề mặt Hệ 

thống chuyền tẩy rửa mạ kẽm: 

 - Nguồn phát sinh khí thải: hơi hóa chất khu vực tẩy rửa, xử lý bề mặt Hệ 

thống rửa mạ kẽm 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 40.000 m3/giờ 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải phát sinh sau hệ thống xử lý khí thải khu vực 

tẩy gỉ, xử lý bề mặt dây chuyền tẩy rửa mạ kẽm  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm trong khí thải 

của dự án được phép xả thải ra môi trường, được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu 

dưới đây: 

Bảng 6.3: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải và giới hạn nồng 

các chất ô nhiễm khi xả thải vào môi trường 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

 Cột B (Kp=0,9; Kv=1) 

1 Lưu lượng - - 

2 H2SO4 mg/Nm3 45 

3 HNO3 mg/Nm3 450 

 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: Khí thải được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn của 

QCVN 19:2009/BTNMT trước xả thải ra ngoài môi trường qua 01 điểm xả là ống 

thoát khí của hệ thống xử lý khí thải. 

+ Vị trí tọa độ điểm xả thải: tọa độ địa lý điểm xả thải theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau: 

  X (m) = 2314552.3726; Y (m) = 564086.8585 

+ Phương thức xả thải: Cưỡng bức. 

+ Vị trí xả thải: môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 
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6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: phát sinh từ hoạt động của dây chuyền 

sản xuất của nhà máy như: Khu vực gia công, khu tẩy rửa, mạ, khu vực nhập hàng, 

xuất hàng…. 

* Vị trí phát sinh tiếng ồn: tại khu vực xưởng sản xuất của dự án, cụ thể: 

- Khu đột dập: Vị trí tọa độ điểm giữa khu vực: tọa độ địa lý điểm xả thải theo 

hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau: 

  X (m) = 2314471.3707; Y (m) = 564060.8303 

 - Khu Staling: Vị trí tọa độ điểm giữa khu vực: tọa độ địa lý điểm xả thải theo 

hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau: 

  X (m) = 2314504.0175; Y (m) = 564106.5522 

* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Trong quá trình hoạt động của dự 

án, tiếng ồn, độ rung phát sinh bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và: 

- Tiếng ồn: nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đối với khu vực thông thường, cụ thể: 

+ Từ 6-21 giờ (dBA): 70 

+ Từ 21-6 giờ (dBA): 55 

- Độ rung: nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đối với khu vực thông thường, cụ thể: 

+ Từ 6-21 giờ (dBA): 70 

+ Từ 21-6 giờ (dBA): 60 

6.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại (nếu có):  

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh của dự án được chủ dự án thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý. Do đó, Dự án không có đề nghị cấp 

giấy phép dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

6.5. 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):  

Nguyên liệu chính phục vụ cho quá trình sản xuất của dự án là các bán thành 

phẩm, các thành phẩm; không sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Như vậy, 

dự án không có đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên 
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liệu sản xuất. 

6.6. Nội dung về quản lý chất thải:  

 * Nguồn phát sinh, chủng loại và khối lượng phát sinh 

- Chất thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân với khối 

lượng, chủng loại phát sinh dự kiến như bảng sau: 

TT Tên chất thải Đơn vị tính Số lượng trung 

bình  

1 
Rác thải sinh hoạt 

Kg/năm 6.000 

2 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt, bể tự hoại, hố gas lắng cặn nước mưa 

Kg/năm 5.000 

 Tổng Kg/năm 11.000 

- Chất thải rắn sản xuất: phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án với khối 

lượng, chủng loại phát sinh dự kiến như bảng sau: 

TT Thành phần Đơn vị tính Khối lượng 

1 Bavia kim loại, không chứa thành phần 

nguy hại 

Kg/năm 298.000 

2 Bao bì thải Kg/năm 6.000 

3 Pallet gỗ, nhựa thải Kg/năm 1.000 

4 Giấy văn phòng Kg/năm 500 

 Tổng Kg/năm 305.500 

- Chất thải nguy hại: phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án với khối lượng, 

chủng loại phát sinh dự kiến như bảng sau: 

TT Tên chất thải Đơn vị 

tính 

Số lượng 

trung bình  

Mã chất thải 

1 Bao bì cứng thải bằng kim loại (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 

Kg/năm 500 
18 01 02 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 

Kg/năm 2.000 
18 01 03 

3 Bao bì mềm thải (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải 

Kg/năm 500 
18 01 01 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg/năm 50 16 01 06 

5 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

khác 

Kg/năm 1000 
17 02 04   

6 Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy 

hại 

Kg/năm 1000 
18 02 01 
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7 Mực in Kg/năm 50 08 02 06 

8 Hộp đựng mực in thải từ khu vực văn 

phòng 

Kg/năm 50 
08 02 08 

9 Mẩu dây hàn thải Kg/năm 30 07 04 01 

10 Bavia kim loại dính dầu thải Kg/năm 2.000 19 06 01 

11 Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất 

Kg/năm 5.000 
19 12 02 

12 Màng lọc Filter  thải bỏ Kg/năm 200 18 02 01 

13 Vật liệu lọc nước thải, nước RO Kg/năm 100 18 02 01 

14 Màng lọc MBR Kg/năm 200 18 02 01 

15 Bi thép thải Kg/năm 100 19 06 01 

16 Cặn thải bể tẩy dầu dây chuyền sơn Kg/năm 40.000 07 01 06 

17 Dung dịch thải bể định hình Kg/năm 36.000 07 01 06 

18 Dung dịch thải bể photphat Kg/năm 300.000 07 01 04 

19 Dung dịch bể tẩy dầu dây chuyền mạ Kg/năm 10.000 07 01 06 

20 Dung dịch bể tẩy gỉ dây chuyền mạ Kg/năm 5.000 07 01 06 

21 Dung dịch bể điện hóa dây chuyền mạ Kg/năm 3.000 07 01 10 

22 Cặn thải bể mạ kẽm, tan kẽm Kg/năm 5.000 07 01 10 

23 Dung dịch thải bể tẩy bóng Kg/năm 3.000 07 01 10 

24 Dung dịch thải bể thụ động Kg/năm 6.000 07 01 10 

25 Dung dịch thải bể keo phủ Kg/năm 2.000 07 01 10 

 Tổng Kg/năm 422.750  

* Biện pháp quản lý: Thực hiện phân loại tại nguồn; Chất thải sau đó được 

thu gom và đưa về lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án. Chủ 

dự án ký kết Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển chất 

thải đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

Chủ dự án cam kết Chất thải nguy hại phát sinh tại dựu án được thu gom, 

quản lý theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại  

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải  

- Thiết bị lưu giữ chất thải sinh hoạt: Thùng chứa bằng nhựa cứng composite 

dung tích 80 lít – 200 lít đặt tại khu văn phòng, khu nhà ăn và khu lưu giữ chất thải 

tập trung của dự án. 

- Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sản xuất thông thường: thùng chứa bằng nhựa 
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cứng composite dung tích 200 lít đặt tại khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án và 

trong khu vực sản xuất. 

- Công trình lưu chứa chất thải: Bố trí khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án 

có kết cấu tường xây, mái che, sàn bê tông xi măng kín khít, nền cao ráo, không bị 

thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Khu lưu giữ được phân thành 

03 ngăn, trong đó bố trí ngăn lưu giữ chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 10 m2; 

ngăn lưu giữ chất thải sản xuất có diện tích khoảng 100 m2; ngăn lưu giữ chất thải 

nguy hại có diện tích khoảng 50 m2 

+ Mỗi ngăn lưu giữ được phân thành các vị trí lưu giữ đối với từng loại chất 

thải, có biển cảnh báo, chỉ dẫn theo quy định. 

+ Đối với ngăn lưu giữ chất thải nguy hại: được dán biển cảnh báo ngang tầm 

nhìn của mọi người; các thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có 

hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng mùa 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.  

4.7. Nội dung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:  

- Chủ dự án sẽ xây dựng, trang bị và lắp đặt hoàn thành hệ thống phòng cháy, 

chữa cháy theo quy định về phòng cháy, chữa cháy; Chủ dự án cam kết các công 

trình, biện pháp phòng cháy chữa cháy của Công ty sau khi lắp đặt sẽ được Phòng 

cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra và nghiệm thu theo đúng 

quy định. 

- Trong quá trình hoạt động, chủ dự án thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy 

móc, thiết bị định kỳ, đảm bảo các hệ thống xử lý chất thải hoạt động ổn định, liên 

tục theo đúng quy trình. 

- Với hệ thống thu gom, xử lý bụi công đoạn sơn: kiểm tra thường xuyên nhằm 

phát hiện kịp thời sự cố có thể xảy ra, định kỳ thay thế màng lọc để đảm bảo hiệu quả 

xử lý của hệ thống.Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống thì chủ dự án sẽ tiến hành tạm 

dừng hoạt động khu vực sơn; đồng thời phối hợp với đơn vị thiết kế nhanh chóng sửa 

chữa khắc phục sự cố để đảm bảo hệ thống hoạt động trở lại bình thường. Khi sự cố 

xảy ra đối với hệ thống được khắc phục xong thì chủ dự án mới cho khu vực sơn hoạt 

động trở lại. 
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- Với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: Định kỳ bảo dưỡng hệ 

thống, vận hành ổn định; khi gặp sự cố khắc phục kịp thời, đảm bảo hệ thống vận 

hành trong thời gian sớm nhất; Chủ dự án sẽ dừng hoạt động sản xuất nếu không 

khắc phục sự cố kịp thời. 

- Với hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất: kiểm tra thường xuyên nhằm phát 

hiện kịp thời sự cố có thể xảy ra, định thải bỏ cặn, bổ sung hóa chất để đảm bảo hiệu 

quả xử lý của hệ thống. Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống thì chủ dự án sẽ tiến hành 

tạm dừng hoạt động của khu vực tẩy rửa, xử lý bề mặt, mạ và các công đoạn sản xuất 

có liên quan; đồng thời phối hợp với đơn vị thiết kế nhanh chóng sửa chữa khắc phục 

sự cố để đảm bảo hệ thống hoạt động trở lại bình thường. Khi sự cố xảy ra đối với hệ 

thống được khắc phục xong thì chủ dự án mới đưa các công đoạn trên vào hoạt động 

trở lại. 

- Với hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Định kỳ bảo dưỡng hệ thống, vận 

hành ổn định; khi gặp sự cố khắc phục kịp thời, đảm bảo hệ thống vận hành trong 

thời gian sớm nhất; Chủ dự án sẽ dừng hoạt động đoạn in nếu không khắc phục sự cố 

kịp thời. 

- Bố trí hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải; nước 

mưa chảy tràn phải được thu gom, lắng cặn qua hố ga trước khi thoát ra hệ thống 

thoát nước của khu vực. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét định kỳ hố ga thu nước mưa 

và rãnh thoát nước mưa, nước thải, phòng ngừa tắc nghẽn cục bộ, vệ sinh khuôn viên 

để hạn chế rác thải cuốn theo nước mưa ra bên ngoài./. 
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Chương VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo tiến độ thực hiện dự án, dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2022, thời 

gian thi công và lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 12 tháng. Như vậy thời gian hoàn 

thành dự án và bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm vào khoảng tháng 12/2023. 

* Tổng hợp danh mục các công trình xử lý nước thải của dự án  

Bảng 7.1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải của dự án 

Tên công trình Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Quy mô 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung của dự án 

 

 

Tháng 

12/2023 

 

 

Tháng 

02/2024 

Công suất thiết kế của hệ thống:  

50 m3/ngày đêm 

Công suất dự kiến tại thời điểm kết 

thúc VHTN: 50 m3/ngày đêm (đạt 

100% công suất thiết kế) 

Hệ thống  thu gom, xử lý nước 

thải sản xuất 

 

Tháng 

12/2023 

 

Tháng 

012/2024 

Tháng 02/2024 

Công suất dự kiến tại thời điểm kết 

thúc VHTN: 200 m3/ngày đêm 

 (đạt 80% công suất thiết kế) 

Hệ thống thu gom, xử lý bụi sơn Tháng 

12/2023 

Tháng 

02/2024 

Theo thực tế 
  

Hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa 

chất công đoạn tẩy rửa, xử lý bề 

mặt dây chuyền Tẩy rửa-sơn 

tĩnh điện 

Tháng 

12/2023 

Tháng 

2/2024 

Theo thực tế 
  

Hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa 

chất công đoạn tẩy rửa, xử lý bề 

  Theo thực tế 
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mặt dây chuyền tẩy rửa- xử lý 

bề mặt 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

* Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành 

kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, việc quan trắc 

chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít 

nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công 

trình xử lý chất thải. 

Đối chiếu với quy định, dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, do đó chủ dự án tự 

xác định Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải trước khi xả ra môi 

trường được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 7.2: Bảng tổng hợp thời gian lấy mẫu nước thải 

STT Tên công trình Thời gian lấy mẫu 

1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung của dự án 

03 ngày liên tiếp  trong tháng 01/2024; mỗi 

đợt tương ứng 01 ngày 

2 Hệ thống  thu gom, xử lý nước thải 

sản xuất 

03 ngày liên tiếp  trong tháng 01/2024; mỗi 

đợt tương ứng 01 ngày 

3 Hệ thống thu gom, xử lý bụi sơn 03 ngày liên tiếp  trong tháng 01/2024; mỗi 

đợt tương ứng 01 ngày 

4 Hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất 

công đoạn tẩy rửa, xử lý bề mặt dây 

chuyền Tẩy rửa-sơn tĩnh điện 

03 ngày liên tiếp  trong tháng 01/2024; mỗi 

đợt tương ứng 01 ngày 

 

5 

Hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất 

công đoạn tẩy rửa, xử lý bề mặt dây 

chuyền tẩy rửa- xử lý bề mặt 

03 ngày liên tiếp  trong tháng 01/2024; mỗi 

đợt tương ứng 01 ngày 

* Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải: 

- Thực hiện lấy mẫu trong 03 ngày liên tiếp.  

- Đối với nước thải: 
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+ Thực hiện lấy mẫu tại 02 vị trí (đầu vào và đầu ra) của hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung của dự án trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống  

Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Amoni, 

Sunfua, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, 

Tổng Coliform. 

+ Thực hiện lấy mẫu tại 02 vị trí (đầu vào và đầu ra) của hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất tập trung của dự án trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống  

Thông số quan trắc: lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, tổng dầu mỡ 

khoáng, Fe, Zn, Hg 

+ Thực hiện lấy mẫu Nước thải tại hố ga thu gom nước thải sinh hoạt, nước 

thải sản xuất sau xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 

trung của KCN Minh Quang. Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, 

amoni, tổng N, tổng P, tổng dầu mỡ khoáng, sunfua, Fe, Clo dư, Zn, Hg, Coliform 

+ Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn của KCN Minh Quang. 

 - Đối với khí thải: 

 + Thực hiện lấy mẫu tại đầu ra của hệ thống xử lý bụi công đoạn sơn. Thông số 

quan trắc: Bụi. 

 + Thực hiện lấy mẫu tại đầu ra của mỗi hệ thống xử lý hơi hóa chất. Thông số 

quan trắc: Lưu lượng, H2SO4; HNO3. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B; 

- Trước khi dự án đi vào VHTN công trình BVMT công ty sẽ gửi Thông báo 

tới sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên theo quy định tại khoản 5 điều 31, 

nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Thiết bị và Công nghệ 

môi trường Nguyễn Gia (VIMCERTS 251)…, Trung tâm kỹ thuật môi trường & an 

toàn hóa chất – Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần phát triển 

Công nghệ và Tư vấn Môi trường ENVITECH (VIMCERTS 164)… 
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7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

a. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:  

* Đối với nước thải: 

 - Vị trí quan trắc: Nước thải tại hố ga thu gom nước thải sinh hoạt, nước thải 

sản xuất sau xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 

trung của KCN Minh Quang.; 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần; 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, amoni, tổng N, tổng P, 

tổng dầu mỡ khoáng, sunfua, Fe, Zn, Hg, Coliform  

- Tiêu chuẩn so sánh: tiêu chuẩn của KCN Minh Quang 

* Đối với khí thải:  

- Vị trí quan trắc:  

+ Thực hiện lấy mẫu tại đầu ra của hệ thống xử lý hơi hóa chất dây chuyền tẩy 

rửa –sơn tĩnh điện 

+  Thực hiện lấy mẫu tại đầu ra của hệ thống xử lý hơi hóa chất dây chuyền tẩy 

rửa –mạ kẽm 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, H2SO4; HNO3.  

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B; 

* Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Dự án không thuộc đối 

tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với chất thải. 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

 Kinh phí dự kiến phục vụ quá trình quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của 

dự án vào khoảng 100triệu/năm. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà 

máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long Hưng Yên” 

nêu trên thì Chủ dự án cam kết: 

1. Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của 

dự án là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam. 

2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp 

luật Việt Nam bao gồm: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

 - Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề 

xuất cấp giấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

 - Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án: 

 + Môi trường không khí: Chủ dự án cam kết đảm bảo môi trường làm việc cho 

công nhân cũng như các dự án liền kề. Bụi công đoạn sơn, hơi hóa chất công đoạn tẩy 

rửa, mạ được thu gom, xử lý đảm bảo quy định về BVMT. 

 + Nước thải: Toàn bộ nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phát sinh trong 

giai đoạn hoạt động của dự án được thu gom, xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn của KCN, 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN. 

 + Chất thải rắn: Thu gom, xử lý rác thải sinh, sản xuất và Chất thải nguy hại sẽ 

được thu gom và thuê đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

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

cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. 

 - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 
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nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

 - Chấp hành đúng quy định chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về 

bảo vệ môi trường; 

- Trong quá trình thực hiện xây dựng dự án cũng như đưa dự án đi vào hoạt 

động ổn định, nếu có bất cứ sự cố môi trường nào phát sinh do các hoạt động của dự 

án gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi trường trong khu vực dự án hay khu 

vực lân cận chủ dự án cam kết sẽ đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm 

quyền để giải quyết, khắc phục, xử lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô 

nhiễm môi trường. 

 - Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ 

báo cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên; 

Chủ dự án cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi 

trường. Cụ thể: 

+ 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 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

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

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị 

cho phép vị khí hậu tại nơi làm việc; 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ Tiêu chuẩn nước thải của KCN Minh Quang. 
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