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Nước thải SS 

NTSX 
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Nước thải có chứa chất rắn lơ lửng 
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Nước thải sinh hoạt 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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QH Quốc hội 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TLIP II Khu công nghiệp Thăng Long II 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

UBND Ủy ban nhân dân 

WHO Tổ chức y tế thế giới 
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CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 

- Địa chỉ văn phòng: Lô đất số A-9, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Tiến Dƣơng  –  

Chức vụ: Tổng giám đốc.  

- Điện thoại: 0221.3974686 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên số 

0900302927 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên 

cấp đăng ký lần đầu ngày 18/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2017. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2183428574 chứng nhận lần đầu ngày 

18/12/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 25/3/2021 do Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 

thực hiện Dự án Hoya Glass Disk Việt Nam II. 

2. Tên cơ sở: Hoya Glass Disk Việt Nam II   

- Địa điểm cơ sở: Lô đất số A-9, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

- Vị trí địa lý của Cơ sở: 

Địa điểm thực hiện cơ sở tại khu đất có diện tích sử dụng là 90.000,2 m
2 

thuộc 

KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vị trí tiếp giáp của 

khu đất như sau: 

+ Phía Đông giáp với Hồ điều hòa của khu công nghiệp Thăng Long II; 

+ Phía Tây giáp với Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam; 

+ Phía Nam giáp với đê bao khu công nghiệp Thăng Long II; 

   + Phía Bắc giáp với đường Nam 3 (RS-3). 

Bảng 1.1: Toạ độ VN2000 (Kinh tuyến trục 105
0
, múi chiếu 3

0
) các điểm mốc của 

Cơ sở 

ĐIỂM X Y 

A 2313150,422 559460,105 

B 2313880,86 559378,424 

C 2312786,623 559668,018 

D 2313063,378 559756,778 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí thực hiện của cơ sở trong KCN Thăng Long II 

* Mối tương quan giữa Cơ sở với các đối tượng xung quanh: 

 Các đối tượng tự nhiên 

Cơ sở nằm trong KCN Thăng Long II thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên có hệ thống đường giao thông trong khu vực thông thoáng, thuận tiện. 

Mạng lưới đường trong KCN được thiết kế theo dạng ô vuông. Đường giao thông trục 

chính với hai mặt đường 13m, 2 làn đường, đường nhánh trong khu công nghiệp rộng 

10,2m. Giao thông nội bộ được đầu tư đồng bộ đảm bảo thuận lợi trong việc lưu thông 

các xe có tải trọng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân khu chức năng các loại 

hình công nghiệp và thuận lợi cho việc khai thác các lô đất công nghiệp. 

KCN Thăng Long II nằm ngay sát QL39 về phía Tây (Cơ sở “Hoya Glass Disk 

Việt Nam II” cách đường QL39 khoảng hơn 1,5 Km) đây là tuyến đường huyết mạch 

kết nối Hưng Yên với các tỉnh lân cận. Điều này đã và đang tạo thuận lợi cho việc vận 

chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trong quá trình hoạt động của các dự án nằm trong KCN. 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực Cơ sở 

Khu dân cư: Vì Cơ sở thuộc trong phạm vi của KCN Thăng Long II, nằm cách 

xa khu dân cư. Cách về phía Tây khoảng 1,6km là nơi sinh sống của các hộ dân xã 

Liêu Xá, huyện Yên Mỹ; cách về phía Đông Bắc khoảng 2km là nơi sinh sống của các 

hộ dân phố Thứa, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

Các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử: Cơ sở được triển khai 

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

lịch sử văn hóa nào. 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh: 

A 

B 

C 

D 
Vị trí Cơ sở 

Hồ điều hòa  

TLIP II 

Kênh Trần 

Thành Ngọ 
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- Phía Tây khu vực Cơ sở hiện là Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam đã đi vào 

hoạt động. 

- Phía Bắc khu vực thực hiện Cơ sở (đối diện đường trục chính KCN) là Khu xử 

lý nước thải tập trung của TLIP II. 

* Các loại giấy phép có liên quan đến môi trường đã được phê duyệt của cơ 

sở: 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT số 02/GXN-UBND ngày 

03/02/2016 và số 268/GXN-UBND ngày 05/02/2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên cấp. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2430/QĐ-

UBND ngày 25/10/2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Văn bản đính chính số 2905/UBND-KT2 ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc đính chính nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 2430/QĐ-UBND ngày 25/10/2021. 

- Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi số: 420/GP-TCTL-PCTTr 

ngày 03/9/2020 của Tổng cục Thủy lợi cấp.  

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số QLCTNH: 

33.000268.T (cấp lần thứ hai) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp 

ngày 06/7/2015. 

* Quy mô của cơ sở: Tổng vốn đầu tư Cơ sở là 3.622.125.050.000 (Ba nghìn sáu 

trăm hai mươi hai tỷ một trăm hai mươi lăm triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng 

Việt Nam, tương đương 213.815.000 USD (Hai trăm mười ba triệu tám trăm mười lăm 

nghìn) đô la Mỹ, do vậy Cơ sở thuộc nhóm A, theo khoản 3, điều 8 của Luật Đầu tư 

công. Căn cứ theo phụ lục III, nghị định 08/2022-NĐ-CP, Cơ sở thuộc lĩnh vực công 

nghiệp có tiêu chí phân loại dự án nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở 

mức độ cao. Tuy nhiên, Cơ sở đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2430/QĐ-UBND ngày 25/10/2021, do 

đó theo khoản 3, điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 

17/11/2020, Cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường do UBND cấp tỉnh 

cấp giấy phép. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2183428574 chứng nhận lần 

đầu ngày 18/12/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 25/3/2021 Ban quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thì mục tiêu, quy mô công suất của cơ sở như sau: 

- Mục tiêu đăng ký thực hiện của cơ sở:  

+ Sản xuất, lắp ráp và gia công máy vi tính, các thiết bị và sản phẩm internet, 
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viễn thông, thông tin, phụ tùng, linh kiện các sản phẩm như: đĩa từ, ổ đĩa cứng máy vi 

tính và nền thủy tinh dùng cho đĩa nhớ từ (phục vụ sản xuất ổ đĩa cứng). 

+ Nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng trong lĩnh vực 

công nghệ máy tính và công nghệ thông tin; và phát triển công nghệ tạo ra và hoàn 

thiện công nghệ mới hoặc sản phẩm mới trong máy tính, thiết bị internet/viễn 

thông/thông tin và phụ tùng, linh kiện liên quan đến các lĩnh vực nói trên và kinh 

doanh các sản phẩm được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu và phát triển. 

+ Sản xuất khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh trong công đoạn đánh bóng 

sản phẩm. 

+ Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại dùng để chứa, đựng các sản phẩm trong 

các công đoạn sản xuất. 

+ Sản xuất miếng đệm bằng thủy tinh sử dụng trong ổ cứng máy vi tính. 

- Quy mô công suất đăng ký của cơ sở gồm:  

Bảng 1.2: Công suất sản xuất của cơ sở  

Stt Sản phẩm 
Số lƣợng sản phẩm 

(sản phẩm/năm) 

Khối lƣợng tƣơng 

đƣơng (tấn/năm) 

1 
Nền thủy tinh dùng cho đĩa nhớ từ 

(phục vụ sản xuất ổ đĩa cứng) 
200.000.000 1.680 

2 
Khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh 

trong công đoạn đánh bóng sản phẩm 
765.000 99,45 

3 

Sản phẩm bằng kim loại dùng để 

chứa, đựng các sản phẩm trong các 

công đoạn sản xuất 

130.000 13 

4 Miếng đệm bằng thủy tinh 45.000.000 72 

 Tổng cộng - 1.864,45 

 

* Hiện trạng sản xuất của Cơ sở: Hiện tại, Cơ sở đang thực hiện sản xuất nền thủy 

tinh dùng cho đĩa nhớ từ với công suất sản xuất năm 2021 đạt 79%, 08 tháng đầu năm 

2022 đạt 50% và khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh trong công đoạn đánh bóng sản 

phẩm với công suất sản xuất năm 2021 đạt 53%, 08 tháng đầu năm 2022 đạt 32%  so với 

công suất đăng ký theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2183428574 chứng 

nhận lần đầu ngày 18/12/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 25/3/2021 Ban quản 

lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. 

Đối với mục tiêu sản xuất sản phẩm bằng kim loại dùng để chứa, đựng các sản 

phẩm trong các công đoạn sản xuất và miếng đệm bằng thủy tinh thì hiện công ty đã 

nhập máy móc thiết bị về phục vụ sản xuất tuy nhiên chưa thực hiện sản xuất các loại 
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sản phẩm này. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

3.2.1. Quy trình sản xuất khay chứa đĩa bằng nhựa: 

 

Mô tả công nghệ: Nguyên liệu chính để tiến hành sản xuất khay chứa đĩa là tấm 

ép sợi thủy tinh và nhựa epoxy (được gọi tắt là tấm ép EG), ngoài ra còn có tấm kê và 

lưỡi dao cắt. Quá trình sản xuất khay chứa đĩa được thực hiện trong buồng kín của máy 

cắt tự động điều khiển số bằng máy tính. 

Tấm ép sợi thủy tinh và nhựa Epoxy 

Cắt thô 

Hoàn thiện việc cắt lỗ 

Cắt hình bánh răng 

Ăn mòn 

Rửa lần 1 

Rửa lần2 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Lưỡi dao cắt, 

Tấm kê 

HF, H2SO4  

Nước sạch 

- Bavia tấm ép 

EG 

- Lưỡi dao cắt 

- Tấm kê 

- Bụi 

- Chất thải lỏng 

chứa HF, H2SO4 

- Hơi axit 

Nước thải tẩy rửa 

chứa SS 

Hình 1.2: Sơ đồ công nghệ sản xuất khay chứa đĩa  
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Đầu tiên tấm kê được đặt vào buồng cắt, sau đó đặt tấm ép EG lên trên rồi cố 

định các mép nguyên liệu lại và đóng kín cửa buồng cắt. 

Lưỡi dao cắt được chạy trên nguyên liệu theo những quỹ đạo được lập trình sẵn 

để tạo ra hình dạng lỗ trên nguyên liệu tấm ép EG. Tiếp tục gia công tạo ra biên dạng 

răng cưa của khay chứa đĩa. 

Trong quá trình cắt, bụi thủy tinh và mạt gỗ được chổi quét và hút tự động thu 

gom vào hộp bụi của thiết bị góp bụi. 

 Lưỡi dao và tấm kê được tái sử dụng nhiều lần sau đó mới loại bỏ. Do đó, chất 

thải rắn từ công nghệ sản xuất khay chứa đĩa bao gồm bavia của tấm ép EG, lưỡi dao 

cắt và tấm kê được được giảm thiểu tối đa. 

 Căn cứ vào yêu cầu chất lượng khác nhau của mỗi lô sản phẩm mà quá trình 

sản xuất khay chứa đĩa sẽ thực hiện đầy đủ các bước như trên hoặc sẽ được cắt bỏ quá 

trình ăn mòn, rửa khay chứa đĩa sau ăn mòn. Sản phẩm sau khi cắt được kiểm tra, sản 

phẩm đạt yêu cầu sẽ được đưa vào sử dụng luôn trong các quá trình sản xuất hoặc 

được đóng gói thành thành phẩm. 

 Đối với quá trình sản xuất khay chứa đĩa thực hiện đầy đủ các bước: Khay chứa 

đĩa sau công đoạn cắt lại tiếp tục được đưa vào máy ăn mòn để tiến hành quá trình 

ngâm ăn mòn, rửa và làm sạch. Tại bể ăn mòn, khay chứa đĩa được ngâm trong bể 

chứa dung dịch axit HF và H2SO4 với thời gian  khoảng 1 khay/1 giờ làm ăn mòn khay 

chứa đĩa tạo độ nhẵn bóng trên bề mặt và các cạnh trong ngoài khay (nồng độ axit HF 

và H2SO4 sử dụng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và đặc thù sản xuất sản 

phẩm, do đó nồng độ axit sử dụng tại công đoạn này sẽ thay đổi theo điều kiện sản 

xuất). Dung dịch axit thải từ bể ăn mòn được dẫn ra bồn chứa dung dịch axit thải và 

được dự kiến xả 1 lần/ tuần.  

 Sau quá trình ăn mòn, khay chứa đĩa được đưa qua hai bể chứa nước sạch. Tại 

đây, khay chứa đĩa được rửa và làm sạch các bụi bẩn còn bám trên bề mặt khay, nước 

rửa khay chứa đĩa được xả rửa liên tục và thu gom theo đường ống về hệ thống xử lý 

nước thải.   

 Sau đó sản phẩm được kiểm tra, nếu đạt yêu cầu sẽ được đóng gói. 

3.2.2. Quy trình sản xuất nền thủy tinh: 

Sơ đồ công nghệ: 
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Bột mài thải, nước thải SS, 

nước thải chứa axit, tiếng 

ồn, vỏ bao bì dính hóa 

chất,… 

Bột mài 

Nước sạch 

 

Quá trình mài 

(Lần 1) 

 

Nước thải SS, nước thải 

chứa axit, bột mài thải, vỏ 

bao bì dính hóa chất, bàn 

chải,… 

 

 

 

Bột mài thải, dung dịch mài 

thải, Tiếng ồn, lõi lọc thải, 

vỏ bao bì dính hóa chất, 

nước thải SS, nước thải 

chứa axit, … 

 

 

Quá trình mài 

(Lần 2) 

Bột mài, 

Dung dịch mài, 

Nước sạch 

Quá trình đánh bóng 

cạnh (cạnh trong, cạnh 

ngoài) 

Bột mài 

Nước sạch 

Dung dịch mài thải, bột 

mài thải, tiếng ồn, lõi lọc 

thải, vỏ bao bì dính hóa 

chất, nước thải SS,… 

 

 

Dung dịch mài 

Nước sạch 

 

Tạo lõi 

Xén cạnh 

Nguyên liệu thô 

(Tấm thủy tinh, phôi đĩa thủy tinh thô) 

 

Cắt đĩa 

Mảnh vụn thủy tinh, khung 

sắt thải, hạt hút ẩm thải,… 

Mảnh vụn thủy tinh, tiếng 

ồn, nước thải SS… 

 

Nước sạch 
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Hình 1.3: Sơ đồ công nghệ sản xuất nền thủy tinh  

 

Quá trình tăng cường 

độ bền hóa 
Muối nitrat, 

nhiệt độ 

Nhiệt dư, vỏ bao bì dính 

hóa chất, nước thải không 

chứa SS,… 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu, bóng đèn hỏng,… 

Bao gói, nilon, 

giấy bìa,  

hạt hút ẩm 

Quá trình kiểm tra 

Quá trình đóng gói Bao gói, nilon, giấy hỏng 

rách, hạt hút ẩm,… 

Kiểm tra, phân loại độ 

dày 
Đĩa hỏng, bóng đèn thải,... 

Quá trình đánh bóng 

(Lần 2) 

 

Dung dịch mài 

Nước sạch 

 

Nước thải SS, nước thải 

chứa axit, nước thải chứa 

kiềm, lõi lọc thải, vỏ bao 

bì dính hóa chất,… 

 

 

Sản phẩm cuối cùng 

Quá trình làm sạch 2 

Nước thải không chứa 

SS, nước thải chứa axit, 

nước thải chứa kiềm, khí 

thải, lõi lọc thải, vỏ bao bì 

dính hóa chất,… 

dính hóa chất,… 

Nước sạch 

Chất tẩy rửa 

 

Quá trình làm sạch 1 
Nước thải không chứa SS, 

nước thải chứa axit, nước 

thải chứa kiềm, lõi lọc thải, 

vỏ bao bì dính hóa chất,… 

 

Nước sạch 

Chất tẩy rửa 

Quá trình đánh bóng 

(Lần 1) 

 

Bột mài 

Nước sạch 

Nước thải SS, bột mài 

thải, lõi lọc thải,vỏ bao bì 

dính hóa chất,… 
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Thuyết minh công nghệ:  

Nguyên liệu ban đầu có dạng tấm thủy tinh hoặc phôi đĩa thủy tinh thô, tùy vào 

từng loại nguyên liệu khác nhau mà có thể có quá trình cắt đĩa hay không và trình tự 

của một số quá trình ở đầu quy trình sản xuất có thể được thay đổi cho phù hợp. 

Từ nguyên liệu ban đầu là các tấm kính thuỷ tinh to được cắt thành các tấm 

thủy tinh nhỏ (hình vuông), từ các tấm thủy tinh nhỏ (hình vuông) tiếp tục được cắt 

thành phôi đĩa thủy tinh hình tròn bằng máy cắt, sau đó các phôi đĩa thủy tinh được 

đưa vào máy tạo hình đĩa, đục lỗ để tạo lõi cho sản phẩm và đưa đi xén cạnh. Các công 

đoạn này chủ yếu phát sinh chất thải rắn là các vật liệu thừa (mảnh vụn thủy tinh), 

dung dịch mài thải, bột mài thải (bột mài ra từ đĩa lẫn hóa chất mài) và phát sinh tiếng 

ồn do vận hành máy móc sản xuất.  

Sau đó, thực hiện mài bề mặt của đĩa lần 1 bằng máy mài thủy tinh hai mặt và 

dung dịch bột mài hoặc bỏ qua công đoạn mài bề mặt của đĩa lần 1 (căn cứ vào yêu cầu 

chất lượng khác nhau của mỗi lô sản phẩm mà quá trình sản xuất nền thủy tinh sẽ thực 

hiện hoặc bỏ qua công đoạn này). Ở quá trình này, nếu thực hiện sẽ phát sinh một số 

chất thải chính như cặn bột mài thải, dung dịch mài thải, bao bì hóa chất thải, nước thải. 

Thực hiện làm sạch đĩa bằng nước sạch và chất tẩy rửa. Tiếp đó, thực hiện đánh 

bóng cạnh trong và ngoài của đĩa bằng máy đánh bóng cạnh và dung dịch mài, trong 

quá trình làm việc có rơi vãi dung dịch bột mài có lẫn bột thủy tinh tạo ra do hoạt động 

đánh bóng, nước thải có lẫn bột mài, bao bì hóa chất thải,… 

Thực hiện làm sạch đĩa bằng nước sạch. Tiếp đó, thực hiện mài bề mặt                                                                        

của đĩa lần 2 bằng máy mài thủy tinh hai mặt và dung dịch mài, dung dịch bột mài. Ở 

quá trình này, phát sinh một lượng khá lớn dung dịch hóa chất mài thải, cặn bột mài 

thải, nước thải có lẫn bột mài, bao bì hóa chất thải. 

Thực hiện làm sạch đĩa bằng nước sạch và chất tẩy rửa. Tiếp đó, thực hiện đánh 

bóng bề mặt đĩa lần 1 bằng máy đánh bóng thủy tinh hai mặt và dung dịch mài, trong 

quá trình này phát sinh một số chất thải chính như cặn bột mài thải nước thải, bao bì 

hóa chất thải,… 

Tiếp tục làm sạch đĩa bằng nước sạch, hóa chất tẩy rửa. Và thực hiện kiểm tra 

phân loại độ dày đĩa. Loại bỏ các đĩa lỗi thải.  

Sau đó đem đi tăng độ cứng bằng nhiệt độ, KNO3, NaNO3 hoặc bỏ qua công 

đoạn tăng cứng sản phẩm (căn cứ vào yêu cầu chất lượng khác nhau của mỗi lô sản 

phẩm mà quá trình sản xuất nền thủy tinh sẽ thực hiện hoặc bỏ qua công đoạn này) để 

chuyển tiếp đến công đoạn đánh bóng bề mặt đĩa lần 2 và làm sạch bằng hóa chất tẩy 
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rửa lần cuối cùng. Sản phẩm được đem đi kiểm tra chất lượng, nếu đạt yêu cầu thì tiến 

hành đóng gói sản phẩm, nếu không đạt chất lượng sẽ loại bỏ. 

3.2.3. Quy trình sản xuất sản phẩm bằng kim loại ( chưa thực hiện) 

 

Mô tả công nghệ:  

- Nguyên liệu chính để tiến hành sản xuất sản phẩm bằng kim loại là tấm kim 

loại. Quá trình sản xuất sản phẩm khay chứa bằng kim loại được thực hiện trong buồng 

kín của máy cắt laser tự động điều khiển số bằng máy tính. 

- Gá đặt và định vị phôi trên bàn máy sau đó công nhân sẽ đóng cửa máy và 

chọn chương trình gia công. Tấm kim loại sẽ được cắt theo chương trình gia công đã 

cài đặt sẵn. Cơ sở áp dụng công nghệ cắt laser sử dụng nguồn laser hội tụ để làm nóng 

chảy vật liệu, tạo ra vết cắt với chất lượng bề mặt tốt. Nhà máy có sử dụng dung dịch 

làm mát để làm mát bộ phát laser khi thực hiện cắt phôi. Ưu điểm của công nghệ cắt 

Nguyên liệu  

(Tấm kim loại) 

Gá đặt và định vị 

phôi trên bàn máy 

Cắt phôi 

Kiểm tra sản phẩm  

Hình 1.4: Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm bằng kim loại  

 

Sản phẩm bằng kim loại dùng để 

chứa, đựng các sản phẩm trong 

các công đoạn sản xuất 

Phôi kim loại thừa, 

bụi, dung dịch làm 

mát thải, lõi lọc 

thải,… 

- Dung dịch làm mát 

- Bột chống bám dính 

Sản phẩm lỗi, hỏng 

Đánh bóng bề mặt 

và cạnh 
Bụi, chất thải rắn 
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laser là độ chính xác tuyệt đối và độ rung động, ồn thấp do không tạo ra lực trong quá 

trình cắt. Trong quá trình cắt, bụi kim loại và bột chống bám dính được hút tự động 

vào hộp bụi của thiết bị góp bụi. 

Công đoạn cắt phôi có phát sinh 1 lượng bụi kim loại, bụi từ bột chống bám 

dính và phôi kim loại thừa, dung dịch làm mát thải, lõi lọc thải,… 

 Sau quá trình cắt phôi, phôi thành phẩm được đưa qua công đoạn đánh bóng 

mặt và cạnh để làm bo tròn góc, cạnh của khay kim loại. Quá trình đánh bóng bằng 

máy đánh bóng khép kín, bên trong có sử dụng bàn chải quay tốc độ cao chà vào bề 

mặt và cạnh của phôi kim loại. Công đoạn đánh bóng có phát sinh bụi kim loại và chất 

thải rắn là bàn chải hết tuổi thọ được thải bỏ. Tuy nhiên, lượng bụi phát sinh được hút 

tự động vào hộp thu bụi đi kèm máy đánh bóng nên lượng bụi không phát sinh ra bên 

ngoài. 

 Sau quá trình đánh bóng, sản phẩm được kiểm tra đánh giá. Sản phẩm đạt yêu 

cầu sẽ được đưa vào sử dụng hoặc đóng gói. Các sản phẩm lỗi, không đạt yêu cầu sẽ 

thải bỏ. 

Hình ảnh minh họa công nghệ cắt laser như sau: 

 

 

Hình 1.5. Hình ảnh minh họa công nghệ cắt Laser 

3.2.4. Quy trình sản xuất miếng đệm bằng thủy tinh ( chưa thực hiện) 

Sơ đồ công nghệ: 

 

Đầu cắt Laser Chi tiết gia công 
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Bột mài,  

dung dịch mài, 

nước sạch 

H2SO4, HF, 

Nước sạch 

Nước sạch 

Dung dịch mài, 

Nước sạch 

Làm sạch 2 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Sản phẩm cuối cùng 

Mài thô bề mặt 

Xử lý bề mặt bằng hóa chất  

Làm sạch 1 

Phủ lớp dẫn điện 

Nguyên liệu thủy tinh  
(tấm thủy tinh hoặc ống thủy tinh) 

Cắt  

Tạo lõi 

Xén cạnh 

Chất tẩy rửa, 

Nước sạch 

Nước thải không chứa SS, 

nước thải chứa kiềm, vỏ bao 

bì dính hóa chất, hơi bazơ,… 

 

Sản phẩm không đạt yêu cầu 

 

Bao gói, nilon, hạt hút ẩm,… 

 

Bao gói, nilon, 

hạt hút ẩm 

Bột mài thải, dung dịch mài 

thải, Tiếng ồn, vỏ bao bì dính 

hóa chất, nước thải SS,  

 

Nước thải chứa axit, vỏ bao bì 

dính hóa chất, hơi axit, … 

Ethanol hoặc 

IPA, Dibutyltin 

Diacetate 

Nước thải không chứa SS, 

nước thải chứa kiềm, nước 

thải chứa axit, vỏ bao bì dính 

hóa chất, hơi bazơ,… 

Hơi axit 

Bao bì dính hóa chất, hóa chất 

thải,… 

Chất tẩy rửa, 

Nước sạch 

Mảnh vụn thủy tinh, vỏ hộp 

thải,.. 

Mảnh vụn thủy tinh, tiếng ồn, 

nước thải SS,… 

Dung dịch mài thải, bột mài 

thải, tiếng ồn, vỏ bao bì dính 

hóa chất, nước thải SS,… 

 

Hình 1.6. Sơ đồ công nghệ sản xuất miếng đệm bằng thủy tinh 
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Thuyết minh công nghệ:  

Nguyên liệu ban đầu có dạng tấm thủy tinh hoặc ống thủy tinh thô, tùy vào từng 

loại nguyên liệu khác nhau mà có thể có quá trình cắt phôi hay không và trình tự của 

một số quá trình ở đầu quy trình sản xuất có thể được thay đổi cho phù hợp. 

- Cắt: Từ nguyên liệu ban đầu là các tấm kính thuỷ tinh hoặc các ống thủy tinh 

to được cắt thành các tấm thủy tinh nhỏ (hình vuông), từ các tấm thủy tinh nhỏ (hình 

vuông) tiếp tục được cắt thành phôi miếng đệm thủy tinh hình tròn bằng máy cắt. 

Công đoạn này chủ yếu phát sinh chất thải rắn là các vật liệu thừa (mảnh vụn thủy 

tinh) và các vỏ hộp thải. 

 - Tạo lõi, xén cạnh: Sau đó các phôi miếng đệm thủy tinh được đưa vào máy 

tạo hình đĩa, đục lỗ để tạo lõi cho sản phẩm và đưa đi xén cạnh. Các công đoạn này 

chủ yếu phát sinh chất thải rắn là các vật liệu thừa (mảnh vụn thủy tinh), nước thải sản 

xuất (nước thải SS), dung dịch mài thải, bột mài thải (bột mài ra từ đĩa lẫn hóa chất 

mài), phát sinh tiếng ồn do vận hành máy móc sản xuất và vỏ bao bì dính hóa chất.  

- Mài thô bề mặt: Phôi của miếng đệm thủy tinh sau khi đã được tạo lõi và xén 

cạnh được mài thô bề mặt bằng máy mài thủy tinh hai mặt và dung dịch bột mài. Ở 

quá trình này, phát sinh một số chất thải chính như dung dịch mài thải, bột mài thải, 

bao bì hóa chất thải, nước thải sản xuất (nước thải SS) và tiếng ồn. 

- Xử lý bề mặt bằng hóa chất: Công đoạn này là thực hiện làm sạch miếng đệm 

bằng nước sạch và hóa chất như axit H2SO4, HF. Quá trình này thực chất là đưa miếng 

đệm thủy tinh vào máy ăn mòn đã được cài đặt sẵn để tiến hành quá trình ngâm ăn 

mòn tạo độ nhẵn bóng trên bề mặt và các cạnh. Công đoạn này có phát sinh hơi axit, 

dung dịch axit thải và vỏ bao bì hóa chất thải. 

- Làm sạch 1: Miếng đệm thủy tinh sau đó được làm sạch bằng nước sạch và 

hóa chất tẩy rửa như cồn,.. Công đoạn này nhà máy sẽ sử dụng máy làm sạch và thiết 

bị phụ trợ sẵn có từ quy trình sản xuất nền thủy tinh. Công đoạn làm sạch có phát sinh 

1 lượng nước thải sản xuất (nước thải không chứa SS, nước thải chứa axit, nước thải 

chứa bazơ), khí thải (hơi axit, hơi bazơ) và vỏ bao bì dính hóa chất. 

- Phủ lớp dẫn điện: Miếng đệm thủy tinh sau khi được làm sạch, sẽ được 

chuyển đến máy phủ lớp dẫn điện. Tại đây, miếng đệm thủy tinh được phủ lần lượt các 

dung dịch Ethanol (hoặc IPA) và dung dịch Dibutyltin Diacetate lên bề mặt miếng 

đệm thủy tinh bằng công nghệ tự động và hiện đại, thực hiện hoàn toàn khép kín trong 

máy phủ lớp dẫn điện. Hóa chất sử dụng tại công đoạn này được bơm cấp và thu hồi 

định lượng bằng thiết bị tự động. Công đoạn này có phát sinh 1 lượng chất thải nguy 

hại là bao bì đựng hóa chất, hóa chất thải,… 

- Làm sạch 2: Sau khi phủ lớp dẫn điện sản phẩm tiếp tục được làm sạch bằng 
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nước sạch và hóa chất tẩy rửa theo công nghệ sản xuất của công ty. Công đoạn này 

nhà máy sẽ sử dụng máy làm sạch và thiết bị phụ trợ sẵn có từ quy trình sản xuất nền 

thủy tinh. Công đoạn làm sạch có phát sinh 1 lượng nước thải sản xuất (nước thải 

không chứa SS, nước thải chứa axit, nước thải chứa bazơ), khí thải (hơi axit, hơi bazơ) 

và vỏ bao bì dính hóa chất. 

- Kiểm tra: Sau quá trình làm sạch, công đoạn tiếp theo sẽ thực hiện kiểm tra 

phân loại sản phẩm để loại bỏ các sản phẩm lỗi, không đạt yêu cầu. Công đoạn này có 

phát sinh 1 lượng chất thải rắn là các sản phẩm không đạt yêu cầu. 

- Sản phẩm sau khi kiểm tra được đóng gói, lưu kho. Công đoạn này có phát 

sinh 1 lượng bao gói, nilon, hạt hút ẩm. 

* Đối với mục tiêu thứ 2: Quy trình thực hiện như sau: 

 

Hình 1.7. Sơ đồ quy trình sản xuất mục tiêu thứ 2 của Cơ sở 

Nghiên cứu, tính toán khoa học (về nguyên 

liệu tiêu hao, về điều kiện chạy máy,…) 

CTR, nước thải, khí thải 

(thuộc vào mục tiêu 2.1 

và thứ 2.3, 2.4, 2.5 của 

Cơ sở) 

Triển khai trong quá trình sản xuất ra sản phẩm của mục tiêu 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

(Thực hiện bằng nhân lực vật tư, cơ sở hạ tầng thiết bị của mục tiêu 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) 

Sản phẩm đạt chất 

lượng 

Đóng gói 

Sản phẩm bán ra thị trường 

(sản phẩm của mục tiêu 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) 

Sản phẩm không 

đạt chất lượng 

Quá trình kiểm tra 

 

Các giải pháp, sáng tạo mới có hiệu quả 
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Thuyết minh quy trình:  

Để nâng cao hiệu suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu 

cầu của khách hàng,… với mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo các giải pháp nhằm 

ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ máy tính và công nghệ thông tin và phát triển công 

nghệ tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới hoặc sản phẩm mới trong máy tính, thiết bị 

internet/viễn thông/thông tin và phụ tùng, linh kiện liên quan đến các lĩnh vực nói trên và 

kinh doanh các sản phẩm được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu và phát triển. Các CBCNV 

của Công ty đưa ra các nghiên cứu, tính toán khoa học trong sử dụng nguyên vật liệu, hóa 

chất, áp dụng các điều kiện chạy máy khác nhau vào sản xuất của Công ty nhằm tạo ra các 

sản phẩm (nền thủy tinh, khay chứa đĩa, miếng đệm thủy tinh) trong điều kiện tiết kiệm 

chi phí nhất, chất lượng sản phẩm, điều kiện làm việc và hiệu suất làm việc tốt nhất.  

Toàn bộ các quá trình này đều được triển khai thực hiện ngay trong các quá trình 

sản xuất bằng nhân lực, nguyên liệu vật tư, cơ sở hạ tầng thiết bị của mục tiêu 2.1, mục 

tiêu 2.3; mục tiêu 2.4; mục tiêu 2.5; nước thải, khí thải, chất thải cũng được tính trong 

mục tiêu 2.1 và mục tiêu 2.3, mục tiêu 2.4, mục tiêu 2.5 bởi vì toàn bộ quá trình này là 

một phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất thông thường để sản xuất ra sản phẩm 

của mục tiêu 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 đáp ứng liên tục các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Thông qua quá trình sản xuất ra các sản phẩm của mục tiêu 2.1, 2.3, 2.4 và mục tiêu 2.5 

các giải pháp, sáng kiến… có hiệu quả sẽ được ghi nhận, thương mại hóa. 

* Quy trình hoạt động của thiết bị nghiền thủy tinh: 

Công ty đã lắp đặt 1 thiết bị nghiền mảnh vụn thủy tinh trước khi xuất khẩu, giúp 

giảm kích thước mảnh vụn thủy tinh thải, góp phần nâng cao hiệu suất đóng gói, giảm 

chi phí vận chuyển chất thải khi xuất khẩu. Thiết bị được đặt tại nhà xưởng sản xuất 

(khu vực giáp bộ phận cắt đĩa của nhà máy) với mặt bằng bố cục có kích thước 

5mx5mx3m. Quy trình thực hiện như sau:  
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* Thuyết minh quy trình: Vụn thủy tinh từ các công đoạn sản xuất được thu gom và 

đưa lên máy nghiền thủy tinh nhờ hệ thống băng chuyền 1, sau đó được nghiền nhỏ 

bởi máy nghiền. Trong quá trình nghiền thì thiết bị nghiền sẽ loại bỏ bột mịn bằng bộ 

thu bụi, vụn thủy tinh sau khi qua máy nghiền được qua băng chuyền 2 và đổ vào các 

thùng chứa. Công đoạn xả thủy tinh sau khi nghiền vào thùng chứa được thực hiện 

hoàn toàn khép kín đảm bảo không phát tán bụi thủy tinh ra ngoài môi trường. 

Toàn bộ dây chuyền thiết bị nghiền mảnh vụn thủy tinh được nhập khẩu mới từ 

Nhật Bản, công suất 600kg/h, sử dụng nhiên liệu điện, không sử dụng hóa chất và nước.  

Hoạt động xuất khẩu thủy tinh thải ra nước ngoài ( Nhật Bản, các nước khác) sẽ 

tùy theo mỗi đơn vị nhập khẩu thủy tinh thải, yêu cầu kỹ thuật, loại hàng,.. khác nhau 

mà có thể thực hiện hoặc không thực hiện quá trình nghiền nhỏ thủy tinh thải trước khi 

xuất khẩu. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở gồm: nền thủy tinh dùng cho đĩa nhớ từ, miếng đệm bằng 

thủy tinh được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao. Ngoài ra, Cơ sở còn sản 

xuất sản phẩm khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh và sản phẩm bằng kim loại nhằm 

phục vụ cho hoạt động chứa, đựng các sản phẩm trong công đoạn sản xuất của Cơ sở 

và cung cấp cho các đơn vị trong và ngoài nước có nhu cầu. 

Cơ cấu quy mô, công suất của sản phẩm đầu ra như bảng sau: 

 

 

Vụn thủy tinh 

Băng chuyền 1 

Máy nghiền 

Băng chuyền 2 

Bộ thu bụi 

Thùng chứa thủy tinh 

sau khi nghiền nhỏ 

Hình 1.8. Quy trình nghiền mảnh vụn thủy tinh thải 
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Bảng 1.3: Quy mô sản phẩm của Cơ sở 

Stt Tên sản phẩm Đơn vị Quy mô  

1 
Nền thủy tinh dùng cho đĩa nhớ từ 

(phục vụ sản xuất ổ đĩa cứng) 

Sản 

phẩm/năm 
200.000.000 

2 
Khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh 

trong công đoạn đánh bóng sản phẩm 
Chiếc/năm 765.000 

3 

Sản phẩm khay bằng kim loại dùng để 

chứa, đựng các sản phẩm trong các 

công đoạn sản xuất 

Sản 

phẩm/năm 
130.000 

4 
Miếng đệm bằng thủy tinh sử dụng 

trong ổ cứng máy vi tính 

Sản 

phẩm/năm 
45.000.000 

Hình ảnh sản phẩm của Cơ sở: 

  

Nền thủy tinh dùng cho đĩa nhớ từ Khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh 

  

Miếng đệm bằng thủy tinh Khay bằng kim loại 

Hình 1.9. Hình ảnh sản phẩm của Cơ sở 

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

điện, nƣớc của cơ sở 
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4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

*) Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu của Cơ sở giai đoạn hoạt động sản xuất: 

Bảng 1.4: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của Cơ sở 

 

Stt Tên nguyên vật liệu 
Đơn vị Khối lƣợng khi Cơ 

sở vận hành ổn định 

Nguồn 

gốc 

I Nguyên liệu sản xuất nền thủy tinh 

1 Phôi đĩa thủy tinh Tấn/năm 

3.564 

(220.000.000 

chiếc/năm) 

Nhật Bản 

2 Giấy đánh bóng Tấn/năm 67 Nhật Bản 

II Nguyên liệu sản xuất khay chứa đĩa bằng nhựa 

1 
Tấm ép sợi thủy tinh và 

nhựa epoxy (Tấm ép EG) 
Tấn/năm 

297 

(195.165 

tấm/năm) 

Nhật Bản 

2 Tấm kê Tấn/năm 29 Nhật Bản 

3 Dao cắt Tấn/năm 0,24 Nhật Bản 

III 
Nguyên liệu sản xuất sản phẩm bằng kim loại dùng để chứa, đựng các sản 

phẩm trong các công đoạn sản xuất 

1 Tấm kim loại Tấn/năm 

130 

(130.000 

tấm/năm) 

Nhật Bản 

IV Nguyên liệu sản xuất miếng đệm thủy tinh 

1 
Nguyên liệu thủy tinh 

dạng tấm hoặc dạng ống 
Tấn/năm 

343 

(49.500.000 

chiếc/năm) 

Nhật Bản 

V Nguyên, nhiên liệu khác 

1 Gas nấu ăn Tấn/năm 179 Việt Nam 

2 
Bao bì, nhãn mác đóng 

gói 

Tấn/năm 
838 Việt Nam 

3 Khí nén Nitơ lỏng Tấn/năm 1.246 Việt Nam 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, nhà máy có sử dụng một số hóa chất khác, 

cụ thể như bảng sau: 

*) Nhu cầu sử dụng hóa chất của Cơ sở giai đoạn hoạt động sản xuất: 

Nhu cầu sử dụng hóa chất trong giai đoạn hoạt động và  trong quá trình xử lý  
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nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.5: Hóa chất chính sử dụng cho hoạt động sản xuất của Cơ sở  

Stt 
Tên nguyên 

vật liệu chính 
Thành phần/nồng độ 

Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng 

1 
Dung dịch mài 

(Actcut) 

C6H15NO3, 

HOOC(CH2)8COOH, 

H2O/chất khác 

28 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

2 
Dung dịch mài 

(TOMOCOOL) 

H2O, C8H19NO3, 

C9H18O2, 

(C3H6O.C2H4O)x, 

C16H30O2 

298 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

3 

Dung dịch mài 

(Cataloid SIH-

18PH) 

Na2O, SiO2, H2O 621 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

4 
Bột mài (FO 

#1000) 
Al2O3, ZrSiO4 19 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

5 

Bột mài 

(SHOROX™ 

A, NX, T) 

CeO2, La2O3, Pr6O11, 

Nd2O3, CeF3, LaF3. 
594 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

6 
Bột mài 

(Mirek) 

CeO2, La2O3, Pr6O11, 

Nd2O3, F 
89 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

7 

Chất tẩy rửa 

(Ethanol 

AnalaR) 

C2H5OH 13 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

8 
Chất tẩy rửa 

(SemiClean) 

Tác nhân tạo phức, các 

chất hoạt động bề mặt, 

nước, thành phần khác. 

131 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

9 

Chất tẩy rửa 

(Hydrogen 

Peroxide) 

H2O2, H2O 62 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

10 Chất tẩy rửa H2SiF6 7 Sản xuất nền đĩa thủy 
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Stt 
Tên nguyên 

vật liệu chính 
Thành phần/nồng độ 

Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng 

(Fluorosilicic 

acid) 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

11 

Chất tẩy rửa 

(Potassium 

hydroxide 

Solution) 

KOH 36 
Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh 

12 
Chất tẩy rửa 

(Memolead) 

KOH, H2O, thành phần 

khác. 
186 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

13 
Chất tẩy rửa 

(IPA) 
C3H8O 1.677 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

14 

Axit (Citric 

acid 

monohydrate) 

HOOCCH2C(OH)(COO

CH)CH2COOH.H2O 

(≥99,5%) 

11 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

15 
Muối (Sodium 

sulfate) 
Na2SO4  9 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

16 

Axit (Ascorbic 

acid – Vitamin 

C) 

C6H8O6 (≥99%) 38 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

17 
Axit(Erythorbic 

acid) 
C6H8O6 (≥99%) 21 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

18 
Axit (Sulfuric 

acid) 
H2SO4 (96-99%) 153 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 

19 

Natri photphat 

12 nước 

(Trisodium 

phosphate12-

Na3PO4.12H2O 11 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh, miếng đệm bằng 

thủy tinh 
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Stt 
Tên nguyên 

vật liệu chính 
Thành phần/nồng độ 

Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng 

water) 

20 
Muối (Sodium 

Nitrate) (*) 
NaNO3  10 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh 

21 

Muối 

(Potassium 

nitrate) (*) 

KNO3  15 
Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh 

22 
Hóa chất DGS 

G0901 
SiO2, H2O 61 

Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh 

23 

Sodium 

Hexametaphos

phate 

(NaPO3)n  27 
Sản xuất nền đĩa thủy 

tinh 

24 
Axit (FS2 

Mixed acid) 
H2SO4(2%), HF (2%) 23 

Sản xuất khay chứa 

đĩa bằng nhựa 

25 
Dibutyltin 

Diacetate 
C12H24O4Sn 10 

Sản xuất miếng đệm 

bằng thủy tinh 

26 
Ethanol hoặc 

IPA 
C2H5OH; C3H8O 86 

Sản xuất miếng đệm 

bằng thủy tinh 

27 

Bột chống bám 

dính (TALC T-

2) 

3MgO4SiO2H2O 0,02 

Sản xuất sản phẩm 

bằng kim loại dung 

để chứa đựng các sản 

phẩm trong các công 

đoạn sản xuất 

Ghi chú:  

(*): Tùy theo yêu cầu chất lượng khác nhau của mỗi lô sản phẩm mà có thể sử dụng 

hoặc không sử dụng hóa chất này. 

Các hóa chất chính trình bày trong bảng này có thể bị thay thế bởi hóa chất khác hay 

điều chỉnh phù hợp với yêu cầu chất lượng sản phẩm và tình hình mua bán, ... của 

từng thời điểm. 

- Nhu cầu sử dụng hóa chất của HTXL nước thải: 
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Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng hóa chất của Cở sở cho các hệ thống xử lý nƣớc thải 

Stt Tên hóa chất Công thức hóa học 
Khối lƣợng  

(kg/năm) 
Ghi chú 

1 Methanol CH3OH 10% 291.475 
Nước thải 

sinh hoạt 2 
Sodium 

Hypoclorite 
NaOCL 8% 11.948 

3 Polyme 100% Không xác định 1.822 

Nước thải 

công nghiệp 

4 
Poly Aluminium 

Chloride 
PAC 30% 866.484 

5 
Sodium 

hydroxide 
NaOH 30% 766.719 

6 Axit sulfuric H2SO4 30% 146.011 

 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

* Nguồn cấp điện: Nguồn cung cấp điện cho hoạt động của Cơ sở là nguồn điện 

được cấp bởi TLIP II. 

- Nhu cầu sử dụng: Phục vụ sản xuất và hoạt động văn phòng, nhu cầu sử dụng 

điện của Cơ sở khoảng 112 triệu KWh/năm. 

* Nhu cầu sử dụng nước:  

- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho hoạt động của Cơ sở là nước sạch của 

KCN Thăng Long II. 

Sơ đồ xử lý nước cấp cho hoạt động của Cơ sở: 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 

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

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    23 

 

Hệ thống nước sạch được cấp trực tiếp từ hệ thống cấp nước sạch của TLIP II. 

Nước sạch từ TLIP II được bơm qua hệ thống xử lý nước sạch bao gồm tháp lọc cát/ 

than hoạt tính và tháp làm mềm để loại bỏ độ cứng của nước. Sau đó 1 phần sẽ được cấp 

cho sản xuất và sinh hoạt, 1 phần được đưa qua hệ thống thẩm thấu ngược (RO), nước 

sau hệ thống RO 1 phần được cấp cho sản xuất, 1 phần sẽ được đưa qua tháp trao đổi 

ion của hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết cấp cho các công đoạn sản xuất tiếp theo.  

Nước thải sản xuất sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép một phần được xả ra 

ngoài môi trường, 1 phần còn lại được đưa qua HTXL nước tái sử dụng bao gồm các 

hệ màng lọc kích cỡ nhỏ sau đó qua HT thẩm thấu ngược (RO) và cấp cho sản xuất. 

* Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: Khi Cơ sở đi vào hoạt động ổn định, nhu 

cầu sử dụng nước của Cơ sở gồm: nước cấp cho sinh hoạt, nước cấp cho sản xuất, 

nước tưới cây rửa đường và nước cấp cho phòng cháy chữa cháy. Theo hóa đơn sử 

dụng nước sạch đầu vào của Cơ sở ta có bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cho sinh 

hoạt của  Cơ sở trong 7 tháng đầu năm 2022 như sau: 

Bảng 1.7: Nhu cầu sử dụng nƣớc đầu vào dùng cho sinh hoạt của Cơ sở trong 8 

tháng đầu năm 2022  

 

Nước sạch TLIPII HTXL nước sạch HT thẩm thấu ngược RO 

Tháp trao đổi ion (HTXL 

nước siêu tinh khiết) 

Nước siêu tinh 

khiết cấp cho sản 

xuất (UDI) 

Cấp cho sản xuất 

 

HTXL nước tái sử 

dụng 
HT thẩm thấu ngược RO 

Cấp cho sản xuất và sinh hoạt 

Cấp cho sản xuất 

Cấp cho sản xuất 

Hình 1.10. Sơ đồ xử lý nước cấp cho hoạt động của cở sở 
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Stt Thời gian 

Lƣu lƣợng 

sử dụng 

(m
3
/tháng) 

Số công 

nhân tƣơng 

ứng (ngƣời) 

Lƣu lƣợng 

trung bình 

(m
3
/ngày đêm) 

Hệ số cấp 

nƣớc (m
3
/ngày 

đêm/ngƣời) 

1 Tháng 1/2022 9.378 4.542 302,5 0,067 

2 Tháng 2/2022 7.098 4.882 228,9 0,047 

3 Tháng 3/2022 6.904 4.987 246,6 0,049 

4 Tháng 4/2022 8.508 4.829 274,5 0,057 

5 Tháng 5/2022 7.687 4.544 256,2 0,056 

6 Tháng 6/2022 7.304 4327 235,6 0,054 

7 Tháng 7/2022 7.228 4150 240,9 0,058 

8 Tháng 8/2022 7.612 4.034 255,6 0,063 

Theo bảng trên ta có hệ số cấp nước sinh hoạt trung bình cao nhất cho mỗi người 

là 0,067 m
3
/ngày đêm. 

Trong giai đoạn vận hành thương mại cần khoảng 5.000 cán bộ, công nhân viên 

làm việc, Cơ sở có tổ chức nấu ăn ca cho công nhân làm việc trong Cơ sở, do đó lượng 

nước cấp cho hoạt động sinh hoạt trung bình là: 0,067x5000= 335 m
3
/ngày đêm. (Trong 

đó nước cấp cho vệ sinh khoảng 67 m
3
/ngày đêm; lượng nước dùng cho tắm rửa khoảng 

93 m
3
/ngày đêm; lượng nước dùng cho nấu ăn ca khoảng 175 m

3
/ngày đêm). 

- Nước cấp cho tưới cây: 37 m
3
/ngày đêm lượng nước này được lấy từ nguồn nước 

không thẩm thấu qua màng lọc RO từ hệ thống xử lý nước sạch đầu vào của Cơ sở. 

* Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất: Theo như trong báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt của công ty năm 2021 thì Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sản xuất ổn 

định của Cơ sở dự kiến sử dụng trung bình là 16.639 m3
/ngày đêm. 

Trong đó, Cơ sở có sử dụng nước sau HTXL NTSX tuần hoàn tái sử dụng cho 

sản xuất, đây là một phần nước thải sản xuất sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải 

(QCĐP 02:2019/HY), được dẫn về hệ thống xử lý nước tái chế để tái sử dụng. Nước 

thải sản xuất sau xử lý được tái sử dụng khoảng 5.610 m
3
/ngày đêm (chiếm 33,92 % 

tổng lượng nước thải đầu vào của HTXL NTSX). 

 Bảng 1.8: Nhu cầu tiêu thụ nƣớc của Cơ sở giai đoạn hoạt động ổn định 

Stt Mục đích sử dụng nƣớc 

Nƣớc 

sạch cấp 

ban đầu 

( m
3
) 

Nƣớc sạch cấp 

bổ sung hàng 

ngày (m
3
/ngày 

đêm) 

Nƣớc tái sử 

dụng hàng 

ngày (m
3
/ngày 

đêm) 

I Sinh hoạt 335 268 67 
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Stt Mục đích sử dụng nƣớc 

Nƣớc 

sạch cấp 

ban đầu 

( m
3
) 

Nƣớc sạch cấp 

bổ sung hàng 

ngày (m
3
/ngày 

đêm) 

Nƣớc tái sử 

dụng hàng 

ngày (m
3
/ngày 

đêm) 

1 Nước cấp cho nấu ăn 175 175 0 

2 Nước cấp cho vệ sinh 67 0 67 

3 
Nước cấp cho rửa tay chân và 

tắm 
93 93 0 

II Sản xuất 16.639 11.029 5.610 

1 

Nước rửa và hoàn nguyên vật 

liệu lọc hệ thống xử lý nước 

sạch (nước SW) 

416 326 90 

2 

Cấp cho công đoạn tạo lõi, xén 

cạnh, mài,  trong sản xuất nền 

thủy tinh (nước SW) 

3.571 2.800 771 

3 

Cấp cho công đoạn tạo lõi, xén 

cạnh, mài trong sản xuất miếng 

đệm thủy tinh (nước SW) 

101 79 22 

4 
Cấp cho công đoạn vệ sinh nền 

xưởng các bộ phận (nước SW) 
5 3 2 

5 
Cấp cho hệ thống xử lý khí 

thải (nước SW) 
1 - 1 

6 
Nước rửa ngược vật liệu lọc 

màng RO (nước SW) 
675 529 146 

7 

Cấp cho công đoạn đánh bóng, 

làm sạch 1 trong sản xuất nền 

thủy tinh (nước RO) 

4.949 494 4.455 

8 

Cấp cho hoạt động sản xuất 

khay chứa đĩa bằng nhựa 

(nước RO) 

43 4 39 

9 

Cấp cho hoạt động đánh bóng, 

làm sạch trong sản xuất miếng 

đệm thủy tinh (nước RO) 

86 8 78 

10 Cấp cho công đoạn vệ sinh nền 5 - 5 
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Stt Mục đích sử dụng nƣớc 

Nƣớc 

sạch cấp 

ban đầu 

( m
3
) 

Nƣớc sạch cấp 

bổ sung hàng 

ngày (m
3
/ngày 

đêm) 

Nƣớc tái sử 

dụng hàng 

ngày (m
3
/ngày 

đêm) 

xưởng các bộ phận (nước RO) 

11 
Cấp cho hệ thống xử lý khí 

thải (nước RO) 
1 - 1 

12 
25% nước không thẩm thấu 

qua màng lọc RO 
2.967 2.967 - 

13 

Nước rửa và hoàn nguyên vật 

liệu trao đổi ion hệ thống xử lý 

nước sạch (nước UDI) 

80 80 - 

14 

Cấp cho công đoạn làm sạch 2 

trong sản xuất nền thủy tinh 

(nước UDI) 

3.465 3.465 - 

15 

Cấp cho công đoạn làm sạch 

trong sản xuất miếng đệm thủy 

tinh (nước UDI) 

274 274 - 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Tổng hợp các hạng mục công trình chính, phụ trợ và công trình BVMT của cơ sở 

như sau: 

Bảng 1.9: Các hạng mục công trình của cơ sở 

Stt Hạng mục công trình  Số tầng Diện tích (m
2
) Tình trạng 

I Công trình chính    

1 Nhà xưởng sản xuất 02 32.156,29 đã xây dựng 

2 Văn phòng 02 3.470,53 đã xây dựng 

II Công trình phụ trợ    

1 Phòng khí nén 01 1.140 đã xây dựng 

2 Kho hóa chất 01 600 đã xây dựng 

3 Kho nguyên vật liệu 01 3.000 đã xây dựng 

III Công trình bảo vệ môi trƣờng    
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Stt Hạng mục công trình  Số tầng Diện tích (m
2
) Tình trạng 

1 

Khu xử lý nước:  

- Hệ thống xử lý nước sạch và 

nước tái chế  

- Hệ thống xử lý NTSX công 

suất 17.400 m
3
/ngày đêm. 

02 4.762 đã xây dựng 

2 
Khu xử lý NTSH công suất 400 

m
3
/ngày đêm 

01 231 đã xây dựng 

3 Khu lưu giữ chất thải rắn 01 960 đã xây dựng 

4 

Hệ thống xử lý khí thải, bao 

gồm: 

- Hệ thống quạt hút không khí 

sạch (dòng 1) công suất 93.200 

m
3
/h 

- Hệ thống quạt hút hơi axit 

(dòng 2) công suất 34.600 m
3
/h 

- Hệ thống quạt hút hơi bazơ 

(dòng 3) công suất 48.240 m
3
/h 

- Hệ thống chụp hút 

01 350 đã lắp đặt 

IV Các công trình khác    

1 
Bãi đỗ xe (xe hai bánh, xe buýt, 

gara ôtô) 
01 4.826,95 đã xây dựng 

2 Cây xanh, bãi cỏ - 23.384,7 đã xây dựng 

3 Nhà bảo vệ 01 68,87 đã xây dựng 

4 

Công trình phụ trợ khác (sân 

đường, bể thu gom nước thải, 

hồ điều hòa (hồ cá),...) 

- 15.049,86 đã xây dựng 

 Tổng 90.000,2  

 

5.2. Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở 

Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở được liệt kê trong 

bảng sau: 
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Bảng 1.10: Danh mục, máy móc, thiết bị chính của cơ sở  

 

Stt Tên loại thiết bị 
Số lƣợng 

hiện tại 

(chiếc) 

Số lƣợng 

bổ sung 

(chiếc) 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Năm đƣa 

vào sử dụng 

I. Máy móc thiết bị sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa nhớ từ (phục vụ sản 

xuất ổ đĩa cứng) 

1 
Máy cắt tấm và 

thiết bị phụ trợ  
5 - 

Nhật Bản, 

Thái Lan 

2012, 2014, 

2018 

2012, 2014, 

2018 

2 
Máy mài lần 1 và 

thiết bị phụ trợ 
10 - 

Nhật Bản, 

Thái Lan, 

Philippin 

2012-2017 2012-2017 

3 
Máy đục lỗ và 

thiết bị phụ trợ 
53 7 

Nhật Bản, 

Philippin, 

Trung Quốc 

2012, 2014, 

2016, 2017, 

2021 

2012, 2014, 

2016, 2017, 

2021, 2022 

4 
Máy vát cạnh và 

thiết bị phụ trợ 
153 - 

Nhật Bản, 

Thái Lan, 

Philippin 

2012-2017 2012-2017 

5 
Máy mài lần 2 và 

thiết bị phụ trợ 
172 - 

Nhật Bản, 

Thái Lan, 

Philippin 

2012-2017 2012-2017 

6 

Máy đánh bóng 

cạnh trong và thiết 

bị phụ trợ 

25 - 
Nhật Bản, 

Philippin 
2012-2017 2012-2017 

7 

Máy đánh bóng 

cạnh ngoài và thiết 

bị phụ trợ 

27 - 
Nhật Bản, 

Philippin 
2012-2017 2012-2017 

8 

Máy đánh bóng lần 

1 và thiết bị phụ 

trợ 

264 - 
Nhật Bản, 

Philippin 
2012-2018 2012-2018 

9 

Máy đánh bóng lần 

2 và thiết bị phụ 

trợ 

113 - 
Nhật Bản, 

Philippin 
2012-2017 2012-2017 

10 
Máy làm sạch và 

thiết bị phụ trợ 
64 - 

Nhật Bản, 

Philippin 
2012-2017 2012-2017 
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Stt Tên loại thiết bị 
Số lƣợng 

hiện tại 

(chiếc) 

Số lƣợng 

bổ sung 

(chiếc) 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Năm đƣa 

vào sử dụng 

11 

Máy tăng cường 

độ bền hóa và thiết 

bị phụ trợ 

11 - 
Nhật Bản, 

Philippin 

2012-2014, 

2017 

2012-2014, 

2017 

12 

Thiết bị kiểm tra 

đĩa và thiết bị phụ 

trợ 

22 - Nhật Bản 

2011, 2014, 

2015, 2017, 

2018, 2019 

2014, 2015, 

2017, 2018, 

2019, 2022 

13 

Máy đóng gói sản 

phẩm và thiết bị 

phụ trợ 

16 - Việt Nam 2014 2014 

14 
Thiết bị di chuyển 

và thiết bị phụ trợ 
39 - 

Nhật Bản, 

Philippin 
2014, 2017 2014, 2017 

15 Máy rửa Casettet 19 - Philippin 2014 2014 

16 Máy sấy Casettet 37 - 
Nhật Bản, 

Philippin 

2012, 2014, 

2016, 2019,  

2012, 2014, 

2016, 2019,  

17 Máy xếp Spacer 23 - 
Philippin, 

Việt Nam 

2015-2018, 

2021 

2015-2018, 

2021 

18 Máy tách Spacer 17 - 
Philipin, 

Việt Nam 

2015-2018, 

2021 

2015-2018, 

2021 

19 

Thiết bị nguyên 

vật liệu và thiết bị 

phụ trợ khác cho 

nhà máy và văn 

phòng 

1 - 

Nhật Bản, 

Thái Lan, 

Philippin 

2012,  

2014-2016 

2012,  

2014- 2016 

II. Máy móc thiết bị sản xuất khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh trong công 

đoạn đánh bóng sản phẩm 

1 

Máy cắt khay chứa 

đĩa (có kèm thiết 

bị thu hồi bụi) 

6 - Nhật Bản 
2013, 2015, 

2018, 2020 

2013, 2015, 

2018, 2020 

2 
Máy ăn mòn khay 

chứa đĩa 
1 - Nhật Bản 2015 2015 
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Stt Tên loại thiết bị 
Số lƣợng 

hiện tại 

(chiếc) 

Số lƣợng 

bổ sung 

(chiếc) 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Năm đƣa 

vào sử dụng 

III. Máy móc thiết bị sản xuất các sản phẩm bằng kim loại dùng để chứa, đựng 

các sản phẩm trong công đoạn sản xuất 

1 

Máy cắt laser và 

thiết bị phụ trợ  (có 

kèm thiết bị thu 

hồi bụi) 

1 - Nhật Bản 02021 Mới 100% 

2 

Máy đánh bóng và 

thiết bị phụ trợ  (có 

kèm thiết bị thu 

hồi bụi) 

- 1 Nhật Bản 2021 Mới 100% 

IV. Máy móc thiết bị sản xuất miếng đệm bằng thủy tinh sử dụng trong ổ cứng 

máy vi tính 

1 
Máy cắt tấm và 

thiết bị phụ trợ  
- 2 Thái Lan 2022 Mới 100% 

2 
Máy đục lỗ và 

thiết bị phụ trợ 
- 20 Thái Lan 2022 Mới 100% 

3 
Máy vát cạnh và 

thiết bị phụ trợ 
- 44 Thái Lan 2022 Mới 100% 

4 

Máy mài thô bề 

mặt và thiết bị phụ 

trợ 

- 12 Thái Lan 2022 Mới 100% 

5 

Máy xử lý bề mặt 

sản phẩm và thiết 

bị phụ trợ 

- 17 Nhật Bản 2022 Mới 100% 

6 
Máy làm sạch và 

thiết bị phụ trợ 

Dùng 

chung 

cùng với 

thiết bị 

sản xuất 

nền thủy 

tinh 

- 
Nhật Bản, 

Philippin 
2012-2017 2012-2017 

7 

Máy phủ lớp dẫn 

điện và thiết bị phụ 

trợ 

- 4 Nhật Bản 2022 Mới 100% 
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Stt Tên loại thiết bị 
Số lƣợng 

hiện tại 

(chiếc) 

Số lƣợng 

bổ sung 

(chiếc) 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Năm đƣa 

vào sử dụng 

8 

Thiết bị kiểm tra 

đĩa và thiết bị phụ 

trợ 

Dùng 

chung 

cùng với 

thiết bị 

sản xuất 

nền thủy 

tinh 

- Nhật Bản 

2011, 2014, 

2015, 2017, 

2018, 2019 

2014, 2015, 

2017, 2019, 

2022 

9 

Máy đóng gói sản 

phẩm và thiết bị 

phụ trợ 

Dùng 

chung 

cùng với 

thiết bị 

sản xuất 

nền thủy 

tinh 

- Việt Nam 2014 2014 

V. Máy móc thiết bị liên quan đến xuất khẩu chất thải công nghiệp thông 

thƣờng 

1 

Máy nghiền thủy 

tinh thải (có kèm 

thiết bị thu hồi bụi) 

1 - Nhật Bản 2018 2019 

5.3. Vốn đầu tư của Cơ sở 

Vốn đầu tư thực hiện Cơ sở là 3.622.125.050.000 (Ba nghìn sáu trăm hai mươi 

hai tỷ một trăm hai mươi lăm triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng Việt Nam, tương 

đương 213.815.000 USD (Hai trăm mười ba triệu tám trăm mười lăm nghìn) đô la Mỹ. 

Trong đó, vốn góp để thực hiện cơ sở là: 165.000.000.000 (Một trăm sáu mươi lăm tỷ) 

đồng Việt Nam, tương đương 10.000.000 USD (Mười triệu) đô la Mỹ. 

Tiến độ góp vốn của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư đã góp đủ 100% vốn góp, bằng 

tiền và máy móc thiết bị để thực hiện hoạt động của Cơ sở. 

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện Cơ sở 

Khi Cơ sở đi vào hoạt động ổn định, số lao động của cơ sở là 5.000 người. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất áp dụng theo phương thức trực tuyến, 

giám đốc điều hành có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hàng ngày của Cơ sở. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng thành viên Công ty về tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cơ sở.   
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Hình 1.11. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của Công ty 

Các bộ phận chức năng: 

Có nhiệm vụ giúp việc cho Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng sau: 

- Phòng sản xuất: Bao gồm các tổ chuyên ngành theo từng công đoạn từ khâu 

đầu cho đến khâu hoàn thiện và xuất sản phẩm là bộ phận trực tiếp sản xuất tạo ra sản 

phẩm. 

- Phòng kỹ thuật sản xuất: Phụ trách tất cả các công việc liên quan đến kỹ thuật 

bao gồm: thiết lập các điều kiện sản xuất, cải tiến kỹ thuật, kiểm soát các thiết bị đo 

lường về chất lượng sản phẩm. 

- Phòng tài chính kế toán: Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc có liên 

quan đến kế toán, thống kê về các nội dung về tài chính của Cơ sở. 

- Phòng quản lý sản xuất: Chịu trách nhiệm quản lý, lên kế hoạch sản xuất của 

Cơ sở. 

- Phòng mua hàng: Chịu trách nhiệm về công tác mua hàng nhằm đảm bảo sản 

xuất theo đúng kế hoạch và mục tiêu của Công ty. 

- Phòng hành chính: Chịu trách nhiệm quản lý công việc liên quan đến hành 

chính như: cơ sở hạ tầng, xe đưa đón, ăn, uống của cán bộ công nhân viên trong công ty. 

- Phòng nhân sự: Chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến nhân sự như: 

tuyển dụng, đào tạo, tính lương, chế độ bảo hiểm,… 

- Phòng hỗ trợ sản xuất: Chịu trách nhiệm việc xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng 

định kỳ máy móc thiết bị và thiết bị phụ trợ. Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý 

khí thải, hệ thống xử lý nước thải,… 

- Phòng đảm bảo chất lượng: Tiếp nhận và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng,...  

- Phòng công nghệ thông tin: Kiểm soát hệ thống máy tính và hệ thống mạng 

trong công ty. 

- Phòng an toàn môi trường: Chịu trách nhiệm quản lý chung các vấn đề về môi 
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trường, quản lý chất thải, thu gom, phân loại, chuyển giao chất thải cho các đơn vị đủ 

chức năng xử lý. Thực hiện giám sát môi trường không khí. Cập nhật và triển khai việc 

thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

Bảng 1.11: Danh sách các cán bộ phụ trách về môi trƣờng 

Stt Họ và tên Chức vụ Trình độ đào tạo/ Chuyên môn 

1 Đặng Thị Minh Thu Giám đốc 
Đại học 

Cử nhân kinh tế đối ngoại 

2 Nguyễn Thị Ngát Phó giám đốc 
Đại học 

Cử nhân khoa học môi trường 

3 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 
Đại học 

Cử nhân khoa học môi trường 

4 Trần Thị Hải Yến Chuyên viên 
Đại học 

Cử nhân khoa học môi trường 

5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Chuyên viên 
Đại học 

Cử nhân khoa học môi trường 

6 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên 
Đại học 

Cử nhân khoa học môi trường 

 

- Chế độ làm việc:  

+ Làm việc hành chính và làm việc theo ca; 

+ Số ngày vận hành sản xuất trong năm: 358 ngày. 

- Kế hoạch đào tạo nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật và công nhân: 

Công ty có kế hoạch cụ thể về việc tuyển dụng lao động, bao gồm lao động Việt 

Nam và lao động nước ngoài. Những vị trí quan trọng mà lao động Việt Nam không 

thể đảm nhận được sẽ được giao cho các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia nước 

ngoài sẽ đào tạo nhân viên Việt Nam để triển khai thực hiện.  
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vận hành chính thức. 

Cơ sở Hoya Glass Disk Việt Nam II tại lô đất số A-9 của Khu công nghiệp Thăng 

Long II hiện đang sản xuất ổn định. KCN đã xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống 

cấp điện, cấp nước và thoát nước thải hoàn chỉnh và được đánh giá là một KCN đảm 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 

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

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    35 

bảo về vấn đề bảo vệ môi trường. 

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

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

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

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

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

Daikin, Toto, Panasonic... Cơ sở Hoya Glass Disk Việt Nam II nằm trong Lô đất số A-9 

của Khu công nghiệp Thăng Long II thực hiện sản xuất các thiết bị linh kiện điện tử 

như: nền thủy tinh, khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh trong công đoạn đánh bóng 

sản phẩm, sản phẩm bằng kim loại dùng để chứa, đựng các sản phẩm trong các công 

đoạn sản xuất và miếng đệm bằng thủy tinh dùng cho đĩa nhớ từ là hoàn toàn phù hợp 

với quy hoạch chung của KCN. 

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

tại KCN Thăng Long II: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tỉnh Hưng Yên. 

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

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

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

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

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

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

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

pháp xử lý riêng ngay tại nguồn phát thải. 

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

tỉnh Hưng Yên). 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

- Các tác động tới môi trường của cơ sở phát sinh đã được đánh giá đầy đủ trong 

giai đoạn thực hiện đánh giá tác động môi trường.  
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- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở được thu gom và xử lý 

tại các hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B trước khi thải ra ngoài môi trường, nên không ảnh hưởng đến 

sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở cũng như môi trường xung quanh. 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành cơ sở được thu gom, 

xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận. 

- Nước thải sản xuất phát sinh trong quá trình vận hành cơ sở được thu gom, xử 

lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo 

QCĐP 02:2019/HY trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là kênh tiêu Trần Thành Ngọ. 

Vì vậy, hoạt động sản xuất của cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Nước mưa chảy tràn tiếp tục được thu gom qua hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa của Cơ sở đã được xây dựng bao gồm: Các cống thu nước được xây dựng bằng 

BTCT, hệ thống các hố ga thu nước, hệ thống đường ống thoát nước. Hệ thống thoát 

nước mưa được xây dựng riêng rẽ với hệ thống thoát nước thải.  

- Đã lắp đặt hệ thống song chắn rác tại các hố ga để tách rác có kích thước lớn ra 

khỏi nguồn nước, rác đọng lại trên song được thu gom theo chất thải rắn.  

- Nước mưa trên mái được chảy vào các phễu thu, qua các ống đứng uPVC kích 

thước D168,3, thoát xuống rãnh thoát nước mưa chung của cơ sở. 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt khu vực Cơ sở được thu gom vào hệ 

thống cống thoát bằng bê tông chạy xung quanh khu vực Cơ sở. Hệ thống cống bê 

tông có kích thước gồm: D300, D400, D500, D750 và D920, tùy từng vị trí mà Cơ sở 

bố trí loại cống hở và cống có nắp đan bê tông đậy ở trên mặt. Trên hệ thống cống có 

03 hố ga lắng cặn, có kích thước lần lượt như sau: LxBxH = 2,5mx1,5mx2,2m; 

1mx1mx1,8m; 1mx1xx1,8m. Hệ thống đường ống thu gom nước mưa chảy tràn và dẫn 

ra hệ thống thu gom, thoát nước mưa của TLIP II có tổng chiều dài khoảng 2.769m.  

- Cơ sở có 2 điểm thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước mặt của KCN Thăng 

Long II bằng hình thức tự chảy. Tọa độ điểm xả nước mưa của cơ sở như sau (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30, múi chiếu 3

0
):  

Bảng 3.1: Tọa độ các điểm xả nƣớc mƣa của cơ sở 

Tên điểm X(m) Y (m) 

Điểm xả nước mưa 1 2313139,572 559495,976 

Điểm xả nước mưa 2 2313112,215 559585,652 

Dưới đây là sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại cơ sở: 

 

Nước mưa 

trên mái 

 

Hệ thống thu 

gom nước 

mưa toàn 

Công ty Nước mưa 

chảy tràn 

Lưới chắn 

rác 

Thu gom rác 

 

Hệ thống 

thoát nước 

mưa của 

TLIP II 
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở 

Hình ảnh hệ thống thu gom nước mưa tại Cơ sở: 

  

  

Một điểm đấu nối nước mưa vào TLIP II 

Hình 3.2. Hình ảnh hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của cơ sở: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào các bể thu gom và bể tự hoại 

bằng hệ thống đường ống PVC và HDPE với các kích thước khác nhau ( chi tiết được 

thể hiện tại bảng bên dưới). Hệ thống bể tự hoại và bể thu gom của Cơ sở gồm 6 bể: 5 

bể thu gom (từ DP2 đến DP6) và 1 bể tự hoại 3 ngăn (DP7). Thể tích từng bể được trình 

bày trong bảng sau: 

 

 

Ống thoát nƣớc 

mƣa từ mái nhà 

xƣởng 
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Bảng 3.2: Thể tích các bể tự hoại và bể thu gom tại Cơ sở 

Stt Tên bể/vị trí Thể tích bể (m
3
) 

1 DP2- Bể khu vực gần bể muối CS 6 4,8 

2 DP3- Bể khu vực gần bồn Ni-tơ 3,5 

3 DP4- Bể khu vực gần locker CBCNV 11,6 

4 DP5- Bể khu vực gần phòng hút thuốc 19,4 

5 DP6- Bể khu vực gần nhà ăn (bể thu gom + tách 

mỡ) 
18,1 

6 DP7- Bể khu vực HTXL NTSH 242 

Tổng 299,4 

 

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh hoạt được bố trí bằng đường ống 

nhựa PVC và HDPE với kích thước đường ống đạt tiêu chuẩn đảm bảo thu gom toàn 

bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của 

Cơ sở để xử lý. Chi tiết về kích thước và chiều dài các đường ống thu gom nước thải 

sinh hoạt được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt của 

Cơ sở 

STT Kết cấu Đƣờng kính (mm) Chiều dài (m) 

1 Ống nhựa  88,9 295 

2 Ống nhựa  114,3 150 

3 Ống nhựa  141,3 130 

4 Ống nhựa  168,3 52 

- Nước thải nhà bếp, nước vệ sinh sàn khu vực cửa xe đẩy thực phẩm vào nhà ăn: 

toàn bộ nước thải phát sinh từ khu vực bếp ăn được thu gom qua hệ thống song chắn 

rác, qua bể thu gom (tách dầu mỡ) sau đó được đưa về bể tự hoại để xử lý cùng với 

nước thải nhà vệ sinh, nhà tắm, khu rửa tay của CBCNV sau đó được dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt của Cơ sở bằng đường ống nhựa kích thước D168,3 có chiều 

dài khoảng 20m. 

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt sau xử lý: Nước thải sinh hoạt sau khi xử 

lý tại HTXL NTSH của cơ sở với công suất 400 m
3
/ngày đêm đạt tiêu chuẩn của KCN 

Thăng Long II được cho chảy vào hệ thống đường ống vào hố ga thu gom nước thải 

của của KCN Thăng Long II, bằng đường ống nhựa, kích thước D168,3 với tổng chiều 

dài khoảng 60m. 
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 (Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của cơ sở được 

thể hiện tại phụ lục của báo cáo này). 

 

  

Hình 3.3. Hình ảnh đường ống thu gom nước thải sinh hoạt từ các nơi phát sinh và 

điểm đấu nối nước thải sinh hoạt sau xử lý vào hệ thống thu gom xử lý nước thải 

của TLIP II tại cơ sở 

1.2.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất của cơ sở: 

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải sản xuất được bố trí bằng ống nhựa 

PVC, đường kính ống với kích thước đường ống đạt tiêu chuẩn đảm bảo thu gom toàn 

bộ lượng nước thải sản xuất phát sinh dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công 

suất 17.400m
3
/ngày đêm của nhà máy để xử lý. Chi tiết về kích thước và chiều dài các 

đường ống thu gom nước thải sản xuất được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nƣớc thải sản xuất của 

cơ sở 

STT Kết cấu Đƣờng kính (mm) Chiều dài (m) 

1 Ống nhựa  60,3 715 

2 Ống nhựa  73 575 

3 Ống nhựa  168,3 260 

4 Ống nhựa  219,1 250 

5 Ống nhựa  273 375 

 

- Hệ thống thoát nước thải sản xuất sau xử lý: Nước thải sản xuất sau khi xử lý 

đạt QCĐP 02:2019/HY được thu gom 1 phần vào hệ thống xử lý nước thải tái chế để 

quay vòng tái sử dụng cho sản xuất của nhà máy, một phần sẽ được xả ra kênh Trần 

Thành Ngọ, công ty đã lắp đồng hồ đo lưu lượng để kiểm soát lưu lượng nước thải tái 
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sử dụng và nước thải xả ra kênh Trần Thành Ngọ. 

+ Một phần nước thải sản xuất sau xử lý được thu gom vào hệ thống xử lý nước 

thải tái chế bằng đường ống HDPE và uPVC, theo hình thức dùng bơm hoặc chảy tràn. 

Chi tiết về kích thước và chiều dài các đường ống thu gom nước thải sản xuất sau xử 

lý vào hệ thống xử lý nước tái chế được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nƣớc thải sản xuất sau 

xử lý vào hệ thống xử lý nƣớc tái chế 

STT Kết cấu Đƣờng kính (mm) Chiều dài (m) 

1 Ống nhựa 250 50 

2 Ống nhựa 225 30 

3 Ống nhựa 168 30 

4 Ống nhựa 140 30 

5 Ống nhựa 168 80 

6 Ống nhựa 200 100 

7 Ống nhựa 250 80 

 

+ Một phần nước thải sản xuất sau xử lý được chứa tại bể chứa nước thải sau xử 

lý, sau đó theo đường ống thép, đường kính D500, tổng chiều dài khoảng 100m chảy 

vào hệ thống rãnh hở có chiều dài khoảng 188m, chiều rộng 800mm, độ sâu điểm đầu 

là 550mm, điểm cuối là 950mm, xây bằng BTCT dẫn về hồ điều hòa (hồ cá) của Công 

ty; sau đó dẫn ra kênh Trần Thành Ngọ bằng hệ thống ống BTCT, kích thước D600, 

độ dốc 0,17%, chiều dài hệ thống cống thu gom khoảng 553,73m, theo hình thức tự 

chảy hoặc bơm cưỡng bức tùy từng thời điểm trong ngày. Trên hệ thống mương thoát 

nước này có 11 hố ga, kích thước các hố ga như sau: 

Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật của các hố ga trên tuyến thoát nƣớc thải của cơ sở từ 

hàng rào của Công ty ra  kênh Trần Thành Ngọ 

STT Tên hố ga 
Kích thƣớc (mm) 

Dài Rộng Cao 

1 Hố ga A2 1300 1300 2250 

2 Hố ga A3 1300 1300 1400 

3 Hố ga A4 1300 1300 1500 

4 Hố ga A5 1300 1300 1560 

5 Hố ga A6 1300 1300 1660 

6 Hố ga A7 2300 1300 2360 

7 Hố ga A8 1300 1300 2430 

8 Hố ga A9 1300 1300 2530 
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STT Tên hố ga 
Kích thƣớc (mm) 

Dài Rộng Cao 

9 Hố ga A10 1300 1300 2630 

10 Hố ga A11 1300 1300 2730 

11 Hố ga A12 1300 1300 2860 

 

Tọa độ vị trí xả nước thải của cơ sở ( theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105
0
30„, múi chiếu 3

0
): 

X(m) = 2312704,560;  Y(m) = 559934,855 

 

Hình 3.4. Hình ảnh điểm xả nước thải sản xuất đã qua xử lý ra ngoài môi trường 

1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt:  

*) Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của cơ sở: 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở sử dụng khoảng 5.000 cán bộ, công nhân viên, 

thì lượng nước cấp cho sinh hoạt ước tính là 335 m
3
/ngày. Căn cứ theo Nghị định số 

80/2014/NĐ - CP của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải, thì lượng nước thải 

sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước cấp. Như vậy lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh của công ty là 335 m
3
/ngày đêm.  
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Bảng 3.7: Nhu cầu xả nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở 

TT 
Mục đích sử dụng 

nƣớc sinh hoạt 

Nhu cầu sử 

dụng nƣớc 

(m
3
/ngày đêm) 

Hệ số phát 

thải 

Nhu cầu xả 

thải (m
3
/ngày 

đêm) 

Vị trí 

xử lý 

1 Nước cấp cho nấu ăn 175 100% 175* 1= 175 HTXL 

NTSH  2 Nước cấp cho vệ sinh 67 100% 67* 1= 67 

3 Nước cấp cho tắm rửa 93 100% 93* 1= 93 

 Tổng cộng 335  335 
 

Nước thải sinh hoạt có nồng độ ô nhiễm tương đối cao. Trong thành phần của 

nước thải này có chứa các chất cặn bã, chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn gây bệnh. 

*) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở 

- Xử lý sơ bộ: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được thu gom xử lý sơ bộ 

qua hệ thống bể tự hoại và bể thu gom của Cơ sở gồm 6 bể: 5 bể thu gom (từ DP2 đến 

DP6) và 1 bể tự hoại 3 ngăn (DP7) với tổng thể tích các bể là 299,4m
3
/6 bể. 

- Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt, Chủ cơ sở xây dựng hệ thống xử 

lý NTSH sử dụng công nghệ vi sinh. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh (nước thải 

nhà bếp, nước thải nhà vệ sinh, nước tắm rửa) sau xử lý sơ bộ được dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt của cơ sở để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của KCN Thăng Long II 

trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long II. Cơ sở đã đầu tư 

công trình xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 400 m
3
/ngày đêm. Công trình đã được 

UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 

02/GXN-STNMT ngày 03/2/2016. Sơ đồ hệ thống xử lý như sau: 
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Hình 3.5. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của Cơ sở 

Thuyết minh quy trình  

Song chắn rác (kích thước mắt rọ 5mm) 

Nước thải sinh hoạt từ các nguồn qua bể tự hoại được bơm sang bể điều hòa. 

Trước khi chảy vào bể điều hòa, nước thải được chảy qua song chắn rác nhằm mục đích 

giữ lại những vật rắn có kích thước lớn và ngăn không cho những vật này đi vào hệ 

thống. Song chắn rác định kỳ sẽ được vệ sinh. Sau đó nước thải được bơm sang bể điều 

hòa. 

Bể điều hòa: 120 m
3
 

Nước thải sinh hoạt từ 

các nguồn sau bể tự hoại 

//// 
Song chắn rác 

Bể điều hòa 

Bể kỵ khí 

Bể hiếu khí 

Bể MBR 

Bể chứa nước ra 

Nước đầu ra 

Bể chứa bùn 

Bùn thải 

thuê xử lý 

Máy khuấy trộn chìm 

Methanol 

Khí sục vào 

NaOH + PAC 

Khí sục vào 

PAC 

NaOCl 

B
ù
n
 tu

ần
 h

o
àn

 

Hệ thống thu gom và xử lý 

NTTT của TLIP II 
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Bể điều hòa có vai trò điều hòa lưu lượng, đồng thời cũng có vai trò làm bể 

chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì. Từ bể này, nước thải 

được chuyển đến bể thiếu khí bằng bơm chìm. 

Bể kỵ khí: 90 m
3
 

Bể kỵ khí được thiết kế để loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong nước thải bằng 

cách châm thêm vào hóa chất Methanol. Tùy theo hàm lượng Nitơ tổng (T-N) và 

Ammonia (NH3-N) của nước thải đầu vào lượng Methanol cần được châm vào với liều 

lượng xác định theo tính toán và máy khuấy trộn chìm được thiết kế để tăng hiệu quả 

của quá trình xử lý Nitơ tổng và Amonia. Từ bể kỵ khí, nước thải được chảy tràn vào 

bể hiếu khí. 

Bể hiếu khí: 110 m
3
 

Tại bể hiếu khí, chất thải có trong nước thải được xử lý bằng bùn hoạt tính. 

Máy thổi khí được thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sinh sống và phát triển. PAC 

được cung cấp để xử lý Phốt pho có trong nước thải. pH của nước thải được điều chỉnh 

bằng NaOH. NaOH được cấp vào bởi bơm riêng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận 

được từ đầu điều khiển pH đặt trong bể này. Từ bể hiếu khí có 1 đường nước quay về bể 

thiếu khí (trước khi vào bể được qua V-Notch tank 1 để kiểm soát lưu lượng để điều chỉnh 

lưu lượng xử lý). Nước thải từ bể hiếu khí tiếp tục được chảy tràn sang bể MBR. 

Bể MBR: 49 m
3
 

Bể MBR được thiết kế tách riêng với bể hiếu khí để đảm bảo quá trình rửa màng 

không ảnh hưởng tới hệ vi sinh trong bể hiếu khí. Bơm lọc nước sẽ hút nước qua màng 

này. Bơm tuần hoàn hồi nước lẫn bùn về bể thiếu khí để tăng hiệu quả xử lý (trước khi 

vào bể được qua V-Notch tank 2 để kiểm soát lưu lượng để điều chỉnh lưu lượng xử lý) và 

thải bùn thừa vào bể chứa bùn.  

Bể chứa bùn: 43 m
3
 

Bùn tại bể chứa bùn sẽ được hút định kỳ bằng xe hút bùn chuyên dụng của đơn vị 

có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo yêu cầu của luật. Bể chứa bùn có 

đường chảy tràn nước về bể điều hòa. 

Bể chứa nước ra: 22 m
3 

Nước từ bể MBR sẽ được bơm sang bể chứa nước ra. Tại đây nước thải được khử 

trùng bằng NaOCl trước khi thải ra ngoài nhà máy. Trong bể chứa nước ra có thiết bị đo 

pH tự động. Nước từ bể này sẽ được bơm theo đường ống chia làm 2 nhánh, 1 nhánh vào 

hệ thống của TLIP II và 1 nhánh hồi về bể điều hòa. 

Nước sau xử lý của HTXL nước thải sinh hoạt của nhà máy được xả vào HTXL 

nước thải của TLIP II và đạt tiêu chuẩn hiện hành của TLIP II. 

Danh mục kích thước các hạng mục xử lý của hệ thống xử lý: 
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Bảng 3.8: Danh mục kích thƣớc các hạng mục xử lý của HTXL NTSH 

Stt Tên các công trình chính 
Số lƣợng 

(bể) 

Tổng thể tích bể 

(m
3
) 

1 Hệ thống bể chứa và bể tự hoại (DP) 06 86,3 

2 Bể điều hòa (Equalization tank) 01 120 

3 Bể kỵ khí (Denitrification tank) 01 90 

4 Bể hiếu khí (Nitrification tank) 01 110 

5 Bể MBR (Membrane tank) 01 49 

6 Bể chứa nước ra (Discharge tank) 01 22 

7 Bể chứa bùn (Sludge tank) 01 43 

Tổng 12 520,3 

 

Bảng 3.9: Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt  

Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 

1 Bơm chìm 

- Loại: Bơm chìm, lưu lượng: Q=4 m
3
/h 

- Cột cáp: H=6 m 

- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 50Hz;  

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, trục 

Inox;  

Đài Loan Bộ 2 

2 
Phao báo 

mức cho 

bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức thấp) 
Đài Loan Bộ 4 

3 
Song chắn 

rác 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước lỗ lọc 5mm 

- Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1 

4 
Hệ khí đảo 

trộn 

- Loại: ống phân phối khí thô 

- Vật liệu: PVC 
Việt Nam Hệ 1 

5 
Bồn chứa 

dinh dưỡng 

- Vật liệu: PP/PE 

- Kích thước: 300L 
Việt Nam Hệ 1 

6 
Bơm định 

lượng 

- Lưu lượng: 0-15 L/H, Cột áp: 1bar 

- Công suất: 0,058 kW/50Hz/220V 
Rumania Chiếc 1 

7 
Máy thổi 

khí cạn 

- Loại: Con sò 

- Lưu lượng 0.8 m
3
/p, Cột áp: H=2 m; 

- Công suất: P=1.5 kW/380V/50Hz 

Đài Loan Chiếc 1 

8 Hệ thống - Loại: đĩa: 270 mm, phân phối khí tinh Đài Loan Hệ 1 
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Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 

phân phối 

khí 

- Lưu lượng: 0-9 m
3
/h 

- Vật liệu: EDPM 

9 
Bơm nội 

tuần hoàn 

- Loại: Bơm Air lift,  

- Lưu lượng: Q =2 m
3
/h, Cột cáp: H = 4m 

- Vật liệu: Inox 304; PVC  

Việt Nam Bộ 1 

10 
Màng 

MBR 

- Loại màng tấm phẳng 

- Vật liệu màng: PES 

(Polyethersulfone) 

+ Vật liệu khung đỡ màng: ABS 

Hàn Quốc Hệ 1 

11 
Khung 

màng MBR 

- Vật liệu: Inox 304 

- Chế tạo theo thiết kế 
Việt Nam Bộ 1 

12 Bơm cạn 

- Loại bơm li tâm 

- Lưu lượng: 1 m
3
/h, Cột áp: 20m 

- Công suất: 0.15Kw/220V/50Hz 

Việt Nam Chiếc 2 

13 Van điện DN27 Việt Nam Chiếc 2 

14 Lưu lượng 

kế 
Đo lưu lượng nước thải Đài Loan Chiếc 2 

15 

 Hệ thống 

đường ống 

công nghệ  

- Ống bơm nước thải, bùn thải PVC 

- Ống cấp khí: thép mạ kẽm 

- Van: PVC, đồng, gang 

- Giá đỡ đường ống:  

+ Trong bể: Inox 304 

+ Ngoài bể: thép mạ kẽm.  

Việt Nam Hệ 1 

16 

Hệ thống 

điện, tự 

động hóa 

Tủ điện: Loại tủ trong nhà; vật liệu 

thép sơn tĩnh điện; bao gồm các thiết 

bị đóng cắt; nút bấm, đèn báo, còi 

cảnh báo. Hoạt động theo 2 chế độ: 

Tự động + thủ công 

Cáp điện: LS/ Cadisun +ống luồn cáp 

Link kiện 

Hàn Quốc, 

Việt Nam, 

Đài Loan, 

Trung 

Quốc 

Lô 1 

Công ty đã lắp công tơ điện cho hệ thống xử lý NTSH để theo dõi lượng điện 

năng tiêu thụ. 

- Hóa chất sử dụng cho hoạt động của hệ thống xử lý NTSH của cơ sở: 
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Bảng 3.10: Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống XLNTSH  

STT Tên hóa chất Công thức hóa học 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 Methanol CH3OH 10% 291.475 

2 Sodium Hypoclorite NaOCL 8% 11.948 

 

 

 

Hình 3.6. Hình ảnh hệ thống trạm xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở 
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Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý nước thải được đính kèm tại 

phần phụ lục của báo cáo. 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải sản xuất:  

*) Nguồn phát sinh nước thải sản xuất của cơ sở: 

+ Công đoạn mài, đánh bóng trong sản xuất nền thủy tinh (nước thải SS). 

+ Công đoạn làm sạch trong sản xuất nền thủy tinh (nước thải non-SS). 

+ Công đoạn mài thô bề mặt trong sản xuất miếng đệm thủy tinh (nước thải 

SS). 

+ Công đoạn làm sạch trong sản xuất miếng đệm thủy tinh (nước thải non-SS). 

+ Công đoạn rửa khay chứa đĩa bằng nhựa (nước thải SS). 

+ Hoạt động xử lý khí thải (nước thải SS). 

+ Nước thải từ quá trình rửa ngược vật liệu lọc của HTXL nước sạch và nước tái 

chế. 

+ Nước thải từ quá trình rửa và hoàn nguyên vật liệu lọc của HTXL nước sạch. 

+ Nước thải từ hoạt động vệ sinh nền nhà xưởng sản xuất. 

Nước thải của nhà máy gồm 3 loại chính: 

- Nước thải chứa axit và kiềm: Được thải ra từ các máy rửa (cleaning) trong các 

công đoạn của hoạt động sản xuất nền thủy tinh, miếng đệm thủy tinh, hệ thống xử lý 

khí thải. 

- Nước thải Non-SS: Được thải ra từ các máy rửa trong công đoạn làm sạch từ 

các công đoạn của hoạt động sản xuất nền thủy tinh, miếng đệm bằng thủy tinh. Đây là 

loại nước thải chứa rất ít hàm lượng chất rắn lơ lửng. 

- Nước thải SS: Được thải ra từ các công đoạn tạo lõi, xén cạnh, mài, đánh bóng 

của hoạt động sản xuất nền thủy tinh và miếng đệm bằng thủy tinh, khâu tẩy rửa khay 

chứa đĩa sau quá trình ăn mòn và từ công đoạn rửa ngược của hệ thống xử lý nước 

sạch và nước tái chế, nước thải chứa axit và kiềm. Đây là loại nước thải chứa hàm 

lượng chất rắn lơ lửng cao. 

- Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của Công ty năm 2021 thì tổng lượng 

nước thải sản xuất phát sinh của Cơ sở khoảng 16.639m
3
/ngày đêm, đặc trưng của các 

loại nước thải sản xuất của Cơ sở đều có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Do đó toàn 

bộ lượng nước thải sản xuất được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

với công suất 17.400 m
3
/ngày đêm của công ty. Nước thải sản xuất sau xử lý (16.639 

m
3
/ngày đêm) một phần được tái sử dụng, một phần được xả ra hồ điều hòa (hồ cá) của 

công ty sau đó xả ra kênh Trần Thành Ngọ, cụ thể: 

+ Nước thải sản xuất sau xử lý được tái sử dụng khoảng 5.610 m
3
/ngày đêm. 

+ Phần nước thải sản xuất sau xử lý khoảng 10.925 m
3
/ngày đêm được xả ra hồ 

điều hòa (hồ cá) của công ty sau đó xả ra kênh Trần Thành Ngọ. 
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Lượng nước thải phát sinh và lượng nước tái sử dụng của nhà máy được thể 

hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.11: Lƣợng nƣớc thải phát sinh và nƣớc tái sử dụng của Cơ sở 

TT 
Mục đích sử dụng nƣớc sản 

xuất 

Nhu cầu xả 

thải 

(m
3
/ngày 

đêm) 

Vị trí xử lý 

Nƣớc tái sử 

dụng hàng 

ngày (m
3
/ngày 

đêm) 

1 

Nước rửa và hoàn nguyên vật 

liệu lọc hệ thống xử lý nước 

sạch (nước SW) 

416 

HTXL 

NTSX ( công 

suất 17.400 

m
3
/ngày.đêm) 

90 

2 

Cấp cho công đoạn tạo lõi, xén 

cạnh, mài,  trong sản xuất nền 

thủy tinh (nước SW) 

3.571 771 

3 

Cấp cho công đoạn tạo lõi, xén 

cạnh, mài trong sản xuất miếng 

đệm thủy tinh (nước SW) 

101 22 

4 
Cấp cho công đoạn vệ sinh nền 

xưởng các bộ phận (nước SW) 
5 2 

5 
Cấp cho hệ thống xử lý khí thải 

(nước SW) 
1 1 

6 
Nước rửa ngược vật liệu lọc 

màng RO (nước SW) 
675 146 

7 

Cấp cho công đoạn đánh bóng, 

làm sạch 1 trong sản xuất nền 

thủy tinh (nước RO) 

4.949 4.455 

8 

Cấp cho hoạt động sản xuất 

khay chứa đĩa bằng nhựa (nước 

RO) 

43 39 

9 

Cấp cho hoạt động đánh bóng, 

làm sạch trong sản xuất miếng 

đệm thủy tinh (nước RO) 

86 78 

10 
Cấp cho công đoạn vệ sinh nền 

xưởng các bộ phận (nước RO) 
5 5 

11 
Cấp cho hệ thống xử lý khí thải 

(nước RO) 
1 1 

12 25% nước không thẩm thấu qua 2.967 - 
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màng lọc RO 

13 

Nước rửa và hoàn nguyên vật 

liệu trao đổi ion hệ thống xử lý 

nước sạch (nước UDI) 

80 - 

14 

Cấp cho công đoạn làm sạch 2 

trong sản xuất nền thủy tinh 

(nước UDI) 

3.465 - 

15 

Cấp cho công đoạn làm sạch 

trong sản xuất miếng đệm thủy 

tinh (nước UDI) 

274 - 

 Tổng cộng 16.639 5.610 

*) Sơ đồ cân bằng nước của Cơ sở như sau: 

Chú thích: 

Vbđ :Thể tích nước sạch ban đầu  : Đường cấp nước sạch 

Vbs 

:Thể tích nước sạch cấp bổ 

sung hàng ngày 

 : Đường nước thải phát sinh vào 

HT xử lý của công ty 

Vth 

:Thể tích nước tuần hoàn tái 

sử dụng sau xử lý 

 : Đường nước thải sau xử lý tại 

công ty tái sử dụng 

Vt 

:Thể tích nước thải vào 

HTXL 

 : Đường nước thải sau xử lý xả ra 

nguồn tiếp nhận 

Vxả thải 
:Thể tích nước thải sau xử lý 

xả ra nguồn tiếp nhận 

 
: Đường nước thải sau lọc RO  

   : Đường nước tái chế 
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Nước sạch 

cấp sinh hoạt 
Vệ sinh 

 

HTXL NTSH  

(CS= 400m
3
/ngày đêm) 

HTXL TT TLIPII Nguồn tiếp nhận 

Nước 

sạch 

cấp 

sản 

xuất 

Nước 

SW 

SX nền thủy tinh 

HTXL khí thải 

SX miếng đệm thủy tinh 

Quá trình rửa và hoàn nguyên vật liệu lọc HTXL nước sạch 

Nước RO 
Sản xuất nền thủy tinh 

Sản xuất miếng đệm thủy tinh 

 Vệ sinh xưởng bộ phận 

Nước UDI 

Làm sạch nền thủy tinh 

Làm sạch miếng đệm thủy tinh 

25% Nước thải RO = 2967 

 

75% = 8903 

 

Vt=2363 

 

Vt=3465 

 
Vt=274 

 

Vt= 416 

 

Vt=5 

 

Vt=86 

 

Vt= 4949 

 

Vt=3571 

 
Vt=1 

 
Vt=101 

 

H
T

X
L

 N
T

S
X

 

C
s: 1

7
.4

0
0
 m

3/n
g
ày

 đ
ê
m

 

Nguồn 

tiếp 

nhận 

(kênh 

Trần 

Thành 

Ngọ) 

HT tái 

chế 

nước 

V
x
ả th

ải 

=
1

0
.9

2
5 

 

Tưới cây 

 
Rửa vật liệu lọc 

 

Vbđ=3571; Vbs=2800  Vth=771  

 
Vbđ=1    Vth=1 

 
Vbđ=101  Vbs=79  Vth=22      

 Vbđ=416 Vbs=326  Vth=90 

 

V
tc =

5
.6

1
0 

Quá trình rửa ngược vật liệu lọc màng RO Vbđ=675 Vbs=529  Vth=146 

 

Vt= 675 

 
Vbđ=4949; Vbs=494 Vth=4455 

  

 

Vbđ=43 Vbs=4  Vth=39      

 

 
Vbđ=5 

 

Vth=67 

 
Vth=37 

 Vth=500 

 

Vt=500 

 

Vbđ=3465 

 Vbđ=274 

 

Vệ sinh nền nhà xưởng Vbđ=5; Vbs=3  Vth=2 

 

 

Vt=5 

 

Nấu ăn 

Tắm rửa 

Vbđ=67 

 

Vbđ=175 

 
Vt=67 

 

Vt=175 

 
Vth=67 

 

V
t =

1
6

.5
3
5

  

 

Sản xuất khay chứa bằng nhựa 
Vt=43 

 Vbđ=86 Vbs=8  Vth=78      

 

Rửa và hoàn nguyên vật liệu trao đổi ion HTXL nước sạch 

Vbđ=80 

 
Vt=80 

 

Vth=5 

 
HTXL khí thải 

Vbđ=1; Vth=1 

 

Vt=1 

 

Vt=335 

 

Đơn vị: m
3
/ngày đêm 
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Hình 3.7. Sơ đồ cân bằng nước của Cơ sở 

*) Công trình xử lý nước thải sản xuất của cơ sở 

- Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất với tổng công 

suất 17.400 m
3
/ngày đêm, công trình đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 02/GXN-STNMT ngày 03/2/2016. NTSX 

sau khi xử lý có các chỉ số áp dụng đáp ứng theo quy chuẩn QCĐP:02/HY. Cụ thể được 

thể hiện qua hình sau: 
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Hình 3.8. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý NTSX của Cơ sở  

Kênh 

Trần 

Thành 

Ngọ 

Trạm quan 

trắc tự động 
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* Quy mô: Chủ Cơ sở đã đầu tư xây dựng HTXL NTSX với công suất 17.400 m
3
/ngày 

đêm. 

Ngoài ra, nước thải rửa ngược từ HTXL nước cấp và tái chế cũng được đưa tới 

bể chứa nước thải SS và được xử lý ở HTXL nước thải SS. 

Theo thiết kế, nước thải đầu ra của hệ thống đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A; 

tuy nhiên theo quy định hiện hành thì nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý phải đạt 

QCĐP 02:2019/HY. Dựa theo bảng kết quả báo cáo quan trắc định kỳ của Cơ sở trong 

năm 2022 thì nước thải sản xuất sau xử lý của nhà máy có các chỉ tiêu đều đạt QCĐP 

02:2019/HY. 

* Công nghệ xử lý nước thải sản xuất 

Sơ đồ quy trình công nghệ và mô tả HTXL NTSX của Cơ sở được thể hiện như 

hình dưới đây: 
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Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ HTXLNT sản xuất của Cơ sở 

* )Thuyết minh về quy trình xử lý nước thải sản xuất 

 Nước sạch được mua từ TLIPII sẽ được dẫn qua các thiết bị lọc, làm mềm 

nước… nhằm tạo ra nước siêu sạch cấp cho sản xuất. Nước thải phát sinh từ xưởng sản 

Kênh Trần 

Thành Ngọ 

Trạm quan trắc tự động 
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xuất của Cơ sở bao gồm 3 loại nước thải chính: Nước thải chứa axit và kiềm, nước thải 

SS (có chất rắn lơ lửng) và nước thải Non-SS (không có chất rắn lơ lửng). 

 Nước thải chứa axit và kiềm 

Được xử lý bằng phương pháp hóa học - phương pháp keo tụ cùng với nước thải SS. 

Bảng 3.12: Thông số thiết kế nguồn nƣớc thải axit và kiềm 

Stt Thông số thiết kế Đơn vị Giá trị 

1 Q (Lưu lượng) m
3
/h 7.2 

2 pH - 1-3 

3 BOD5 mg/l < 10 

4 COD mg/l < 50 

5 SS mg/l < 50 

Nước thải chứa axit và kiềm từ các máy rửa và hệ thống xử lý khí thải theo 

đường ống đường kính D88,9 và D114,3 dẫn tập trung vào các bể chứa (7 bể nước thải 

chứa axit, 4 bể nước thải chứa kiềm). Sau đó, nước thải được bơm theo đường ống có 

đường kính D60,3 và D73 lên bể tiếp nhận axit (bể HF&H2SO4 waste water) và kiềm 

(bể NaOH 10% waste water) của HTXLNT. Từ bể này, nước thải được bơm lên trộn lẫn 

với nước thải SS tại bể chứa nước thải SS (SS waste water tank) với lưu lượng nước thải 

chứa axit là 7,2 m
3
/hr và nước thải chứa kiềm cũng là 7,2 m

3
/hr. Tại đây, nước thải chứa 

axit và kiềm được xử lý cùng với nước thải SS.  

 Nước thải SS 

Được xử lý bằng phương pháp hóa học - phương pháp keo tụ. 

Bảng 3.13: Thông số thiết kế nguồn nƣớc thải SS 

Stt Thông số thiết kế Đơn vị Giá trị 

1 Q (Lưu lượng) m
3
/h 190 (* 2 hệ thống) 

2 pH - 6-9 

3 BOD5 mg/l < 35 

4 COD mg/l < 100 

5 SS mg/l < 1.500 

Nước thải SS được thu gom từ các công đoạn mài đĩa của các bộ phận đánh bóng 

và tẩy rửa khay chứa đĩa sau quá trình ăn mòn của hoạt động sản xuất khay chứa đĩa 

theo rãnh dẫn nước ra 8 bể tiếp nhận (SS Waste water Receiving tank).  

Sau đó nước thải này được bơm theo đường ống có đường kính D168,3 và 

D219,1 lên bể chứa nước thải SS (SS waste water tank) của hệ thống xử lý nước thải. 

Nước thải từ quá trình rửa ngược vật liệu lọc của hệ thống xử lý nước sạch, tái chế cũng 

được thu gom về bể chứa nước thải SS này. Từ bể chứa nước thải SS, nước thải được 

bơm qua bể điều chỉnh lưu lượng (V-Notch tank) để điều chỉnh lưu lượng và châm hóa 
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chất PAC (10%) để tạo kết tủa rồi chảy sang bể đông tụ (Coagulation Tank). Tại đây 

NaOH và H2SO4 được châm vào để điều chỉnh pH nhờ bộ điều khiển pH tự động. Nước 

thải tiếp tục được chảy tràn sang bể keo tụ (Flocculation Tank). Tại bể này hóa chất 

Polymer (0,1%) được châm vào để tạo bông bùn to và nặng hơn giúp quá trình lắng tốt 

hơn. Sau đó nước thải được chảy tràn sang bể lắng (Sedimentation tank).  

Phần nước trong sẽ được chảy tràn sang bể lưu giữ 1 (Holding tank 1). Từ bể lưu 

giữ 1, nước được bơm sang bể lưu giữ 2 (Holding tank 2) và sau đó tiếp tục được bơm 

qua bể lọc cát (Sand filter) rồi đổ xuống bể điều chỉnh pH cuối cùng (Final pH control 

tank) rồi chảy tràn sang bể chứa nước thải sau xử lý (Treated water tank) trước khi đưa về 

hệ thống xử lý nước tái chế để tái sử dụng hoặc xả thải.  

 Phần bùn lắng (sludge) ở bể lắng (Sedimentation tank) được hút sang bể lắng 

bùn (Sludge thickener tank) để tiếp tục tách nước. Từ bể này, bùn được đưa sang máy 

ép bùn khung bản (Filter Press) chờ ép khô. Phần bùn khô sẽ được vận chuyển và đem 

đi xử lý bởi nhà thầu có đủ giấy phép theo quy định của luật bảo vệ môi trường, phần 

nước thải ra từ quá trình ép bùn khô sẽ được thu gom và tập trung tại bể Return washing 

tank, sau đó sẽ được bơm đến bể SS waste water tank để xử lý lại. 

 Nước thải Non-SS 

Được xử lý bằng phương pháp sinh học - phương pháp bùn hoạt tính.  

Bảng 3.14: Thông số thiết kế nguồn nƣớc thải Non-SS 

Stt Thông số thiết kế Đơn vị Giá trị 

1 Q (Lưu lượng) m
3
/h 345 

2 pH - 6-9 

3 BOD5 mg/l < 31 

4 COD mg/l < 54 

5 SS mg/l < 20 

Nước thải Non-SS được thu gom từ các máy rửa theo đường rãnh dẫn nước ra 5 

bể tiếp nhận (Non-SS Waste water Receiving tank). Sau đó, nước thải này được bơm theo 

đường ống có đường kính D219,1 và D273 lên bể chứa nước thải Non-SS (Non-SS waste 

water tank) của HTXLNT. Từ bể chứa nước thải Non-SS này, nước thải được bơm sang 

bể hiếu khí (Aeration tank) với lưu lượng 345 m
3
/h. Tại đây, NaOH và H2SO4 được châm 

vào để điều chỉnh pH nhờ bộ điều khiển pH tự động. Tại bể hiếu khí hợp chất hữu cơ 

được xử lý nhờ bùn hoạt tính (vi sinh vật). Khí được cung cấp vào bể để cung cấp oxi cho 

sự phát triển của vi sinh vật. Nước từ bể hiếu khí được cho chảy tràn sang bể điều chỉnh 

pH cuối cùng (Final pH control tank). Tại đây, NaOH và H2SO4 được châm vào nhờ bộ 

điều khiển pH tự động. Từ bể điều chỉnh pH cuối cùng (Final pH control tank), nước 

được chảy tràn sang bể chứa nước thải sau xử lý (Treated water tank) trước khi đưa về hệ 

thống xử lý nước tái chế để tái sử dụng hoặc xả thải.  
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Công suất tái sử dụng nước thải từ HTXLNT sản xuất ước tính khoảng 5.610 

m
3
/ngày đêm.  

Bể khẩn cấp (Emergency tank) 

Bể khẩn cấp có thể tích 1.000 m
3
 được sử dụng trong trường hợp khi nước thải 

sau xử lý không đạt yêu cầu hoặc khi hệ thống dừng để bảo dưỡng/khắc phục sự cố, hệ 

thống bơm sẽ bơm nước về bể khẩn cấp để lưu giữ tạm thời. Việc bơm này có thể tiến 

hành tự động hoặc được điều khiển bởi người vận hành. 

Sau đó, nước thải từ bể khẩn cấp sẽ được đưa quay lại bể chứa nước thải SS hoặc 

Non-SS để xử lý lại. 

 Hồ điều hòa (hồ cá) 

Nước thải sau xử lý sẽ dẫn vào Hồ điều hòa (hồ cá) trong khuôn viên của Cơ sở 

Hồ điều hòa (hồ cá) có diện tích bề mặt khoảng 322 m
2
, thể tích khoảng 459,1 m

3
 được 

xây kè bằng đá và có hệ thống rãnh dẫn nước ra kênh Trần Thành Ngọ. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.15: Các hạng mục công trình của HTXL nƣớc thải sản xuất 

Stt Tên các hạng mục Quy mô 

I Hệ thống xử lý nƣớc thải axit, bazơ và nƣớc thải SS 

1 Bể chứa nước thải SS 

Thể tích: V= 400m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 02 bể 

2 Bể đông tụ 

Thể tích: V= 40m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 02 bể 

3 Bể keo tụ 

Thể tích: V= 25 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 02 bể 

4 Bể lắng 

Thể tích: V= 500 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 02 bể 

5 Bể lắng bùn 

Thể tích: V= 390 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

6 Bể lưu giữ 1 

Thể tích: V= 20 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

7 Bể lưu giữ 2 
Thể tích: V= 150 m

3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 
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Stt Tên các hạng mục Quy mô 

Số lượng: 01 bể 

8 Bể lọc cát 

Thể tích: V= 10 m
3
 

Đường kính: Φ3040 mm 

Chiều cao: H = 2750 mm 

Số lượng: 7 bể 

II Hệ thống xử lý nước thải Non-SS 

1 Bể chứa nước thải Non-SS 

Thể tích: V= 200m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

2 Bể hiếu khí 

Thể tích: V= 475m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 02 bể 

III Hệ thống công trình chung 

1 Bể điều chỉnh pH cuối cùng 

Thể tích: V= 150 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

2 Bể chứa nước thải sau xử lý 

Thể tích: V= 500 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

3 Bể chứa nước thải xả đi 

Thể tích: V= 150 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

4 Bể xả thải 

Thể tích: V= 100 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

5 Hồ điều hòa (hồ cá) 

Thể tích: 459,1 m
3
 

Cấu tạo: Hồ hình số 8, kè đá xung 

quanh bờ 

Số lượng: 01 hồ 

6 Bể khẩn cấp 

Thể tích: V= 1.000 m
3
 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Số lượng: 01 bể 

IV Hệ thống công trình phụ trợ 

 IV.1 Hệ thống máy ép bùn 

Đặc điểm: Bùn được ép bằng máy ép 

bùn khung bản.  

Số lượng: 04 máy 
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Stt Tên các hạng mục Quy mô 

 IV.2 Hệ thống cấp hóa chất  

1 Thùng chứa polymer 

Thể tích: 5 m
3
/thùng 

Số lượng: 2 thùng 

Vật liệu: CSE 

2 Thùng chứa H2SO4 

Thể tích: 5 m
3
/thùng 

Số lượng: 1 thùng 

Vật liệu: FRP 

3 Thùng chứa PAC 

Thể tích: 5 m
3
/thùng 

Số lượng: 1 thùng 

Vật liệu: FRP 

4 Thùng chứa NaOH 

Thể tích: 15 m
3
/thùng 

Số lượng: 1 thùng 

Vật liệu: FRP 

IV.3 Hệ thống đường ống kỹ thuật 01 hệ thống  

IV.4 Hệ thống điều khiển giám sát 
01 hệ thống 

Điện áp: 220V 

IV.5 

Hệ thống bơm, đường ống để 

kết nối giữa hồ điều hòa (hồ cá) 

của Công ty với hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất 

- Bơm: vật liệu thép không gỉ, Model 

SB-75, H=13-23m, Q=14,4-72m
3
/hr, 

hãng bơm Đài Loan. 

- Đường ống thu gom: vật liệu là ống 

nhựa PVC, đường kính D=114mm, 

chiều dài đường ống L=242m, áp lực 

chịu tải PN=12kg/cm
2
. 

 

Bảng 3.16: Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị trong HTXL nƣớc thải sản xuất 

Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lƣợng 

1 
Bơm khẩn cấp 

(bơm cạn) 

Lưu lượng: Q = 100 m
3
/h 

cột áp: H = 20m 

Công suất: W = 11kW 

cái 2 

2 
Bơm nước thải SS 

(bơm chìm) 

Lưu lượng: Q = 200 m
3
/h 

cột áp: H = 10m 

Công suất: W = 10kW 

cái 4 

3 

Bơm nước thải HF & 

H2SO4  

(bơm cạn) 

Lưu lượng: Q = 12 m
3
/h 

cột áp: H = 15m 

Công suất: W = 0,75kW 

cái 2 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 

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

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    62 

Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lƣợng 

4 
Bơm nước thải NaOH 

(bơm cạn) 

Lưu lượng: Q = 12 m
3
/h 

cột áp: H = 15m 

Công suất: W = 0,75kW 

cái 2 

5 Máy khuấy bể đông tụ 
Vòng quay: V=58 vòng/phút 

Công suất: W = 1,5kW 
cái 2 

6 Máy khuấy bể keo tụ 

Vòng quay: V = 8,79 

vòng/phút 

Công suất: W = 0,4kW 

cái 2 

7 
Bơm bùn bể lắng  

(bơm cạn) 

Lưu lượng: Q = 60 m
3
/h 

cột áp: H = 10m 

Công suất: W = 5,5kW 

cái 4 

8 
Bơm chuyển (by pass 

pump) (bơm cạn) 

Lưu lượng: Q = 240 m
3
/h 

cột áp: H = 15m 

Công suất: W = 22,5kW 

cái 3 

9 
Bơm nước tái chế (MF 

feed pump) (bơm cạn) 

Lưu lượng: Q = 130 m
3
/h 

cột áp: H = 25m 

Công suất: W = 15kW 

cái 7 

10 
Bơm chuyển số 1 (bơm 

cạn) 

Lưu lượng: Q = 200 m
3
/h 

cột áp: H = 15m 

Công suất: W = 15kW 

cái 2 

11 
Bơm chuyển số 2 (bơm 

cạn) 

Lưu lượng: Q = 100 m
3
/h 

cột áp: H = 20m 

Công suất: W = 11kW 

cái 1 

12 Bơm cấp lọc (bơm cạn) 

Lưu lượng: Q = 90 m
3
/h 

cột áp: H = 20m 

Công suất: W = 7,5kW 

cái 4 

13 
Máy gạt bùn - bể chứa 

bùn 

Vòng quay: V=0,11 

vòng/phút 

Công suất: W = 0,75kW 

cái 1 

14 Bơm bùn (bơm cạn) 
Lưu lượng: 500L/min 

Cột áp: 7 Bar 
cái 4 

15 

Máy bơm nước ép bùn 

(return washing pump) 

(bơm chìm) 

Lưu lượng: Q = 120 m
3
/h 

cột áp: H = 10m 

Công suất: W = 5,5kW 

cái 2 

16 
Bơm nước thải Non SS 

(bơm chìm) 

Lưu lượng: Q = 345 m
3
/h 

cột áp: H = 10m 

Công suất: W = 17kW 

cái 2 

17 Máy gạt bùn - bể lắng 

Vòng quay: V= 0,093 

vòng/phút 

Công suất: W = 0,75kW 

cái 2 
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Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lƣợng 

18 

Máy bơm khu quây bồn 

hóa chất (sump pump) 

(bơm chìm) 

Lưu lượng: Q = 5 m
3
/h 

cột áp: H = 15m 

Công suất: W = 1,5kW 

cái 2 

19 
Máy khuấy bồn hóa chất 

Polymer 

Vòng quay: V= 132 

vòng/phút 

Công suất: W = 0,55kW 

cái 2 

20 
H2SO4 charging pump  

(bơm nạp hóa chất) 

Lưu lượng: Q = 10 m
3
/h 

cột áp: H = 15m 
cái 1 

21 
NaOH charging pump  

(bơm nạp hóa chất) 

Lưu lượng: Q = 10 m
3
/h 

cột áp: H = 15m 
cái 1 

22 
Bơm định lượng hóa 

chất Polyme 

Lưu lượng: Q = 7200 cc/min 

Công suất:  W = 0,4 kW 
cái 1 

23 
Bơm định lượng hóa 

chất H2SO4 

Lưu lượng: Q = 600 cc/min 

Công suất:  W = 0,2 kW 
cái 1 

Lưu lượng: Q = 2000 cc/min 

Công suất:  W = 0,2 kW 
cái 1 

Lưu lượng: Q = 1000 cc/min 

Công suất:  W = 0,2 kW 
cái 3 

24 
Bơm định lượng hóa 

chất PAC 

Lưu lượng: Q = 13,3 lít/phút 

Công suất:  W = 0,75 kW 
cái 2 

25 
Bơm định lượng hóa 

chất NaOH 

Lưu lượng: Q = 2000 cc/min 

Công suất:  W = 0,2 kW 
cái 3 

Lưu lượng: Q = 600 cc/min 

Công suất:  W = 0,2 kW 
cái 2 

26 
Bơm chuyển hóa chất 

PAC 

Lưu lượng: Q = 5 m
3
/h 

cột áp: H = 10m 
cái 2 

27 Máy thổi khí 

Lưu lượng: Q = 15 N 

m
3
/phút 

Cột áp: H = 4000 mm/Aq 

Công suất: W = 15kW 

cái 3 

28 Quạt thổi khí 

Lưu lượng: Q = 33 N 

m
3
/phút 

Cột áp: H = 4000 mm/Aq 

Công suất: W = 37kW 

cái 2 

29 Máy nén khí Công suất: W = 11 kW cái 3 

30 Máy ép bùn Công suất: 3200l/vòng cái 4 
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Hình 3.10. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Cơ sở 

Công ty đã lắp công tơ điện cho hệ thống xử lý NTSX để theo dõi lượng điện 

năng tiêu thụ. 

- Hóa chất sử dụng cho hoạt động của hệ thống xử lý NTSX của cơ sở: 

Bảng 3.17: Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống xử lý NTSX  

STT Tên hóa chất Công thức hóa học 
Khối lƣợng  

(kg/năm) 

1 Polyme 100% Không xác định 1.822 

2 
Poly Aluminium 

Chloride 
PAC 30% 866.484 

3 Sodium hydroxide NaOH 30% 766.719 

4 Axit sulfuric H2SO4 30% 146.011 

* Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Cơ sở đã lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục về chất lượng nước thải sản xuất tại 

cửa xả ra ngoài môi trường của hồ điều hòa (hồ cá). Trạm quan trắc tự động, liên tục các 

thông số: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS, amonia. Các 

dữ liệu này được kết nối và truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Hưng Yên. Nguyên lý hoạt động của trạm quan trắc tự động theo sơ đồ sau: 
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* Nguyên lý hoạt động: Nước thải sản xuất sau khi được xử lý tại trạm xử lý 

nước thải được xả vào hồ điều hòa (hồ cá) của Cơ sở. Trạm quan trắc tự động, liên tục 

được lắp đặt tại cửa xả của hồ điều hòa (hồ cá), thiết bị quan trắc thông số lưu lượng 

được lắp theo phương án trực tiếp, thiết bị quan trắc thông số còn lại (pH, nhiệt độ, 

COD, TSS, amoni) được lắp theo phương án gián tiếp. Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền 

dữ liệu để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của hệ thống 

quan trắc nước thải tự động, liên tục của Cơ sở tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hưng Yên. 

Trường hợp, các thông số có giá trị vượt so với GHCP theo cài đặt mặc định 

trong thiết bị sẽ tự động báo về hệ thống. Công ty đã lắp đặt và kết nối cánh phai tự 

động tại cửa xả hồ điều hòa (hồ cá) của nhà máy với hệ thống quan trắc nước thải tự 

động, liên tục. Khi một trong các thông số pH, TSS, COD, Amoni, nhiệt độ vượt 

ngưỡng giới hạn cho phép, cửa xả sẽ tự động đóng lại với thời gian thực hiện đóng từ 

khi tín hiệu vượt ngưỡng đến khi đóng kín là khoảng 2 phút, đồng thời công ty triển 

khai thực hiện theo phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước 

thải sản xuất.  

Bảng 3.18: Danh mục các thiết bị của trạm quan trắc nƣớc thải tự động 

Stt Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật 

I Thiết bị phân tích chính  

1 Thiết bị đo pH  Phạm vi đo theo nhà sản xuất và theo giấy 

kiểm định thiết bị: 0-14 

2 Thiết bị đo nhiệt độ Phạm vi đo theo nhà sản xuất và theo giấy 

kiểm định thiết bị: 0-100 °C 

3 Thiết bị đo COD Phạm vi đo theo nhà sản xuất thiết bị: 0-370 

Vị trí: cửa xả ra 

ngoài môi trường 

của hồ điều hòa (hồ 

cá) tại Cơ sở 

- Thiết bị 

đo: Lưu 

lượng, pH, 

nhiệt độ, 

COD, TSS, 

ammonia 

- Các thiết bị 

phụ trợ 

Bộ xử lý 

truyền số 

liệu 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

tỉnh Hưng Yên 

Hình 3.11. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của trạm quan trắc tự động 
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Stt Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật 

mg/L 

Phạm vi đo theo giấy hiệu chuẩn thiết bị:  

0-370 mg/L 

4 Thiết bị đo TSS Phạm vi đo theo nhà sản xuất thiết bị:  

0-4000mg/L 

Phạm vi đo theo giấy hiệu chuẩn thiết bị:  

0-500 mg/L 

5 Thiết bị đo Amoni Phạm vi đo theo nhà sản xuất thiết bị:  

0-1000 mg/l  

Phạm vi đo theo giấy chứng nhận hiệu 

chuẩn: 0-200 mg/l 

6 Thiết bị đo Lưu lượng nước 

thải đầu ra (thiết bị đo lưu 

lượng kênh hở) 

Phạm vi đo theo nhà sản xuất thiết bị và theo 

giấy hiệu chuẩn thiết bị: 0-1000 m
3
/h. 

Kiểu máng đập tràn thành mỏng cửa tràn 

hình chữ nhật 

7 Thiết bị đo Lưu lượng nước 

thải đầu vào Non SS (thiết bị 

đo lưu lượng kênh hở) 

Số serial: 

MA0087010E6/M7007B01123 

Phạm vi đo theo nhà sản xuất thiết bị đến 

550 m
3
/h. 

Phạm vi đo theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

thiết bị: 0-434 m
3
/h  

Kiểu máng đập tràn thành mỏng cửa tràn 

hình chữ nhật  

8 Thiết bị đo Lưu lượng nước 

thải đầu vào SS 1 (thiết bị đo 

lưu lượng kênh hở) 

Số serial: 

M40149010E6/M2006E01123 

Phạm vi đo theo nhà sản xuất thiết bị đến 

289,501 m
3
/h. 

Phạm vi đo theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

thiết bị: 0-434 m
3
/h 

Kiểu máng đập tràn thành mỏng cửa tràn 

hình chữ nhật 

9 Thiết bị đo Lưu lượng nước 

thải đầu vào SS2 (thiết bị đo 

lưu lượng kênh hở) 

Số serial: 

M4014A010E6/M2006C01123 

Phạm vi đo theo nhà sản xuất thiết bị đến 

289,501 m
3
/h. 

Phạm vi đo theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

thiết bị: 0-434 m
3
/h 

Kiểu máng đập tràn thành mỏng cửa tràn 

hình chữ nhật 

II Thiết bị lƣu trữ và phần mềm 

xử lý số liệu 

 

1 Hệ thống thu thập, lưu giữ dữ 

liệu quan trắc 

 

Các thiết bi đo được kết nối trực tiếp vào data 

logger, Data logger sẽ truyền dữ liệu về theo 

phương thức FTP về sở theo địa chỉ IP tĩnh sở 

cung cấp, dữ liệu truyền 5 phút 1 lần, tốc độ 
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Stt Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật 

đường truyền internet là 4MB/s. Dữ liệu được 

lưu tại data logger đảm bảo ít nhất 30 ngày, 

trường hợp dữ liệu bị dán đoạn, ngay sau khi 

phục hồi, hệ thống tự động truyền dữ liệu 

trong khoảng thời gian bị dán đoạn.  

III Thiết bị, hệ thống phụ trợ 

khác 

 

1 Tủ lấy mẫu tự động (Thiết bị 

lấy mẫu tự động) 

 

- Thông số kỹ thuật theo nhà sản xuất và 

theo giấy hiệu chuẩn thiết bị:  nhiệt độ làm 

mát -25°C-40°C. 

- Có 12 chai mẫu, mỗi chai 2 lít. 

- Kết nối trực tiếp với data logger, có thể 

điều khiển việc lấy mẫu từ xa. 

2 Camera - Để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí 

đặt các thiết bị quan trắc và vị trí cửa xả của 

hệ thống xử lý nước thải, trước khi đổ ra 

nguồn tiếp nhận. 

 

  

Hình 3.12. Hệ thống quan trắc nước thải tự động của Cơ sở tại cửa xả hồ điều hòa 

(hồ cá) 
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Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của công ty có bể khẩn cấp (thể tích 1.000m
3
) 

được sử dụng trong trường hợp khi nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu hoặc khi hệ 

thống dừng để bảo dưỡng/khắc phục sự cố, hệ thống bơm sẽ bơm nước về bể khẩn cấp 

để lưu giữ tạm thời. Việc bơm này có thể tiến hành tự động hoặc được điều khiển bởi 

người vận hành. Trường hợp cần thiết sẽ dừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Nguồn phát sinh và tác động của bụi, khí thải tại cơ sở 

- Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và giao thông của 

công nhân: Theo đánh giá tại báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của Cơ sở năm 2021 thì 

số lượng phương tiện giao thông của công nhân ra vào làm việc trong Cơ sở tương đối 

lớn, tải lượng ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển cao. Tuy nhiên quãng đường di 

chuyển trong khuôn viên Cơ sở không xa khoảng dưới 01km do đó khí thải phát sinh 

chỉ mang tính chất cục bộ và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Cơ sở. 

Thêm nữa, diện tích cơ sở tương đối rộng vì vậy tác động của bụi và khí thải từ hoạt 

động của các phương tiện giao thông ra vào cơ sở là không đáng kể 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn tại cơ sở: Theo đánh giá tại báo cáo ĐTM 

đã được phê duyệt của Cơ sở năm 2021 thì tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động 

đun nấu từ bếp ăn ca của cơ sở là rất nhỏ, nguồn ô nhiễm được phân tán trên một diện 

tích rộng, nên ảnh hưởng do các hoạt động đun nấu từ bếp ăn ca của cơ sở đến môi 

trường không khí xung quanh là không đáng kể.  

- Bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bao gồm: 

+ Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất nền thủy tinh: bụi phát sinh từ công đoạn mài, 

đánh bóng; khí thải ( hơi axit, hơi bazo) phát sinh từ công đoạn làm sạch; nhiệt dư từ 

công đoạn tăng cường độ bền hóa. Theo đánh giá tại báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

của Cơ sở năm 2021 ta có: 

 Nồng độ bụi phát sinh tại các công đoạn mài, đánh bóng, làm sạch khi chưa áp 

dụng các biện pháp xử lý dao động từ khoảng 0,12-3,1 mg/m
3
/giờ. Tại các vị trí sản xuất 

trên nếu không có biện pháp giảm thiểu xử lý nồng độ bụi hầu như đều vượt ngưỡng hoặc 

gần ngưỡng so với giới hạn cho phép tại QCVN 02:2019/BYT của Bộ Y tế.  

 Các công đoạn làm sạch đều sử dụng các dung dịch hóa chất tẩy rửa (axit, 

kiềm) vì vậy trong phân xưởng sẽ có khả năng bị ô nhiễm hơi hóa chất. Nồng độ hơi 

axit (H2SO4) phát sinh dao động từ 0,09-1,82 mg/m
3
/giờ. Trong đó, tại khu vực OD máy 

IC của công đoạn đánh bóng lần 1 có nồng độ hơi axit vượt 1,82 lần so với giới hạn cho 

phép; khu vực line 6 của công đoạn làm sạch đĩa sau quá trình đánh bóng (1PCL) có 

nồng độ axit vượt 1,13 lần so với giới hạn cho phép, các vị trí sản xuất còn lại nồng độ 

hơi axit đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y tế.  

Nồng độ hơi bazơ phát sinh tại các công đoạn làm sạch và đánh bóng khi chưa áp 
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dụng các biện pháp xử lý dao động khoảng <12,5 mg/m
3
/giờ. Tại các vị trí sản xuất trên 

nếu không có biện pháp giảm thiểu thì nồng độ hơi bazơ đều vượt ngưỡng so với giới 

hạn cho phép tại QĐ 3733/2002/QĐ-BYT. 

Tại các công đoạn sản xuất trên, máy móc được thiết kế khép kín và có lắp đặt hệ 

thống chụp hút trên từng máy, hệ thống này có tác dụng hút hơi hóa chất trong máy và 

đưa về hệ thống xử lý khí thải để xử lý. Do đó, lượng hơi hóa chất phát tán ra môi 

trường khu vực sản xuất cũng như môi trường không khí xung quanh là không đáng kể. 

 Trong công đoạn tăng cường độ cứng sản phẩm, cơ sở sử dụng thiết bị gia 

nhiệt để gia nhiệt bằng điện cho dung dịch hóa chất lên khoảng 380
0
C trước khi cho đĩa 

vào để tăng cứng. Quá trình tôi cứng đĩa được thực hiện trong máy tôi cứng được khép 

kín đồng thời nhà xưởng được thiết kế theo kiểu nhà công nghiệp, có hệ thống điều hòa 

không khí nên nhiệt độ môi trường trong khu vực tăng cường độ cứng luôn đảm bảo 

tiêu chuẩn môi trường làm việc. 

+ Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất khay chứa đĩa bằng nhựa: bụi phát sinh từ 

công đoạn cắt khay chứa đĩa; khí thải ( hơi axit) phát sinh từ công đoạn ăn mòn. 

 Công đoạn cắt thô, cắt lỗ và cắt hình bánh răng trong hoạt động sản xuất khay 

chứa đĩa tạo ra các hạt bụi có kích thước nhỏ sẽ dễ dàng phát tán vào trong không khí, 

bay vào miệng, mắt, cơ thể và ảnh hưởng tới sức khỏe người công nhân trực tiếp làm 

việc tại bộ phận này. Theo như đánh giá tại báo cáo ĐTM của công ty năm 2021 thì 

nồng độ bụi tại khu vực cắt khay chứa dự báo khoảng 0,006 mg/m
3
/giờ thấp hơn so với 

giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT (≤0,3 mg/m
3
). Đồng thời, các công đoạn 

này đều được thực hiện trong máy cắt khép kín nên bụi không phát tán được vào không 

khí xung quanh mà được thu gom trực tiếp trong hệ thống làm việc của máy cắt. Do 

vậy, bụi từ công đoạn này không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sức 

khỏe của công nhân. 

 Công đoạn ăn mòn: Tại công đoạn ngâm khay chứa đĩa, các loại axit (HF và 

H2SO4) được pha ở một tỷ lệ nhất định để ngâm khay chứa đĩa trong máy ăn mòn. Theo 

kết quả tính toán tại báo cáo ĐTM của công ty năm 2021 cho thấy nồng độ axit HF phát 

sinh ra trong điều kiện xấu nhất khi không được chụp hút ra tại bể ăn mòn axit HF là 

14,69 mg/m
3
/giờ, axit H2SO4 là 80 mg/m

3
/giờ nồng độ hơi axit HF vượt nhiều lần so với 

quy định của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT, axit H2SO4
 
vượt nhiều lần so với QCVN 

03:2019/BYT. 

+ Bụi từ quá trình gia công phôi kim loại: Theo kết quả tính toán tại báo cáo ĐTM 

của công ty năm 2021 cho thấy  nồng độ bụi phát sinh tại quá trình này là khoảng 3.665 

mg/m
3
/giờ, lượng bụi phát sinh tại buồng cắt vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần tuy 

nhiên đặc điểm của buồng cắt là kín và được thiết kế thiết bị thu hồi bụi đi kèm nên bụi 

không phát tán ra ngoài môi trường và ít ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân làm 

việc trong cơ sở.   
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+ Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất miếng đệm bằng thủy tinh: bụi phát sinh từ 

công đoạn mài, đánh bóng; khí thải ( hơi axit) phát sinh từ công đoạn ăn mòn; khí thải ( 

hơi axit, hơi bazo) phát sinh từ công đoạn làm sạch. 

 Công đoạn mài thô bề mặt của quá trình sản xuất miếng đệm thủy tinh: Theo 

kết quả tính toán tại báo cáo ĐTM của công ty năm 2021 cho thấy nồng độ bụi phát sinh 

tại công đoạn này vào khoảng 0,0675 mg/m
3
/giờ nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 02:2019/BYT của Bộ Y tế (≤0,3 mg/m
3
). 

 Công đoạn xử lý bề mặt bằng hóa chất của quá trình sản xuất miếng đệm thủy 

tinh: Hóa chất sử dụng tại công đoạn này là các loại axit (HF và H2SO4) được pha ở một 

tỷ lệ nhất định. Theo kết quả tính toán tại báo cáo ĐTM của công ty năm 2021 cho thấy 

nồng độ axit HF phát sinh ra trong điều kiện xấu nhất khi không được chụp hút ra tại bể 

ăn mòn axit HF là 13,78 mg/m
3
/giờ, axit H2SO4 là 75 mg/m

3
/giờ nồng độ hơi axit HF 

vượt nhiều lần so với quy định của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT, axit H2SO4
 
vượt nhiều lần 

so với QCVN 03:2019/BYT. 

 Công đoạn làm sạch miếng đêm bằng thủy tinh: Các công đoạn làm sạch đều sử 

dụng các dung dịch hóa chất tẩy rửa vì vậy trong phân xưởng sẽ có khả năng bị ô nhiễm 

hơi hóa chất. Theo kết quả tính toán tại báo cáo ĐTM của công ty năm 2021 cho thấy 

nồng độ hơi axit phát sinh khoảng 0,25 mg/m
3
/giờ nằm trong giới hạn cho phép của Bộ 

Y tế, nồng độ hơi bazơ khoảng 2,81 mg/m
3
/giờ vượt nhiều lần so với quy định của bộ Y 

tế (QĐ 3733/2002/QĐ-BYT). 

+ Bụi từ quá trình nghiền miếng vụn thủy tinh tại máy nghiền phế liệu: Theo kết 

quả tính toán tại báo cáo ĐTM của công ty năm 2021 cho thấy nồng độ bụi phát sinh 

vào khoảng 555,555 mg/m
3
/giờ. Theo QCVN 02:2019/BYT giới hạn hàm lượng bụi 

trong nhà xưởng sản xuất không quá 8 mg/m
3
. Như vậy, lượng bụi phát sinh tại hoạt 

động nghiền mảnh vụn thủy tinh vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần, tuy nhiên đặc 

điểm của buồng nghiền thủy tinh là kín và được thiết kế thiết bị thu hồi bụi đi kèm nên 

bụi không phát tán ra ngoài môi trường và ít ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân làm 

việc trong cơ sở. 

Bụi phát sinh trong dây chuyền sản xuất có kích thước nhỏ dễ phát tán vào không 

khí, nếu không có biện pháp thu gom xử lý thì sẽ gây tác động xấu đến sức khỏe của 

công nhân lao động tại nhà máy. 

2.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải trước xử lý của cơ sở 
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Bảng 3.19: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải trƣớc xử lý của cơ sở 

STT Tên hệ thống 

xử lý 

Ký hiệu Công 

suất 

(m
3
/h) 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom  

(từ nguồn phát sinh về hệ thống xử lý khí thải) 

Chụp hút tại các đầu máy Đƣờng ống thu gom 

Kết cấu 
Kích thƣớc 

(mm) 

Số lƣợng  

( chiếc) 
Kết cấu Kích thƣớc (mm) 

Tổng chiều 

dài (m) 

1 Hệ thống xử 

lý hơi axit 

SRB 01 9.000 Nhựa 250 12 Ống nhựa D400x400 73 

D700x500 100 

D600x600 6 

2 Hệ thống xử 

lý hơi bazơ 

SRB 02 7.200 Nhựa 200 12 Ống nhựa D600x500 77 

3 Hệ thống xử 

lý hơi axit 

SRB 03 7.200 Nhựa 250 12 Ống nhựa D600x500 

 

85 

4 Hệ thống xử 

lý hơi bazơ 

SRB 04 21.600 Nhựa 200 42 Ống nhựa D1000x700 5 

D900x700 73 

160 6 D700x500 80 

5 Hệ thống xử 

lý hơi axit 

SRB 05 3.600 Nhựa 200 7 Ống nhựa D400x400 75 

100 1 

160 2 

6 Hệ thống xử 

lý hơi axit 

SRB 06 3.600 Nhựa 250 1 Ống nhựa D500x400 

 

90 

200 1 

7 Hệ thống xử 

lý hơi bazơ 

SRB 07 6.000 Nhựa 200 5 Ống nhựa D700x500 

 

80 
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2.3. Công trình xử lý bụi và khí thải đã được lắp đặt tại cơ sở 

Hệ thống xử lý bụi, khí thải sản xuất của Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Hưng Yên xác nhận theo Giấy xác nhận số 02/GXN-STNMT ngày 

03/2/2016 đối với 7 hệ thống xử lý khí thải sản xuất trong đó có 4 hệ thống xử lý hơi 

axit, 3 hệ thống xử lý hơi bazơ bằng phương pháp hấp thụ nước. 

 Trong khu vực sản xuất của nhà máy, các chụp hút được đặt phía trên thiết bị 

mài, đánh bóng dọc theo dây chuyền sản xuất. Khí thải được quạt hút (SCRUBBER) tập 

trung về ống góp chung rồi đưa đến thiết bị xử lý theo sơ đồ sau:  

 

Quy trình xử lý bụi, khí thải của Cơ sở được minh họa ở hình vẽ sau: 

Khí thải 

Chụp hút 

Quạt hút 

Buồng xử lý khí Bể hấp thụ 

Bể nước thải SS 
Ống phóng không 

Khí sạch theo quy chuẩn 

thải ra môi trường 

Hình 3.13. Sơ đồ xử lý khí thải tại Cơ sở 

HTXL NTSX 

Nước sạch 
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* Thuyết minh quy trình: 

 Khí thải (dòng 2 và dòng 3) từ các phân xưởng trong nhà máy được xử lý theo 

nguyên tắc hấp thụ, bụi và chất ô nhiễm trong khí thải được dung môi bằng nước giữ 

lại, khí sạch theo ống phóng không ra ngoài. Nước thải sẽ được xả ra bể chứa nước thải 

(gồm có nước thải chứa axit và nước thải chứa kiềm) sau đó sẽ được bơm đổ chung về 

hệ thống xử lý nước thải SS của nhà máy để xử lý. (Sơ đồ xử lý khí thải của Cơ sở được 

minh họa chi tiết ở phần phụ lục của báo cáo). 

Khí thải từ các phân xưởng được phân luồng thành 3 dòng khác nhau: 

- Dòng 1: Dòng khí phóng không, khí thải thuộc dòng này không phải xử lý do 

không chứa các chất ô nhiễm và thường được hút từ các phân xưởng không chứa hơi 

HTXL nước thải 

sản xuất 

Hình 3.14. Quy trình xử lý bụi, khí thải 

Bể hấp thụ 
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axit hay hơi bazơ bởi hệ thống chụp hút đặt tại các phân xưởng và quạt hút có công suất 

111.600 m
3
/h. Quạt hút cho dòng khí thải này thực hiện với mục đích làm thông thoáng 

nhà xưởng. Khí thải này được hệ thống ống dẫn đưa vào ống phóng không. 

- Dòng 2: Dòng khí thải từ phòng sạch 1, 2, phòng mài bóng và phòng tự động 

kiểm tra quang học chứa hơi axit có lưu lượng khoảng 23.400 m
3
/h được quạt hút có 

công suất lớn khoảng 34.600 m
3
/h theo đường ống hút riêng đưa đến hệ thống xử lý khí 

thải. Hệ thống xử lý khí thải hoạt động theo nguyên tắc hấp thụ, bụi và các chất ô nhiễm 

trong khí thải được dung môi giữ lại, khí sạch theo ống phóng không ra ngoài. Dung 

môi sử dụng để hấp thụ ở đây là nước. Thiết bị sử dụng ở đây là tháp rỗng hoạt động 

theo nguyên lý khí đi từ dưới lên trên, chất lỏng đi từ trên xuống dạng phun mưa để hiệu 

suất xử lý là tối ưu. Khí thải đạt tiêu chuẩn sau khi qua tháp rửa sẽ ra ngoài. Nước thải 

sẽ được xả ra bể và bơm đến hệ thống trung hòa nước thải với dòng nước thải hấp thụ 

hơi bazơ và đưa quay lại hệ thống xử lý khí thải. 

- Dòng 3: Dòng khí thải từ các phòng sạch 1, 2, phòng mài bóng và phòng tự 

động  kiểm tra quang học chứa hơi bazơ có lưu lượng khoảng 34.800 m
3
/h được quạt 

hút có công suất lớn khoảng 48.240 m
3
/h theo đường ống hút riêng đưa đến hệ thống xử 

lý khí thải. Hệ thống xử lý khí thải hoạt động theo nguyên tắc hấp thụ, bụi và các chất ô 

nhiễm trong khí thải được dung môi giữ lại, khí sạch theo ống phóng không ra ngoài. 

Dung môi sử dụng để hấp thụ ở đây là nước. Thiết bị sử dụng ở đây là tháp rỗng hoạt 

động theo nguyên lý khí đi từ dưới lên, chất lỏng đi từ trên xuống dạng phun mưa để 

tăng bề mặt tiếp xúc pha giữa pha khí và pha lỏng, tăng hiệu quả hấp thụ của pha lỏng 

để hiệu quả xử lý là tối ưu. Khí thải đạt tiêu chuẩn sau khi qua tháp rửa sẽ ra ngoài. 

Nước thải sẽ được xả ra bể và bơm đến hệ thống trung hòa nước thải với dòng nước thải 

hấp thụ hơi axit và đưa quay lại hệ thống xử lý khí thải. 

Nước thải từ thiết bị lọc bụi được đưa vào hệ thống xử lý nước thải của công ty. 

Thiết bị lọc bụi ướt còn có tác dụng hút và xử lý phần lớn các khí, hơi hóa chất dùng 

trong quá trình sản xuất. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B được 

dẫn theo ống phóng không thải ra ngoài môi trường.  

Thông số kỹ thuật của thiết bị trong HTXL khí thải:  

Bảng 3.20: Thông số kỹ thuật của thiết bị trong HTXL khí thải 

Stt Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải 

Kí hiệu 

Công 

suất 

(m
3
/h) 

Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

1 

Hệ thống 

xử lý hơi 

axit 

SRB 01 9.000 

- Ống phóng không: chất liệu thép, chiều 

cao 4,5m, đường kính miệng ống 0,55m 

- Quạt hút: 2 chiếc, công suất 6.300m
3
/h/ 

chiếc 

- Bơm tuần hoàn: 1 chiếc 

Thái 

Lan 
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Stt Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải 

Kí hiệu 

Công 

suất 

(m
3
/h) 

Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

- Đường ống hút: kích thước D219,1 

- Buồng xử lý khí: chất liệu thép, chiều 

cao 5,3m, đường kính 1,4m 

2 

Hệ thống 

xử lý hơi 

bazơ 

SRB 02 7.200 

- Ống phóng không: chất liệu thép, chiều 

cao 4,5m, đường kính miệng ống 0,5m 

- Quạt hút: 2 chiếc, công suất 5.000m
3
/h/ 

chiếc 

- Bơm tuần hoàn: 1 chiếc 

- Đường ống hút: kích thước D219,1 

- Buồng xử lý khí: chất liệu thép, chiều 

cao 5,2m, đường kính 1,2m 

Thái 

Lan 

3 

Hệ thống 

xử lý hơi 

axit 

SRB 03 7.200 

- Ống phóng không: chất liệu thép, chiều 

cao 4,5m, đường kính miệng ống 0,5m 

- Quạt hút: 2 chiếc, công suất 5.000m
3
/h/ 

chiếc 

- Bơm tuần hoàn: 1 chiếc 

- Đường ống hút: kích thước D219,1 

- Buồng xử lý khí: chất liệu thép, chiều 

cao 5,2m, đường kính 1,2m 

Thái 

Lan 

4 

Hệ thống 

xử lý hơi 

bazơ 

SRB 04 
21.60

0 

- Ống phóng không: chất liệu thép, chiều 

cao 4,5m, đường kính miệng ống 0,78m 

- Quạt hút: 2 chiếc, công suất 

15.120m
3
/h/ chiếc 

- Bơm tuần hoàn: 1 chiếc 

- Đường ống hút: kích thước D273 

- Buồng xử lý khí: chất liệu thép, chiều 

cao 5,55m, đường kính 2m 

Thái 

Lan 

5 

Hệ thống 

xử lý hơi 

axit 

SRB 05 3.600 

- Ống phóng không: chất liệu thép, chiều 

cao 4,5m, đường kính miệng ống 0,4m 

- Quạt hút: 2 chiếc, công suất 3.000m
3
/h/ 

chiếc 

- Bơm tuần hoàn: 1 chiếc 

- Đường ống hút: kích thước D219,1 

- Buồng xử lý khí: chất liệu thép, chiều 

cao 5,35m, đường kính 1m 

Thái 

Lan 
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Stt Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải 

Kí hiệu 

Công 

suất 

(m
3
/h) 

Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

6 

Hệ thống 

xử lý hơi 

axit 

SRB 06 3.600 

- Ống phóng không: chất liệu thép, chiều 

cao 4,5m, đường kính miệng ống 0,4m 

- Quạt hút: 2 chiếc, công suất 3.000m
3
/h/ 

chiếc 

- Bơm tuần hoàn: 1 chiếc 

- Đường ống hút: kích thước D219,1 

- Buồng xử lý khí: chất liệu thép, chiều 

cao 5,35m, đường kính 1m 

Thái 

Lan 

7 

Hệ thống 

xử lý hơi 

bazơ 

SRB 07 6.000 

- Ống phóng không: chất liệu thép, chiều 

cao 4,55m, đường kính miệng ống 0,45m 

- Quạt hút: 2 chiếc, công suất 4.000m
3
/h/ 

chiếc 

- Bơm tuần hoàn: 1 chiếc 

- Đường ống hút: kích thước D219,1 

- Buồng xử lý khí: chất liệu thép, chiều 

cao 5,3m, đường kính 1,2m 

Thái 

Lan 

8 
Bể chứa 

nước 
- - 

- Vật liệu BTCT 

- Thể tích: 400m
3 

- Số lượng 02 bể 

Việt 

Nam 

 

  

Hình 3.15. Hình ảnh các hệ thống xử lý khí thải tại Cơ sở 

* Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: quá trình vận hành các hệ 

thống xử lý bụi, khí thải của công ty không sử dụng đến hóa chất. 
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* Hồ sơ bản vẽ thiết kế đối với các công trình xử lý bụi, khí thải: được đính 

kèm tại phần phụ lục của báo cáo. 

2.4. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

* Biện pháp xử lý bụi trong công đoạn cắt khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh: 

Đối với hoạt động sản xuất khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh trong công đoạn đánh 

bóng sản phẩm có phát sinh bụi thủy tinh trong quá trình cắt tấm nguyên liệu. Nhà máy 

sử dụng 06 máy cắt công nghệ cao có kèm thiết bị thu hồi bụi với công nghệ quét bụi tự 

động trong máy và cấu trúc máy khép kín nên bụi không phát sinh ra ngoài môi trường, 

giảm thiểu tối đa lượng bụi gây tác động ra bên ngoài. Quy trình xử lý bụi thủy tinh 

được thực hiện theo sơ đồ sau:  

 

Thuyết minh quy trình: Bụi trong công đoạn cắt khay bằng nhựa để chứa đĩa thủy 

tinh được thu gom bằng chổi quét tự động trong máy và đưa vào thiết bị góp bụi của 

máy công nghệ cao. Lượng bụi này sẽ được công nhân nhà máy thu gom hàng ngày và 

đưa vào khu lưu giữ tạm thời chất thải rắn của nhà máy sau đó được đơn vị có chức 

năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. Khí sạch được thoát ra nhà xưởng. 

* Biện pháp xử lý bụi trong công đoạn cắt phôi kim loại 

Trong quá trình sản xuất sản phẩm bằng kim loại, Cơ sở sử dụng 01 máy cắt 

công nghệ laser để cắt tấm kim loại. Nguyên lý hoạt động của máy cắt là sử dụng nguồn 

laser hội tụ để làm nóng chảy vật liệu, tạo ra vết cắt với chất lượng bề mặt tốt. Đồng 

thời trong quá trình cắt nhà máy có sử dụng 1 lượng bột chống bám dính. Do đó, trong 

quá trình cắt có phát sinh 1 lượng bụi kim loại và bột chống bám dính. Nhà máy sử 

dụng máy cắt công nghệ cao kèm thiết bị thu hồi bụi và cấu trúc máy khép kín nên bụi 

không phát sinh ra ngoài môi trường, giảm thiểu tối đa lượng bụi gây tác động ra bên 

ngoài. Quy trình thu hồi bụi được thực hiện như sau: 

Bụi  

Chổi quét 

Thiết bị góp bụi của 

máy công nghệ cao 
Bụi thu gom 

Khí sạch thoát ra 

nhà xưởng 

Hình 3.16. Sơ đồ quy trình xử lý bụi trong công đoạn cắt khay 

bằng nhựa để chứa đĩa thủy tinh 
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Thuyết minh quy trình: Bụi trong công đoạn cắt phôi kim loại được hệ thống thiết 

bị hút lọc bụi có bộ lọc bụi dẫn vào bên trong nhờ quạt hút. Do tốc độ của dòng khí 

giảm đột ngột nên phần lớn hạt bụi mất động năng và rơi trực tiếp xuống phễu. Những 

bụi mịn, nhỏ còn lại sẽ được bám vào bộ lọc bụi, do áp suất âm của khí từ quạt tạo ra, 

khi hạt bụi bám dày đặt trên bộ lọc sẽ được hệ thống rũ bụi bằng khí nén rũ bụi xuống 

phiễu. Quá trình được thực hiện hoàn toàn tự động, khí sạch được thoát ra nhà xưởng. 

Trong suốt quá trình hoạt bụi rơi xuống phễu sẽ được vận chuyển bằng vít tải xả vào các 

thùng chứa bụi định kỳ được thu gom và thuê xử lý theo đúng quy định. Bộ lọc bụi, lọc 

khí được sử dụng và định kỳ thay thế nhằm tăng hiệu suất xử lý với tần suất thay thế 

định kỳ hàng năm. 

Máy hút, lọc bụi có model FCN-45, kích thước 1.268x660x1.827 mm, công suất là 

3kW và 6 bộ lọc bụi (loại FCQ-28027) có đường kính 220mm, chiều dài 750mm, vật 

liệu bằng vải không dệt.   

* Biện pháp xử lý bụi tại công đoạn nghiền mảnh vụn thủy tinh thải 

Trong quá trình nghiền mảnh vụn thủy tinh thải có phát sinh 1lượng bụi, Cơ sở sử 

dụng 1 máy nghiền tự động, khép kín, cấu tạo máy nghiền được thiết kế các tấm che an 

toàn, có kèm bộ thu hồi bụi nên bụi không phát sinh ra ngoài môi trường, giảm thiểu tối 

đa lượng bụi gây tác động ra bên ngoài. Quy trình thu hồi bụi được thực hiện như sau: 

Bụi  

Quạt hút 

Bộ lọc bụi kèm máy cắt 

laser 
Bụi thu gom 

Khí sạch ra nhà xưởng 

 

Hình 3.17. Sơ đồ quy trình xử lý bụi trong công đoạn cắt phôi kim loại 
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Thuyết minh quy trình: Bụi trong công đoạn nghiền mảnh vụn thủy tinh thải 

được hệ thống thiết bị hút lọc bụi có filter lọc bụi dẫn vào bên trong nhờ quạt hút. Do 

tốc độ của dòng khí giảm đột ngột nên phần lớn hạt bụi mất động năng và rơi trực tiếp 

xuống phễu. Những bụi mịn, nhỏ còn lại sẽ được bám vào bộ filter lọc bụi, do áp suất 

âm của khí từ quạt tạo ra, khi hạt bụi bám dày đặt trên filter lọc sẽ được hệ thống rũ bụi 

bằng khí nén rũ bụi xuống phiễu. Quá trình được thực hiện hoàn toàn tự động, khí sạch 

được thoát ra nhà xưởng. Trong suốt quá trình hoạt động bụi rơi xuống phễu sẽ được 

vận chuyển bằng vít tải xả vào các thùng chứa bụi định kỳ được thu gom và thuê xử lý 

theo đúng quy định. Filter lọc bụi, lọc khí được sử dụng và định kỳ thay thế nhằm tăng 

hiệu suất xử lý với tần suất thay thế filter là 6 tháng/lần.  

Bộ lọc bụi đi kèm máy nghiền mảnh vụn thủy tinh là một hệ thống khép kín có 

model IS-15, kích thước 649x649x1462 mm, công suất 0,75 kW, thể tích 20 lít, đường 

kính ống hút 125 mm, bên trong có 01 bộ lọc bụi, diện tích bộ lọc bụi là 4,1 m
2
. 

  

Thiết bị nghiền mảnh vụn thủy tinh thải Hệ thống lọc bụi đi kèm thiết bị nghiền 

thủy tinh 

Hình 3.19. Hình ảnh hệ thống lọc bụi đi kèm máy nghiền thủy tinh tại Cơ sở 

Bụi  

Quạt hút 

Bộ lọc bụi kèm máy 

nghiền 
Bụi thu gom 

Khí sạch ra nhà xưởng 

 

Hình 3.18. Sơ đồ quy trình xử lý bụi trong công đoạn nghiền mảnh vụn thủy tinh 

 

Hệ thống lọc bụi đi kèm 

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

*) Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường của Cơ sở 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh ra chủ yếu là từ các 

hoạt động hàng ngày của cán bộ công nhân viên, hoạt động của nhà ăn và bùn cặn của 

hệ thống bể tự hoại ba ngăn. Thành phần chất thải sinh hoạt phần lớn là các chất hữu cơ 

dễ phân huỷ (như rau, thức ăn thừa, vỏ hoa quả,…). Ngoài ra, còn có một phần nhỏ các 

loại bao bì thực phẩm và các phế thải từ văn phòng, giấy vệ sinh, bao bì ni long, nhựa.... 

Khi Cơ sở đi vào hoạt động công suất tối đa cần khoảng 5.000 người, dự báo lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở cần thuê xử lý là 25.887 kg/tháng. 

Chủng loại, khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở: 

Bảng 3.21: Khối lƣợng chất thải sinh hoạt của Cơ sở 

Stt Tên chất thải 
Khối lƣợng phát sinh  

kg/tháng kg/năm 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 25.887 310.649 

2 Phân bùn bể phốt 91.427 1.097.125 

Tổng 117.314 1.407.774 

 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của Cơ 

sở bao gồm: Vỏ bao bì đựng nguyên vật liệu, các giá kệ bằng gỗ, nhựa, kim loại thải, 

giày, ủng, găng tay, tấm cao su (padto), khẩu trang,.....  

Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở: 

Bảng 3.22: Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng của Cơ sở 

Stt Loại chất thải 
Khối lƣợng  

(kg/năm) 

1 Thủy tinh thải 1.445.961 

2 Muối thải 14.369 

3 
Rác thải công nghiệp không dính thành phần nguy hại (giày, 

ủng, găng tay, tấm cao su, khẩu trang, bàn chải,…) 
938.277 

4 Bùn thải từ các quá trình xử lý nước thải sinh hoạt 6.426.376 

5 Hỗn hợp chất thải xây dựng và phá dỡ 2.033 

6 Kim loại phế liệu (sắt phế liệu, thép không gỉ phế liệu) 323.151 

7 
Kim loại phế liệu (Bavia kim loại phát sinh từ quá trình cắt 

phôi kim loại tại công đoạn sản xuất sản phẩm bằng kim loại) 
115.000 

8 
Nhựa phế liệu (Vỏ phuy, pallet nhựa, thùng nhưa, tấm nhựa, 

hộp nhựa phế liệu màu xanh,...) 
506.062 
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Stt Loại chất thải 
Khối lƣợng  

(kg/năm) 

9 Bìa phế liệu 129.909 

10 Giấy vụn phế liệu 3.108 

11 Giấy copy phế liệu 2.342 

12 Nilon trắng phế liệu 11.112 

13 Gỗ (pallet gỗ, tấm gỗ, mảnh gỗ vụn, gỗ từ thùng máy,…) 101.838 

Tổng 10.019.538 

 

Ghi chú: Khối lượng thủy tinh thải, miếng đệm bằng giấy (rác thải công nghiệp 

không dính thành phần nguy hại) dự kiến phát sinh trong 1 năm trong bảng này đã bao 

gồm khối lượng chất thải xuất khẩu ra nước ngoài (Nhật Bản, các nước khác) và xử lý 

tại Việt Nam. 

*) Công trình, thiết bị lƣu giữ, xử lý chất thải thông thƣờng 

Chất thải rắn sinh hoạt 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt được tập trung vào kho lưu trữ của Công ty sau 

đó hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng tới thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

- Đối với biện pháp xử lý thức ăn thừa: Nhà thầu nấu ăn của Công ty đã ký hợp 

đồng chuyển giao cho đơn vị được cấp phép thủ tục về môi trường theo quy định. Hợp 

đồng ký kết được đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo. 

- Công ty thành lập tổ vệ sinh chuyên quét dọn, thu gom và phân loại rác thải, tập 

trung vào nơi quy định. 

- Chất thải sinh hoạt phát sinh tại các khu vực văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà 

tắm, hành lang xưởng được thu gom vào các thùng chứa có gắn nhãn hiển thị, có nắp đậy 

có dung tích 45 lít và 150 lít, để tránh sự phân huỷ của các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ 

sinh học gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ cộng đồng do mùi hôi và nước rỉ rác, ... 

 - Hàng ngày, công nhân dọn vệ sinh của nhà máy thu gom chất thải từ các thùng 

nhỏ, tập trung về các thiết bị thu gom đặt tại một khu vực riêng có diện tích khoảng 

53m
2
 tại khu lưu giữ chất thải của Cơ sở. Các loại chất thải có thể tái chế, tái sử dụng 

được thu gom lại và bán cho các cơ sở tái chế. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi thu gom, 

phân loại được bàn giao lại cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. 

 - Ngoài lượng chất thải sinh hoạt trên thì lượng bùn thải từ hệ thống bể thu gom 

nước thải sinh hoạt, bể tự hoại 3 ngăn, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

phát sinh hàng ngày cũng nằm trong thành phần của chất thải sinh hoạt. Định kỳ công ty  
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thuê đơn vị đủ chức năng để hút cặn từ các bể này. 

 - Công ty ký hợp đồng mua bán phế liệu tái chế với các đơn vị có chức năng. Hợp 

đồng  được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo. 

 

Hình 3.20. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải sinh hoạt tại Cơ sở 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải công nghiệp thông thường được phân loại như sau: 

 - Đối với những phế liệu có thể tái chế như bìa carton, giấy vụn, giấy copy phế 

liệu, nilon trắng, nhựa phế liệu (khay, hộp nhựa, case nhựa hỏng,...), sắt phế liệu (sắt 

vụn, khung sắt phế liệu, ...), thép không gỉ phế liệu (inox), gỗ phế liệu (từ thùng máy, 

pallet gỗ phế liệu,...),... được thu gom và chuyển về khu lưu giữ chất thải của cở sở, 

định kỳ chuyển giao cho các đơn vị thu mua phế liệu để tái chế. Hiện tại, Công ty 

TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II đã ký hợp đồng mua bán phế liệu tái chế với các 

đơn vị có chức năng. (Các Hợp đồng mua bán, thu gom được đính kèm tại phụ lục của 

Báo cáo). 

- Đối với những chất thải thông thường không tái chế được, được thu gom vào các 

thiết bị chứa dung tích 150 lít, 240 lít,... và có gắn nhãn, định kỳ chuyển giao cho các đơn 

vị có đủ chức năng thu gom và xử lý. Hiện tại, Công ty đang ký hợp đồng với các đơn vị 

xử lý chất thải thông thường thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo quy định. 

(Các Hợp đồng mua bán, thu gom được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo). 

- Đối với chất thải thông thường là thủy tinh thải và miếng đệm bằng giấy (rác thải 

công nghiệp không dính thành phần nguy hại): một phần được Công ty xuất khẩu ra 

nước ngoài (Nhật Bản, các nước khác) góp phần tăng cường việc tái chế chất thải, giảm 
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gánh nặng môi trường tại Việt Nam; phần không xuất khẩu sẽ được thu gom chuyển về 

khu vực lưu giữ chất thải của công ty và chuyển giao cho các đơn vị tại Việt Nam để xử 

lý theo quy định: 

+ Đối với xuất khẩu thủy tinh thải: 

 Xuất khẩu thủy tinh thải phát sinh trong quá trình sản xuất ra nước ngoài: theo 

công văn số 750/STNMT-QLMT ngày 20/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hưng Yên thì thủy tinh thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Công ty sau khi được 

Công ty sơ chế cơ học, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng là chất thải rắn thông thường và 

được quản lý như sản phẩm, hàng hóa. Công ty được phép chuyển giao thủy tinh thải cho 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/1/2022. 

Thủy tinh thải phát sinh trong quá trình sản xuất cũng có thể được nghiền nhỏ 

trước khi xuất khẩu ra nước ngoài. 

+ Đối với xuất khẩu miếng đệm bằng giấy (là 1 loại giấy ngăn cách giữa các tấm 

nguyên liệu để tránh va chạm làm ảnh hưởng đến chất lượng của nguyên liệu) sẽ được 

xuất khẩu ra nước ngoài. 

- Khu lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường có diện tích khoảng 195 m
2
 

chia thành 3 ngăn đảm bảo lưu chứa toàn bộ lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh trong 

quá trình hoạt động của Cơ sở.  

 

  

Hình 3.21. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường của cơ sở  

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

*) Nguồn phát sinh chất thải nguy hại của cơ sở 

Nguồn phát sinh và khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở được thể hiện trong 

bảng sau: 
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Bảng 3.23: Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở  

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lƣợng 

(kg/năm)  

Nguồn phát sinh 

1 

Các loại dịch cái thải từ quá 

trình chiết tách (mother liquor), 

dung dịch tẩy rửa và dung môi 

hữu cơ thải khác - Cồn thải 

(IPA) 

03 07 03 1.075.360 

Công đoạn làm sạch, 

công đoạn phủ lớp dẫn 

điện 

2 

Bùn nghiền và đánh bóng thủy 

tinh có các thành phần nguy 

hại 

06 01 03 559.603 
Công đoạn đánh bóng, 

mài 

3 

Dung dịch nước tẩy rửa thải có 

các thành phần nguy hại (dung 

dịch mài kính coolant thải, 

dung dịch tẩy rửa thải) 

07 01 06 2.943.787 

Công đoạn mài, đục lỗ, 

vát cạnh, đánh bóng, làm 

sạch 

4 
Nhựa trao đổi ion đã bão hòa 

hay đã qua sử dụng 
12 06 01 22.285 Hệ thống xử lý nước cấp 

5 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý 

nước thải công nghiệp 

12 06 05 8.730.382 Xử lý nước thải sản xuất 

6 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm 

cả chất thải sắc nhọn) 
13 01 01 65 

Phòng y tế: Chăm sóc 

sức khỏe CBVNV 

7 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 145 

Hoạt động thắp sáng, Xử 

lý nước cấp 

8 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 19.210 

Sửa chữa, bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị 

9 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 01 77.658 

Các công đoạn như mài, 

đánh bóng, làm sạch, 

hoạt động vận hành 

HTXL nước thải… 

10 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 02 74.524 

Các công đoạn sản xuất, 

hoạt động PCCC 

11 Bao bì nhựa cứng (đã chứa 18 01 03 84.094 Công đoạn mài, đánh 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lƣợng 

(kg/năm)  

Nguồn phát sinh 

chất khi thải ra là CTNH) thải bóng, làm sạch, đục lỗ, 

vát cạnh, hoạt động vận 

hành HTXL  nước thải… 

12 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại (than hoạt 

tính, lõi lọc, giẻ lau dính dầu 

và hóa chất, vật liệu dính 

dầu,...) 

18 02 01 380.179 

Quá trình xử lý nước 

thải, bảo dưỡng máy 

móc; thiết bị 

13 

Thiết bị thải có các bộ phận, 

linh kiện điện tử (trừ bản mạch 

điện tử không chứa các chi tiết 

có các thành phần nguy hại) 

19 02 05 12.623 
Sửa thiết bị, loại bỏ các 

thiết bị lỗi hỏng 

14 

Bao bì mềm thải (không chứa 

hóa chất nông nghiệp có gốc 

halogen hữu cơ) 

14 01 05 18 

Hoạt động chăm sóc cây 

xanh trong khuôn viên 

nhà máy 

15 Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 37 
Các công đoạn sản xuất, 

sửa thiết bị,… 

16 Ắc quy chì thải 19 06 01 2.303 
Các công đoạn sản xuất, 

sửa thiết bị,… 

17 Pin Ni-Cd thải 19 06 02 7 
Các công đoạn sản xuất, 

sửa thiết bị,… 

18 Hộp chứa mực in thải 08 02 04 80 
Các công đoạn sản xuất, 

sửa thiết bị,… 

19 Axit thải 02 01 06 117.795 Các công đoạn sản xuất 

20 Bazơ thải 02 02 02 710 Các công đoạn sản xuất 

21 

Các loại chất thải khác có các 

thành phần nguy hại vô cơ và 

hữu cơ 

19 12 03 195.570 
Các công đoạn sản xuất, 

sửa thiết bị,… 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lƣợng 

(kg/năm)  

Nguồn phát sinh 

22 

Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và 

gốm sứ thải (hỗn hợp hay phân 

lập) có các thành phần nguy 

hại 

11 01 01 4.677 
Các công đoạn hoạt động 

tại Cơ sở 

23 Cặn sơn, sơn thải 08 01 01 191 
Các công đoạn hoạt động 

tại Cơ sở 

Tổng 14.300.763  

 

*)  Biện pháp giảm thiểu do tác động của chất thải nguy hại 

- Tại khu vực sản xuất, văn phòng, hành lang, bố trí thùng đựng chất thải nguy 

hại dung tích 150 lít và 240 lít,... có dán nhãn “Chất thải nguy hại” để phân biệt với 

thùng chứa chất thải rắn thông thường. Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom, phân 

loại và tập kết ra khu lưu giữ chất thải nguy hại, định kỳ chuyển giao cho các đơn vị đủ 

chức năng để thu gom và xử lý. 

- Kho chứa chất thải nguy hại: Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại 

với diện tích khoảng 391 m
2
. Khu lưu giữ chất thải nguy hại được đổ nền cứng bằng 

BTCT, được thiết kế thông thoáng, có mái che tránh mưa và được phân khu và có dấu 

hiệu cảnh báo rõ ràng đảm bảo theo các yêu cầu của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/1/2022 thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 

- Biện pháp xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu 

gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh theo quy định của 

pháp luật. (Các Hợp đồng mua bán, thu gom được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo). 
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Hình 3.22. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở  

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

*) Nguồn phát sinh: 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao 

thông: tại cơ sở có một lượng các phương tiện giao thông (xe vận chuyển hàng hóa, xe 

của cán bộ công nhân viên, ...) ra vào nhà máy. Vì vậy, cường độ tiếng ồn phát sinh sẽ 

ảnh hưởng đến công nhân viên làm việc trong cơ sở. Nhìn chung, mức độ ảnh hưởng 

của tiếng ồn của các phương tiện giao thông ít, chỉ mang tính cục bộ do lượng xe ra vào 

không tập trung cùng một lúc. 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động của máy móc thiết bị trong quá trình sản 

xuất: Theo báo cáo ĐTM năm 2021 của cơ sở thì nguồn ồn phát sinh lớn nhất trong dây 

chuyền là khu cắt và khu đánh bóng ( dao động khoảng 80-83 dBA). Ngoài ra, độ ồn 

còn phụ thuộc vào dây chuyền lắp ráp tại mỗi xưởng. Nếu xét riêng từng công đoạn thì 

nguồn ồn không đáng kể nhưng ở trong một dây chuyền sản xuất liên tục nguồn ồn sẽ 

cộng hưởng và gây ra ồn rất lớn nếu không có những biện pháp hạn chế thì sẽ gây ảnh 

huởng đến thính giác của công nhân làm việc trực tiếp trong phân xuởng sản xuất. 

*) Biện pháp giảm thiểu: 

- Cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu như bố trí phòng kín nên âm thanh không 

ra bên ngoài rất nhỏ, trang bị bảo hộ lao động hợp lý cho công nhân trực tiếp sản xuất.  

- Cơ sở sử dụng các loại máy móc, thiết bị nhập khẩu hiện đại nên tiếng ồn và độ 

rung sẽ được hạn chế. Ngoài ra, Cơ sở sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tham 

gia sản xuất trong Nhà máy. 
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- Bên cạnh đó, Cơ sở sẽ thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, công cụ bôi 

trơn và các chi tiết chuyển động như: trục quay, ổ bi, ... giảm thấp nhất mức ồn, độ rung 

gây ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động.  

- Cấm các xe chở quá tải trọng quy định để giảm thiểu rung động. 

- Trồng cây xanh quanh khu vực Nhà máy, hiện Cơ sở đã hoàn thành việc trồng 

cây xanh, cỏ trong khuôn viên của Nhà máy để giảm lượng bức xạ mặt trời, giảm tiếng 

ồn, ngăn bụi phát tán ra bên ngoài Nhà máy, đồng thời còn tạo thẩm mỹ và cảnh quan 

môi trường. 

Tổng diện tích cây xanh của Cơ sở là 23.384,7m
2
. Được thiết kế với các loại cây 

và vị trí trồng cụ thể như sau: 

Bảng 3.24: Khu vực và diện tích tích trồng cây xanh tại Cơ sở 

Stt Khu vực trồng Loại cây trồng Diện tích (m
2
) 

1 Quanh hàng rào nhà máy  

Cây phượng, 

cây bằng lăng, 

cây trứng cá, 

cây quất, cây 

vạn tuế, cây 

muồng hoàng 

yến, cây hoa, 

cây cỏ,… 

7.706,1 

2 Quanh tòa nhà văn phòng 1.250,9 

3 Quanh khu vực kho hóa chất 753,2 

4 Quanh khu vực kho HOGVII 2.048,9 

5 Quanh nhà để xe 1.779,8 

6 
Quanh khu vực hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất 
2.962,8 

7 Quanh khu vực xưởng sản xuất 6.442,7 

8 Quanh khu vực hồ điều hòa (hồ cá) 440,3 

Tổng 23.384,7 
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Hình 3.23. Hình ảnh cây xanh, thảm cỏ được trồng tại cơ sở 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đang áp dụng tại cơ sở: 

6.1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Khi xảy ra sự cố, nước thải chưa xử lý sẽ được chứa tạm thời vào các bể thu gom 

của HTXL NTSH có khả năng lưu chứa khoảng 4 giờ để tiến hành khắc phục, bảo trì, tìm 

hiểu nguyên nhân của sự cố và tiến hành sửa chữa khắc phục sự cố đó. Đồng thời công ty 

sẽ triển khai các hoạt động hạn chế xả nước thải sinh hoạt bằng cách sử dụng thức ăn khô, 

ăn liền tại nhà ăn, thuê nhà vệ sinh di động để sử dụng tạm thời,... 

- Nếu thời gian xảy ra sự cố quá lâu và vượt quá khả năng dự trữ của hệ thống lưu 

chứa nước thải trước xử lý chủ cơ sở sẽ xem xét cho ngừng hoạt động sản xuất tại một 

số công đoạn nếu cần thiết, đến khi khắc phục xong mới tiếp tục hoạt động trở lại. Đồng 

thời, Công ty luôn đảm bảo: 
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+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Thường xuyên vệ sinh hệ thống màng MBR. Trong trường hợp bị tắc màng, 

nhà máy sẽ cho tạm dừng hệ thống để vệ sinh màng MBR. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của các bể xử lý nước thải sinh hoạt; bảo trì, 

bảo dưỡng định kỳ. 

+ Định kỳ tiến hành hút hầm cầu với bể tự hoại và hút bùn cặn tại bể xử lý nước 

thải.  

- Ngoài ra, Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp khác đối với tất cả các hệ thống 

xử lý môi trường của Cơ sở bao gồm: 

+ Luôn duy trì công tác ghi chép nhật ký vận hành Trạm xử lý nước thải. Bố trí 

cán bộ phụ trách về môi trường, được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, ứng phó 

sự cố hỏng hóc thiết bị máy móc trong Trạm xử lý nước thải. 

+ Định kỳ, Nhà máy tiến hành thuê đơn vị có chức năng quan trắc, giám sát các 

chỉ tiêu trong nước thải tại đầu ra theo quy định.  

+ Định kỳ hàng năm phối hợp với nhà cung cấp thiết bị duy tu, bảo dưỡng thiết 

bị, máy móc Trạm xử lý nước thải. 

+ Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống. 

6.2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, trạm quan trắc nước thải tự động 

Đối với hệ thống xử lý nước thải suất, chủ cơ sở đã thiết kế trạm xử lý nước thải 

sản xuất với hệ số an toàn cao. Điều này sẽ giúp hệ thống luôn duy trì được trạng thái 

vận hành tốt, tránh tình trạng quá tải từ đó giảm đến mức thấp nhất rủi ro sự cố đối với 

hệ thống xử lý. Tuy nhiên, để hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả đảm bảo 

nước thải đầu ra đạt QCĐP 02:2019/HY, cần có những kế hoạch để giảm thiểu các sự 

cố xảy ra. Công ty hiện đang thực hiện các biện pháp ứng phó, phòng ngừa đối với 

HTXL NTSX. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp giấy xác nhận 

hoàn thành công trình BVMT- công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối 

với nước thải sản xuất số 268/GXN-UBND ngày 5/2/2021. Cụ thể như sau: 

- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của công ty có bể khẩn cấp (thể tích 1.000 

m
3
) được sử dụng trong trường hợp khi nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu hoặc khi 

hệ thống dừng để bảo dưỡng/khắc phục sự cố, hệ thống bơm sẽ bơm nước về bể khẩn 

cấp để lưu giữ tạm thời. Các bể chứa của HTXL nước thải sản xuất được thiết kế có thể 

thu gom quay vòng xử lý trong trường hợp HTXL gặp sự cố phải đóng cửa xả thải.  

 - Công ty đã lắp đặt hệ thống bơm, đường ống để kết nối giữa hồ điều hòa (hồ 

cá) của công ty với HTXL NTSX: Khi xảy ra sự cố môi trường đối với nước thải sản 
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xuất (nước thải sản xuất xử lý không đạt quy chuẩn) => Đóng cửa xả từ hồ điều hòa (hồ 

cá) ra môi trường => Tìm và khắc phục nguyên nhân gây sự cố => Dựa vào tính chất và 

quy mô sự cố phát sinh sẽ xem xét việc dừng hoạt động sản xuất (khi cần thiết) => Bơm 

toàn bộ nước thải từ hồ điều hòa (hồ cá) về bể khẩn cấp để xử lý lại đạt quy chuẩn trước 

khi xả thải ra môi trường. Thông số kỹ thuật của hệ thống bơm và đường ống thu gom 

kết nối giữa hồ điều hòa (hồ cá) với bể khẩn cấp của Công ty như sau: 

+ Bơm: Vật liệu là thép không gỉ, model là SB-75, H=13-23m, Q=4-72m
3
/hr. 

+ Đường ống thu gom: vật liệu là ống nhựa PVC, đường kính D=114mm, chiều 

dài đường ống L=242m, áp lực chịu tải PN=12kg/cm
2
. 

Đồng thời các biện pháp dưới đây cũng vẫn tiếp tục thực hiện: 

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của 

hệ thống xử lý nước thải;   

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải 

phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước thải;  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động 

của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng 

đối với một số máy móc dễ hư hỏng như bơm nước thải, máy thổi khí, bơm bùn, các 

phụ tùng khác, …;  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được thẩm định và hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý; 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc các cơ quan có chức năng về môi trường các 

sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Công tác quản lý và nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý phải luôn được 

đầu tư và cải tiến hoàn thiện không ngừng trong toàn quá trình hoạt động của Cơ sở. 

Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến thức 

cơ bản như sau:  

- Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý; 

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị; 

- Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản; 

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ 

thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối 

với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải.  
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- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống bao gồm:   

• Thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

• Thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Trong đó, yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

- Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các 

sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để 

nhận sự chỉ đạo trực tiếp;  

- Liên hệ với đơn vị thiết kế để sữa chữa gấp. Thông báo với cơ quan quản lý nhà 

nước để hướng dẫn khắc phục; 

Ngoài ra, đối với sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống nếu có phát sinh thì biện 

pháp khắc phục cơ bản ban đầu như sau: 

- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ 

vận hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy nén khí). 

- Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn 

trong trạng thái hoạt động ổn định. 

Đồng thời, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, nhằm hạn chế xảy ra các sự 

cố như rò rỉ hoặc tràn nước thải ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn,…cần phải 

thường xuyên làm sạch đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể chứa, thường 

xuyên kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn và các thiết bị, máy móc. 

* Biện pháp ứng phó và phòng ngừa sự cố trạm quan trắc nước thải tự động: 

Để đảm bảo trạm quan trắc nước thải tự động vận hành ổn định, Công ty đã lắp 

đặt song song 02 hệ thống quan trắc chất lượng nước thải đầu ra ứng với các thông số 

quan trắc theo quy định. Trong trường hợp thiết bị quan trắc tự động của hệ thống số 1 

báo vượt và nghi ngờ do sai số thiết bị, Công ty sẽ chuyển sang sử dụng trạm quan trắc 

tự động số 2 để đánh giá, kiểm chứng lại chất lượng nước thải.  

Đồng thời trong quá trình hoạt động công ty cũng áp dụng 1 số biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trong trạm. 

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị trong trạm theo quy định. 

- Chuẩn bị dự phòng các thiết bị để kịp thay thế khi có sự cố như: thiết bị đo pH, 

thiết bị đo COD, thiết bị đo TSS, thiết bị đo nhiệt độ… 

6.3. Hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Có cán bộ chuyên trách thực hiện vận hành hàng ngày và kiểm tra thường 

xuyên các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải. 

- Thường xuyên theo dõi và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện pháp khắc phục 

kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra ngoài môi trường.  

 - Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ phận dễ hư 

hỏng như: quạt hút, chụp hút, …  

- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, hoạt động tại một số xưởng sản 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 

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

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    93 

xuất có liên quan đến hệ thống có thể được tạm dừng trong thời gian chờ sửa chữa hệ 

thống. Sau khi hệ thống chụp hút và xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất được 

sửa chữa và thay thế xong thì mới tiếp tục cho các công đoạn này hoạt động trở lại bình 

thường. 

6.4. Khu lưu giữ chất thải 

- Xây dựng khu lưu giữ chất thải có mái che, hệ thống rãnh chống tràn đổ nước 

thải và hóa chất thải, trang bị thiết bị và dụng cụ ứng phó với tình huống khẩn cấp. 

- Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải 

nguy hại, hạn chế khả năng phản ứng giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ. 

Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ 

lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do 

đó, đơn vị được  thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và kiểm 

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

6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Các quy định về phòng cháy chữa cháy được Công ty thực hiện một cách 

nghiêm túc và đầy đủ. Công ty đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa 

cháy như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy duy trì áp lực, 

phương tiện chữa cháy cầm tay. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy được thiết kế, lắp đặt 

theo đúng quy định của Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy và đã nhận được văn bản 

nghiệm thu số 04/PC66 ngày 10/2/2011, công văn chấp thuận số 202/CV-PC66 ngày 

20/08/2014, biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC ngày 25/04/2015 về Phòng cháy và 

chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy công an tỉnh Hưng Yên.  

- Đồng thời trong quá trình thiết kế và xây dựng đã bố trí khu nhà xưởng, kho 

khu nguyên liệu và thành phẩm thông thoáng, có đường dẫn rộng rãi thuận lợi cho công 

tác chữa cháy. Hệ thống ống dẫn nước được thiết kế khoa học và rộng khắp, đảm bảo đủ 

nước cho công tác chữa cháy.  

- Đã lập phương án chữa cháy cơ sở và được cơ quan Phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên phê duyệt ngày 28/09/2012. Định kỳ tổ chức thực tập 

phương án chữa cháy theo quy định. 

- Thành lập đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ 

Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các thao tác, bảo quản, kiểm tra, sử dụng hệ thống 

phòng cháy chữa cháy cho đội PCCC cơ sở, cán bộ công nhân nhà máy và phân công 

trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân quản lý. 

- Đề ra nội quy, quy định về thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy; treo biển 
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báo về thực hiện các nội dung an toàn cháy nổ. Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra, 

bảo dưỡng các phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống điện theo quy 

định của pháp luật. 

- Lập kế hoạch ứng phó sự cố về cháy, thực hiện tuyên truyền, phân phát tài liệu 

phổ biến tới toàn thể các phòng ban, bộ phận nhận dạng và ứng phó kịp thời đối với tình 

trạng khẩn cấp về hỏa hoạn nhằm giảm nhẹ mức độ thiệt hại về người và tài sản, hạn 

chế các tác động xấu tới môi trường khi hỏa hoạn xảy ra. 

6.6. Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động sự cố hóa chất, chất thải  

- Bố trí khu vực lưu trữ hóa chất cách ly với các khu vực lân cận khác. 

- Khu vực lưu trữ hóa chất được bố trí tại nơi khô ráo. 

- Kho hóa chất có cửa khóa riêng biệt, tại kho có treo nội quy rõ ràng, kho có 

rãnh thu gom hóa chất tràn đổ. Các hóa chất được để trong các can đựng, bình đựng kín 

có tem rõ ràng và để trong kho theo từng loại riêng biệt : kho chứa axit, kho chứa bazơ, 

kho chứa chất dễ cháy. 

- Trang bị các dụng cụ ứng phó với sự cố môi trường (bông thấm dầu, cát khô, 

giẻ lau, quần áo bảo hộ, máy rửa mắt, …) tại kho lưu giữ hóa chất, các khu vực sử dụng 

hóa chất, khu lưu giữ chất thải trong nhà máy. 

- Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất. 

- Công ty thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm theo đúng quy định tại thông tư 09/2016/TT-BKHCN. 

- Công ty đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và đã nhận 

được Quyết định phê duyệt của Bộ công Thương. Định kỳ hàng năm tổ chức diễn tập 

ứng phó theo các phương án đã xây dựng. 

- Người lao động làm việc với hóa chất được tham gia các khóa huấn luyện về an 

toàn vệ sinh lao động và huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. 

- Lập kế hoạch ứng phó với các sự cố môi trường; thực hiện tuyên truyền, phân 

phát tài liệu phổ biến tới toàn thể các phòng ban, bộ phận nhận dạng và ứng phó kịp thời 

khi có sự cố về môi trường nhằm giảm nhẹ các tác động xấu đến môi trường, giảm nhẹ 

các rủi ro tới sức khỏe người lao động gây ra do hóa chất hoặc chất thải nguy hại bị tràn 

đổ, rò rỉ ra ngoài. 

- Thực hiện các quy định của pháp luật về lưu giữ, sử dụng, thải bỏ chất thải 

nguy hại.  

6.7. Phương án ứng phó khi hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng 

Long II gặp sự cố 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt sẽ được lưu giữ tại các bể xử lý nước thải của công 

ty và tại các bể thu gom nước thải. Công ty đã tính toán hệ số an toàn của hệ thống.  

- Trong trường hợp quá thời gian mà các bể xử lý có thể lưu chứa được sẽ tiến 

hành bàn thảo với KCN TLIP II phương án xả nước chưa qua xử lý vào HTXL nước 
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thải tập trung của KCN TLIP II. Trường hợp TLIP II không chấp thuận công ty sẽ tiến 

hành thuê đơn vị chức năng vào bơm hút, vận chuyển đi xử lý hoặc dừng hoạt động sản 

xuất những công đoạn phát sinh nước thải. 

6.8. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tại nạn lao động 

Các biện pháp giảm thiểu và phòng chống sự cố tai nạn lao động được chủ Cơ sở 

thực hiện theo đúng Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công 

Thương. Cụ thể các biện pháp như sau: 

- Giảm thiểu tai nạn lao động bằng cách lắp đặt các biển báo, biển nội quy chung, 

hướng dẫn sử dụng máy móc nhằm hạn chế tối đa tai nạn xảy ra trong quá trình sản xuất. 

- Trang bị các thiết bị làm việc cho công nhân như khẩu trang, gang tay, mũ khi 

tham gia lao động sản xuất. 

- Hàng năm, định kỳ khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên: 06 tháng 01 lần 

khám bệnh nghề nghiệp, 12 tháng/lần đối với CNV phổ thông. 

- Những công nhân làm việc tại những bộ phận chịu nhiều ảnh hưởng tới sức 

khỏe được nhận tiền trợ cấp độc hại hàng tháng. 

6.9. Biện pháp giảm thiểu tác động bởi nhiệt dư, nhiệt phát sinh từ hoạt động của 

máy móc, thiết bị 

Chủ cơ sở vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp chống nóng để đảm bảo giảm bớt ô 

nhiễm nhiệt do vận hành máy móc, thiết bị và điều kiện thời tiết tạo ra. Các biện pháp 

kỹ thuật chống nóng áp dụng sẽ kết hợp chặt chẽ giữa thông gió tự nhiên và thông gió 

cơ khí, giữa thông gió chống nóng với thông gió chống bụi. 

- Các khu văn phòng, nhà ăn ca, ... bố trí điều hòa nhiệt độ và quạt thông gió đảm 

bảo nhiệt độ trong phòng theo Tiêu chuẩn môi trường lao động của Bộ Y tế. 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm làm mát cho xưởng với những khu vực đặc 

thù không thể lắp điều hòa cho toàn bộ xưởng. 

- 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. 

-  Đối với các nguồn nhiệt cục bộ sẽ có biện pháp kết hợp giữa cách ly nguồn 

nhiệt để hạn chế sự lan tỏa ra môi trường chung của phân xưởng và các hệ thống thông 

gió hút thải lượng nhiệt đó ra ngoài. 

-  Việc thổi mát cho công nhân sẽ được bố trí hợp lý, không làm ảnh hưởng tới 

hiệu quả thu bắt của các hệ thống hút bụi và không được phân tán các chất ô nhiễm ra 

khu vực xung quanh. 

-  Trồng thêm nhiều cây xanh ở khu vực xung quanh phân xưởng sản xuất để tạo 

bóng mát, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

6.10. Biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch 

bệnh 

- Sử dụng thực phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
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- Tiêu dịch khử trùng nơi có dịch bằng thuốc sát khuẩn chuyên dụng. 

- Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn có uy tín, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Tiến hành kiểm tra nhanh (quick test) thực phẩm trước khi sử dụng, nếu thực 

phẩm có dấu hiệu không an toàn lập tức loại bỏ. 

- Đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình lựa chọn, sử dụng và chế biến thực phẩm. 

- Thường xuyên khử trùng và vệ sinh sạch sẽ bếp ăn. 

- Lắp đặt hệ thống máy móc phục vụ phòng chống dịch bệnh như: Nước khử 

trùng tay, lắp đặt vòi nước tự ngắt, công tắc điện cảm ứng.  

- Lắp đặt máy sấy tay trong các khu vực nhà vệ sinh. 

- Hướng dẫn toàn thể nhân viên cách khử trùng tay. 

- Tiến hành các hoạt động khử trùng tại các vị trí có nhiều người tiếp xúc như 

nhà vệ sinh, các nắm tay cửa ra vào,… 

- Theo dõi tình hình và biểu hiện dịch bệnh thông qua tình hình sử dụng phòng y 

tế hằng ngày để kịp thời có các biện pháp dự phòng cần thiết khác. 

- Tập huấn và tuyên truyền về cách giữ gìn sức khỏe như: rửa tay bằng xà phòng; 

xúc miệng. Tuyên truyền cách phòng chống lây lan bệnh tật khi có biểu hiện bệnh; 

người bị mắc bệnh phải đeo khẩu trang, đi khám ở cơ quan y tế… 

- Phòng an toàn môi trường đồng thời quản lý y tế sẽ thường xuyên theo dõi và 

cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở Việt Nam thông qua phương 

tiện thông tin đại chúng và thông tin chính thức của cơ quan y tế địa phương. 

- Thường xuyên phát hành các thông báo về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo 

của Bộ Y Tế lên bảng tin An toàn và môi trường để toàn thể nhân viên trong công ty 

nắm bắt và tự biết cách phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và cho người khác. 

- Phòng an toàn môi trường tìm hiểu và đưa ra các biện pháp khuyến cáo cán bộ 

công nhân viên giữ gìn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh theo từng mùa. 

- Phòng an toàn môi trường dự trữ sẵn khẩu trang để đề phòng khi có dịch bệnh 

xảy ra thì cấp phát cho cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm hạn chế lây lan dịch 

bệnh qua đường hô hấp. 

- Dự báo tình huống xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, thực hiện tuyên truyền, phân 

phát tài liệu phổ biến tới toàn thể các phòng ban, bộ phận nhận dạng và ứng phó kịp thời 

khi có dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra nhằm chuẩn bị, phòng chống và ứng phó kịp thời 

với các dịch bệnh có thể xảy ra gây ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc tính mạng của cán bộ 

công nhân viên. 

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

giá tác động môi trường 

Cơ sở có bổ sung một công đoạn đánh bóng phôi kim loại sau khi qua máy cắt 

lazer trong quy trình sản xuất sản phẩm bằng kim loại, nội dung thay đổi như sau: 
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STT Nội dung đã đƣợc phê duyệt 

trong quyết định phê duyệt 

ĐTM 

Nội dung thay đổi 

I. Quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm bằng kim loại 

1. Quy trình 

công nghệ 

Nguyên liệu ( Tấm kim loại)  

Gá đặt và định vị phôi trên bàn 

máy Cắt phôi Kiểm tra sản 

phẩm  Đóng gói 

Nguyên liệu ( Tấm kim loại)  Gá 

đặt và định vị phôi trên bàn máy 

 Cắt phôi Đánh bóng mặt và 

cạnh của phôi kim loại Kiểm tra 

sản phẩm  Đóng gói 

2. Thiết bị thu 

hồi bụi kèm 

máy đánh bóng 

- 1 thiết bị thu hồi bụi từ máy đánh 

bóng . Quy trình thu hồi bụi như sau: 

Bụi  Quạt hút   Ống dẫn  

Thiết bị gom bụi kèm máy đánh 

bóng  Khí sạch ra nhà xưởng. 

II. Xuất khẩu chất thải ra nƣớc ngoài (Nhật Bản, các nƣớc khác) 

1. Xuất khẩu 

chất thải rắn 

thông thường ra 

nước ngoài 

Đối với chất thải là thủy tinh thải 

và miếng đệm bằng giấy: một 

phần sẽ được xuất khẩu sang Tập 

đoàn Hoya có trụ sở tại Nhật bản 

để tái chế tái sử dụng, phần còn 

lại sẽ được bàn giao cho các đơn 

vị có chức năng tại Việt Nam thu 

gom và xử lý theo quy định. 

Đối với chất thải là thủy tinh thải và 

miếng đệm bằng giấy: một phần sẽ 

được xuất khẩu ra nƣớc ngoài 

(Nhật Bản, các nƣớc khác) để tái 

chế, tái sử dụng, phần còn lại sẽ 

được bàn giao cho các đơn vị có 

chức năng tại Việt Nam thu gom và 

xử lý theo quy định. 

* Liên quan đến quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm bằng kim loại thì cụ thể như 

sau: Trong quy trình sản xuất sản phẩm bằng kim loại, sau công đoạn cắt phôi kim loại, 

phôi sẽ được đưa qua hệ thống đánh bóng để làm bo tròn góc, cạnh của khay kim loại. 

Hệ thống máy đánh bóng bao gồm: 01 máy đánh bóng và 01 thiết bị thu hồi bụi từ máy 

đánh bóng.  

* Đánh giá tác động môi trường từ công đoạn đánh bóng: 

Theo như thông tin của Cơ sở cung cấp thì lượng bụi kim loại phát sinh trung bình 

khoảng 1,5 tấn/năm tương đương 4,19kg/ngày. Các phôi kim loại sau khi qua công đoạn 

cắt laser được đưa vào máy đánh bóng khép kín, tại máy đánh bóng có hệ thống thu bụi 

gắn liền với thiết bị, do đó không phát sinh bụi ra bên ngoài môi trường xung quanh. 

Nồng độ bụi được tính theo công thức sau: C (mg/m
3
) = Q (mg/h) /V ( m

3
) . 

Trong đó: C: nồng độ bụi ( mg/m
3
) ; Q: Tải lượng bụi;  

V: Thể tích khu vực ảnh hưởng lớn nhất. 

Buồng đánh bóng có kích thước 2,26x1,41x1,76 (m), thời gian làm việc là 24 

h/ngày ta có: 
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+ Nồng độ bụi phát sinh trong giai đoạn VHTM là:  

Ctm = 4,19x10
6
 /[(2,26x1,41x1,76) x 24] = 31.128,81 (mg/m

3
). 

Theo QCVN 02:2019/BYT giới hạn hàm lượng bụi trong nhà xưởng sản xuất 

không quá 8 mg/m
3
. Như vậy, lượng bụi phát sinh tại buồng đánh bóng vượt quá giới 

hạn cho phép nhiều lần tuy nhiên đặc điểm của buồng đánh bóng là kín và được thiết kế 

thiết bị thu hồi bụi đi kèm nên bụi không phát tán ra ngoài môi trường và ít ảnh hưởng 

tới sức khỏe của công nhân làm việc tại cơ sở.   

Ngoai ra, quá trình đánh bóng có phát sinh 1 lượng chất thải rắn là bàn chải quét khi hết 

tuổi thọ được thay ra. Khối lượng ước tính khoảng 0,3 tấn/năm. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi từ quá trình đánh bóng: 

Cơ sở sử dụng máy đánh bóng công nghệ cao kèm thiết bị thu hồi bụi và cấu trúc 

máy khép kín nên bụi không phát sinh ra ngoài môi trường, giảm thiểu tối đa lượng bụi 

gây tác động ra bên ngoài. Quy trình thu hồi bụi được thực hiện như sau: 

 

Thuyết minh quy trình: Bụi trong công đoạn đánh bóng phôi kim loại được hệ 

thống thiết bị hút lọc bụi có bộ lọc bụi dẫn vào bên trong nhờ quạt hút. Do tốc độ của 

dòng khí giảm đột ngột nên phần lớn hạt bụi mất động năng và rơi trực tiếp xuống phễu. 

Những bụi mịn, nhỏ còn lại sẽ được bám vào bộ lọc bụi, do áp suất âm của khí từ quạt 

tạo ra, khi hạt bụi bám dày đặt trên bộ lọc sẽ được hệ thống rũ bụi bằng khí nén rũ bụi 

xuống phiễu. Quá trình được thực hiện hoàn toàn tự động, khí sạch được thoát ra nhà 

xưởng. Trong suốt quá trình hoạt động, bụi rơi xuống phễu được thu gom và thuê xử lý 

theo đúng quy định. Bộ lọc bụi, lọc khí được sử dụng và định kỳ thay thế nhằm tăng 

hiệu suất xử lý với tần suất thay thế định kỳ hàng năm. 

Thiết bị hút, lọc bụi có model BPF4L2-A, kích thước 1,77 x 0,81 x 0,86 (m), công 

Bụi  

Quạt hút 

Bộ lọc bụi kèm máy 

đánh bóng 
Bụi thu gom 

Khí sạch ra nhà xưởng 

 

Hình 3.24. Sơ đồ quy trình xử lý bụi trong công đoạn đánh bóng phôi kim loại 
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suất là 1,5kW, bộ lọc bụi loại khô với ống dẫn linh hoạt gom bụi từ máy đánh bóng vào 

thiết bị góp bụi dài khoảng 3m. 

 

  

Máy đánh bóng phôi kim loại Thiết bị gom bụi từ máy đánh bóng 

 

Hình 3.25. Hình ảnh của máy đánh bóng và thiết bị thu hồi bụi đi kèm máy đánh 

bóng 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

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

* Nguồn phát sinh nước thải: 01 nguồn nước thải sinh hoạt và 01 nguồn nước 

thải công nghiệp. 

* Vị trí phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt của cơ sở phát sinh tối đa khoảng 335 m
3
/ngày đêm cụ thể 

như sau: 

+ Phát sinh từ các nhà vệ sinh của cơ sở với tổng lưu lượng trung bình khoảng 67 

m
3
/ngày đêm; 

+ Phát sinh từ nhà ăn với lưu lượng trung bình khoảng 175 m
3
/ngày đêm; 

+ Phát sinh từ khu vực nhà tắm giặt cho công nhân viên trung bình khoảng 93 

m
3
/ngày đêm. 

- Nước thải công nghiệp của Cơ sở phát sinh tối đa khoảng 16.639 m
3
/ngày đêm 

cụ thể như sau: 

+ Phát sinh từ các công đoạn trong sản xuất nền thủy tinh với lưu lượng trung 

bình khoảng 11.985 m
3
/ngày đêm; 

+ Phát sinh từ các công đoạn trong sản xuất miếng đệm thủy tinh với lưu lượng 

trung bình khoảng 461 m
3
/ngày đêm; 

+ Phát sinh từ công đoạn rửa khay chứa đĩa bằng nhựa với lưu lượng trung bình 

khoảng 43 m
3
/ngày đêm; 

+ Phát sinh từ hoạt động xử lý khí thải với lưu lượng trung bình khoảng 2 

m
3
/ngày đêm; 

+ Phát sinh từ hoạt động của HTXL nước sạch với lưu lượng trung bình khoảng 

4.138 m
3
/ngày đêm; 

+ Phát sinh từ hoạt động vệ sinh nền nhà xưởng sản xuất với lưu lượng trung 

bình khoảng 10 m
3
/ngày đêm; 

* Dòng nƣớc thải xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nƣớc thải, 

vị trí xả nƣớc thải, lƣu lƣợng xả nƣớc thải 

- Dòng nước thải của Cơ sở gồm 2 dòng thải: 01 dòng nước thải sinh hoạt sau xử 

lý tại cơ sở được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II 

và 01 dòng nước thải công nghiệp sau xử lý tại cơ sở được xả ra môi trường tiếp nhận. 

 - Nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Đối với nước thải sinh hoạt: nguồn tiếp nhận là hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Thăng Long II tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tọa độ 

vị trí đấu nối nước thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
30

‟
, múi chiếu 3

0
): 

X (m) = 2313111,999 và Y (m) = 559593,975. 

+ Đối với nước thải công nghiệp: nguồn tiếp nhận là kênh tiêu Trần Thành Ngọ, 
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đoạn qua KCN Thăng Long II thuộc phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tọa 

độ vị trí cửa xả nước thải:    X(m) = 2312704,560  và  Y(m)= 559934,855. 

- Lưu lượng xả: 

+ Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt lớn nhất: 400 m
3
/ngày đêm tương đương 

16,67 m
3
/giờ. 

 + Lưu lượng xả nước thải sản xuất lớn nhất: 17.400 m
3
/ngày đêm, tương đương 

725 m
3
/giờ. 

- Phương thức xả nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại cơ sở được đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Thăng Long II bằng phương thức bơm cưỡng bức. 

+ Nước thải công nghiệp sau xử lý tại cơ sở được xả vào hồ điều hòa ( hồ cá) của 

Công ty, sau đó tự chảy vào đường ống BTCT D600 rồi tự chảy hoặc bơm cưỡng bức ra 

nguồn tiếp nhận ( kênh Trần Thành Ngọ) theo phương thức xả mặt và xả ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: xả thải liên tục trong ngày. 

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng nước thải: 

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị GHCP  

(Tiêu chuẩn của KCN 

Thăng Long II) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 Nhiệt độ 
0
C 40 03 

tháng/lần 2 Màu Co-Pt 50 

3 pH - 6-9 

4 BOD5 mg/l 300 

5 COD mg/l 350 

6 SS mg/l 200 

7 As mg/l 0,0405 

8 Hg mg/l 0,00405 

9 Pb mg/l 0,081 

10 Cd mg/l 0,0405 

11 Cr
6+

 mg/l 0,0405 

12 Cu mg/l 1,62 

13 Zn mg/l 2,43 

14 Ni mg/l 0,162 

15 Mn mg/l 0,405 

16 Fe mg/l 0,81 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị GHCP  

(Tiêu chuẩn của KCN 

Thăng Long II) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

17 CN
-
 mg/l 0,0567 

18 Phenol mg/l 0,081 

19 Dầu mỡ khoáng mg/l 4,05 

20 S
2-

 mg/l 0,162 

21 F
-
 mg/l 4,05 

22 Amoni mg/l 15 

23 Tổng N mg/l 60 

24 Tổng P mg/l 15 

25 Cl
-
 mg/l 405 

26 Clo dư mg/l 0,81 

27 Coliform MPN/100ml 3000 

28 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật photpho hữu cơ 
mg/l 0,243 

29 Tổng PCBs mg/l 0,00243 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ β mg/l 1 

32 Cr
3+

 mg/l 0,162 

33 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vệ thực vật clo hữu cơ 
mg/l 0,0405 

 

Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải công nghiệp 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCĐP 

02:2019/HY 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9; 

Khy=0,85) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 pH - 6 ÷ 9 03 

tháng/lần 

Đã lắp đặt 

2 Nhiệt độ 
0
C 40 Đã lắp đặt 

3 TSS mg/L 34,425 Đã lắp đặt 

4 COD mg/L 51,6357 Đã lắp đặt 

5 Màu Pt/Co 50 - 

6 BOD5 mg/L 20,655 - 

7 Cr
6+ 

mg/L 0,0405 - 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCĐP 

02:2019/HY 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9; 

Khy=0,85) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

8 Cr
3+

 mg/L 0,162 - 

9 Fe
* 

mg/L 0,81 - 

10 Pb
* 

mg/L 0,081 - 

11 Sunfua
 
 mg/L 0,162 - 

12 Tổng N mg/L 16,2 - 

13 Tổng P mg/L 3,24 - 

14 NH4
+
 mg/L 4,05 Đã lắp đặt 

15 Cu
*
 mg/L 1,62 - 

16 Zn
*
 mg/L 2,43 - 

17 Ni
*
 mg/L 0,162 - 

18 Mn
*
 mg/L 0,405 - 

19 CN
- mg/L 0,0567 - 

20 F
-
 mg/L 4,05 - 

21 Cl
-
 mg/L 405 - 

22 Clo dư mg/L 0,81 - 

23 Dầu mỡ khoáng mg/L 4,05 - 

24 Asen mg/L 0,0405 - 

25 Thủy ngân mg/L 0,00405 - 

26 Cadimi mg/L 0,0405 - 

27 Tổng phenol mg/L 0081 - 

28 

Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vệ thực vật 

clo hữu cơ 

mg/l 0,0405 

- 

29 

Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật photpho 

hữu cơ 

mg/l 0,243 

- 

30 Tổng PCBs mg/l 0,00243 - 

31 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
mg/l 0,1 

- 

32 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
mg/l 1 

- 

33 Coliform MPN/100mL 3.000 - 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCĐP 

02:2019/HY 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9; 

Khy=0,85) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

34 Lưu lượng m
3
/h - - Đã lắp đặt 

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

*Nguồn phát sinh bụi, khí thải:  

Bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bao gồm: 

- Nguồn số 1: Bụi phát sinh từ công đoạn mài, đánh bóng và khí thải (hơi axit, hơi 

bazơ) phát sinh từ công đoạn làm sạch của quá trình sản xuất sản phẩm nền thủy tinh, 

làm sạch miếng đệm bằng thủy tinh. 

- Nguồn số 2: Bụi phát sinh từ công đoạn cắt khay chứa đĩa; khí thải ( hơi axit) 

phát sinh từ công đoạn ăn mòn khay chứa đĩa. 

* Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

Công ty đăng ký cấp phép xả bụi, khí thải tổng 7 vị trí. Vị trí xả thải, lưu lượng 

thải và phương thức xả khí thải của từng nguồn cụ thể như sau: 

Stt Ký hiệu Dòng khí thải 

Tọa độ vị trí xả thải 

(Hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 

105
0
30

’
, múi chiếu 3

0
) 

Lƣu lƣợng 

xả khí thải 

Phƣơng 

thức xả 

khí thải 

1 
SRB 01 

(OK5) 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý hơi axit 

X: 2312894,153 

Y: 559655,785 
9.000m

3
/giờ 

Cưỡng 

bức 

2 
SRB 02 

(OK4) 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý hơi bazơ 

X: 2312860,253 

Y: 559635,679 
7.200m

3
/giờ 

Cưỡng 

bức 

3 
SRB 03 

(OK2) 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý hơi axit 

X: 2312942,715 

Y: 559476,452 
7.200m

3
/giờ 

Cưỡng 

bức 

4 
SRB 04 

(OK1) 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý hơi bazơ 

X: 2312955,357 

Y: 559571,765 
21.600m

3
/giờ 

Cưỡng 

bức 

5 
SRB 05 

(OK6) 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý hơi axit 

X: 2312955,709 

Y: 559670,013 
3.600 m

3
/giờ 

Cưỡng 

bức 

6 
SRB 06 

(OK3) 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý hơi axit 

X: 2312921,137 

Y: 559462,08 
3.600 m

3
/giờ 

Cưỡng 

bức 

7 
SRB 07 

(OK7) 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý hơi bazơ 

X: 2312927,298 

Y: 559473,617 
6.000 m

3
/giờ 

Cưỡng 

bức 

  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  
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Bảng 4.3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo  

dòng khí thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

(nồng độ C, cột B) 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 200 

2 SO2 mg/Nm
3
 500 

3 HF mg/Nm
3
 20 

4 H2SO4 mg/Nm
3
 50 

Ghi chú:  

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả khí thải: tại các ống phóng không sau hệ thống xử lý bụi, khí thải của 

cơ sở. 

+ Phương thức xả thải: cưỡng bức. 

+ Chế độ xả thải: Xả theo thực tế hoạt động. 

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

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động của máy móc thiết 

bị trong quá trình sản xuất.  

- Vị trí phát sinh: Tại khu vực nhà xưởng đặt máy cắt; máy mài; máy tạo lõi, xén 

cạnh. 

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

Bảng 4.4: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Ghi chú Từ  6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

dBA) 

1 70 55 Khu vực thông thường 

2 55 45 Khu vực đặc biệt 

 

Bảng 4.5: Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 

QCVN 27:2010/BTNMT 

Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dB) 
Từ 21-6 giờ 

(dB) 

1 70 60 Khu vực thông thường 

2 60 55 Khu vực đặc biệt 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 

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

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    106 

Ghi chú: 

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

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

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại – 

Không có 

Cơ sở Hoya Glass Disk Việt Nam II tại KCN Thăng Long II của Công ty TNHH 

Hoya Glass Disk Việt Nam II không có đề nghị cấp giấy phép dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nƣớc ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất – Không có 

Cơ sở Hoya Glass Disk Việt Nam II tại KCN Thăng Long II của Công ty TNHH 

Hoya Glass Disk Việt Nam II không có đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

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

* Nguồn phát sinh chất thải:  

- Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống 

của công nhân viên tại cơ sở, hoạt động chăm sóc cây xanh,..; 

- Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản 

xuất tại cơ sở; 

- Nguồn số 03: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, hoạt động khác 

( chăm sóc sức khỏe CBCNV, hoạt động PCCC, sửa chữa cơ sở hạ tầng,..) tại cơ sở. 

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

Bảng 4.6: Bảng khối lƣợng chất thải đề nghị cấp phép 

 

TT Chất thải 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

I Chất thải sinh hoạt 1.407.774 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 310.649 

2 Phân bùn bể phốt 1.097.125 

II Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 10.019.538 

1 Thủy tinh thải 1.445.961 

2 Muối thải 14.369 

3 
Rác thải công nghiệp không dính thành phần nguy hại (giày, 

ủng, găng tay, tấm cao su, khẩu trang, bàn chải,…) 
938.277 

4 Bùn thải từ hệ thống nước thải sinh hoạt 6.426.376 

5 Hỗn hợp chất thải xây dựng và phá dỡ 2.033 

6 Kim loại phế liệu (sắt phế liệu, thép không gỉ phế liệu) 323.151 
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TT Chất thải 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

7 
Kim loại phế liệu (Bavia kim loại phát sinh từ quá trình cắt 

phôi kim loại tại công đoạn sản xuất sản phẩm bằng kim loại) 
115.000 

8 
Nhựa phế liệu (Vỏ phuy, pallet nhựa, thùng nhưa, tấm nhựa, 

hộp nhựa phế liệu màu xanh,...) 
506.062 

9 Bìa phế liệu 129.909 

10 Giấy vụn phế liệu 3.108 

11 Giấy copy phế liệu 2.342 

12 Nilon trắng phế liệu 11.112 

13 Gỗ (pallet gỗ, tấm gỗ, mảnh gỗ vụn, gỗ từ thùng máy,…) 101.838 

III Chất thải nguy hại 14.300.763 

1 

Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), 

dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác - Cồn thải 

(IPA) 

1.075.360 

2 
Bùn nghiền và đánh bóng thủy tinh có các thành phần nguy 

hại 
559.603 

3 
Dung dịch nước tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại 

(dung dịch mài kính coolant thải, dung dịch tẩy rửa thải) 
2.943.787 

4 Nhựa trao đổi ion đã bão hòa hay đã qua sử dụng 22.285 

5 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước 

thải công nghiệp 
8.730.382 

6 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 65 

7 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 145 

8 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 19.210 

9 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 77.658 

10 Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 74.524 

11 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 84.094 

12 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại - than hoạt tính, lõi lọc, giẻ lau dính dầu 

và hóa chất, vật liệu dính dầu,... 

380.179 

13 
Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử (trừ bản mạch 

điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại) 
12.623 

14 
Bao bì mềm thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc 

halogen hữu cơ) 
18 

15 Các loại pin, ắc quy khác 37 

16 Ắc quy chì thải 2.303 

17 Pin Ni-Cd thải 7 
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TT Chất thải 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

18 Hộp chứa mực in thải 80 

19 Axit thải 117.795 

20 Bazơ thải 710 

21 
Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ và 

hữu cơ 
195.570 

22 
Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và gốm sứ thải (hỗn hợp hay 

phân lập) có các thành phần nguy hại 
4.677 

23 Cặn sơn, sơn thải 191 

 

* Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải: 

- Chất thải rắn thông thường: 

+ Thiết bị lưu chứa chất thải sinh hoạt phát sinh là các thùng chứa chuyên dụng 

dung tích 45 lít và 150 lít, được làm bằng nhựa cứng, có nắp đậy. Hàng ngày, công nhân 

dọn vệ sinh của nhà máy thu gom chất thải từ các thùng nhỏ, tập trung về các thiết bị 

thu gom đặt tại khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 53m
2
, tường bao 

được xây bằng gạch, mái lợp tôn, có rãnh thu gom bằng BTCT, có tấm đan lưới bên trên 

kích thước rãnh rộng 250mm, có gắn biển báo theo quy định tại khu lưu giữ chất thải 

của Cơ sở. 

 + Thiết bị lưu chứa các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh là các 

thùng chứa chuyên dụng dung tích 150 lít, 240 lít,... và có gắn nhãn, được làm bằng 

nhựa cứng, có nắp đậy. Hàng ngày, công nhân dọn vệ sinh của nhà máy thu gom chất 

thải từ các thùng nhỏ, tập trung về các thiết bị thu gom đặt tại khu vực lưu giữ chất thải 

công nghiệp thông thường có diện tích khoảng 195m
2
; tường bao được xây bằng gạch, 

mái lợp tôn, có rãnh thu gom bằng BTCT, có tấm đan lưới bên trên kích thước rãnh 

rộng 250mm, có gắn biển báo theo quy định chia thành 3 ngăn đảm bảo lưu chứa toàn 

bộ lượng chất thải công nghiệp thông thường từ quá trình sản xuất của Cơ sở. 

- Chất thải nguy hại:  

+ Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: thùng chứa chuyên dụng dung tích 150 lít, 

240 lít được làm bằng nhựa cứng có dán nhãn “Chất thải nguy hại” để phân biệt với 

thùng chứa chất thải công nghiệp thông thường. Hàng ngày, công nhân dọn vệ sinh của 

nhà máy thu gom, phân loại và tập kết ra khu lưu giữ chất thải nguy hại. 

 + Khu lưu giữ: 01 kho chứa chất thải nguy hại có tổng diện tích 391 m
2
 được 

chia thành 6 ngăn. Khu lưu giữ chất thải nguy hại được đổ nền cứng bằng BTCT, được 

thiết kế thông thoáng, có mái che bằng tôn tránh mưa và được phân khu và có biển báo. 

Có rãnh thu gom bằng BTCT, có tấm đan lưới bên trên kích thước rãnh rộng 250mm, 

hố thu CTNH rò rỉ có kích thước là 0,5x0,5x1(m). 
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- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được lưu giữ tạm thời tại khu 

vực lưu giữ chất thải của nhà máy và định kỳ chuyển giao cho các đơn vị đủ chức năng để 

thu gom và xử lý. 

7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trƣờng 

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

tạo, phục hồi môi trường. 

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

đa dạng sinh học. 

c, Các nội dung chủ cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Trong thời gian tới, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II tiếp tục lắp đặt 

máy móc thiết bị để thực hiện các mục tiêu: sản xuất các sản phẩm bằng kim loại dùng 

để chứa, đựng các sản phẩm trong công đoạn sản xuất; sản xuất miếng đệm bằng thủy 

tinh sử dụng trong ổ cứng máy vi tính.  
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ quý III, IV năm 2020, năm 2021 và quý I, II năm 2022 đối với nước thải của cơ sở 

như sau: 

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc định kỳ NTSH sau xử lý của cơ sở 

Thông số pH 
Nhiệt 

độ 
Màu BOD5 COD SS Sunfua (S

2-)
 Florua Clorua  Cr 

6+
 As Cd Cr 

3+
 

Đơn vị - 
o
C Pt/Co mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

TLIP II 6-9 40 50 300 350 200 0,162 4,05 405 0,0405 0,0405 0,0405 0,162 

T8/2020 6,86 30,8 19 <1 14,9 9 <0,022 0,13 142 <0,003 <0,0017 <0,0004 <0,003 

T11/2020 6,78 27,1 17 6,3 19 <2 0,01 0,4 138 <0,003 0,008 <0,0002 <0,01 

T2/2021 7,35 27 19 5,4 16 <2 0,01 0,49 124 <0,003 0,002 <0,0002 <0,01 

T5/2021 6,71 30,6 29 4,6 13 <2 <0,01 0,31 128,5 <0,003 0,008 <0,0002 <0,01 

T9/2021 6,62 31,3 8 6,8 19 <2 <0,01 0,35 117 <0,003 0,0036 <0,0002 <0,01 

T11/2021 7,86 27,6 9 5,4 16 <2 <0,02 0,53 140 <0,003 0,003 <0,0002 <0,003 

T2/2022 6,95 25 9 6,5 19 <2 <0,02 0,32 149 <0,003 0,002 0,0003 0,005 

T5/2022 6,9 30,4 7 6,6 19 2 <0,02 0,53 117,5 <0,003 0,003 0,0002 0,004 
 

Bảng 5.2: Kết quả quan trắc định kỳ NTSH sau xử lý của cơ sở ( tiếp) 

Thông số Cu Fe Hg Mn Ni Pb Zn CN
-
 Phenol Dầu mỡ khoáng Clo dƣ  PCBs 

Đơn vị mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

TLIP II 1,62 0,81 0,00405 0,405 0,162 0,081 2,43 0,0567 0,081 4,05 0,81 0,00243 

T8/2020 <0,02 <0,05 <0,0002 <0,03 <0,03 <0,0016 <0,02 <0,002 <0,001 <0,3 <0,17 <0,00009 

T11/2020 0,004 0,136 <0,0002 0,003 0,002 0,0005 0,024 <0,001 0,004 <0,3 <0,1 <0,00002 
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Thông số Cu Fe Hg Mn Ni Pb Zn CN
-
 Phenol Dầu mỡ khoáng Clo dƣ  PCBs 

Đơn vị mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

T2/2021 0,002 0,091 <0,0002 <0,001 <0,001 0,0002 0,008 0,005 0,022 <0,3 <0,1 <0,00002 

T5/2021 0,003 0,007 <0,0002 <0,001 0,002 <0,0001 0,013 0,004 0,015 <0,3 <0,1 <0,00002 

T9/2021 0,0034 0,125 <0,0002 <0,001 0,0053 0,0013 0,0101 0,003 0,006 <0,3 <0,1 <0,00002 

T11/2021 0,003 0,254 <0,0002 0,002 0,008 0,0003 0,018 <0,004 0,012 <1 <0,05 <0,00012 

T2/2022 0,001 0,294 0,0003 0,002 0,01 0,0009 0,028 <0,004 0,011 <1 <0,05 <0,0001 

T5/2022 0,002 0,184 <0,0002 <0,001 0,01 0,0005 0,014 <0,004 0,017 <1 <0,05 <0,0001 
 

Bảng 5.3: Kết quả quan trắc định kỳ NTSH sau xử lý của cơ sở ( tiếp) 

Thông số 
Photpho 

hữu cơ 

Clo hữu 

cơ 
Amoni 

Tổng 

Nito 

Tổng 

Photpho 
Coliform 

Hoạt độ 

phóng xạ α 

Hoạt độ 

phóng xạ β 

Lƣu lƣợng 

Đơn vị mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ml Bq/L Bq/L M
3
/h 

TLIP II 0,243 0,0405 15 60 15 3000 0,1 1 - 

T8/2020 <0,002 <0,004 <0,06 16,2 0,41 16 0,02 0,28 - 

T11/2020 <0,00001 <0,00001 0,11 13,86 0,05 2900 0,021 0,21 - 

T2/2021 <0,00001 <0,00001 0,23 5,93 1,07 140 0,021 0,184 - 

T5/2021 <0,00001 <0,00001 0,13 15,8 0,12 150 0,021 0,186 - 

T9/2021 <0,00001 <0,00001 0,04 11,49 0,23 350 0,021 0,194 - 

T11/2021 <0,00012 <0,00009 0,1 13,62 0,62 160 0,021 0,191 - 

T2/2022 <0,00004 <0,000003 0,04 10,29 <0,005 150 0,021 0,197 30 

T5/2022 <0,00004 <0,000003 0,07 8,97 0,08 210 0,02 0,185 30 

( Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc NTSH sau xử lý tại cơ sở trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của TLIPII trong 
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quý III, IV năm 2020, năm 2021 và quý I, II năm 2022 cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của TLIP II. 

Bảng 5.4: Kết quả quan trắc định kỳ NTSX sau xử lý của cơ sở 

Thông số pH 
Nhiệt 

độ 
Màu BOD5 COD SS Sunfua (S

2-)
 Florua Clorua  Cr 

6+
 As Cd Cr 

3+
 

Đơn vị - 
o
C Pt/Co mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

GHCP 6-9 40 50 20,655 51,6375 34,425 0,162 4,05 405 0,0405 0,162 0,0405 0,162 

T8/2020 7,36 29 <5 <1 21,9 6 <0,022 0,34 135 <0,003 <0,0017 <0,0004 <0,003 

T11/2020 7,78 26,8 7 7,3 22 <2 <0,01 1,18 142,8 <0,003 0,009 0,0003 <0,01 

T2/2021 7,63 24 15 11 32 <2 <0,01 1,86 20,3 <0,003 0,006 0,0002 <0,01 

T5/2021 7,71 25,1 5 4,8 16 2,2 <0,01 1,31 123,5 <0,003 0,003 <0,0002 <0,01 

T9/2021 7,21 29,5 7 7,5 22 2,2 <0,01 1,77 195 <0,003 0,003 <0,0002 <0,01 

T11/2021 7,95 25,1 <5 5,6 16 <2 <0,02 2 142 <0,003 0,021 <0,0002 <0,003 

T2/2022 7,79 24,5 7 10 29 <2 <0,02 1,01 136,5 <0,003 0,013 0,0002 0,005 

T5/2022 7,36 29 <5 7,9 22 2,4 <0,02 1,15 122,5 <0,003 0,004 0,0002 0,004 
 

Bảng 5.5: Kết quả quan trắc định kỳ NTSX sau xử lý của cơ sở ( tiếp) 

Thông số Cu Fe Hg Mn Ni Pb Zn CN
-
 Phenol Dầu mỡ khoáng Clo dƣ  PCBs 

Đơn vị mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

GHCP 1,62 0,81 0,00405 0,405 0,162 0,081 2,43 0,0567 0,081 4,05 0,81 0,00243 

T8/2020 <0,02 <0,05 <0,0002 <0,03 <0,03 <0,0016 <0,02 <0,002 <0,001 <0,3 <0,17 <0,00009 

T11/2020 0,006 0,158 <0,0002 0,002 0,002 0,0002 0,006 0,002 0,017 <0,3 <0,1 <0,00002 

T2/2021 0,02 0,128 <0,0002 0,002 <0,001 0,0007 0,009 0,005 0,026 <0,3 <0,1 <0,00002 

T5/2021 <0,001 0,006 <0,0002 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,001 0,004 0,013 <0,3 <0,1 <0,00002 

T9/2021 0,004 0,162 0,0002 0,0036 0,0047 0,0002 0,0096 0,002 0,009 <0,3 <0,1 <0,00002 

T11/2021 0,004 0,262 0,0003 0,009 0,004 <0,0001 <0,001 <0,004 0,018 <1 0,05 <0,00012 
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Thông số Cu Fe Hg Mn Ni Pb Zn CN
-
 Phenol Dầu mỡ khoáng Clo dƣ  PCBs 

Đơn vị mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

GHCP 1,62 0,81 0,00405 0,405 0,162 0,081 2,43 0,0567 0,081 4,05 0,81 0,00243 

T2/2022 0,004 0,277 0,0002 0,005 0,008 0,0006 0,018 <0,004 0,021 <1 <0,05 <0,0001 

T5/2022 0,007 0,162 <0,0002 0,004 0,003 0,0001 0,006 0,002 0,02 <1 <0,05 <0,001 
 

Bảng 5.6: Kết quả quan trắc định kỳ NTSX sau xử lý của cơ sở ( tiếp) 

Thông số 
Photpho 

hữu cơ 

Clo hữu 

cơ 
Amoni 

Tổng 

Nito 

Tổng 

Photpho 
Coliform 

Hoạt độ 

phóng xạ α 

Hoạt độ 

phóng xạ β 

Lƣu lƣợng 

Đơn vị mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ml Bq/L Bq/L M
3
/h 

GHCP 0,243 0,0405 4,05 16,2 3,24 3000 0,1 1 - 

T8/2020 <0,002 <0,004 <0,06 3,5 1,03 23 0,02 0,27 290 

T11/2020 <0,00001 <0,00001 0,13 <3 0,99 290 0,023 0,223 202 

T2/2021 <0,00001 <0,00001 0,13 <3 0,95 530 0,023 0,223 430 

T5/2021 <0,00001 <0,00001 0,13 <3 1,01 430 0,021 0,19 386 

T9/2021 <0,00001 <0,00001 0,07 <3 0,81 290 0,023 0,213 405 

T11/2021 <0,00012 <0,00009 0,12 <3 1,17 150 0,021 0,196 233 

T2/2022 <0,00004 <0,000003 0,02 <3 0,97 270 0,021 0,193 418 

T5/2022 <0,00004 <0,000003 0,05 1,84 0,85 270 0,02 0,188 257 

( Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở) 

Ghi chú: GHCP: Giới hạn cho phép theo QCĐP 02:2019/HY ( Kq=0,9; Kf=0,9; KHY=0,85): Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 

thải công nghiệp. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc NTSX sau xử lý tại cơ sở trước khi thải ra ngoài môi trường trong quý III, IV năm 2020, năm 2021 và 

quý I, II năm 2022 cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 02:2019/HY. 
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2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ quý III, IV năm 2020, năm 2021 và quý I, II năm 2022 đối với bụi, khí thải của cơ sở 

như sau: 

Bảng 5.7: Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ bụi, khí thải của Cơ sở 

Đơn vị: mg/Nm
3 

Vị trí quan trắc OK1 OK2 OK3 OK4 

Thông số Bụi H2SO4 HF SO2 Bụi H2SO4 HF SO2 Bụi H2SO4 HF SO2 Bụi H2SO4 HF SO2 

QCVN 

19:2009/BTNMT 
200 50 20 500 200 50 20 500 200 50 20 500 200 50 20 500 

T8/2020 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 

T11/2020 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 

T2/2021 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,42 <1 <0,6 <2,62 

T5/2021 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 0,5 <1 <0,6 <2,62 

T9/2021 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 

T11/2021 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 

T2/2022 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 0,45 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 

T5/2022 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 3,49 0,59 <1 <0,6 <2,62 0,42 <1 <0,6 <2,62 

 

Bảng 5.8: Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ bụi, khí thải của Cơ sở (tiếp) 

Đơn vị: mg/Nm
3 

Vị trí quan trắc OK5 OK6 OK7 

Thông số Bụi H2SO4 HF SO2 Bụi H2SO4 HF SO2 Bụi H2SO4 HF SO2 

QCVN 

19:2009/BTNMT 
200 50 20 500 200 50 20 500 200 50 20 500 
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T8/2020 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 

T11/2020 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 <10 <1,3 <0,5 <6 

T2/2021 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 

T5/2021 0,4 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 5,24 

T9/2021 <0,36 <1 <0,6 <2,62 0,46 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 

T11/2021 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 

T2/2022 0,54 <1 <0,6 <2,62 <0,36 <1 <0,6 <2,62 0,4 <1 <0,6 <2,62 

T5/2022 0,64 <1 <0,6 <2,62 0,55 <1 <0,6 <2,62 0,45 <1 <0,6 4,37 

 

 ( Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở) 

Ghi chú: 

- Vị trí quan trắc: 

Stt Tên mẫu Vị trí lấy mẫu 

1  OK1 Mẫu khí tại ống phóng không HTXL hơi bazơ ( Gần phòng bơm chân không) 

2  OK2 Mẫu khí tại ống phóng không HTXL hơi axit ( Gần kho FP và phòng bơm chân không AHU) 

3  OK3 Mẫu khí tại ống phóng không HTXL hơi axit ( Gần bồn Nitơ) 

4  OK4 Mẫu khí tại ống phóng không HTXL hơi bazơ ( Gần trạm điện số 1) 

5  OK5 Mẫu khí tại ống phóng không HTXL hơi axit ( Gần kho PP) 

6 OK6 Mẫu khí tại ống phóng không HTXL hơi axit ( Gần kho EP) 

7  OK7 Mẫu khí tại ống phóng không HTXL hơi bazơ ( Gần kho FP) 

 

- GHCP: viện dẫn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi và khí thải vô cơ. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc mẫu khí thải tại 07 vị trí thải của Cơ sở trong quý III, quý IV năm 2020, năm 2021 và quý I, II năm 2022 

cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.  
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

 Cơ sở “ Hoya Glass Disk Việt Nam II” đã được sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hưng Yên xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận hành của cơ sở tại giấy xác nhận số 02/GXN – STNMT ngày 03/2/2016. Theo 

quyết định phê duyệt ĐTM của Cơ sở năm 2021 thì khi Cơ sở sản xuất sản phẩm theo 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2183428574 chứng nhận lần đầu ngày 18/12/2008, 

chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 25/3/2021 thì tất cả các công trình bảo vệ môi 

trường của cơ sở vẫn đáp ứng được nhu cầu xử lý, cơ sở không có kế hoạch cải tạo nâng 

cấp các hệ thống bảo vệ môi trường hiện có.  

 Theo mục 4 của điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của 

Chính phủ thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm các 

công trình xử lý chất thải. 

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

*) Chương trình giám sát nước thải  

*) Giám sát mẫu nước thải sinh hoạt: 

- Nước thải sinh hoạt: 2 vị trí (một điểm NTSH trước khi vào HTXLNT sinh 

hoạt, một điểm sau khi xử lý của HTXLNT sinh hoạt của cơ sở). 

- Thông số giám sát (34 thông số): Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, 

Hg, Pb, Cd, Cr
6+

, Cr
3+

, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng Xianua, tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, sunfua, Florua, NH4
+
, tổng nitơ, tổng phốt pho, Cl

-
, Clo dư, tổng hóa chất 

BVTV Clo hữu cơ, tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ, tổng PCB, Coliform, tổng 

hoạt độ phóng xạ , tổng hoạt độ phóng xạ lưu lượng. 

- Tần suất 3 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn KCN Thăng Long II (TLIP II). 

*) Giám sát mẫu nước thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất: 3 vị trí  

+ 01 điểm trước khi vào HTXLNT sản xuất tại bể chứa nước thải SS, 

+ 01 điểm trước khi vào HTXLNT sản xuất tại bể chứa nước thải Non-SS,  

+ 01 điểm sau HTXLNT sản xuất tại cửa xả của hồ điều hòa (hồ cá) của nhà máy. 

- Thông số giám sát (34 thông số): Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, Hg, 

Pb, Cd, Cr
6+

, Cr
3+

, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng CN
-
, tổng Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, 

sunfua, Florua, NH4
+
, tổng nitơ, tổng phốt pho, Cl

-
, Clo dư, tổng hóa chất BVTV Clo 

hữu cơ, tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ, tổng PCB, Coliform, tổng hoạt độ phóng 

xạ , tổng hoạt độ phóng xạ , lưu lượng. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 02:2019/HY. 

**) Giám sát tự động: giám sát nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý tại vị trí cửa 

xả hồ cá thông qua trạm quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số: lưu lượng nước 

thải đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS, amonia. Các dữ liệu này được kết nối và truyền dữ 

liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. 

*) Chương trình giám sát khí thải  

- Giám sát mẫu khí ống phóng không các hệ thống xử lý khí thải bao gồm: 07 mẫu 

khí thải, cụ thể như sau: 

+ 03 vị trí tại ống phóng không của hệ thống xử lý hơi bazơ.  

+ 04 vị trí tại ống phóng không của hệ thống xử lý hơi axit. 

+ Thông số giám sát: Bụi tổng, SO2, HF, H2SO4, lưu lượng. 

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp với bụi và các chất vô cơ. 

*) Chương trình giám sát chất thải rắn 

Giám sát chất thải rắn thông thường: Giám sát khối lượng CTR phát sinh, giám 

sát việc phân định, phân loại CTR theo đúng quy định để quản lý. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu trữ CTR thông thường. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

- Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

*) Chương trình giám sát chất thải nguy hại  

Giám sát chất thải nguy hại: Giám sát khối lượng CTNH phát sinh, giám sát việc 

phân định, phân loại CTNH theo đúng quy định để quản lý. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu trữ CTNH của cơ sở. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

- Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

*) Chương trình giám sát sát sự cố 

- Giám sát quy trình vận hành Trạm xử lý nước thải: Hàng ngày. 

- Giám sát quy trình vận hành Trạm quan trắc nước thải tự động: Hàng ngày. 

- Giám sát cháy nổ: Hàng ngày. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

- Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành hàng năm 

được phân bổ như sau: 

+ Kinh phí cho hoạt động quản lý môi trường thường xuyên: 100.000.000 

đồng/năm. 

+ Quan trắc mẫu khí ống phóng không: 300.000.000 đồng/năm. 
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+ Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước: 1.000.000.000  đồng/năm  

Tổng cộng:     1.400.000.000 đồng/năm 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI  

CƠ SỞ 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của cơ sở thì có 01 đợt thanh tra về bảo vệ môi trương của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường.  

Cụ thể, ngày 20/5/2022 Cơ sở đã tiếp Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và có biên bản thanh tra được đính kèm phụ lục báo cáo. Trong biên bản thanh tra, 

đoàn thanh tra có nhận xét: "Trong quá trình hoạt động, Công ty đã lập các báo cáo ĐTM 

và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường; đã thực hiện giám sát môi trường định kỳ; đã được cấp Sổ đăng ký 

chủ nguồn thải CTNH; đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; được cấp Giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước theo quy định".  

Ngày 04/07/2022, Cơ sở (cùng một số công ty khác được thanh tra trong cùng 

đợt) đã được Đoàn thanh tra mời tham dự buổi họp thông báo kết quả thanh tra. Trong 

buổi họp, Đoàn thông báo kết quả phân tích các mẫu nước thải, khí thải của của Công ty 

TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II đạt tiêu chuẩn, đoàn thanh tra trả bản cứng các kết 

quả phân tích mẫu môi trường cho cơ sở. Với các kết quả thanh tra ghi nhận trong ngày 

thanh tra thực tế tại cơ sở và các kết quả phân tích mẫu đều nằm trong ngưỡng giới hạn 

cho phép, công ty đã và đang tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Đoàn 

thanh tra sẽ gửi bản kết luận thanh tra tới công ty sau khi hoàn thiện. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở xin cam kết: 

Cam kết mọi thông tin nêu trong báo cáo là hoàn toàn trung thực 

Cam kết tuân thủ thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan. 

Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ  sở  nằm trong 

giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường như: 

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại. 

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

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp. 

Tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 

KCN Thăng Long II. 

 QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

 QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật này được thay thế bởi các văn bản 

pháp luật khác. Chúng tôi sẽ chấp hành theo các văn bản được thay thế đảm bảo đúng 

quy định hiện hành. 

Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam. 
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