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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Naret 

- Địa chỉ: xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở : Ông Jin Jung Bok  

- Chức vụ: Giám đốc  

- Mã số doanh nghiệp: số 0900882192 đăng ký lần đầu ngày 21/05/2014, đăng ký 

thay đổi lần thứ 8 ngày 01/7/2021 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Hưng Yên cấp.    

- Quyết định chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư số: 14/QĐ-UBND, cấp lần đầu 

ngày 04/08/2017, điều chỉnh lần thứ 3 ngày 28/01/2022, do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên cấp.  

1.2. Cơ sở đầu tư 

- Tên cơ sở đầu tư: Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên 

+ Địa điểm thực hiện cơ sở: Khu đất 17.141m2 thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

+ Vị trí của cơ sở  

 Phía Đông Bắc: giáp đường nội đồng; 

 Phía Đông Nam: giáp công ty TNHH sản xuất dây và cáp điện Trường Thành; 

 Phía Tây Bắc: giáp đường trục thôn và mương nước; 

 Phía Tây Nam: giáp đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. 
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Hình 1. 1. Vị trí địa lý thực hiện của cơ sở 

Bảng 1. 1. Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến trục 105 o , múi chiều 3 o ) các điểm mốc của cơ sở 

Điểm  
X Y 

A 2307138 555287 

B 2307083 555344 

C 2306973 555219 

D 2306976 555107 

 

- Quyết định số 639/ QĐ-UBND ngày 10/03/2022 Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, 

quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất Naret 

Hưng Yên” của Công ty TNHH Điện tử Naret.  

- Quy mô của cơ sở: Cơ sở thuộc nhóm C (cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất hóa chất có 

tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng), theo Khoản 1, Điều 10 của Luật Đầu tư công. 

- Dự án thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cư gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất 

1.3.1. Công suất của cơ sở  

Sản xuất dung dịch xử lý bề mặt PCB, cho thuê nhà xưởng, kho với công suất cụ thể 

như sau: 

Bảng 1. 2. Công suất sản xuất của cơ sở 

STT Sản phẩm Công suất hiện tại  
Công suất khi đi vào 

hoạt động ổn định 

1 
Sản xuất dung dịch 

xử lý bề mặt PCB 

3000  

tấn sản phẩm/năm 

3.000  

tấn sản phẩm/năm 

2 
Cho thuê nhà xưởng, 

kho 
- 1.700 2 

1.3.2. Các hạng mục công trình của cơ sở  

a. Hạng mục công trình của dự án 

Trong khuôn viên có tổng diện tích 17.141m2, các hạng mục công trình chính và hạng 

mục công trình phụ trợ của dự án bao gồm: Nhà xưởng sản xuất số 1 (xưởng sản xuất); nhà 

xưởng số 2 (nhà xưởng cho thuê); nhà điều hành (02 tầng, trong đó: tầng 1 1à nhà ăn, phòng 

thí nghiệm; tầng 2 là nhà văn phòng điều hành); nhà để xe máy; nhà bảo vệ; cổng vào; hồ 

điều hòa; bể nước sinh hoạt + cứu hỏa; bãi để xe ô tô; sân bê tông; trạm biến áp; nhà vệ 

sinh công nhân; khu lưu trữ chất thải rắn; khu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; khu hệ 

thống xử lý khí thải,… 

+ Khu vực phụ trợ (bố trí nhà bảo vệ + cổng vào; khu để xe máy, ô tô; trạm biến áp; 

hồ điều hòa; bể nước sinh hoạt + cứu hỏa; sân bê tông; nhà vệ sinh công nhân): có diện tích 

10.006,08 m2; được thiết kế khung, trần nhà bằng bê tông, tường bao quanh xây bằng gạch 

dầy 220, nền lát bằng gạch ceramic, cửa ra, vào bằng kính cường lực, cửa nhôm. 

+ Nhà điều hành (2 tầng – tầng 1 là nhà ăn, phòng thí nghiệm; tầng 2 là nhà văn phòng 

điều hành): có diện tích 470,6 m2; công trình có kết cấu chính bằng khung thép, tường bao 

quanh được xây bằng gạch có độ dầy 220 mm, nền lát bằng gạch ceramic chống trơn. 

+ Nhà xưởng sản xuất (gồm xưởng 1, 2): có tổng diện tích 4.292 m2. Công ty bố trí 

nhà xưởng số 1 thực hiện mục tiêu sản xuất dung dịch xử lý bề mặt PCB và nhà xưởng số 



“Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” 

  

Chủ cơ sở: “Công ty TNHH Điện tử Naret”  8 

 

 

2 được thể hiện theo mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt vị trí số 2 với diện 

tích 1.700 m2 thực hiện mục tiêu cho thuê nhà xưởng, kho. Vị trí cụ thể được thể hiện trên 

mặt bằng tổng thể của dự án. 

Nhà xưởng sản xuất: được xây dựng đảm bảo tính năng phục vụ sản xuất, được thiết kế 

thoáng đãng đảm bảo sự thông thoáng nhà xưởng và đảm bảo tiêu chuẩn về xây dựng: có kết 

cấu chính bằng khung thép, cột, xà gồ bằng thép, bê tông; mái lợp tôn múi, có lớp cách nhiệt 

dưới mái, nền đổ bê tông và được sơn sàn công nghiệp chống trơn trượt, chống thấm; đường 

ống gió, khí nén, đường ống điều hòa được treo trên hệ khung dầm, tường, đỡ bằng hệ khung 

thép trên nền xưởng. 

  

Hình 1. 2. Nhà xưởng sản xuất của cơ sở 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Các công trình phụ trợ của công ty gồm: 

+ Nhà để xe máy: 376,2 m2, 

+ Nhà bảo vệ: 16 m2, 

+ Hồ điều hòa: 542,75 m2, 

+ Bể nước sinh hoạt + cứu hỏa: 160 m2, 

+ Bãi xe ô tô: 265,12 m2. 

+ Sân bê tông: 8.451,27 m2 

+ Trạm biến áp: 81 m2 

+ Nhà vệ sinh công nhân: 38,66 m2. 
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+ Khu lưu giữ chất thải nguy hại: 300 m2   

+ Khu lưu giữ chất thải rắn thông thường: 30 m2   

+ Khu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: 30 m2. 

+ Khu hệ thống xử lý khí thải 1: 10 m2  

+ Khu hệ thống xử lý khí thải 2: 10 m2  

Tổng hợp các hạng mục công trình chính, phụ trợ và công trình BVMT của dự án như 

sau: 

Bảng 1. 3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Diện tích 

xây dựng 
Hiện trạng 

A Các hạng mục công trình chính 

1 
Nhà xưởng sản xuất số 1 (mục tiêu sản 

xuất dung dịch xử lý bề mặt PCB) 
m2 2.592  Đã xây dựng 

2 
Nhà xưởng sản xuất số 2 (mục tiêu cho 

thuê nhà xưởng, kho) 
m2 1.700 

Đã xây dựng 

3 
Nhà điều hành (02 tầng) 

m2 470,6  Đã xây dựng 

B Các hạng mục công trình phụ trợ 

4 Cổng vào m2 - Đã xây dựng 

5 
Nhà để xe máy 

m2 376,2 Đã xây dựng 

6 Bãi đỗ xe ô tô  m2 265,12 Đã xây dựng 

7 Nhà bảo vệ m2 16 Đã xây dựng 

8 Hồ điều hòa  m2 542,75 Đã xây dựng 

9 Bể nước SH + cứu hỏa m2 160  Đã xây dựng 

10 Sân bê tông m2 8.451,27 Đã xây dựng 

11 Trạm biến áp m2 81 Đã xây dựng 

12 Nhà vệ sinh công nhân  m2 38,66 Đã xây dựng 
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TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Diện tích 

xây dựng 
Hiện trạng 

13 Cây xanh m2 2.067,4 Đã trồng 

C Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

14 Khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung m2 30 Đã xây dựng 

15 Khu hệ thống xử lý hơi axit số 1 m2 10 Đã lắp đặt 

16 Khu hệ thống xử lý hơi axit số 2 m2 10 Chưa lắp đặt 

17 Bể chứa NTSX ngầm  m2 10 Đã xây dựng 

18 Kho lưu giữ chất thải nguy hại  m2 300 Đã xây dựng 

19 Khu lưu giữ chất thải thông thường m2 30 Đã xây dựng 

 Tổng cộng m2 17.141  

 

1.4. Công nghệ sản xuất của cơ sở   

Quy trình công nghệ sản xuất dung dịch xử lý bề mặt PCB của công ty như sau: 

1.4.5. Hoạt động của phòng thí nghiệm 

Trước khi tiến hành sản xuất sản phẩm dung dịch xử lý bề mặt PCB, dự án cần phải 

thực hiện hoạt động trộn thử nghiệm để kiểm tra nguyên liệu đầu vào và đưa ra tỷ lệ phù 

hợp cho sản phẩm trước khi áp dụng vào sản xuất. 

Quy trình thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của dự án như sau: 
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Hình 1. 3. Sơ đồ hoạt động trong phòng thí nghiệm 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu bao gồm các hóa chất (Polypropylene glycol, Sodium alginate, 

Sunlfuric axit, Potassium, Diethylene glycol, Etanolamin, Tetramethylammonium 

hydroxide, 2-Butoxyethanol, 1,2,3-Benzotriazole, Isopropyl alcohol, Glyceryl 

monostearate, Propylene glyco, Cyclohexylamine, Diethanolamine, Polyethylene glyco, 5-

Amino-1H-tetraxole, 1H-1,2,4-Triazole, Hydrogen peroxide (35%), 2-Amino-2-

methylpropanol, Dipropylene glycol butoxy ether và nước) có nguồn gốc từ Việt Nam nằm 

trong tank 1.000 lít và thùng 200 lít (dạng lỏng). Sau đó được bơm vào bình tam giác qua 

vòi bơm của tank, thùng và phễu – Quá trình này được thực hiện trong phòng thí nghiệm. 

Sau khi nguyên liệu được vận chuyển vào phòng thí nghiệm, Công ty sẽ tiến hành 

trộn thử nghiệm trong ống nghiệm theo tỷ lệ nhất định của hỗn hợp dung dịch ban đầu và 

nước để kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Việc trộn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm giúp 

công ty điều chỉnh được các sai số, cân đối được lượng hóa chất thực tế khi tiến hành sản 

xuất. Quá trình này có thể làm phát sinh hơi hữu cơ, hơi hóa chất,... bay hơi từ hoạt động 

trộn; phát sinh nước thải từ quá trình rửa dụng cụ thí nghiệm; phát sinh giẻ lau dính thành 

phần nguy hại từ quá trình hoạt động của phòng thí nghiệm. 

Sau khi trộn, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm bằng cách tiến hành 

đo pH cho sản phẩm trộn thử bằng máy đo pH xem đã phù hợp với công thức của nhà máy 

Hỗn hợp dung dịch 

Phòng thí nghiệm 

Trộn thử nghiệm 

trong ống nghiệm 

Kiểm tra sản phẩm 

Sản phẩm có tỷ lệ phù hợp 

- Hơi axit 

- Hơi Etanolamin 

- Nước rửa dụng cụ, 

bồn trộn - Giẻ lau 

Quản lý chất thải 

nguy hại 

Bình tam 

giác, ống 

nghiệm, 

pipet 

Nước tinh 

khiết 
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hay chưa, sau đó đưa ra kết luận về tỷ lệ (dung dịch: nước) sẽ được áp dụng vào dây truyền 

sản xuất. Sản phẩm từ quá trình thí nghiệm sẽ được thu gom cùng với nước thải phát sinh 

từ phòng thí nghiệm đưa vào bể chứa nước thải sản xuất, sau đó sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý đúng quy định. 

Tần suất làm việc của phòng thí nghiệm trung bình khoảng 10 ngày/lần. 

1.4.2. Công nghệ lọc nước RO và xử lý nhiệt dư từ quá trình trộn 

Trong thành phần sản phẩm của dự án chiếm thành phần lớn là nước tinh khiết và 

xảy ra phản ứng tỏa nhiệt trong quá trình trộn, do vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước 

tinh khiết và xử lý nhiệt dư từ quá trình trộn Công ty, sẽ sử dụng công nghệ lọc nước tinh 

khiết RO và thiết bị làm mát qua quả lạnh. Sơ đồ sử dụng nước của Công ty như sau: 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ sử dụng nước 

Thuyết minh quy trình: 

Nước cấp được đưa đến chứa tại bồn chứa nước, một phần nước cấp được đưa vào 

thiết bị làm mát, một phần dùng để đưa vào thiết bị lọc nước RO nhằm mục đích xử lý 

thành nước tinh khiết phục vụ mục đích đưa vào bồn trộn. 

Thiết bị làm mát sử dụng nước để trao đổi nhiệt với vùng tỏa nhiệt trong chu trình 

sản xuất gián tiếp, sau khi trao đổi nhiệt nước nóng lên và được dẫn qua hệ thống tháp giải 

nhiệt để làm lạnh nước và tuần hoàn lại cho quá trình trao đổi nhiệt. Trong quá trình làm 

 

Bổ sung 

Nước cấp 

Bồn chứa nước 

Bồn chứa nước 

làm mát 
Công nghệ lọc 

nước RO 

Làm mát 

Khu vực tỏa nhiệt 

Trao đổi 

nhiệt 

Tháp giải 

nhiệt Nước thải 

(40%) 

Nước tinh 

khiết (60%) 

Sinh hoạt Sản xuất 

Vật liệu 

lọc thải 
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mát có một phần nhỏ nước bị tiêu hao do quá trình bay hơi nước, tuy nhiên lượng này được 

bù đắp liên tục vào bồn chứa nước làm mát. 

Thiết bị lọc nước tinh khiết RO được cấu tạo bởi 5 cấp lọc và hoạt động khép kín. 

Chất lượng nước sau khi lọc đạt độ tinh khiết tương đương với nước chưng cất và đủ điều 

kiện cho pha chế hóa chất, tuy nhiên công nghệ lọc RO chỉ thu được 60% nước tinh khiết 

và tiêu hao 40% nước vào nước thải của thiết bị lọc. Nước thải từ thiết bị lọc RO phát sinh 

từ lõi lọc RO thứ 4 trở đi (lõi lọc 4: màng RO và lõi lọc 5: carbon mềm) chỉ cho phép 60% 

lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn nước tinh khiết đi qua, còn lại 40% nước đã được đi qua 3 

lõi lọc đầu tiên (lõi 1: Sợi pp khe hở 0,001 micron, lõi 2: than hoạt tính cao cấp, lõi 3: than 

hoạt tính nghiền nhỏ ép chặt) không đủ điều kiện qua lõi 4,5 được coi như nước thải và đổ 

ra bể có thể tích 2m3. Tuy nhiên, lượng nước thải này đạt đủ điều kiện sinh hoạt thông 

thường, vì vậy Công ty sử dụng cho mục đích tưới cây, rửa đường. Công đoạn lọc RO có 

thể phát sinh chất thải rắn là các lõi lọc hết hiệu năng. 

Thông số kỹ thuật: 

- Công nghệ: RO thẩm thấu ngược 

- Cột lọc composite 

- Công suất: 500 L/h 

- Vận hành tự động hoàn toàn 

  

Hình 1. 5. Công nghệ lọc nước RO của công ty 
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1.4.3. Công nghệ trộn sản xuất sản phẩm của dự án 

Sau quá trình thí nghiệm và đưa ra được tỷ lệ chính xác, đội kỹ thuật sẽ thiết lập các 

thông số cho máy móc sản xuất, toàn bộ hệ thống dây truyền sản xuất pha chế hóa chất sẽ 

hoạt động khép kín và tự động đúng theo tỷ lệ pha chế và đội kỹ thuật đã thiết lập cho máy 

móc sản xuất. 

 

Hình 1. 6. Quy trình sản xuất dung dịch xử lý bề mặt PCB 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào gồm từng loại dung dịch hóa chất (Nguyên liệu đầu vào gồm 

từng loại dung dịch hóa chất (Polypropylene glycol, Sodium alginate, Sunlfuric axit, 

Potassium, Diethylene glycol, Etanolamin, Tetramethylammonium hydroxide, 2-

Butoxyethanol, 1,2,3-Benzotriazole, Isopropyl alcohol, Glyceryl monostearate, Propylene 

glyco, Cyclohexylamine, Diethanolamine, Polyethylene glyco, 5-Amino-1H-tetraxole, 1H-

1,2,4-Triazole, Hydrogen peroxide (35%), 2-Amino-2-methylpropanol, Dipropylene glycol 

butoxy ether và nước có nguồn gốc từ Việt Nam) được nhập về từ đơn vị hợp tác sản xuất 

nằm trong tank 1000 lít và thùng 200 lít (dạng lỏng).  Ứng với mỗi loại sản phẩm thì sử 

dụng từ 4-5 nguyên liệu khác nhau đưa vào bồn trộn với tỷ lệ khác nhau.  

Tank 1.000 lít và thùng 200 lít chứa hóa chất lỏng được vận chuyển đến khu hệ thống 

khuấy, trộn (d=1,9m; h=2,7m) và được cắm đường ống bơm từ các tank và thùng chứa từng 

Từng loại dung dịch hóa chất 

(Polyetylene glycol, Sodium 

alginate, Sunlfuric axit...) 

Khuấy trộn 

Hệ thống khuấy, trộn Nước tinh khiết 

Làm mát 

Sản phẩm 

Màng lọc hỏng Lọc cặn 

- Hơi axit,  

- Hơi Etanolamin 

- Nhiệt dư 

- Nước vệ sinh thiết bị 
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loại hóa chất, sau đó mở khóa van để bơm hóa chất lên hệ thống khuấy, trộn. Các tank và 

thùng này sau khi bơm hết sẽ được gửi lại đơn vị cung cấp để tiến hành nạp thêm nguyên 

liệu. 

Từ bồn chứa nước tinh khiết (d=1,9m; h=4m) được lắp đặt hệ thống đường ống bơm 

và van khóa điện tử đi vào các hệ thống khuấy, trộn (d=1,9m; h=2,7m). Tại đây, nước sạch 

sau khi được lọc bằng máy lọc công nghiệp của nhà máy được bơm vào bồn trộn thông qua 

hệ thống đường ống. Sơ đồ quá trình bơm hóa chất và nước tinh khiết lên bồn chứa như 

sau:  

 

Hình 1. 7. Sơ đồ quá trình bơm hóa và nước tinh khiết chất lên bồn chứa 

Toàn bộ quá trình bơm hóa chất, trộn hóa dẫn được thực hiện trên máy tính hệ thống 

máy bơm, van khóa và máy khuấy được vận hành tự động bằng hệ thống điện điều hành 

theo tỷ lệ pha trộn đã được cài đặt sau khi có kết luận về tỷ lệ pha trộn từ phòng thí nghiệm. 

Tại đầu ra của mỗi hệ thống khuấy, trộn hóa chất được dẫn đi qua thiết bị lọc cặn 

(Thiết bị được thiết kế với vỏ inox 316 và sử dụng vật liệu màng lọc không gây biến đổi 

tính chất hóa học và có khả năng loại bỏ các chất cặn có kích thước lớn hơn 0,01 – 0,005 

micron. Sau khi qua thiết bị lọc sẽ thu được sản phẩm cuối cùng. Tại công đoạn này sẽ phát 

sinh chất thải rắn là lõi lọc hết hiệu năng), sau đó sản phẩm được bơm vào các can đựng 

hóa chất sản phẩm của dự án qua hệ thống đường ống bơm. Các can chứa hóa chất này 

được đặt trên hệ thống cân điện tử, khi đủ số cân nặng, công nhân tiến hành khóa van từ hệ 

thống khuấy, trộn. Sau đó, Công ty sẽ tiến hành đóng nắp bình và vận chuyển đi dán nhãn 

và đóng gói sản phẩm bằng hệ thống thiết bị đóng gói sản phẩm. 

HT khuấy, 

trộn 
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Quá trình sản xuất có thể phát sinh hơi hóa chất, hơi axit, hơi Etanolamin thoát ra từ 

ống thông hơi trên nắp mỗi bồn trộn hóa chất. Ngoài ra, quá trình trộn cũng làm phát sinh 

nhiệt dư do phản ứng hóa học giữa nước và H2SO4. Định kỳ, công đoạn trộn phát sinh thêm 

nước thải từ hoạt động rửa thiết bị.  

Sơ đồ quá trình trộn của dự án như sau: 

 

Hình 1. 8. Sơ đồ quá trình trộn sản phẩm của cơ sở 

  

Hình 1. 9. Hình ảnh cấp nguyên liệu và bơm sản phẩm của cơ sở 
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1.4.4. Quy trình cho thuê nhà xưởng, kho 

Tổng diện tích khu nhà xưởng, kho của dự án là 1.700 m2. Tuy nhiên, dự án sẽ sử 

dụng 1.000 m2 khu nhà xưởng và 700 m2 kho cho các đơn vị có nhu cầu thuê. 

Đối với mục tiêu cho thuê nhà xưởng: Công ty TNHH Điện tử Naret không cho thuê 

đối với các công ty có hoạt động gây ô nhiễm môi trường cao theo tinh thần của Chỉ thị 

04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên như: chế biến 

tinh bột sắn, miến dong, chế biến mủ cao su, sản xuất hoá chất cơ bản, nhuộm, giặt mài, 

thuộc da, chế biến thuỷ sản, sản xuất phân bón hoá học, hoá chất bảo vệ thực vật, sản xuất 

giấy; và các dự án có mạ kim loại, sơn. Công ty TNHH Điện tử Naret dự kiến sử dụng khu 

nhà xưởng (diện tích 1000 m2) để kinh doanh thương mại, phân phối hóa chất thuộc danh 

mục sản xuất kinh doanh có điều kiện, hoá chất hạn chế quy định tại phụ lục 1,2,4,5 của 

nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hóa chất. 

Đối với mục tiêu cho thuê kho: Công ty chỉ tiến hành cho thuê để làm kho lưu giữ 

hàng hóa (chứa hàng hóa: hóa chất tương tự sản phẩm của công ty; lương thực (gạo, thóc); 

đồ nội thất (sản phẩm nhựa, gỗ) và không sản xuất. Cam kết không lưu giữ hàng hóa có 

nguy cơ cháy nổ cao, ô nhiễm, độc hại. Công ty dự kiến cho các đơn vị thuê kinh doanh 

các mặt hàng tương tự mặt hàng của công ty làm kho chứa hàng, do đó nhu cầu công nhân 

đối với các loại hình này không lớn. 

Trách nhiệm của Chủ dự án: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình hoạt động của các đơn vị thuê nhà xưởng, kho theo đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép. 

Trách nhiệm của đơn vị thuê nhà xưởng, kho: trả chi phí thu gom, xử lý nước thải 

sinh hoạt và đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công 

ty TNHH Điện tử Naret. Ngoài ra, các đơn vị thuê kho có trách nhiệm thu gom, thuê xử lý 

chất thải rắn thông thường và CTNH, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động 

của từng cơ sở. Thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường theo quy định. Các đơn vị 

thuê phải có trách nhiệm đầu tư các thùng lưu giữ chất thải, khu lưu giữ chất thải riêng và 

thuê đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

1.4.5. Danh mục máy móc thiết bị 
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 Các loại máy móc thiết bị phục vụ cho giai đoạn sản xuất hiện tại được giữ nguyên. 

Đồng thời, trong tương lai Công ty dự kiến đầu tư thêm 1 số máy móc mới phục vụ cho sản 

xuất dung dịch xử lý bề mặt PCB. Các loại máy móc, thiết bị chính cần có của cơ sở được 

liệt kê đầy đủ trong bảng dưới đây:  

Bảng 1. 4. Danh mục, máy móc, thiết bị chính của cơ sở 

TT Máy móc, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm 

sản xuất 

Năm đưa 

vào sử dụng 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ ĐẦU TƯ 

1 Hệ thống máy khuấy, trộn Bộ 03 Hàn Quốc 2020 2020 

2 Hệ thống máy khuấy, trộn  Bộ 10 Hàn Quốc 2021 2022 

3 Cân điện tử Bộ 3 Việt Nam 2018 2020 

4 Bồn chứa nước thải sản xuất Chiếc 1 Hàn Quốc 2018 2020 

5 Bồn chứa dự phòng Chiếc 1 Hàn Quốc 2018 2020 

6 Thiết bị lọc nước RO Bộ 1 Hàn Quốc 2018 2020 

7 Bồn chứa nước tinh khiết Chiếc 1 Việt Nam 2020 2020 

9 Hệ thống làm mát Bộ 1 Đài Loan 2018 2020 

10 
Hệ thống xử lý hơi axit số 1 

(hệ thống xử lý khí thải 1) 
HT 1 Việt Nam 2020 

2020 

11 
Thiết bị thí nghiệm (máy đo 

pH) 
Bộ 1 Việt Nam 2018 

2020 

12 Công cụ phụ trợ (Bình tam 

giác, ống nghiệm, pipet) 
Bộ 1 Hàn Quốc 2018 

2020 

13 Bộ dụng cụ san chiết hóa chất Bộ 2 Hàn Quốc 2018 2020 

14 Xe nâng điện Chiếc 1 Nhật Bản 2018 2020 

15 Xe nâng điện Chiếc 1 Nhật Bản 2020 2022 



“Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” 

  

Chủ cơ sở: “Công ty TNHH Điện tử Naret”  19 

 

 

16 Xe nâng tay Chiếc 2 Đài Loan 2018 2020 

17 Máy đóng hàng Chiếc 01 Việt Nam 2021 Mới 100% 

MÁY MÓC THIẾT BỊ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ MỚI 
TÌNH 

TRẠNG 

1 Hệ thống máy khuấy, trộn Bộ 7 Hàn Quốc 2022 Mới 100% 

2 
Hệ thống xử lý hơi axit số 2 

(hệ thống xử lý khí thải 2) 
HT 1 Việt Nam 2022 Mới 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Naret) 

 

Hình 1. 10. Hệ thống máy khuấy, trộn của dự án 

1.5. Sản phẩm của cơ sở  

Bo mạch điện tử được xem là cơ sở hạ tầng của một thiết bị điện tử, hoạt động của 

bo mạch điện tử sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của toàn hệ thống, chỉ cần hệ thống 

truyền dẫn thông tin, tín hiệu điện trên bo mạch điện tử yếu kém, thì hiệu suất của hệ thống 
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sẽ suy giảm rất nhiều. Chính vì vậy rất cần đến nước làm sạch bề mặt bo mạch điện tử để 

giữ vệ sinh cho bo mạch luôn sạch sẽ.  

Do đó sản phẩm của dự án cần phải đa dạng và đảm bảo chất lượng để tăng sức cạnh 

tranh trên thị trường, đủ tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho các hãng sản xuất lớn trong và 

ngoài nước. Thông tin sản phẩm của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1. 5. Sản phẩm của cơ sở 

Tên sản phẩm Thành phần Mã Hàm lượng 

Số 

lượng 

(năm) 

Tỉ lệ  

PEG:Sod: 

Acid:Nước 

Dung dịch xử lý 

bề mặt PCB 

nhóm 1  

(Btix-100, CS-

507, Ctix-200, 

DCL-100, DS-

100, DS-300, 

DS-300A, FE-

101F, FS-300, 

FS-300A, FS-

300T, MET-500, 

NFS-5, NFS-6, 

NFS-5B, NFS-

9+, NFS-9 

PLUS, NH-

9100, NH-9500, 

NRE-100, NRE-

200, NRE-100A, 

NRE-200A, 

NRE-300, NRS-

1, NSE-1501, 

SAF-1400, SE-

100M, SE-200, 

TA-100, TA-

100A, VNFS-5, 

VFS-300T, 

NRS-1A, FE-

101FM, SE-

Polypropylene glycol 25322-69-4 3,76 - 30% 

2.370 

tấn 

30:16: 

4,05:52,95 

 

Sodium alginate 9005-38-3 3,2 - 16% 

Sulfuric acid 7664-93-9 2,23- 21,1% 

Nước 7732-18-5 35 - 86,13% 

KOH 1310-58-3 
045 – 

4,05% 

Diethylene glycol 111–46-6  

Etanolamin 141–43-5  

Tetramethylammoniu

m hydroxide 
75–59–2  

Potassium hydroxide 1310-58-3  

Cyclohexylamine 108-91-8  

Diethanolamine 111-42-2  

1,2,3-Benzotriazole 95-14-7  

5-Amino-1H-tetrazole 4418-61-5  

Glycine 56-40-6  

1H-1,2,4-Triazole 288-88-0  
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100L, SAF-2,  

NRS-100plus, 

NH-9700, NRE-

300M, EFP-5, 

RC-103, NR-

301S, NR-302S, 

NR-305P, NR-

308C, NR-312C, 

ONB-100, NR 

CSL, NR CSP, 

NR CO, NRE-

300M, Dung 

dịch CUSO4, 

CUS-200, CS-

507B, VFS-

300T, VNH-

9100, VNRE-

300, VSE-200, 

VNFS-5, VSE-

100M, VSE-

100L, NIE-20, 

NIE-30) 

Hydrogen peroxide 

(35%) 
7722-84-1  

2-Amino-2-

methylpropanol 
124-68-5  

Dipropylene glycol 

butoxy ether 
  

o-Cresol sulfonic acid 7134-04-5  

Azole compound   

Dipropylene Glycol 

Monomethyl Ether 
34590-94-8  

Ethylene glycol 107-21-1  

Sodium permanganate 10101-50-5  

Hydroxylamine sulfate 10039-54-0  

Acetic acid 64-19-7  

Copper Sulfate 

(CuSO4 5H2O) 
7758-99-8  

Copper Oxide (CuO) 1317-38-0  

Diethylene glycol 

butyl ether 
112-34-5 35%  

 

Butyl collosolve(BC) 111-76-2 35%   

Heteromonocycle 

Amine 

T-2021-

00368 
3 - 5%  

 

Heteropolycycle 
T-2021-

00368 
1 – 3%  

 

Propylene glycol 57-55-6 25 – 30%   

Poly Alkylene (C=2-4) 

glycol 
 30 – 40%  

 

Alkane(C=1-

5)polyalkanol 
 20 – 30%  

 

IPA 67-63-0 15%   
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Dung dịch xử lý 

bề mặt PCB 

nhóm 2 

(Btix-100-1, 

VBTIX-100, 

CTIX-202,  

VCTIX-200, 

VBTix-100) 

Isopropyl alcohol 67-63-0 5% 

95 tấn 

 

 

 

 

5:15:10 

:65:5 

 

 

 

Polypropylene glycol 25322-69-4 15% 

Glyceryl monostearate 31566-31-1 10% 

Ethoxylated 

propoxylated C12-14 

alcohols 

68439-51-0 5% 

Nước 25322-68-3 60% 

Coconut oil 8001-31-8 5% 

Bí mật doanh nghiệp  6%   

IPA 67-63-0 5%   

Dung dịch xử lý 

bề mặt PCB 

nhóm 3 

(VDS-100; DS-

100A) VDS-

300,  

Potassium carbonate 584-08-7 50 % 

510 tấn 

 

 

50:49:1 
Nước tinh khiết 7732-18-5 49 % 

Potassium hydroxide 1310-58-3 1% 

Dung dịch xử lý 

bề mặt PCB 

nhóm 4 

(VDCL-100) 

Benzyl alcohol 100-51-6 
20 % 

 5 tấn 

 

 

20:80 Nước 7732-18-5 80% 

Dung dịch xử lý 

bề mặt PCB 

nhóm 5 

(C-507B, CS-

507T, EFC-720) 

2-Butoxyethanol 111-76-2 35% 

20 tấn 

 

 

 

35:5:5:55 

Isopropyl alcohol 67-63-0 5% 

Sulfuric acid 7664-93-9 5% 

Citric acid 77-92-9 1-5% 

Nước 7732-18-5 54% 

(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Naret) 

- Cho thuê nhà xưởng, kho: 1.700 m2. 
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Hình 1. 11. Sản phẩm của cơ sở 

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

điện, nước của cơ sở  

1.6.1. Nguyên liệu, nhiên liệu 

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

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của cơ sở 

TT 

Tên 

nguyên 

vật liệu 

Thành phần Đơn vị 
Lượng 

sử dụng 

Dạng 

tồn tại 

Nguồn 

gốc 

I Nhu cầu cho hoạt động sản xuất 

 

1 

 

Bao gồm 

 các chất 

 

Polypropylene glycol 

(H-(O-CH2-CH2)n-OH) 
Tấn/năm 140,2 

 

 

 

 

Chất 

lỏng 

 

 

 

 

Việt 

Nam 

Sunlfuric axit      

(H2SO4 61,5%) 
Tấn/năm 93,3 

Hàn 

Quốc 

Sodium alginate  

(NaC6H7O6) Tấn/năm 201,62 

Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
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TT 

Tên 

nguyên 

vật liệu 

Thành phần Đơn vị 
Lượng 

sử dụng 

Dạng 

tồn tại 

Nguồn 

gốc 

Isopropyl alcohol 

(C3H8O) 
Tấn/năm 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất 

lỏng 

 

 

 

Việt 

Nam 

Glyceryl monostearate  

(C21H42O4) 
Tấn/năm 9,0 

Việt 

Nam 

Coconunt oil 
Tấn/năm 4,5 

Việt 

Nam 

Potassium carbonate 

(K2CO3) 
Tấn/năm 184,2 

Việt 

Nam 

Potassium hydroxide 

(KOH) – dạng rắn 
Tấn/năm 318,2 

Việt 

Nam 

Benzyl alcohol 

(C₆H₅CH₂OH) 
Tấn/năm 1,2 

Việt 

Nam 

2-Butoxyethanol  

(C6H14O2) 
Tấn/năm 7,0 

Việt 

Nam 

Diethylene glycol 

((HOCH2CH2)2O) 
Tấn/năm 40 

Việt 

Nam 

Etanolamin  

(C2H7NO) 
Tấn/năm 393 

Việt 

Nam 

Tetramethylammonium 

hydroxidem (C4H13NO) 

Tấn/năm 
32,5 

Việt 

Nam 

Cyclohexylamine 

(C6 H13 N) 

Tấn/năm 
1,4 

Việt 

Nam 

Diethanolamine 

HN(CH2CH2OH)2 

Tấn/năm 
6,12 

Việt 

Nam 

1,2,3-Benzotriazole 

(C6H5N3) 

Tấn/năm 
0,52 

Việt 

Nam 

5-Amino-1H-tetrazole 

(HN4CNH2) 

Tấn/năm 
2,1 

Việt 

Nam 
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TT 

Tên 

nguyên 

vật liệu 

Thành phần Đơn vị 
Lượng 

sử dụng 

Dạng 

tồn tại 

Nguồn 

gốc 

Glycine 

(C2H5NO2) 

Tấn/năm 
0,13 

Việt 

Nam 

1H-1,2,4-Triazole 

(C2H3N3) 

Tấn/năm 
0,051 

Việt 

Nam 

Hydrogen peroxide 

(35%) (H2O2) 

Tấn/năm 
8,4 

Hàn 

Quốc 

2-Amino-2-

methylpropanol 

(C4H11NO) 

Tấn/năm 

2,35 

Việt 

Nam 

Dipropylene glycol 

butoxy ether 

(CH3(CH2)3OC3H6OH) 

Tấn/năm 

1,2 

Việt 

Nam 

o-Cresol sulfonic acid 
(C7H8O4S) 

Tấn/năm 
0,01 

Việt 

Nam 

Azole compound Tấn/năm 
0,1 

Việt 

Nam 

Dipropylene Glycol 

Monomethyl Ether 

(CH3O)C3H6OC3H6(OH 

Tấn/năm 

4,5 

Việt 

Nam 

Ethylene glycol 

(CH2OH)2 

Tấn/năm 
0,6 

Việt 

Nam 

Citric acid Tấn/năm 0,08 

Sodium permanganate 

(NaMnO4 

Tấn/năm 
0,8 

Việt 

Nam 

Hydroxylamine sulfate 

(NH3OH)2SO4 

Tấn/năm 
0,4 

Việt 

Nam 

Acetic acid 

CH₃COOH 

Tấn/năm 
0,02 

Việt 

Nam 

Copper Sulfate  Tấn/năm 2,5 Việt 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C2H3N3
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TT 

Tên 

nguyên 

vật liệu 

Thành phần Đơn vị 
Lượng 

sử dụng 

Dạng 

tồn tại 

Nguồn 

gốc 

(CuSO4 5H2O) Nam 

Copper Oxide (CuO) Tấn/năm 2 
Việt 

Nam 

 

 
 

Ethoxylated 

propoxylated C12-14 

alcohols 

Tấn/năm 4,75 

 Việt 

Nam 

IPA 
Tấn/năm 5 

 Việt 

Nam 

Alkane(C=1-

5)polyalkanol 
Tấn/năm 2 

 Việt 

Nam 

Butyl collosolve(BC) 
Tấn/năm 2 

 Việt 

Nam 

Heteromonocycle 

Amine 
Tấn/năm 1,5 

 Việt 

Nam 

Heteropolycycle 
Tấn/năm 1 

 Việt 

Nam 

Propylene glycol 
Tấn/năm 2 

 Việt 

Nam 

Poly Alkylene (C=2-4) 

glycol 
Tấn/năm 2,5 

 Việt 

Nam 

2 
Nước tinh 

khiết 
H2O Tấn/năm 1515,73 

 Lọc tại 

nhà máy 

II. Nhu cầu cho hoạt động phòng thí nghiệm 

1 

Bao gồm 

các hóa 

chất 

H2SO4 0,1M 

Kg/năm 

30  

 

Dung 

dịch  

 
Việt 

Nam 

H2SO4 1M 60 

NaOH 0,1M 30 

NaOH 1M 30 

KMnO4 0,02M 60 

KMnO4 0,1M 12 
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TT 

Tên 

nguyên 

vật liệu 

Thành phần Đơn vị 
Lượng 

sử dụng 

Dạng 

tồn tại 

Nguồn 

gốc 

C2H5OH  120 

2 Nước tinh 

khiết 

H2O 
Kg/năm 624 

 Việt 

Nam 

III Nguyên liệu khác 

1 Bao bì 

đóng gói  

- 
Tấn 2,5 

- Việt 

Nam 

2 Lõi lọc 

nước  RO 

- 
Tấn 0,1 

- Việt 

Nam 

( Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Naret) 

Thành phần, tính chất vật lý: 

Nguyên liệu nhập về dự án bao gồm các chất (Polypropylene glycol, Sodium 

alginate, Sunlfuric axit, Potassium, Diethylene glycol, Etanolamin, Tetramethylammonium 

hydroxide, 2-Butoxyethanol, 1,2,3-Benzotriazole, Isopropyl alcohol, Glyceryl 

monostearate, Propylene glyco, Cyclohexylamine, Diethanolamine, Polyethylene glyco, 5-

Amino-1H-tetraxole, 1H-1,2,4-Triazole, Hydrogen peroxide (35%), 2-Amino-2-

methylpropanol, Dipropylene glycol butoxy ether và nước); mỗi chất được đóng trong tank 

1000 lít hoặc thùng 200 lít nằm ở thể lỏng.   

Tính chất của một số thành phần trong nguyên liệu như sau: 

Tetramethylammonium hydroxidem (C4H13NO) là muối amoni bậc bốn, dạng dung 

dịch không màu; có độ hòa tan trong nước cao.  

Cyclohexylamine (C6 H13 N) là một hợp chất hữu cơ, thuộc nhóm amin béo. Nó là 

một chất lỏng không màu, rất dễ hòa tan trong etanol, dầu, có thể trộn lẫn trong ete, este, 

rượu, axeton. 

Diethanolamine HN(CH2CH2OH)2  là một hợp chất đa chức dạng lỏng, không màu, 

mang đặc tính ưa nước và có mùi hắc nhẹ. 

1,2,3-Benzotriazole (C6H5N3) là chất có màu trắng, dạng lỏng. 
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5-Amino-1H-tetrazole (HN4CNH2) là một hợp chất hữu cơ màu trắng, dạng lỏng và 

có khối lượng phân tử 85,07 g.mol-1. 

Glycine (C2H5NO2) là một amino acid đơn giản nhất, là chất không màu, dạng 

lỏng, không phân cực. 

1H-1,2,4-Triazole (C2H3N3) là một hợp chất dạng lỏng, màu trắng, dễ hòa tan trong 

nước. 

Hydrogen peroxide (35%) (H2O2) là một chất oxy hóa dạng lỏng trong suốt, đặc 

tính nhớt, có các thuộc tính oxy hóa mạnh. 

2-Amino-2-methylpropanol (C4H11NO) là chất lỏng không màu, độ pH là 11,3  

Dipropylene glycol butoxy ether (CH3(CH2)3OC3H6OH) là chất lỏng không màu, 

hòa tan trong nước. 

Isopropyl alcohol (C3H8O) là một hợp chất lỏng không màu, dễ cháy với mùi mạnh. 

Glyceryl monostearate (C21H42O4) là một monoglyceride dạng lỏng, màu trắng, 

không mùi và có khả năng hút ẩm. 

Diethylene glycol ((HOCH2CH2)2O) là một chất lỏng không màu, không mùi và 

hút ẩm. 

Etanolamin (C2H7NO) là một chất lỏng nhớt, không màu, không mùi và là hợp chất 

dễ bay hơi. 

Polypropylene glycol PEG là một loại dung môi công nghiệp không bay hơi có công 

thức hóa học là H-(O-CH2-CH2)n-OH, được sử dụng rộng rãi, phổ biến. Ứng dụng quan 

trọng để sản xuất các chất tẩy rửa, chất làm sạch trong gia đình và trong công nghiệp, đóng 

vai trò là một dung môi giúp hòa tan các thành phần khó hòa tan trong chất tẩy rửa. Không 

bay hơi, bắt lửa ở nhiệt độ 182 – 287oC, khi cháy sẽ phân hủy hoàn toàn thành khí CO2 và 

H2O. 

Sodium alginate hay còn gọi là Natri alginate là muối natri của axit alginic. Công 

thức của nó là NaC6H7O6, đặc điểm: không vị, dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt. Nó là 

một loại gel, được chiết xuất từ thành tế bào của tảo biển đóng vai trò như 1 phụ gia trong 

ngành công nghệ thực phẩm dạng gel giúp làm tăng độ nhớt. Không màu, không mùi, không 

tan trong các dung môi hữu cơ và nước, khi ngâm trong nước sẽ bị trương nở thành dạng 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C2H3N3


“Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” 

  

Chủ cơ sở: “Công ty TNHH Điện tử Naret”  29 

 

 

nhớt. Bắt lửa ở nhiệt độ 480oC, khi cháy sẽ phân hủy thành muối Na2CO3 và bay hơi CO2 

+ H2O. 

Axit sunfuric là một axit vô cơ có công thức hóa học H2SO4 hoặc SO3.H2O, tùy thuộc 

vào tỷ lệ giữa SO3 và H2O. Axit sunfuric khan (H2SO4 100%) ở nhiệt độ trên 30oC sẽ làm 

giải phóng chậm SO3 và đạt tốc độ giải phóng SO3 tối đa ở nhiệt độ 296,2oC cho tới khi tạo 

thành hỗn hợp ổn định H2SO4 98,3% và ngừng bay hơi SO3. Ở dạng tồn tại ổn định H2SO4 

98,3% là chất lỏng không màu, không mùi, không bay hơi, sôi ở nhiệt độ 336,5oC và có 

phản ứng ngậm nước tỏa nhiệt với ∆H = 880 kJ/mol. Ở các nồng độ thấp hơn H2SO4 tồn 

tại ở nhiều dạng khác nhau (H2SO4, H2SO4.H2O, H2SO4.2H2O, H2SO4.3H2O, H2SO4.4H2O) 

là chất lỏng không màu, không mùi, không bay hơi, ở công thức phân tử H2SO4.4H2O axit 

sunfuric sẽ ngừng xảy ra phản ứng ngậm nước và sôi ở nhiệt độ 193oC. 

Potassium carbonate là một loại muối, có công thức hóa học là K2CO3. Điểm nóng 

chảy của K2CO3 ở ngưỡng 8910C (tức là 1.164 độ K hay 1.636 độ F). Ngoài ra, nó là một 

loại muối (muối yếu), màu trắng, dễ hòa tan trong nước (nhưng không tan trong ethanol) 

tạo thành một dung dịch kiềm mạnh. 

Potassium hydroxide có công thức hóa học là KOH 90%, dạng rắn, tồn tại ở dạng 

tinh thể kết tinh màu trắng, mùi đặc trưng, hút ẩm, tan hoàn toàn trong nước, khi tan tỏa 

nhiều nhiệt. Quy cách đóng bao: 25kg/bao. 

Benzyl alcohol(C₆H₅CH₂OH) là chất lỏng không màu và có mùi thơm nhẹ dễ chịu 

2-Butoxyethanol có công thức phân tử C6H14O2. Là chất lỏng không màu có độ sôi 

cao (1710C ), nó được sử dụng làm dung môi cho sơn và mực, cũng như trong một số dung 

dịch giặt khô. Nó có một vai trò như một dung môi protic. Nó là một rượu chính và một ete 

glycol. 

 Ngoài ra, quá trình lọc nước tại nhà máy có sử dụng quả lọc với khối lượng khoảng 

50-100 kg/năm. 

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

sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành và không nằm ngoài danh mục các nguyên 

liệu được cấp phép sử dụng cho sản phẩm may mặc trong giấy chứng nhận đầu tư của dự 

án. 
 

1.4.2. Nhu cầu về điện, nước 

a. Nhu cầu về điện, gas:  
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* Nhu cầu về điện: 

- Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động sản xuất, chiếu sáng, sinh hoạt ... được lấy 

từ nguồn điện lưới Quốc gia. Tổng nhu cầu điện năng của Nhà máy giai đoạn vận hành 

thương mại khoảng 1.000 kWh/tháng. Công ty hiện đã có 1 trạm biến áp. 

Lượng điện sử dụng của nhà máy hiện tại hàng tháng được thống kê như sau: 

Bảng 1. 7. Thống kê lượng điện tiêu thụ của cơ sở từ tháng 05 đến tháng 09  

năm 2022 (Đơn vị: KWh) 

 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Lượng điện 

tiêu thụ 
7002 12190 12642 12386 11499 

Như vậy, hiện tại lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng của nhà máy là 11143.8 

KWh ( 365 KWh /ngày) 

* Nhu cầu về gas: 

Dự án sử dụng chất đốt phục vụ cho nấu nướng là gas. Trong giai đoạn đi vào hoạt 

động sản xuất, công ty đã bố trí bếp ăn ca cho cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty. 

Dự án đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu tuyển dụng khoảng 30 lao động làm việc tại công 

ty. Tổng mức tiêu thụ gas của dự án khi đi vào hoạt động được tính như sau: 

Theo lượng gas tiêu thụ hàng tháng tại nhà máy, trung bình cho 1 người/ngày là 

0,05kg/người/ngày. Dự án nấu ăn cho công nhân vậy lượng gas tiêu thụ tối đa cho quá trình 

nấu ăn của bếp ăn của nhà máy là 30 người x 0,05kg/người/ngày = 1,5 kg/ngày. 

b. Nhu cầu về nước:  

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu sử dụng nước của dự án gồm: nước cấp 

cho sinh hoạt, nước cấp cho sản xuất, nước cấp cho phòng thí nghiệm, nước cấp làm mát, 

nước bổ sung cho quá trình làm mát do bay hơi, nước tưới cây rửa đường và nước cấp cho 

phòng cháy chữa cháy.  

Lượng nước sử dụng của nhà máy hiện tại hàng tháng được thống kê như sau: 
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Bảng 1. 8. Thống kê lượng nước tiêu thụ của dự án từ tháng 01 đến tháng 05  

năm 2022 (Đơn vị: m3/tháng) 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Trung bình 

106 137 63 186 128 124 

Như vậy, hiện tại lượng nước tiêu thụ trung bình hàng tháng của nhà máy là 124 

m3/tháng (4,13 m3/ngày đêm) 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở  đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy mô 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Về quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Theo Quyết định số 

28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định bảo 

vệ môi trường tỉnh Hưng Yên xác định các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đảm 

bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường như: thu gom, xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường; thu gom, phân loại lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định 

của pháp luật và giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật. Việc 

thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” của Công ty TNHH Điện tử 

Naret với mục tiêu tạo ra sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng của 

địa phương và các vùng trong nước; sử dụng công nghệ mới 100 % thuộc loại tiên tiến nhất 

hiện nay. Ngoài ra, khu đất thực hiện dự án giáp đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; khu 

đất có vị trí giao thông thuận lợi cho vận chuyển và mua bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu của 

người dân khu vực và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2021- 2025. 

Về quy hoạch phát triển kinh tế: Theo Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 19/06/2020 

của Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050: “Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an 

sinh xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng 

văn hoá, tinh thần của người dân; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế; quan tâm đầu tư 

phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá 

tốt đẹp của người Hưng Yên; sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội”. Việc thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Naret Hưng 

Yên” sẽ góp phần phát triển kinh tế của tỉnh thông qua việc tạo công ăn việc làm cho khoảng 

hơn 60 người lao động địa phương và đóng góp một phần vào ngân sách Quốc gia thông 

qua các khoản thuế.  

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

2.2.1. Hiện trạng nguồn tiếp nhận  

Nguồn nước tiếp nhận của Nhà máy là kênh tiêu đồng chung (kênh tiêu T6) của khu 

vực. Do hoạt động xả thải của khu dân cư không qua xử lý cũng như các nhà máy lân cận 
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xả thải ra ngoài mương thoát nước nên chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận đang có dấu 

hiệu bị ô nhiễm do nguồn nước thải bị ứ đọng lại, lưu thông kém. Kết quả quan trắc được 

thể hiện dưới bảng sau:  

Bảng 2. 1. Kết quả qua trắc nước mặt ở kênh thoát nước của Nhà máy 

St

t 
Thông số Đơn vị 

Kết quả Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT 

NM1 NM2 NM3 Cột B1 

1 pH - 7,24 7,09 6,95 TCVN 6492:2011 5,5 ÷ 9 

2 TSS mg/L 46 42 48 TCVN 6625:2000 50 

3 COD mg/L 1,2 4 6 SMEWW 5220C:2017 30 

4 BOD5  mg/L 4 12 20 TCVN 6001-1:2008 15 

5 Clorua (Cl-) mg/L 18,46 17,04 17,75 TCVN 6194:1996 350 

6 Florua (F-) mg/L 0,99 0,347 0,795 
SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 
1,5 

7 Amoni (NH4
+) mg/L 0,37 0,4 0,43 TCVN 6179-1:1996 0,9 

8 
Phosphat (PO4

3- 

tính theo P) 
mg/L KPH KPH KPH TCVN 6202:2008 0,3 

9 Asen (As) mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3113B:2017 0,05 

10 Crom (VI) mg/L KPH  KPH KPH 
SMEWW 3500-

Cr.B:2017 
0,04 

11 Cadimi (Cd) mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3113B:2017  0,01 

12 Tổng Crom mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3113B:2017  0,5 

13 Xyanua (CN-) mg/L KPH KPH KPH 
SMEWW 4500-CN-

.C&E:2017 
0,05 

14 Chì (Pb) mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3113B:2017 0,05 

15 Đồng (Cu) mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3111B:2017 0,5 

16 Tổng Phenol mg/L KPH KPH KPH TCVN 6216:1996 0,01 

17 Kẽm (Zn) mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3111B:2017 1,5 
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St

t 
Thông số Đơn vị 

Kết quả Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT 

NM1 NM2 NM3 Cột B1 

18 Mangan (Mn) mg/L KPH KPH KPH 
SMEWW 3500-

Mn.B:2017 
0,5 

19 
Chất hoạt động 

bề mặt 
mg/L KPH KPH KPH TCVN 6622-1:2009 0,4 

20 Niken (Ni) mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3113B:2017 0,1 

21 Sắt (Fe) mg/L 0,032 0,04 KPH TCVN 6177:1996 1,5 

22 Thủy ngân (Hg) mg/L KPH KPH KPH SMEWW 3112B:2017 0,001 

23 Tổng dầu, mỡ mg/L 0,5 0,4 KPH SMEWW 5520.B:2017 1 

24 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1.100 1.300 950 TCVN 6187-2:1996 7.500 

25 E.coli 
MPN/ 

100mL 
KPH KPH KPH TCVN 6187-2:1996 100 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NM1: Điểm xả nước thải tại nguồn tiếp nhận. Tọa độ: X = 607282; Y = 2307374; 

+ NM2: Cách điểm xả 100m về phía thượng nguồn. Tọa độ: X = 607316; Y = 2307405; 

+ NM3: Cách điểm xả 100m về phía hạ nguồn. Tọa độ: X = 607223; Y = 2307313. 

- Quy chuẩn so sánh: 

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

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của 

phương pháp; 

+ (-): Không quy định. 

- Quy chuẩn so sánh: 

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

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của 

phương pháp; 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc môi trường nước mặt đối với mương thoát nước 

chung tại nguồn tiếp nhận nước thải thì hầu hết các chất ô nhiễm đều nằm trong quy chuẩn 
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cho phép theo QCVN 08 - MT:2015/BTNMT (Cột B1). Tuy nhiên, chỉ có thông số BOD5 

bị vượt so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT do Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên của 

Công ty TNHH Điện tử Naret nằm bên cạnh khu dân cư và các nhà máy lân cận nên nước 

thải sinh hoạt của khu dân cư không qua xử lý chảy thẳng ra ngoài kênh thoát nước dẫn đến 

tình trạng kênh thoát nước đang có dấu hiệu bị ô nhiễm.  

2.2.2. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước 

tiếp nhận 

Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là kênh tiêu đồng chung cạnh tường bao nằm 

về phía Tây Bắc của nhà máy. Do lưu lượng nước thải của Công ty khi xả ra nguồn tiếp 

nhận với lưu lượng trung bình là 4,2 m3/ngày.đêm (lớn nhất là 5 m3/ngày.đêm) tương đối 

nhỏ nên sự tác động tới chế độ thủy văn dòng chảy của sông không đáng kể.  

2.2.3. Tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

Nước thải sinh hoạt của Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên có lưu lượng trung bình 

là 4,2 m3/ngày.đêm (lớn nhất là 5 m3/ngày.đêm). Nước thải được xử lý qua hệ thống xử lý 

nước thải công suất 5 m3/ngày đêm trước khi thải ra kênh tiêu thoát nước chung của khu 

vực. Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY, (K=1,2; Khy=0,85); thành phần nước thải 

sau xử lý không chứa các chất độc hại nên không ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát của 

hệ thống thoát nước chung.   

Nước thải của Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên có lưu lượng xả thải không lớn, 

nước thải sau khi xử lý được thoát ra kênh tiêu dùng chung với một số doanh nghiệp phát 

sinh nước thải sinh hoạt và một số hộ dân cư xung quanh. Hoạt động xả nước thải của Nhà 

máy tác động đến khả năng tiếp nhận nước thải của khu vực như sau: 

- Tăng lưu lượng và tốc độ dòng chảy tạo hệ thống thoát nước chung.  

- Tăng khả năng bồi lắng tại nguồn tiếp nhận nước thải do phân hủy chất hữu cơ tạo 

thành bùn hoạt tính. 

Qua khảo sát và đo đạc thực hiện cho thấy lưu lượng dòng thải của nhà máy không 

lớn, nước thải được xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY, (K=1,2; Khy=0,85); trước khi xả ra môi 

trường nên việc xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên không 

gây tác động đáng kể đến chế độ dòng chảy cũng như thành phần, nồng độ các chất hòa tan 

trong nước mặt nguồn tiếp nhận. 
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2.2.4. Đánh giá tác động về việc xả thải đến hệ sinh thái thủy sinh 

Hệ sinh thái thủy sinh là một hệ động của các yếu tố sinh học, hóa học, lý học tương 

tác, tương hỗ với nhau. Các tác động tương hỗ này đã hình thành nên thế cân bằng động 

của một hệ sinh thái. Cân bằng này rất dễ bị biến đổi nếu có những tác nhân bên ngoài làm 

ảnh hưởng nhiều các yếu tố bên trong làm cho hệ sinh thái sẽ biến đổi thành một hệ sinh 

thái khác so với ban đầu. Đây là cơ sở để đánh giá những thay đổi của môi trường dưới tác 

động của quá trình xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn của Nhà máy vào nguồn tiếp nhận. 

Nước thải của cơ sở tại thời điểm lập giấy phép môi trường đã đạt QCĐP 01/2019/HY 

trước khi xả thải ra ngoài môi trường theo quy định của pháp luật nên không gây ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái thủy sinh trong lưu vực tiếp nhận nước thải. 

2.2.5. Đánh giá tác động của việc xả thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội 

Việc xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống, đến 

sức khỏe của người dân trong khu vực và lân cận, gây ra nhiều tổn thất kinh tế cho người 

dân và cho xã hội. 

Nước thải không được xử lý triệt để gây ô nhiễm nguồn nước mặt, từ đó ảnh hưởng 

đến chất lượng nguồn nước cung cấp, thông qua chuỗi thức ăn gây ảnh hưởng xấu tới sức 

khỏe con người. 

Ô nhiễm nguồn nước không chỉ làm giảm sức khỏe, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, 

sinh hoạt của người dân, gây thiệt hại kinh tế mà cho toàn xã hội. Việc ô nhiễm nguồn nước 

nói riêng và ô nhiễm môi trường nói chung làm biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến 

môi trường tự nhiên, hệ sinh thái. 

Nhà máy đi vào hoạt động tạo công ăn việc làm cho khoảng 60 người, đem lại nhiều 

lợi ích về xã hội, đóng góp nguồn thu cho nhà nước thông qua thuế. Tuy nhiên, trong quá 

trình hoạt động cơ sở sẽ tạo ra nước thải phát sinh ra môi trường. Để giảm thiểu sự tác động 

của nguồn thải này cơ sở đã chọn phương án xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp 

sinh học có khả năng đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải của cơ sở đạt QCĐP 

01:2019/HY, (K=1,2; Khy=0,85) đáp ứng được điều kiện để xả thải vào nguồn nước vì vậy 

các tác động đến môi trường xung quanh do hoạt động của cơ sở là không đáng kể. 

Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên cam kết sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nước thải 

đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn hiện hành không gây tác động đến 

nguồn tiếp nhận nước thải. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1.Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa là nguồn phát thải có tính phân tán và không liên tục. Hệ thống tiêu thoát 

nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải bằng các tuyến cống 

thoát nước có bố trí song chắn rác, sau đó thoát về hệ thống tiêu thoát nước trong khu vực. 

Do hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa thấp nên nước mưa sẽ được thu gom bằng 

hệ thống thoát nước mưa nội bộ rồi được đưa về hệ thống thoát nước chung.  

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt của các hạng mục tại cơ sở như mái nhà xưởng, văn 

phòng, sân bãi và đường nội bộ… được thu gom, đấu nối vào hệ thống cống nước, hố ga 

tại của nhà máy sau đó chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực với hai điểm 

thoát nước mưa. 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở được thiết kế theo dạng xương cá, nước 

mưa sẽ được thu gom từ bề mặt vào các giếng hàm ếch đặt trên vỉa hè với khoảng cách 40m 

- 50m một giếng. Mạng lưới cống thoát nước mưa có chiều rộng B400, chạy dọc theo các 

tuyến đường giao thông trong dự án, rồi đổ vào hệ thống thoát nước mưa bên ngoài. Nước 

mưa được thu gom bằng các hố ga thu nước ven đường bằng BTCT có nắp (khoảng cách 

trung bình 25-30 m), có lưới chắn rác. Song chắn có tác dụng giữ lại các tạp chất thô, gây 

tắc đường cống như giẻ, rác, bao nilon và các vật thải khác. Độ dốc của hệ thống thu, thoát 

nước mưa là 0,1 ÷ 0,2%. Nước mưa được thu gom dẫn ra mương thoát nước nằm về phía 

Tây Bắc nhà máy gồm 2 tuyến chính  

- Tuyến thoát nước mưa 1: thu gom nước mưa từ trên mái xuống bằng các đường 

ống PVC D110 ở khu vực phía Tây của nhà máy và khu văn phòng; qua 18 hố ga kích 

thước 60 cm x 60 cm bằng hệ thống cống thoát nước mưa với tổng chiều dài là 250 m, độ 

dốc 0,1 ÷ 0,2%. Nước mưa tự chảy theo hướng Tây Bắc, sau đó thải ra mương thoát nước 

mưa nằm về phía Tây Bắc của nhà máy.  

- Tuyến thoát nước mưa 2: thu gom nước mưa từ trên mái xuống bằng các đường 

ống PVC D110 ở khu vực phía Đông của nhà máy; sau đó qua 22 hố ga bằng hệ thống cống 

thoát nước mưa với tổng chiều dài là là 255 m, độ dốc 0,1 ÷ 0,2%. Nước mưa tự chảy theo 

hướng Đông với chiều dài rãnh thoát là 170 m và theo hướng Đông Bắc với chiều dài rãnh 

thoát là 85 m; sau đó thải ra mương thoát nước mưa nằm về phía Tây Bắc của nhà máy. 
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Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để 

sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước 

mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. Định 

kỳ nạo vét là 6 tháng/lần. Sơ đồ thu gom nước mưa của Nhà máy được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Đối với nước thải sinh hoạt 

Sơ đồ phân luồng dòng thải giai đoạn vận hành thương mại của Nhà máy được thể 

hiện qua hình sau: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hố ga,  

lắng cặn 

Nước mưa 

trên mái 

Hệ thống 

Seno 

Lưới chắn 

rác 

Hệ thống thu 

gom nước mưa 

Nước mưa chảy 

tràn trên bền mặt 

Hệ thống thu 

gom rác 

Rác 

Nguồn tiếp 

nhận 

NTSH từ nhà  

vệ sinh của Công 

ty và đơn vị thuê 

kho, nhà xưởng 

HTXLNT 

tập trung Bể tự hoại  

3 ngăn 

NTSH từ nhà bếp Bể tách dầu mỡ 

Nước mưa chảy tràn 

 

Hố ga  

 

Nước thải  

sản xuất 

Bể chứa ngầm Bể chứa nổi Thuê xử lý 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Hình 3. 2. Sơ đồ phân luồng dòng thải của dự án 
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- Hiện tại, Công ty đã bố trí 08 nhà vệ sinh với 2 bể tự hoại, trong đó có 07 nhà vệ 

sinh và 1 bể tự hoại là của khu nhà điều hành (02 tầng); 01 nhà vệ sinh của công nhân ứng 

với 1 bể tự hoại còn lại. Nước thải của các nhà vệ sinh được đưa qua 2 bể tự hoại để xử lý 

sơ bộ, sau đó được dẫn ra đường ống thoát nước thải PVC D76 về trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt phía Đông Bắc của nhà máy. Tổng thể tích của các bể tự hoại là 23,04 m3. 

- Nước thải từ khu vực nhà ăn được thu gom qua hệ thống lưới chắn rác, sau đó được 

dẫn xử lý sơ bộ (lắng cặn và tách mỡ) qua 01 bể tách mỡ (V= 1 m3) đặt cạnh khu vực nhà 

văn phòng và được dẫn bằng đường ống thoát nước thải PVC D76 về Trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt phía Đông Bắc của nhà máy. Tổng chiều dài đường ống thu gom nước thải từ nhà 

vệ sinh và khu nhà ăn đến hệ thống xử lý NTSH là 220 m. Dự án sử dụng bơm chìm đẩy 

nước thải về trạm XLNT của nhà máy. 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý được dẫn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng 

đường ống HDPE ϕ34 với chiều dài ống là 80m ra hố ga chứa nước thải sau xử lý (kích 

thước:700x700x 950). Nước thải từ hố ga chứa nước thải sau xử lý dẫn ra cửa xả bằng  

đường ống ϕ110- PVC đặt lồng trong cống thoát nước mưa có chiều dài là 6m. 

 Đối với nước thải sản xuất 

Hệ thống thoát nước sàn, thoát nước bồn,... nước vệ sinh ống bơm nguyên liệu, sản 

phẩm được dẫn đường thu gom về bể gom ngầm thể tích 4,32 m3 (Kích thước bể chứa: 

LxBxH = 1,8m x 1,6m x 1,5m) theo cơ chế tự chảy. Phía trên của bể được thiết kế hố thăm 

để kiểm tra mực nước và để tiện cho các đơn vị thu gom tới bơm hút đem đi xử lý. 

Đây là loại nước thải có chứa các hóa chất hữu cơ và vô cơ, cần phải được xử lý. Do 

lượng nước thải sản xuất ít nên Công ty dự kiến thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử 

lý loại nước thải này. Quy trình thu gom nước thải sản xuất của công ty thể hiện qua sơ đồ 

sau: 

 

 

 

 

 

Nước thải sản xuất được thiết kế đường ống đi tới bể chứa ngầm. 

Bồn chứa nổi 
NT vệ sinh ống 

bơm nguyên liệu, 

sản phẩm 

Bể chứa ngầm Thuê xử lý 

Hình 3. 3. Sơ đồ quy trình thu gom nước thải sản xuất 
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Bể chứa ngầm: Được đào ngầm dưới đất, được xây bằng bê tông cốt thép, phủ trên 

bề mặt tường 3 lớp sơn chống thấm, không cho nước thải thấm vào đất, có thể tích 4,32 m3 

(Kích thước bể chứa: LxBxH = 1,8m x 1,6m x 1,5m). Rãnh thu gom có kích thước: 8245cm 

x 26cm x 7cm. 

 Ở bể chứa này có một máy bơm hút có gắn phao, khi nước trong bể chứa ngầm đầy 

tới phao thì nước sẽ được bơm tự động lên bồn chứa nổi. 

Bồn chứa nổi là một bình nhựa dẻo composite, thể tích khoảng 10 m3. Thể tích bể 

vẫn đáp ứng được khả năng lưu chứa khi thêm mục tiêu sản xuất, do lượng nước thải tăng 

thêm vẫn nằm trong thể tích bồn lưu chứa.  

Sau đó định kỳ 6 tháng/lần, Công ty thuê đơn vị có đủ chức năng đến vận chuyển đi 

xử lý theo đúng quy định. Công ty TNHH Điện tử Naret cam kết trước khi chuyển giao 

nước thải sản xuất cho đơn vị có chức năng sẽ báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hưng Yên, phòng cảnh sát môi trường trực thuộc Công an tỉnh Hưng yên để thuận lợi 

cho công tác kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển. 

  

Hình 3. 4. Bể chứa ngầm và bồn chứa nổi nước thải sản xuất của cơ sở 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Nguồn nước thải phát sinh tại cơ sở   

- Nước thải sinh hoạt phát sinh: Do hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại công ty và tại khu cho thuê nhà xưởng, kho và nước thải từ nhà bếp do 

nấu ăn, rửa rau, rửa bát, vệ sinh bếp. 

- Nước thải sản xuất: từ hoạt động sản xuất và hoạt động của phòng thí nghiệm: là 

các sản phẩm trộn thử loại bỏ, nước rửa dụng cụ thí nghiệm, nước vệ sinh thiết bị trộn. 

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

a, Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh 

Giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt của khu vệ sinh là sử dụng bể tự hoại 3 ngăn được 

trình bày theo sơ đồ sau: 

 

Hình 3. 5. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên tắc hoạt động của loại công trình này là lắng cặn và phân huỷ, lên men cặn 

lắng hữu cơ. Trong khu vực Nhà máy, các khu vệ sinh đều sử dụng bể tự hoại loại 3 ngăn 

đạt tiêu chuẩn quy định về kích thước và khối lượng. Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ 

khí trong bể, phần nước được đưa vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy. 

Hiện tại, Công ty đã bố trí 08 nhà vệ sinh với 2 bể tự hoại. Các nhà vệ sinh được bố trí 

tại nhà điều hành (gồm 07 nhà vệ sinh và 01 bể tự hoại) và bố trí tại nhà vệ sinh công nhân (01 

nhà vệ sinh + 01 bể tự hoại). Tổng thể tích của các bể tự hoại là 23,04 m3.  

b, Nước thải khu vực nhà bếp 
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Đối với nước thải từ khu vực bếp ăn của nhà máy được thu gom và xử lý như sau:

 

Hình 3. 6. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải nhà bếp 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải nhà bếp trước tiên được đi qua lưới chắn rác để loại bỏ các rác thải có 

kích thước lớn. Sau đó nước thải tiếp tục đi qua bể tách dầu mỡ: tách theo nguyên tắc trọng 

lượng, dầu mỡ nhẹ nổi lên được giữ lại bởi các tấm ngăn, còn nước trong sẽ đi qua bên dưới 

vách ngăn. 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ bể tách dầu mỡ 

 

 

 

Bể tách dầu mỡ có thể tích bằng 1x1x1 = 1 m3 được bố trí ngay gần nhà ăn. 

Sau khi xử lý tách dầu mỡ, nước thải nhà bếp theo đường ống đưa vào hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt tập trung và thải ra nguồn tiếp nhận. 

c, Trạm xử lý nước thải tập trung 

Nhà máy đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hiện tại trạm xử lý 

nước thải có công suất 5 m3/ ngày đêm, dạng hợp khối. Khu vực xây dựng khu xử lý có 

diện tích khoảng 20 m2.  

Quy trình xử lý được thể hiện như sau: 

Cặn dầu mỡ ĐTV Rác 

Bể tách 

dầu mỡ 

Nước thải 

nhà bếp 
Lưới 

chắn rác 

HTXL 

NTSH tập 

trung 

Dầu mỡ 

Nước sau tách 

dầu mỡ 
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Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Thuyết minh công nghệ: 

Bể tách dầu mỡ 

Nước thải nhà bếp của công ty được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ. Để tách lớp dầu 

mỡ có trong dòng thải để trách việc tắc nghẽn đường ống của hệ thống xử lý, cũng như 

tránh làm ảnh hưởng tới các công đoạn xử lý phía sau. Lượng dầu mỡ này được tách và thu 

gom theo định kỳ để đem đi xử lý. 

Bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của công ty (gồm cả nước thải của Công ty và đơn 

vị thuê nhà xưởng, kho) được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. Làm giảm một phần nồng 
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Cấp khí 

Hố thu gom NT sau bể tự hoại 

Nguồn tiếp nhận 

NT nhà bếp sau 

bể tách dầu mỡ 
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độ chất ô nhiễm hữu cơ bằng quá trình lắng và lên men kỵ khí, chuyển hóa các chất ô nhiễm 

khó xử lý, phức tạp về dạng đơn giản, dễ xử lý hơn. Đảm bảo cho quá trình xử lý phía sau 

đạt hiệu quả cao hơn. 

* Hố thu gom: Nước thải sau khi xử lý sơ bộ được dẫn về hố thu gom, hố có nhiệm 

vụ gom nước thải và chứa nước thải trong trường hợp hệ thống xử lý xảy ra sự cố. 

* Ngăn thứ nhất (ngăn tách rắn, lỏng): Nước thải từ hố thu gom được bơm vào ngăn 

thứ nhất. Tại đây, nước thải được sàng lọc các vật liệu rắn, kích thước lớn (giấy vệ sinh, 

tóc,...), đất, cát có trong nước thải; tránh hiện trượng hệ thống xử lý bị quá tải. Đồng thời 

làm giảm 20 -30% BOD5, COD trong nước thải. Ngoài ra, tạo điều kiện tốt cho quá trình 

xử lý sinh học MBBR công đoạn sau. Nước thải tự chảy sang ngăn lọc kỵ khí 1 và 2. 

* Ngăn thứ hai và ngăn thứ ba (ngăn lọc kỵ khí 1 và ngăn lọc kỵ khí 2): loại trừ các 

chất rắn lơ lửng bằng quá trình vật lý và sinh học.  

Trong ngăn kỵ khí xử lý diễn ra quá trình khử nitrat (denitrification) từ nitrat thành 

nitơ dạng khí N2 dảm bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Quá trình sinh học khử nitơ liên quan đến quá trình oxi hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu 

cơ trong nước thải sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì dùng oxi. Trong 

điều kiện thiếu oxi diễn ra phản ứng khử nitơ: 

C10H19O3N +    NO3
-          N2 + CO2 + NH3 + H+ 

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10-80% 

khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động từ 0,04-0,42 

gN-NO3
-/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn. 

* Ngăn thứ tư (ngăn lọc màng sinh học): 

Thành phần còn lại chủ yếu là chết hữu cơ hòa tan trong nước, các chất lơ lửng khó 

lắng còn sót lại. Nhờ có hệ vi sinh vật bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy 

qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ COD, BOD, N, P sẽ được các vi sinh hấp thụ gần 

như hoàn toàn.  

Chất hữu cơ trong nước thải sẽ được vi sinh vật hiếu khí trong ngăn sinh học được 

tiêu thụ theo phương trình: 

Chất hữu cơ + oxy + O2           CO2 + H2O + Sinh khối 
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Trong ngăn sinh học được cung cấp hệ thống giá thể nhằm làm nơi cư trí cho các vi 

sinh vật có lợi phân hủy các hợp chất hưu cơ trong nước thải. Nước sau khi ra khỏi ngăn 

lọc màng sinh học, hàm lượng COD và BOD giảm 80-95%. Sau khi đã được xử lý sinh học 

trong ngăn lọc màng, nước thải cùng với bùn hoạt tính sẽ chảy vào ngăn trữ nước đã qua 

xử lý. 

* Ngăn thứ năm (Ngăn trữ nước đã xử lý): quá trình lắng trọng lực xảy ra, bùn hoạt 

tính lắng xuống đáy bể, phần nước trong qua máng răng cưa sẽ dẫn qua ngăn khử trùng. 

Trong ngăn trữ nước đã qua xử lý bố trí bơm bùn tuần hoàn về ngăn lọc kỵ khí, tái 

sinh lại bùn. 

* Ngăn thứ sáu (ngăn khử trùng): Ngăn có nhiệm vụ chứa nước để ổn định lưu lượng 

bơm và nhằm tránh hiện tượn xáo trộn nước, cũng đồng thời là nơi diễn ra quá trình khử 

trùng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh.  

Nước thải được tiếp xúc với hóa chất Chlorine dạng viên nén nhằm khử mầm bệnh 

vi sinh, coliform có trong nước thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

* Cột lọc áp lực: 

Nước từ ngăn khử trùng được bơm lên cột lọc áp lực. Cột lọc áp lực gồm 2 phân 

đoạn: Phân đoạn 1 lọc bằng cát thạch anh và phân đoạn 2 lọc bằng than hoạt tính. 

Trong quá trình lọc, phần cặn lơ lửng còn sót lại không lắng được triệt để sẽ được 

giữ lại trên lớp vật liệu lọc, đồng thời giảm được một phần độ màu có trong nước thải. 

Trong quá trình vận hành định kỳ phải rửa ngược để đảm bảo cột lọc hoạt động hiệu 

quả. Nước rửa ngược lại được dẫn về hố thu gom để xử lý lại. Vật liệu lọc được thay định 

kỳ 6 tháng/ lần và được thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Kích thước: 

D*H=400x1620mm. 

Cột lọc áp lực bao gồm 01 cột được bố trí nối tiếp với thiết bị hợp khối để tăng hiệu 

quả xử lý đối với chỉ tiêu TSS từ đó làm giảm hàm lượng TSS trong nước thải đảm bảo 

nước thải sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải 

sinh hoạt với hệ số K=1,2; Khy = 0,85. 

Hệ thống cải tiến cần phải được cung cấp điện năng liên tục cho quá trình vận hành. 

Ðiện năng giúp vận hành bơm khí, ổn định dòng chảy và duy trì tuần hoàn hệ thống nước 

thải. 
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Bã lắng đọng (bùn lắng) trong hệ thống cần phải được hút (ít nhất 1 lần trong 1 năm) 

và thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý theo đúng quy định.  

 

Hình 3. 8. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở 

Bảng 3. 1. Các hạng mục công trình của HTXL nước thải sinh hoạt 

I Phần bể xây BTCT 

STT 
Tên bể 

Dài (m) Rộng (m) Cao 

(m) 

Thể tích (m3) 

1 Hố thu gom 2 2,5 1 5 

II Phần hợp khối 

STT 
Tên bể 

Đường Kính 

(m) 

Dài (m) Thể tích (m3) 

1 Ngăn tách rắn, lỏng 1 0,6 0,3 

2 Ngăn lọc kỵ khí 1 0,7 0,6 0,21 

3 Ngăn lọc kỵ khí 2 0,7 0,6 0,21 

4 Ngăn lọc màng sinh học 1,2 0,6 0,36 

5 Ngăn nước đã qua xử lý 1 0,6 0,3 
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6 Ngăn khử trùng D*R*C = 0,9*0,6*0,5(m) 0,27 

Bảng 3. 2. Bảng thông số kỹ thuật của HTXL nước thải sinh hoạt tập trung 

TT HẠNG MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ 

I THIẾT BỊ XỬ LÝ  

1 Rọ chắn rác Vật liệu: Inox 304; mắt lưới 2-10mm Việt Nam 

2 
Bơm chìm nước 

thải 

- Loại: Bơm chìm BAS 300;  

- Lưu lượng: Q=4 m3/h 

- Cột cáp: H=6 m 

- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 50Hz;  

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, trục 

Inox;  

Đài Loan 

3 Đệm vi sinh 

- Loại: dạng cầu 

- Kích thước: DN100 

- Vật liệu: Inox 304 

- Áp suất làm việc: 1 – 1.5 bar. 

Việt Nam 

4 Bồn dinh dưỡng  
- Thể tích; 300 lít;  

- Vật liệu: PP/PE 
Việt Nam 

5 Bơm định lượng 

- Loại: X100 

- Lưu lượng: 0-15 lít/h 

- Cột áp: 2 bar 

Mỹ 

6 
Bơm chìm tuần 

hoàn 

- Loại: Bơm Air lift,  

- Lưu lượng: Q=8m3/h 

- Cột cáp: H=6m 

- Vật liệu: Inox 304; PVC  

Việt Nam  

7 Máy thổi khí 

- Loại: GHS-429 

- Lưu lượng; 0.95 m3/p 

- Cột áp: H=3m; 

- Công suất: P=3pha/380V/50Hz 

Đài Loan 
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8 Đĩa phân phối khí 
- Loại: đĩa: 270 mm, phân phối khí tinh 

- Lưu lượng: 0-9m3/h. Vật liệu: EDPM 
Đức 

9 Giá thể vi sinh 
- Dạng cầu 

- Đường kính: DN 50. Vật liệu: PP/PE 
Việt Nam  

10 Bơm bùn 

- Loại: Bơm Air lift,  

- Lưu lượng: Q=8m3/h 

- Cột cáp: H=6m 

- Vật liệu: Inox 304; PVC  

Việt Nam  

11 
Hệ thống ống trung 

tâm 
- Vật liệu: inox 304 Việt Nam  

12 Máng thu nước  - Vật liệu: PVC Việt Nam  

13 
Hộp đựng chlorine 

khử trùng 
- Vật liệu: PVC  Việt Nam  

14 Cột lọc áp lực 
Kích thước: D*H=400x1620mm.  

Vật liệu: Composite  
Đài Loan 

15 Bơm lọc áp lực 

- Lưu lượng: 2,4 m3/h 

- Cột áp: 31m 

- Công suất: 0,75kw/380v 

Đài Loan 

16 Sỏi lọc 
- Kích thước: 3-5mm 

- Quy cách: 40kg/bao 
Việt Nam 

17 Cát thạch anh 
- Kích thước: 3-5mm 

- Quy cách: 40kg/bao 
Việt Nam 

18 Than hoạt tính - Quy cách: 25kg/bao Việt Nam 

19 Van tay rửa ngược - Lưu lượng: 1-3 m3/h Đài Loan 

II 
BỂ XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI - FRP 

- Vật liệu: FRP 

- Kích thước: D*L = 2000*5500 (mm) 

- Dày 10mm  

Việt Nam 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

3.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở 

Trong quá trình hoạt động, nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở chủ yếu từ các hoạt 

động sau: 

Bảng 3. 3. Nguồn phát sinh bụi, khí thải giai đoạn vận hành dự án 

STT Nguồn phát sinh Khí thải đặc trưng 

1 
Khí thải từ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu sản xuất,  sản phẩm 

Quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh ra các 

khí thải có thành phần gồm: SO2; NO2; 

CO; và bụi. 

2 
Khí thải từ quá trình phối trộn 

nguyên liệu 

Thành phần khí thải gồm: Hơi axit, hơi 

Etanolamin 

3 
Khí thải từ hoạt động của phòng thí 

nghiệm 

Thành phần khí thải gồm: Hơi axit, hơi 

Etanolamin 

4 
Hoạt động của đơn vị thuê nhà 

xưởng, kho 
Bụi, khí thải 

3.2.2. Hệ thống xử lý bụi, khí thải 

3.2.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông 

Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm nhà máy hiện tại đã áp dụng một số các biện pháp như sau: 

- Lập kế hoạch điều động các xe ôtô chuyên chở nguyên liệu ra vào Nhà máy hợp lý 

và khoa học.  

- Bê tông hóa tất cả các đường giao thông trong phạm vi nội bộ nhà máy. 

- Phun nước thường xuyên trên đường nội bộ về mùa nắng và hanh khô để hạn chế 

bụi từ mặt đường; 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu 

trang, quần áo BHLĐ,... 

- Khuyến khích sử dụng xăng dầu đạt tiêu chuẩn. 

- Không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe ôtô. 

- Không sử dụng các loại phương tiện cũ nát, hết thời gian lưu hành cho phép.  
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- Chủ dự án đã trồng nhiều cây xanh có tán lớn để che nắng, giảm lượng bức xạ mặt 

trời, tiếng ồn, bụi phát tán ra ngoài môi trường. Công ty đã quy hoạch trồng cây xanh trong 

khuôn viên của mình với tổng diện tích trồng khoảng 2.067,4m2. Cụ thể được thể hiện qua 

bảng sau: 

TT 
Hướng 

trồng 
Khu vực trồng Loại cây trồng 

Diện tích 

(m2) 

1 
Phía Tây 

Bắc 

Dọc hàng rào bao quanh 

dự án  
Cây xoài 160 

2 
Phía Tây 

Nam 

Dọc hàng rào bao quanh 

dự án, quanh khu vực 

cổng, nhà bảo vệ, bãi để 

xe ô tô 

Trồng hoa, sấu, bàng 1.037,4 

3 
Phía Đông 

Nam 

Dọc hàng rào bao quanh 

dự án, nhà để xe máy, 

nhà vệ sinh công nhân 

Cây xoài, cây bàng 435 

4 
Phía Đông 

Bắc 

Dọc hàng rào bao quanh 

dự án, bể nước sinh hoạt  

cứu hỏa 

Cây xoài 435 

3.2.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh từ hệ thống máy khuấy, trộn nguyên liệu 

Công trình xử lý khí thải đã được Công ty đầu tư năm 2020 (01 hệ thống xử lý khí 

thải thu gom khí phát sinh từ 13 hệ thống thiết bị khuấy, trộn).  

Ngoài ra, khi công ty sản xuất đa dạng thêm nhiều loại dung dịch xử lý bề mặt PCB 

(vẫn giữ nguyên công suất sản xuất của cơ sở) thì số lượng máy móc, thiết bị cũng tăng 

theo. Vì vậy, trong tương lai công ty sẽ đầu tư lắp đặt bổ sung thêm 01 hệ thống xử lý khí 

thải thu hồi khí thải từ 07 thiết bị khuấy, trộn. 

Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án được xử lý bằng hệ thống tháp hấp 

thụ bằng dung dịch NaOH (5%). Các ống thông khí của tất cả các bồn trộn được dẫn đến 

xử lý tại hệ thống hấp thụ khí thải. Sơ đồ phương pháp xử lý của 02 hệ thống xử lý khí thải 

như sau: 
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Hình 3. 9. Sơ đồ xử lý khí thải sản xuất  

Sơ đồ nguyên lý của 02 hệ thống xử lý khí thải như sau: 

 

Hình 3. 10. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải của cơ sở 

Nguyên lý hoạt động:  

- Khí thải phát sinh từ ống thông khí của các bồn trộn sản xuất dung dịch xử lý bề mặt 

PCB được thu gom tập trung qua phễu thu khí dẫn vào một đường ống lớn nhờ lực đẩy của 

quạt hút ly tâm đưa đến tháp hấp thụ. Tháp hấp thụ hình trụ bên trong sử dụng vật liệu hấp 

thụ bằng lớp bông thấm hút hóa chất (bông pipette) được tưới dung dịch NaOH. Dung dịch 

NaOH được bơm tuần hoàn từ bồn chứa 1 m3. Khí thải được hấp thụ qua lớp bông chứa 

NaOH có bề dày 80 mm khử độc, khử mùi trước khi thoát ra ngoài môi trường. Khí thải 

sau xử lý cam kết đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.  

Dung dịch NaOH được bổ sung định kỳ 1 tháng/lần để đảm bảo khả năng hấp thụ. 

Khí sạch thoát ra ngoài qua ống phóng không. Lớp bông thấm hút hóa chất được thay thế 

định kỳ 6 tháng/lần. 

Thông số kỹ thuật của bồn: 

Bồn chứa: Đường kính 1,9m - cao 4m; Bồn trộn: Đường kính 1,9m - cao 2,7m 

Khí thải 

(từ các ống 

thông khí) 

Phễu 

thu 

khí 

Quạt 

hút ly 

tâm 

Tháp hấp thụ, hấp phụ 

(dùng vật liệu bông) 

và phun dung dịch 

NaOH 

Ống phóng không (Khí sạch đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT) 

Bồn chứa 

dd NaOH 

tuần hoàn  

Đường 

ống 

lớn 

Tank 

hoặc 

phuy 

chứa 

hóa chất 
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Đánh giá hiệu quả xử lý: Khí thải phát sinh từ quá trình trộn nguyên liệu sau hệ 

thống xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Bảng 3. 4. Danh mục máy móc thiết bị đầu tư 02 hệ thống xử lý khí thải 

TT HẠNG MỤC 

THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT CỦA 02 HỆ THỐNG XUẤT 

XỨ 

ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 
HỆ THỐNG 1 HỆ THỐNG 2 

I THIẾT BỊ CHÍNH 

1 

Quạt hút khí 

đẩy lên tháp 

hấp thụ 

- Loại: Quạt ly tâm 

truyền động gián 

tiếp, vật liệu: thép 

bọc composite 

chịu hóa chất. 

- Công suất: 5,5 

kW/380V/50Hz , 

cột áp 1100Pa 

- Lưu lượng quạt 

hút của HTXLKT 

hiện tại: 9.500 

m3/h 

- Aptomat 25A 

cho quạt hút 

- Rơ le nhiệt 18-

25A cho quạt hút 

- Khung bệ: thép 

SS400 

- Loại: Quạt ly 

tâm truyền động 

gián tiếp, vật 

liệu: thép bọc 

composite chịu 

hóa chất. 

- Công suất: 5,5 

kW/380V/50Hz, 

cột áp 1100Pa 

- Lưu lượng quạt 

hút của 

HTXLKT 2: 

7.500 m3/h 

- Aptomat 25A 

cho quạt hút 

- Rơ le nhiệt 18-

25A cho quạt 

hút 

- Khung bệ: thép 

SS400 

Việt 

Nam 
Chiếc 02 

2 Tháp hấp thụ  - Đường kính tháp: 1500 mm 
Việt 

Nam 
Chiếc 02 
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- Chiều cao thân tháp: 5.200 mm 

- Vật liệu: PP 

- Bao gồm vật liệu hấp thụ: Bông 

chứa NaOH 

3 

Thang trèo bảo 

dưỡng, sàn 

thao tác 

- Vật liệu: Thép sơn chống gỉ 

- Chế tạo theo thiết kế 

Việt 

Nam 
Chiếc 02 

4 
Ống phóng 

không 

- Vật liệu: PP 

- Kích thước: cao 3m 

Việt 

Nam 
Bộ 02 

II HẠNG MỤC KHÁC 

1 

Hệ thống 

đường ống dẫn 

khí, thu khí 

- Vật liệu: PVC 

-Kích thước: DN200; DN250; 

DN300;DN400 

- Bao gồm: Ống, van, tê, cút, khớp 

mềm, giá đỡ đường ống 

Việt 

Nam 
Hệ 02 

2 
Hệ thống giá 

đỡ, phụ kiện 

- Vật liệu: Inox 304 và thép sơn 

epoxy 

Việt 

Nam 
Hệ 02 

3 
Hệ thống điện 

điều khiển 

- Tủ điện: Loại tủ trong nhà 

 Cáp điện: LS/ Cadisun + ống luồn 

cáp 

Việt 

Nam 
Hệ 02 

 

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng sẽ áp dụng một số các biện pháp để làm giảm thiểu những 

tác động tiêu cực của khí thải từ quá trình này như sau: 

- Bố trí các hệ thống thông gió cục bộ tại tất cả các vị trí làm việc của công nhân 

(quạt trục công nghiệp, quạt trần).  

- Trang bị trang phục bảo hộ lao động (quần áo, mũ, khẩu trang,...) cho công nhân 

làm việc 

- Thành lập ban an toàn hóa chất có chức năng đảm bảo an toàn sự cố hóa chất, đảm 

bảo việc tuân thủ các quy tắctrong quá trình hoạt động sản xuất 

- Ban hành các quy định nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất 
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*) Biện pháp xử lý nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường: 

- Thường xuyên bảo trì và quản lý các máy móc thiết bị và các hệ thống phụ trợ  

- Công ty đã tiến hành trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp trong 

xưởng sản xuất. 

- Thường xuyên quét dọn sau mỗi ca sản xuất. 

Ngoài những biện pháp kỹ thuật như đã trình bày ở trên, các nguồn gây ô nhiễm không 

khí sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu quản lý tốt các quy định về an toàn lao động, vệ sinh 

môi trường. 

 

Hình 3. 11. Hệ thống xử lý khí thải của nhà máy 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường và nguy hại  

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Nguồn gốc phát sinh 
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Rác thải sinh hoạt phát sinh do các hoạt động sinh hoạt của nhân viên làm việc, công 

nhân lao động trong công ty, CTR phát sinh từ khu kho,… Lượng chất thải rắn có thành 

phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy. Ngoài ra còn có một phần nhỏ các loại bao 

bì thực phẩm, giấy phế thải và các phế thải từ văn phòng của đơn vị thuê kho. Chất thải rắn 

còn có chứa một lượng không đáng kể các thành phần khó phân huỷ như bao bì, hộp đựng 

thức ăn, đồ uống bằng nilon, thuỷ tinh. 

Hiện tại, dự án chỉ có 22 công nhân, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không 

nhiều, khoảng 10 kg/ngày. 

Giai đoạn vận hành thương mại:  

- Phát sinh do quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Với mức 

thải bình quân của 1 người là 0,5 kg chất thải một ngày thì với số lượng 30 công nhân viên 

khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì lượng chất thải sinh hoạt là: 30 x 0,5 = 15 kg/ngày 

đêm. 

- Tại kho cho thuê với số lượng cán bộ công nhân viên dự kiến là 10 người. Khi đó, 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 5 kg/ngày đêm 

- Lượng chất thải rắn phát sinh từ 20 người cho hoạt động thuê nhà xưởng là: 20 x 0,5 

= 10 kg/ngày đêm. 

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án ước tính khoảng 30 

kg/ngày đêm. Chất thải sinh hoạt có đặc điểm dễ bị phân hủy do đó cần có biện pháp lưu 

giữ hợp lý và định kì thuê đơn vị có đủ chức năng để xử lý đúng quy định, tránh gây tồn 

đọng tại cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 

 Bùn thải từ hệ thống xử lý bể tự hoại, hệ thống xử nước thải:  

Do trong nước thải sinh hoạt có chứa các chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, nên trong quá 

trình sử dụng bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải sẽ có một lượng bùn thải do các chất rắn 

lơ lửng được lắng xuống và các vi sinh vật yếm khí trong hệ thống xử lý nước thải chết đi. 

Lượng bùn phát sinh trung bình 0,05 kg/người/ng.đ (Nguồn: Số liệu được lấy từ Báo cáo 

“Quan trắc môi trường Việt Nam năm 2004, phần Chất thải rắn” của Ngân hàng Thế giới), 

tổng số người tại cơ sở tính đến giai đoạn vận hành thương mại khoảng 60 người, lượng 

bùn phát sinh khoảng 900 kg /năm, khối lượng bùn hút tính bằng 85% lượng bùn phát sinh 

tương đương 765 kg/năm. 

 Biện pháp thu gom 
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Đối với chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, chúng được 

chứa trong các thùng có nắp kín và được bố trí ngay tại nơi phát sinh (nhà ăn, nhà bếp) và 

sẽ được thu gom hàng ngày (01 lần/ngày) về khu tập kết rác thải sinh hoạt. Cụ thể: 

+ Khu vực văn phòng: mỗi phòng đặt 01 thùng rác bằng nhựa dung tích 12 lít 

+ Khu vực nhà ăn: 01 thùng rác bằng nhựa dung tích 120 lít 

+ Khu vực xưởng sản xuất: mỗi xưởng 02 thùng rác bằng nhựa dung tích 120 lít 

+ Khu vực nhà bảo vệ: 01 thùng rác bằng nhựa dung tích 12 lít 

Cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phương để vận chuyển CTR 

sinh hoạt đến nơi xử lý theo quy định. 

Tần suất thu gom: Được thu gom và vận chuyển đem đi xử lý hàng ngày. 

Đối với bùn thải từ hệ thống bể phốt, hệ thống xử lý nước thải: Lượng chất thải này 

phát sinh định kỳ, do vậy công ty sẽ thuê công ty môi trường địa phương trực tiếp thu gom 

và xử lý với tần suất 1 năm/lần. 

Khu lưu chứa chất thải sinh hoạt được bố trí bên cạnh khu lưu chứa chất thải rắn sản 

xuất với diện tích khoảng 10 m2, có mái che phủ và có dán biển báo đầy đủ để lưu trữ tạm 

thời chất thải sinh hoạt.  

 

Hình 3. 12. Khu lưu chứa chất thải sinh hoạt của cơ sở 
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3.3.2. Chất thải rắn sản xuất 

 Nguồn gốc phát sinh 

Lượng chất thải sản xuất phát sinh rất ít, chủ yếu là chất thải từ hoạt động của văn 

phòng. Hoạt động lọc nước cấp cho sản xuất có phát sinh quả lọc thay định kỳ, ước tính 

khoảng 100 kg/năm. Còn đối với các thùng phi hóa chất, tank chứa hóa chất của mục tiêu 

sản xuất dung dịch xử lý bề mặt PCB đều được trả lại nhà cung cấp nên không phát sinh 

chất thải tại cơ sở.  

Bảng 3. 5. Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh của cơ sở 

STT Tên chất thải Số lượng (kg/năm) 

1 
CTR văn phòng (giấy vụn, nilong, dây 

buộc,…) 
50 

2 Quả lọc nước cấp cho sản xuất  100 

3 Bao bì mềm thải 50 

 Tổng 200 

 

 Công tác phân loại, thu gom hiện tại của cơ sở:  

 Khu lưu trữ 

 Khu lưu giữ chất thải rắn sản xuất nằm về phía Đông Bắc của nhà máy có tổng diện 

tích khoảng 30 m2, có mái che, tường bao xung quanh kín, có dán biển báo chất thải theo 

đúng quy định. 

 Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

 Tần suất vận chuyển: 6 tháng/lần. 

 Đơn vị vận chuyển: 

Cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương để thu gom vận chuyển 

CTR sản xuất đến nơi xử lý theo quy định. Hiện tại công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP 

đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam định kỳ đến vận chuyển xử lý theo 

quy định.  
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Hình 3. 13. Khu vực thu gom, lưu giữ chất thải rắn sản xuất 

3.3.3.  Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

  Nguồn gốc phát sinh 

- Chất thải nguy hại được phát sinh chủ yếu trong quá trình hoạt động của phòng thí 

nghiệm. Lượng nước thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm chứa thành phần nguy hại 

được xem xét như chất thải nguy hại. Lượng nước thải sản xuất (nước thải vệ sinh ống bơm 

dẫn nguyên liệu, sản phẩm) của cơ sở phát sinh hiện tại khoảng: 5850 kg/năm. Ngoài ra, nhà 

máy còn phát sinh lượng hóa chất hết hạn sử dụng cũng được coi là chất thải nguy hại do có có 

chứa các thành phần nguy hại vô cô và hữu cơ. Lượng hóa chất hết hạn của cơ sở phát sinh hiện 

tại khoảng 75.947 kg/ năm.  

- Toàn bộ các tank cứng đựng nguyên liệu phát sinh đều được trả lại nhà sản xuất 

nên không phát sinh loại chất thải này tại nhà máy. 

- Hoạt động của văn phòng: mực in thải, hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh quang 

thải.  

- Hoạt động sản xuất: giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ thải; dầu mỡ thải, 
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Khối lượng CTNH phát sinh tại dự án được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3. 6. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất  

TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh hiện 

tại (Kg/năm) 

Khối lượng phát 

sinh khi nhà máy 

đi vào VHTM 

(Kg/năm) 

1 Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ  18 02 01 30 100 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5 20 

3 Pin, ắc quy thải  19 06 01 30 90 

4 Mực in thải  08 02 01 4 12 

5 Hộp mực in thải  08 02 04 15 45 

6 Dầu bôi trơn, dầu máy thải 17 02 03 10 30 

7 

Quả lọc hết công năng (phát 

sinh từ công đoạn lọc cặn tại 

quy trình sản xuất dd xử lý bề 

mặt PCB) 

18 02 01 50 150 

8 
Bao bì cứng (tank, thùng) bằng 

nhựa thải (trả lại nhà cung cấp) 18 01 03 25.347 32.082 

9 Nước thải sản xuất 19 12 03 5850 7.878,1 

10 
Bông lọc thải từ HTXL khí 

thải 03 07 07 50 300 

11  Hóa chất hết hạn sử dụng 19 12 03 75.947 130.000 

Tổng  107.338 170.707,1 

 Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 

Sau khi thu gom, vận chuyển CTNH về khu vực lưu trữ thì tiến hành phân loại CTNH 

thành các loại và sử dụng bao bì, thiết bị chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu chung theo 

thông tư 36/2015/TT-BTNMT: Quy định về QLCTNH, để đóng gói, lưu chứa CTNH.  
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Công ty đã bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại nằm về phía Tây Bắc của Nhà 

máy, các loại chất thải nguy hại dạng rắn được chứa trong các thùng chuyên dụng với 02 

thùng chứa có dung tích 120 lít, có nắp đậy. Bên ngoài các thùng chứa có dán nhãn và mã 

chất thải nguy hại. Riêng hóa chất hết hạn thì được lưu giữ trong các thùng chứa chuyên 

dụng. Kho lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 300 m2, chiều cao 4m, móng BTCT; nền 

láng xi măng và vật liệu chống thấm; có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng để phòng 

ngừa sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa bị rò rỉ, thủng, vỡ; gờ phía dưới cao 15cm để phòng 

nước mưa hay nước ngập vào trong kho lưu trữ, có mái che, bên ngoài có biển báo và được 

cách ly với các khu vực khác.  

Về phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, Công ty sẽ ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Hiện 

tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp & môi trường 

Việt Nam để thu gom, vận chuyển đi xử lý (đính kèm phụ lục của báo cáo). 

Tần suất vận chuyển từ 6-12 tháng/lần 

Các chất thải nguy hại của cơ sở được quản lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT - BTNMT ngày 10/01/2022: 

- Công ty TNHH Điện tử Naret đã có Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã 

số QLCTNH: 33.000086.T (cấp lần 01) cấp ngày 05 tháng 7 năm 2016. 

- Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác; 

bố trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH an toàn tại kho; đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng 

loại trong các thùng chứa chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm 

không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau: 

• Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH 

• Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa: 

• Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 

3.3.4. Đối với các đơn vị thuê nhà xưởng, kho 

Bố trí khu lưu giữ tạm thời chất thải riêng biệt với khu lưu giữ tạm thời chất thải của 

Công ty, sau đó ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng định kỳ vận chuyển đi xử lý chất 

thải rắn với tần suất 2 lần/tuần. 
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Các loại chất thải này, các đơn vị thuê nhà xưởng, kho sẽ thu gom phân loại và bố trí 

khu lưu giữ tạm thời và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy 

định.  

 

Hình 3. 14. Kho lưu trữ chất thải nguy hại của nhà máy 

3.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công trình xử lý chất 

thải (Hệ thống xử lý NTSH, NTSX; khí thải và Khu lưu giữ chất thải). 

- Hệ thống xử lý nước thải: 

+ Đối với sự cố lỗi bơm sẽ khắc phục bằng cách: Xem cánh bơm có bị kẹt không, rác 

bẩn có làm kẹt cánh bơm hay không; Xem mực nước trong bể chứa có quá cạn hay không; 

Xem lại nguồn cấp điện có đủ điện hay không. Nếu đủ mới cho bơm làm việc. 

+ 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. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể xử lý nước thải sinh hoạt; bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ. 
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+ Định kỳ tiến hành hút hầm cầu với bể tự hoại và thay vật liệu lọc. 

+ Đối với các sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải: Công ty đã tính toán, thiết 

kế hệ thống xử lý nước thải với hệ số an toàn cao, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, 

không bị vượt quá lưu lượng. Khi xảy ra sự cố sẽ phải dừng hoạt động sản xuất, tuyệt đối 

không thải nước thải chưa xử lý ra môi trường. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành có thể do lỗi vận hành của công nhân dẫn đến 

đầu ra của hệ thống xử lý không đạt. Công ty sẽ kết hợp với các đơn vị có chuyên môn, 

chức năng trong việc đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành và giải quyết các hậu quả do 

sự cố xảy ra. 

- Khu lưu giữ chất thải:  

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

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

gây ô nhiễm môi trường. 

+ Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy 

hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ. Mỗi khu 

vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, 

các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Do đó, đơn vị được  thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và kiểm 

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

- Hệ thống xử lý khí thải  

+ Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường, thường xuyên kiểm tra vận hành các thiết 

bị trong hệ thống xử lý khí thải; 

+ Luôn đảm bảo lượng dung dịch hấp thụ dự trữ để thay thế khi cần thiết; 

+ Những người vận hành phải được đào tạo các kiến thức về: Nguyên lý và hướng 

dẫn vận hành an toàn công trình xử lý, cách xử lý các sự cố đơn giản, hướng dẫn bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị.  
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+ 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. 

+ Có lịch bảo dưỡng định kỳ, và có thông báo. Định kỳ thay thế bông hấp thụ và bổ 

sung dung dịch hấp thụ theo hướng dẫn vận hành thiết bị. 

Ngoài ra, cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị xử lý theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất để tránh hiện tượng úng ngập khi xảy ra sự cố. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố dự án sẽ cho ngừng hoạt động cho tới khi khắc phục 

được sự cố. 

3.5. Biện pháp bảo vệ môi trường khác 

*) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

Theo lý lịch các loại máy móc, hầu hết thiết bị dự kiến sử dụng đều có mức ồn không 

lớn lắm. Để giảm tiếng ồn Nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn bằng việc cân bằng động các cơ cấu quay, thiết kế các 

bộ phận giảm âm. 

- Ngoài ra máy bơm và máy phát điện chỉ hoạt động nhất thời, công suất nhỏ nên tiếng 

ồn phát sinh không đáng kể. 

- Đối với các thiết bị không thể cách ly tại các ống hút, ống đẩy sử dụng các mối nối 

mềm. Lắp các chi tiết giảm ồn và rung, ống giảm thanh và gioăng cao su, lò xo giảm chấn.. 

- Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng quy trình của nhà sản xuất. 

Với đặc trưng sản xuất tại nhà máy phát sinh độ ồn không lớn lắm do đó ảnh hưởng 

của tiếng ồn đến người lao động và người dân khu vực xung quanh nhà máy là không đáng 

ngại. 

*) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho đội phòng cháy cơ sở để kịp thời xử lý các tình 

huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Trang bị phương tiện chữa cháy đầy đủ theo quy định. 
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- Thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy đối với toàn bộ diện tích nhà xưởng, 

nhà kho theo quy định. 

- Hệ thống PCCC của công trình được thiết kế và được sự chấp nhận riêng của cơ 

quan quản lý. 

 

Hình 3. 15. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở 

Biện pháp ứng phó sự cố: 

- Khi phát hiện sự cố xảy ra, người phát hiện phải bấm còi báo động đồng thời hô hào 

mọi người xung quanh để cùng dập lửa; dùng bình xịt hoặc hệ thống bơm nước để dập tắt 

đám cháy; 

- Người gần khu vực cầu dao điện nhanh chóng đến ngắt nguồn điện và cho ngừng 

hoạt động sản xuất;  

- Di tản mọi người ra khỏi khu vực cháy; 

- Thông báo cho đơn vị cảnh sát chữa cháy, đơn vị y tế gần nhất; 
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- Nếu có người mắc kẹt phải tổ chức thực hiện giải cứu và đưa người mắc kẹt ra ngoài; 

- Công ty đã được chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

167/TD-PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 

03/9/2019. Hệ thống cấp nước chữa cháy gồm: 01 bể nước dự trữ có khối tích V=500m3; 

01 bơm chữa cháy chính động cơ điện có lưu lượng Q= 143 l/s, cột áp H= 65mcn; 01 bơm 

chữa cháy dự phòng động cơ Diezen có thông số Q= 143 l/s, cột áp H= 65mcn;  01 bơm bù 

có thông số lưu lượng Q= 3 Kw, cột áp H= 60-80mcn; 04 trụ nước chữa cháy ngoài nhà; 

02 trụ tiếp nước chữa cháy; 14 họng nước chữa cháy vách tường kèm theo van khóa, lăng, 

vòi đồng bộ; 432 đầu phun sprinkler quay lên. 

*) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

Phòng ngừa: 

- Đề ra các nội quy an lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho máy móc, 

thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ nhóm vi 

phạm. 

- Quy định về trang phục, đầu tóc gọn gàng trong khi làm việc và trang bị đầy đủ thiết 

bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Ứng phó: 

- Khi phát hiện sự cố người phát hiện cần nhận biết được mức độ nguy hiểm của tai 

nạn và thông báo cho giám đốc để cho dừng hoạt động và thực hiện thao tác cứu chữa người 

bị tai nạn. 

- Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời: Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp là các 

biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi người lao 

động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sỹ. 

*) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

 - Đối với các phương tiện giao thông ra vào dự án không được chạy quá tốc độ quy 

định, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư đông đúc; các xe vận chuyển phải có đăng kiểm, 

đảm bảo tình trạng hoạt động tốt. 

 - Thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa ngoài giờ cao điểm. 

*) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm: 
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- Phòng ngừa: 

+ Sử dụng thực phẩm sạch. 

+ Tiêu dịch khử trùng nơi có dịch bằng thuốc sát khuẩn chuyên dụng. 

+ Chất lượng các bữa ăn được kiểm soát chặt chẽ. 

- Ứng phó: Đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị, chăm sóc. 

*)  Sự cố rò rỉ hóa chất, hóa chất bắn vào người: 

- 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, không bị ngập lụt ngay cả khi 

khu vực xung quanh bị ngập. 

- Kho hóa chất có cửa khóa riêng biệt. 

- Trang bị hệ thống báo cháy, nổ và dập cháy tự động khi có sự cố. 

- Các hóa chất được để trong các tank, bồn đựng, kín có tem rõ ràng. 

- Có nội quy rõ ràng cho kho lưu trữ hóa chất. 

- Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất. 

- Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý, thải bỏ hóa chất nguy hiểm và dụng 

cụ chứa hóa chất đó. 

- Lập phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất, xây 

dựng năng lực ứng phó tại chỗ, có trang thiết bị phù hợp với quy mô và đặc tính của hóa 

chất.  

- Lực lượng ứng phó tại chỗ phải được thường xuyên huấn luyện, thực hành các 

phương án ứng phó sự cố hóa chất.  

- Dự báo tình huống xảy ra sự cố môi trường và các giải pháp phòng ngừa; 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 tiêu cực 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. 
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- Không sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục các hóa chất cấm sử dụng tại 

Việt Nam; 

- Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất; 

- Có người chuyên trách về an toàn hóa chất; đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ 

thuật, năng lực chuyên môn về an toàn hóa chất, phù hợp với khối lượng, đặc tính của hóa 

chất;  

- Định kỳ đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động; 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an toàn hóa 

chất cho người lao động, người quản lý trực tiếp; 

- Thông báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân cung cấp hóa chất, cơ quan quản lý hóa 

chất khi phát hiện các biểu hiện về đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất sử dụng; 

- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình sử dụng, 

bảo quản hóa chất nguy hiểm;  

- Bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sử 

dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm; trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác 

nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó; 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an toàn hóa 

chất cho người trực tiếp sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất, người quản lý sản xuất 

hóa chất; 

- Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý, thải bỏ hóa chất nguy hiểm và dụng 

cụ chứa hóa chất đó; 

- Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ 

xảy ra sự cố hóa chất cao; 

- Các biện pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ; 

- Lập phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất, xây 

dựng năng lực ứng phó tại chỗ, có trang thiết bị phù hợp với quy mô và đặc tính của hóa 

chất.  
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- Lực lượng ứng phó tại chỗ phải được thường xuyên huấn luyện, thực hành các 

phương án ứng phó sự cố hóa chất.  

- Dự báo tình huống xảy ra sự cố hóa chất và các giải pháp phòng ngừa. 

- Đã xây dựng rãnh thu gom hóa chất và bể chứa ngầm đảm bảo thu gom hóa chất tràn 

đổ trong nhà xưởng. 

- Trang bị phương tiện BHLĐ cho công nhân. 

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

đánh giá tác động môi trường 

3.6.1. Các sản phẩm của cơ sở 

Về sản phẩm của cơ sở: “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” của Công ty TNHH 

Điện tử Naret có sự thay đổi so với quyết định phê duyệt thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. Cụ thể số lượng sản phẩm tăng từ 61 lên đến 75 sản phẩm (thêm 14 sản 

phẩm). Nguyên nhân có sự thay đổi này là do công ty muốn tăng sự đa dạng vể chủng loại, 

nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng nhu cầu 

người tiêu dùng. Tuy nhiên sự thay đổi này không làm thay đổi tổng công suất công suất 

hoạt động của nhà máy; công nghệ sản xuất sản phẩm chính; không ảnh hưởng đến khả 

năng xử lý và quy mô của các công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong quyết 

định thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

3.7. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Đối với chương trình quan trắc môi trường nước thải: Dự án “Nhà máy sản xuất 

Naret Hưng Yên” xả nước thải sinh hoạt với lưu lượng 5 m3/ng.đêm < 500 m3/ng.đêm. Do 

đó, Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường nước thải định kỳ theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Đối với chương trình quan trắc môi trường khí thải: Dự án thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP, và tổng lưu lượng của hệ thống xử lý bụi, khí thải tại là 9.500 m3/h 

< 50.000 m3/h, nên theo Phụ lục XXIX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải 

thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

 Nguồn nước thải phát sinh 

Nhà máy phát sinh nước thải sinh hoạt của khoảng 60 cán bộ công nhân viên bao gồm 

nước thải nhà bếp, nước thải trong quá trình sinh hoạt như: nhà vệ sinh, khu vực rửa tay 

chung của cán bộ, công nhân viên trong nhà máy. Thành phần có chứa cặn, các chất rắn lơ 

lửng, các chất rắn hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật. Nhà máy không phát sinh 

nước thải sản xuất ra ngoài môi trường. 

Các nguồn phát sinh nước thải được tổng hợp lại như sau: 

+ Nguồn số 1: Nước thải phát sinh từ nhà bếp 

+ Nguồn số 2: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh và khu vực rửa tay 

 Lưu lượng xả thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa được chủ cơ sở đề nghị cấp phép là 05 m3/ngày đêm. 

 Dòng nước thải 

Nước thải được thu gom từ các nguồn của nhà máy dẫn về trạm xử lý nước thải tập 

trung. Nước thải sau khi được xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về nước thải sinh hoạt với hệ số K=1,2; Khy = 0,85. Sau đó, được chảy trực tiếp ra nguồn 

tiếp nhận (kênh thoát nước chung của khu vực) với số lượng 01 nguồn thải. Do đó cơ sở có 

01 dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận. 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau trạm xử lý, xả ra môi 

trường đạt chỉ tiêu của QCĐP 01:2019/HY- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải 

sinh hoạt (hệ số K=1,2; Khy = 0,85). Các thông số cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 pH - 5-9 

3 BOD5 (20oC) mg/l 30,6 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 51 

5 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 600 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 6 

8 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 36 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 12 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 6 

11 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 7,2 

12 Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 

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

- Vị trí xả thải: Xả nước thải đã qua hệ thống xử lý của nhà máy ra kênh thoát nước 

chung (về phía Tây Bắc của nhà máy) thuộc địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên. Tọa độ địa lý vị trí xả nước thải (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105o30’, múi chiếu 3o) là: X(m) = 2307111, Y(m) = 555257. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy liên tục trong giờ sản xuất của công ty 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh thoát nước chung (kênh tiêu T6 nằm về phía Tây 

Bắc của nhà máy) thuộc địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.  

- Chế độ xả nước thải: Liên tục trong giờ sản xuất của công ty  

4.2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải  

 Nguồn phát sinh bụi, khí thải  

- Nguồn số 01: Khí thải từ quá trình phối trộn nguyên liệu  

 Lưu lượng xả khí thải tối đa: 9.500 m3/h. 

- Nguồn số 01: lưu lượng xả khí thải tối đa của hệ thống xử lý khí thải thu gom khí 

phát sinh từ 13 hệ thống thiết bị khuấy, trộn là 9.500 m3/h. 

 Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

Chủ cơ sở đề nghị cấp phép 01 dòng khí thải gồm:  

- Dòng khí thải 01: Khí thải từ quá trình phối trộn nguyên liệu (phát sinh từ 13 hệ 

thống thiết bị khuấy, trộn) 

- Vị trí xả khí thải: Tại ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải thu gom khí 

phát sinh từ 13 hệ thống thiết bị khuấy, trộn. 

- Tọa độ xả khí thải: (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o 30’, múi chiếu 3o) 

là: X(m) = 2307054, Y(m) = 555262. 
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- Phương thức xả khí thải: cưỡng bức liên tục trong giờ sản xuất của công ty 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải sau trạm xử lý, xả ra môi trường 

đạt chỉ tiêu của QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất vô cơ, cột B, hệ số Kp=1,0; Kv=1,0; QCVN 20:2009/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với một số chất hữu cơ. Các thông số cụ thể 

như sau: 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 H2SO4 mg/l 50 

3 Etanolamin mg/l 45 

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

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Phát sinh từ hoạt động của dây chuyền sản xuất 

của nhà máy. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xưởng sản xuất. 

- Giá trị giới hạn về tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 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, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn 

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn của tiếng ồn tại nhà máy 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 - Khu vực đặc biệt 

2 70 55 - Khu vực thông thường 

+  Độ rung 

Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn của độ rung tại nhà máy 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 
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1 60 55 - Khu vực đặc biệt 

2 70 60 - Khu vực thông thường 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có độ ồn 

thấp; các thiết bị có cường độ âm lớn được trang bị bộ phận tiêu âm; trang bị cho công nhân 

thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có phát sinh tiếng ồn cao.  

+ Biện pháp giảm thiểu độ rung: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có độ rung 

thấp; lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; thường xuyên 

kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.  

4.4.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại  

4.4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường 

 Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong hoạt động 

sản xuất bao gồm bao bì thải, nilon, bìa carton, quả lọc nước…  

- Nguồn số 03: Bùn thải từ bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải 

 Khối lượng phát sinh 

- Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 9 tấn/năm  

- Chất thải rắn phát sinh trong trong hoạt động sản xuất phát sinh khoảng 200  kg/năm 

- Khối lượng bùn thải bể tự hoại khoảng 0,9 tấn/năm 

 Công trình, hệ thống thiết bị lưu giữ, phương án xử lý 

- Nguồn số 01: Đối với chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

hủy, chúng được chứa trong các thùng rác có nắp kín và được bố trí ngay tại nơi phát sinh 

(nhà ăn, nhà bếp) và sẽ được thu gom hàng ngày (01 lần/ngày) về khu lưu trữ. Cụ thể: 

+ Khu vực văn phòng: mỗi phòng đặt 01 thùng rác bằng nhựa dung tích 12 lít 

+ Khu vực nhà ăn: 01 thùng rác bằng nhựa dung tích 120 lít 

+ Khu vực xưởng sản xuất: mỗi xưởng 02 thùng rác bằng nhựa dung tích 120 lít 

+ Khu vực nhà bảo vệ: 01 thùng rác bằng nhựa dung tích 12 lít 

Cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phương để vận chuyển CTR 

sinh hoạt đến nơi xử lý theo quy định. 

Tần suất thu gom: Được thu gom và vận chuyển đem đi xử lý hàng ngày. 
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Khu lưu chứa chất thải sinh hoạt được bố trí bên cạnh khu lưu chứa chất thải rắn với 

diện tích khoảng 10 m2, có mái che phủ và có dán biển báo đầy đủ để lưu trữ tạm thời chất 

thải sinh hoạt. 

- Nguồn số 02:  

Khu lưu giữ chất thải rắn sản xuất nằm về phía Đông Bắc của nhà máy có tổng diện 

tích khoảng 30 m2, có mái che, tường bao xung quanh kín, có dán biển báo chất thải theo 

đúng quy định. 

 Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

 Tần suất vận chuyển: 6 tháng/lần. 

 Đơn vị vận chuyển: 

Cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương để thu gom vận chuyển 

CTR sản xuất đến nơi xử lý theo quy định. Hiện tại công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP 

đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam định kỳ đến vận chuyển xử lý theo 

quy định. 

- Nguồn số 03: Nhà máy thuê bên Công ty môi trường hút thu gom đem xử lý theo 

quy định với tần suất 1 năm/lần. 

4.4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 

 Nguồn gốc phát sinh 

- Chất thải nguy hại được phát sinh chủ yếu trong quá trình hoạt động của phòng thí 

nghiệm. Lượng nước thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm chứa thành phần nguy hại 

được xem xét như chất thải nguy hại. Lượng nước thải sản xuất (nước thải vệ sinh ống bơm 

dẫn nguyên liệu, sản phẩm) của cơ sở phát sinh hiện tại khoảng: 5850 kg/năm. Ngoài ra, 

nhà máy còn phát sinh lượng hóa chất hết hạn sử dụng cũng được coi là chất thải nguy hại 

do có có chứa các thành phần nguy hại vô cô và hữu cơ. Lượng hóa chất hết hạn của cơ sở 

phát sinh hiện tại khoảng 75.947 kg/ năm.  

- Toàn bộ các tank cứng đựng nguyên liệu phát sinh đều được trả lại nhà sản xuất 

nên không phát sinh loại chất thải này tại nhà máy. 

- Hoạt động của văn phòng: mực in thải, hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh quang 

thải.  

- Hoạt động sản xuất: giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ thải; dầu mỡ thải, 

  Mã chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh: 
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Bảng 4. 5. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất 

TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh hiện 

tại (Kg/năm) 

Khối lượng phát 

sinh khi nhà máy 

đi vào VHTM 

(Kg/năm) 

1 Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ  18 02 01 30 100 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5 20 

3 Pin, ắc quy thải  19 06 01 30 90 

4 Mực in thải  08 02 01 4 12 

5 Hộp mực in thải  08 02 04 15 45 

6 Dầu bôi trơn, dầu máy thải 17 02 03 10 30 

7 

Quả lọc hết công năng (phát 

sinh từ công đoạn lọc cặn tại 

quy trình sản xuất dd xử lý bề 

mặt PCB) 

18 02 01 50 150 

8 
Bao bì cứng (tank, thùng) bằng 

nhựa thải (trả lại nhà cung cấp) 18 01 03 25.347 32.082 

9 Nước thải sản xuất 19 12 03 5850 7.878,1 

10 
Bông lọc thải từ HTXL khí 

thải 03 07 07 50 300 

11  Hóa chất hết hạn sử dụng 19 12 03 75.947 130.000 

Tổng  107.338 170.707,1 

 Công trình, hệ thống thiết bị lưu giữ, phương án xử lý chất thải nguy hại:  

- Sau khi thu gom, vận chuyển CTNH về khu vực lưu trữ thì tiến hành phân loại 

CTNH thành các loại và sử dụng bao bì, thiết bị chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu chung 

theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT: Quy định về QLCTNH, để đóng gói, lưu chứa CTNH.  

- Công ty đã bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại nằm về phía Tây Bắc của Nhà 

Máy, các loại chất thải nguy hại dạng rắn được chứa trong các thùng chuyên dụng với 02 
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thùng chứa có dung tích 120 lít, có nắp đậy. Bên ngoài các thùng chứa có dán nhãn và mã 

chất thải nguy hại. Riêng hóa chất hết hạn thì được lưu giữ trong các thùng chứa chuyên 

dụng. Kho lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 300 m2, chiều cao 4m, móng BTCT; nền 

láng xi măng và vật liệu chống thấm; có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng để phòng 

ngừa sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa bị rò rỉ, thủng, vỡ; gờ phía dưới cao 15cm để phòng 

nước mưa hay nước ngập vào trong kho lưu trữ, có mái che, bên ngoài có biển báo và được 

cách ly với các khu vực khác.  

- Về phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, Công ty sẽ ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Hiện 

tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp & môi trường 

Việt Nam để thu gom, vận chuyển đi xử lý (đính kèm phụ lục của báo cáo). 

Tần suất vận chuyển từ 6-12 tháng/lần 

Các chất thải nguy hại của cơ sở được quản lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT - BTNMT ngày 10/01/2022: 

- Công ty TNHH Điện tử Naret đã có Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã 

số QLCTNH: 33.000086.T (cấp lần 01) cấp ngày 05 tháng 7 năm 2016. 

- Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác; 

bố trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH an toàn tại kho; đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng 

loại trong các thùng chứa chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm 

không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau: 

• Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH 

• Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa: 

• Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 
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CHƯƠNG V. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Để đảm bảo có thể đánh giá được tốt nhất hiệu quả xử lý của các công trính xử lý chất thải của dự án, Chủ đầu tư dự kiến 

tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm như sau:  

- Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm các công trình của dự án: sau 10 ngày kể từ khi có thông báo vận hành thử 

nghiệm từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 3 tháng  

Bảng 5. 1. Tiến độ dự kiến thực hiện quá trình vận hành thử nghiệm 

TT Nội dung  
Thời gian vận hành thử nghiệm (3 tháng) 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

I. 
Giai đoạn điều chỉnh hiệu 

suất từng công đoạn                                       

1 Lấy mẫu lần 1: ngày thứ 1                    

2 Lấy mẫu lần 2: ngày thứ 15                                       

3 Lấy mẫu lần 3: ngày thứ 30                    

4 Lấy mẫu lần 3: ngày thứ 45                                       

5 Lấy mẫu lần 5: ngày thứ 60                    

6 Lấy mẫu lần 6: ngày thứ 75                    

II 
Giai đoạn vận hành ổn định 

 của từng công trình                                       
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Bảng 5. 2. Thời gian dự kiến của quá trình vận hành thử nghiệm 

TT 
Công trình xử lý 

chất thải 

Số lượng 

công trình 

Thời gian và công suất dự kiến 

khi bắt đầu giai đoạn VHTN 

Thời gian và công suất dự kiến 

đạt được khi kết thúc VHTN 

I NƯỚC THẢI  

1 
Trạm xử lý nước thải công suất 

5 m3/ngày.đêm 
1 

- Thời gian: 01/01/2023 

- Tổng công suất: Q = 5 

m3/ngày.đêm 

- Thời gian: 31/03/2023 

- Tổng công suất: Q = 5 

m3/ngày.đêm 

II KHÍ THẢI 

1 Hệ thống xử lý khí thải  1 

- Thời gian: 01/01/2023 

- Tổng công suất: Q = 9.500 m3/h 

- Thời gian: 31/03/2023 

- Tổng công suất: Q = 9.500 m3/h 

Ghi chú: Thời gian vận hành thử nghiệm trên đây chỉ là thời gian dự kiến. Trường hợp thay đổi về thời gian, Chủ dự án sẽ thông 

báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan cấp Giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm 

các công trình. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 

a. Chi tiết kế hoạch lấy mẫu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý khí thải của dự án 

Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả và vận hành ổn định của các công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 5. 3. Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh và vận hành ổn định của các công trình xử lý nước thải 

TT Vị trí lấy mẫu  
Số lượng vị 

trí xả 
Các thông số 

Tần suất 

quan trắc 

Kiểu lấy 

mẫu 

Số lượng 

mẫu 

Quy chuẩn 

so sánh 

Giai đoạn điều chỉnh 

 Nước thải tại hố ga thu 

gom nước thải trước khi 

dẫn vào trạm thu gom 

và xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 05 

m3/ngày.đêm 

01 

pH, BOD5, 

Sunfua, TSS, 

TDS, 

NH4
+_N, 

NO3-_N, Dầu 

mỡ ĐTV, 

Tổng các 

chất HĐBM, 

PO4
3-_P, 

Coliform. 

15 ngày/lần, 

tiến hành lấy 

mẫu ngày thứ 

75 của 

VHTN vào 

ngày 

17/03/2023 

 

Lấy mẫu đơn 01 mẫu 

QCĐP 

01:2019/HY- 

Quy chuẩn 

kỹ thuật địa 

phương về 

nước thải 

sinh hoạt 
 Nước thải tại đầu ra bể 

lọc, khử trùng của trạm 

xử lý nước thải công 

suất 05 m3/ngày.đêm 

trước khi thải vào hệ 

thống thu gom và thoát 

nước của khu vực thực 

hiện dự án.  

01 Lấy mẫu đơn 01 mẫu 

Giai đoạn ổn định 

 Nước thải tại hố ga thu 

gom nước thải trước khi 

dẫn vào trạm thu gom 

và xử lý nước thải sinh 

01 

pH, BOD5, 

Sunfua, TSS, 

TDS, 

NH4
+_N, 

01 ngày/lần, 

tiến hành lấy 

mẫu trong 03 

ngày liên tiếp 

Lấy mẫu đơn 01 mẫu 

QCĐP 

01:2019/HY- 

Quy chuẩn 

kỹ thuật địa 



“Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” 

 

Chủ cơ sở: “Công ty TNHH Điện tử Naret”  79 

 

hoạt công suất 05 

m3/ngày.đêm 

NO3-_N, Dầu 

mỡ ĐTV, 

Tổng các 

chất HĐBM, 

PO4
3-_P, 

Coliform. 

đối với mẫu 

nước thải 

trước và sau 

xử lý: 

Từ 

29/03/2023-

31/03/2023 

phương về 

nước thải 

sinh hoạt 
 Nước thải tại đầu ra bể 

lọc, khử trùng của trạm 

xử lý nước thải công 

suất 05 m3/ngày.đêm 

trước khi thải vào hệ 

thống thu gom và thoát 

nước của khu vực thực 

hiện dự án.  

01 Lấy mẫu đơn 01 mẫu 

 

Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả và vận hành ổn định của các công trình xử lý khí thải 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. 4. Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh và vận hành ổn định của các công trình xử lý khí thải 

TT Vị trí lấy mẫu  
Số lượng vị 

trí xả 

Các thông 

số 

Tần suất 

quan trắc 

Kiểu lấy 

mẫu 

Số lượng 

mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

Giai đoạn điều chỉnh 

 
Khí thải tại đầu ra của 

hệ thống xử lý khí 

thải thu gom khí phát 

sinh từ 13 hệ thống 

thiết bị khuấy, trộn. 

01 

Lưu lượng, 

H2SO4, 

Etanolamin 

15 ngày/lần, 

tiến hành lấy 

mẫu ngày 

thứ 75 của 

VHTN vào 

Lấy mẫu 

đơn 
01 mẫu 

QCVN 

19:2009/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

khí thải công 

nghiệp đối với 
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ngày 

17/03/2023 

một số chất vô cơ, 

cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

khí thải đối với 

một số chất hữu cơ 

Giai đoạn ổn định 

 

Khí thải tại đầu ra của 

hệ thống xử lý khí 

thải thu gom khí phát 

sinh từ 13 hệ thống 

thiết bị khuấy, trộn. 

01 

Lưu lượng, 

H2SO4, 

Etanolamin 

01 ngày/lần, 

tiến hành lấy 

mẫu trong 03 

ngày liên tiếp 

đối với mẫu 

nước thải 

trước và sau 

xử lý: 

Từ 

29/03/2023-

31/03/2023 

Lấy mẫu 

đơn 
01 mẫu 

QCVN 

19:2009/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

khí thải công 

nghiệp đối với 

một số chất vô cơ, 

cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

khí thải đối với 

một số chất hữu cơ 
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b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch của dự án: 

Để thực hiện công tác quan trắc chất thải phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả xử lý 

của các công trình, thiết bị xử lý chất thải của cơ sở Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên, 

Công ty TNHH Điện tử Naret dự kiến phối hợp với đơn vị, cơ quan chuyên môn để khảo 

sát, lấy mẫu, đo đạc phân tích các mẫu môi trường để đánh giá hiệu quả xử lý của từng 

công trình xử lý chất thải, cụ thể như sau: 

 Đơn vị tư vấn và lấy mẫu, phân tích môi trường 

Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng 

- Địa chỉ: Tòa nhà số 75, DV02, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tản   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 

số 185 theo Quyết định số 1217/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2020 do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp. 

- Và các đơn vị khác có chức năng được cấp phép hành nghề theo quy định của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Đối với chương trình quan trắc môi trường nước thải: Dự án “Nhà máy sản xuất 

Naret Hưng Yên” xả nước thải sinh hoạt với lưu lượng 05 m3/ng.đêm < 500 m3/ng.đêm. 

Do đó, Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường nước thải định kỳ theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Đối với chương trình quan trắc môi trường khí thải: Dự án thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, và tổng lưu lượng của hệ thống xử lý bụi, khí thải là 9.500 m3/h < 50.000 

m3/h, nên theo Phụ lục XXIX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện 

quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
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Đối với chương trình quan trắc tự động, liên tục môi trường nước thải: Dự án “Nhà 

máy sản xuất Naret Hưng Yên” xả nước thải sinh hoạt với lưu lượng 05 m3/ng.đêm < 500 

m3/ng.đêm. Do đó, Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục môi 

trường nước thải định kỳ theo quy định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Đối với chương trình quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải: Dự án thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại 

Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, và tổng lưu lượng của hệ thống xử lý bụi, khí thải 

là 9.500 m3/h < 50.000 m3/h, nên theo Phụ lục XXIX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án 

không phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục bụi, khí thải công nghiệp định kỳ. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kì theo đề xuất của chủ dự án 

a. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ 

- Vị trí quan trắc: Nước thải đầu ra của hệ thống Trạm XLNT (công suất 05 

m
3
/ngày.đêm) 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, Sunfua, TSS, TDS, NH4
+_N, NO3-

_N, Dầu mỡ ĐTV, Tổng các chất HĐBM, PO4
3-_P, Coliform. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCĐP 01:2019/HY- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải sinh hoạt (hệ số K=1,2; Khy = 0,85). 

b. Chương trình quan trắc khí thải định kỳ 

- Vị trí quan trắc: Khí thải đầu ra hệ thống xử lý khí thải thu gom khí phát sinh từ 

13 hệ thống thiết bị khuấy, trộn. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, H2SO4, Etanolamin 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ, cột B, hệ số Kp=1,0; Kv=1,0; 

QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với một số chất 

hữu cơ. 

5.3. Kinh phí dự kiến thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí dự kiến thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở được trình bày 

trong bảng sau: 



“Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” 
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Bảng 5. 5. Chi phí dự kiến thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở 

TT Nội dung quan trắc định kỳ hằng năm Kinh phí Ghi chú 

1 Chi phí báo cáo giám sát môi trường  30.000.000 Giá trị sau thuế 

 Tổng cộng 30.000.000  

 

  



“Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” 

  

Chủ cơ sở: “Công ty TNHH Điện tử Naret”  84 

 

 

CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

6.1. Cam kết 

Công ty TNHH Điện tử Naret cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi 

trường có liên quan đến nhà máy, bao gồm:  

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường; 

- Xử lý nước thải sinh hoạt sau xử lý được thải ra mương thoát nước chung thuộc địa 

phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đạt QCĐP 01:2019/HY- Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt (hệ số K=1,2; Khy = 0,85) 

-  Xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, hệ số Kp = 1, Kv = 1) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 

20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với một số chất hữu cơ 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được thu gom, phân loại về kho 

lưu chứa tạm để xử lý và thuê đơn vị chức năng định kỳ thu gom, xử lý.  

- Thực hiện vận hành thử nghiệm và vận hành ổn định để đánh giá hiệu quả xử lý của 

hệ thống xử lý.  

- Cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố và giảm thiểu ô nhiễm như đã 

trình bày trong hồ sơ, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm 

nâng cao năng lực quản lý môi trường. 

- Cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo đúng nội dung đề 

xuất trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

6.2. Kiến nghị 

 Công ty TNHH Điện tử Naret kính đề nghị Sở TN&MT Hưng Yên xem xét trình 

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên” để có thể sớm triển khai hoạt động.  

Xin chân thành cảm ơn! 

 


