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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1. Tên chủ dự án 

CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM 

- Địa chỉ văn phòng: Số 33, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông MASAYOSHI OMICHI 

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

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 9881168580 do Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 21/12/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 7 

ngày 10/11/2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600258422 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/01/1996, đăng 

ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26/10/2020. 

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

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông nội bộ của KCN; 

+ Phía Nam: Giáp Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam, Công ty TNHH 

Shindengen Việt Nam; 

+ Phía Đông: Giáp khu nhà xưởng cho thuê của KCN Thăng Long II; 

+ Phía Tây: Giáp đường nội bộ của KCN. 

- Vị trí lô đất thực hiện dự án theo tọa độ chuẩn được thể hiện trong bảng số liệu 

sau: 

Bảng 1.1: Bảng tọa độ các điểm giới hạn khu đất thực hiện dự án 

STT X Y 

1 2313661.0418 559081.4788 

2 2313664.3282 559087.7398 

3 2313536.4462 559178.8233 

4 2313591.4513 559321.6499 

5 2313500.7514 559293.3915 

6 2313547.0915 559182.1399 

7 2313585.7610 550958.0234 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 

* Mối tương quan với các đối tượng 

- Các đối tượng tự nhiên: 

+ Đường giao thông: Yên Mỹ nằm ở trung điểm phía Bắc của tỉnh Hưng Yên, 

cách thành phố Hưng Yên khoảng 30km, cách Hà Nội 30km; huyện Yên Mỹ có các 

huyết mạch giao thông chính như quốc lộ 5A, 39A, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, 

đường Hà Nội – Hưng Yên và một số huyết mạch giao thông quan trọng khác. 

+ Hệ thống sông suối, ao hồ: Sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn huyện Yên 

Mỹ với khoảng cách từ dự án đến Sông Bắc Hưng Hải là 4,5km. Ngoài ra qua khu vực 

thực hiện dự án còn có kênh Trần Thành Ngọ chảy qua cách khu đất thực hiện dự án 

là khoảng 1,2km. 

- Hệ thống đồi núi, khu bảo tồn:  

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

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

- Các đối tượng kinh tế, văn hóa – xã hội: 

Huyện Yên Mỹ được biết đến là nơi buôn bán và trung chuyển lớn của các mặt 

Vị trí khu đất thực hiện dự án “Nhà máy sản 

xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” 
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hàng nông sản, đặc biệt là gạo. Ngoài ra, đây còn là nơi phát triển của nhiều ngành 

nghề truyền thống khác như làm giò, làm vàng mã,... Hiện nay, việc buôn bán của các 

tiểu thương, các mặt hàng nhu yếu phẩm phát triển mạnh, cùng với đó là việc xây dựng 

trung tâm thương mại Yên Mỹ trên địa phận thôn Trai Trang.  

Huyện Yên Mỹ còn là nơi hoạt động của các công ty trong KCN Thăng Long II, 

KCN Phố Nối A, KCN Dệt may Phố Nối, KCN Yên Mỹ, KCN Yên Mỹ II. 

Dự án được thực hiện tại KCN Thăng Long II với khoảng cách từ dự án đến khu 

dân cư gần nhất là 1,2 km 

- Hiện trạng khu đất thực hiện dự án:  

Tổng diện tích khu đất được sử dụng để thực hiện dự án là 22.288 m2. Hiện tại, 

Công ty đã xây dựng xong các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ và các 

công trình bảo vệ môi trường phục vụ quá trình hoạt động của dự án. 

1.2. Tên dự án 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP VÀ KHÍ Y TẾ HƯNG YÊN 

- Địa điểm dự án: Lô đất số D1, D6 và D7, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án:  

+ Giấy phép xây dựng số 27/GPXD do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

Hưng Yên cấp ngày 05/12/2013 cấp cho Công ty cổ phần Gas Việt Nhật – Chi nhánh 

Hưng Yên (Doanh nghiệp nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt 

Nam – Chi nhánh Hưng Yên) về việc được phép xây dựng các công trình thuộc dự án 

“Xây dựng nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế chất lượng cao” tại lô đất D1, 

D6 và D7, KCN Thăng Long II với diện tích đất sử dụng là 15.590m2; 

+ Giấy xác nhận số 30/GXN-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

01/10/2013 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế chất lượng 

cao”. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

các giấy phép môi trường thành phần:  

+ Quyết định số 125/QĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

26/5/2010 về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy 
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sản xuất khí công nghiệp và khí y tế chất lượng cao” của Công ty TNHH liên doanh 

gas Việt Nhật Miền Bắc; 

+ Quyết định số 546/QĐ-BQL do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng 

Yên cấp ngày 13/11/2012 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế chất lượng cao” của 

Công ty TNHH Gas Việt Nhật (nay đã đổi tên thành Công ty cổ phần Nippon Sanso 

Việt Nam). 

- Dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” là dự án được 

sát nhập từ 2 dự án hiện hữu của Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và đã được 

BQL các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

số 9881168580, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2022. 

+ Dự án 1: “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế chất lượng cao” mã 

số dự án 9881168580 được ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp ngày 21/12/2009 

cho Công ty TNHH Liên Doanh Gas Việt Nhật Miền Bắc, MSDN: 0600487346. Vào 

năm 2017, Công ty này được sáp nhập vào Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam 

(tên cũ là Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật) và được tiếp quản bởi nhà đầu tư Công ty 

cổ phần Nippon Sanso Việt Nam cho đến nay.  

+ Dự án 2: “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế chất lượng cao” mã 

số dự án 3264248314 được Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu 

ngày 06/3/2012, điều chỉnh lần thứ 4 ngày 25/22/2020. Dự án được Công ty cổ phần 

Nippon Sanso Việt Nam quản lý và vận hành cho đến nay. 

- Quy mô của dự án: 

+ Loại hình của dự án là Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp với tổng mức đầu tư 

là 958.006.292.000 đồng (tương đương với 46.168.371 USD) nên dự án thuộc nhóm B 

theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

+ Mục tiêu của dự án là sản xuất và chiết nạp các sản phẩm khí công nghiệp và 

khí y tế chất lượng cao nên không thuộc phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Dự án 

có phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng >1.200 kg/năm nên theo quy định tại 2, 

phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án được phân loại vào nhóm II. 

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

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án 
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Bảng 1.2: Bảng danh mục sản phẩm của dự án 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 

Giai đoạn 1 

1 Khí Oxy, Nitơ, Argon dạng lỏng và dạng khí Tấn/năm 41.200 

Giai đoạn 2 

1 Khí Oxy, Nitơ, Argon dạng lỏng và dạng khí tấn/năm 94.000 

2 Khí Hydro dạng lỏng và dạng khí tấn/năm 350 

3 Khí trộn, khí CO2 chai/năm 43.200 

Tổng công suất cả 2 giai đoạn 

1 Khí Oxy, Nitơ, Argon dạng lỏng và dạng khí Tấn/năm 135.200 

2 Khí Hydro dạng lỏng và dạng khí Tấn/năm 350 

3 Khí trộn, khí CO2 Chai/năm 43.200 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

a. Quy trình sản xuất Oxy, Nitơ và Argon của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất Ôxy, Nitơ và Argon của dự án 

Thuyết minh 

Phương thức sản xuất: Chưng cất và làm đông lạnh 

- Hệ thống lọc bụi  

Nước làm mát 

Giãn nở 

Chưng cất 

Sản phẩm 

Tiếng ồn 

Nén 

Hấp phụ 

Tiếng ồn, nước làm mát 

Tiếng ồn, vật liệu 
hấp phụ, khí thải 

Hệ thống lọc bụi 

Không khí 

Bụi, tiếng ồn  

Nhiệt độ, tiếng ồn 
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Không khí từ môi trường bên ngoài được hút qua hệ thống lọc không khí (hệ 

thống lọc bụi cơ học). Nhờ hệ thống lọc này mà các bụi cơ học lơ lửng được tinh lọc. 

Không khí sau khi qua hệ thống lọc bụi cơ học được nén đến áp suất 5 at bằng máy nén 

ly tâm đa giai đoạn và được làm mát bằng nước. 

- Nén  

Không khí trong quá trình nén được hạ nhiệt trong bộ làm mát nhờ vào phương 

thức trao đổi nhiệt tiếp xúc gián tiếp với nước làm mát, sau đó không khí được dẫn vào 

thiết bị hấp phụ. 

- Hấp phụ 

Quá trình hấp phụ tại dự án sử dụng hạt hấp phụ chọn lọc (hạt này có cấu tạo từ 

nhôm hoạt tính và sàng phân tử). Các hạt này được thiết kế để giữ lại khí CO2, hơi 

nước và một phần khí hydrocacbon có trong không khí. Cột hấp phụ làm việc trên 

nguyên tắc: Hấp thụ - Tái sinh hoàn toàn tự động. 

- Giãn nở 

Không khí sau quá trình hấp phụ chỉ còn những khí là sản phẩm của dự án: Oxy, 

Nito, Argon, hỗn hợp khí này tiếp tục được nén giãn nở (máy nén nén khối khí đến áp 

suất 20 at, nhiệt độ 300C rồi giảm nén xuống áp suất 5 at, nhiệt độ hạ xuống -1900C) 

để hạ nhiệt độ làm cho khối khí hóa lỏng. 

- Chưng cất 

Tại công đoạn này hỗn hợp khí tiếp tục được giảm nén từ 5 at xuống 0,5 at và 

quá trình tách khí, hóa lỏng diễn ra dựa vào sự khác nhau giữa nhiệt độ sôi của các chất 

khí (Nhiệt độ hóa lỏng của Nitơ là -1960C, Argon là -1860C, Oxy là -1830C) 

- Sản phẩm khí hóa lỏng 

Khí Oxy hóa lỏng, Khí Nitơ hóa lỏng, Khí Argon hóa lỏng được chứa trong các 

bồn chứa chuyên dụng. 

Đối với sản phẩm khí Nitơ hóa lỏng cần độ tinh khiết cao thì chủ dự án thực hiện 

đầu tư bổ sung lắp đặt thêm 01 dây chuyền sản xuất khí Nitơ hóa lỏng có độ tinh khiết 

cao theo lưu trình như sau: 
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Hình 1.3. Sơ đồ quy trình sản xuất khí Nitơ hóa lỏng có độ tinh khiết cao 

Nitơ dạng lỏng có độ tinh khiết cao được tạo ra bằng cách chưng cất/ Hóa Lỏng 

khí Nitơ. Khí Nitơ ở quy trình sản xuất Ôxy, Nitơ, Agon được chuyển vào dây chuyền 

sản xuất khí Nitơ hóa lỏng có độ tinh khiết cao. Đầu tiên khí Nitơ ở áp suất 5kpa được 

nén lên đến khoảng 2.33Mpa bằng máy nén tuần hoàn khí Nitơ. Dòng khí của máy nén 

được làm mát bằng cách trao đổi nhiệt gián tiếp với nước làm mát. Sau đó khí Nitơ 

giãn nở được đưa vào hộp lạnh, nơi nó tiếp tục được làm lạnh đến nhiệt độ đông lạnh 

trong bộ trao đổi nhiệt chính. 

Trong cột, khí Nitơ được hóa lỏng, phần Nitơ hóa lỏng ngưng tụ tại bình ngưng 

được dẫn ra bồn chứa Nitơ lỏng dưới dạng sản phẩm. 

- Sản phẩm khí 

Khí Nito được tách ra từ đỉnh tháp chưng cất là sản phẩm khí. 

Ưu điểm nổi bật của phương pháp sản xuất khí công nghiệp và khí y tế này là 

không phải làm lạnh sơ bộ dòng không khí bằng NH3 mà dòng khí sau khi được làm 

sạch bụi và hơi nước được dẫn thẳng vào tuabin nén. 

Nước làm mát Nước làm mát 

Tiếng ồn 

Làm mát 

Sản phẩm  

Nén khí 

Khí N2 từ quy trình sản xuất Ôxy, Nitơ và Argon 

của dự án 

Giãn nở 

Hóa lỏng 

Tiếng ồn 
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Hình 1.4. Hình ảnh dây truyền sản xuất Oxy, Nitơ, Argon của dự án 
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b. Quy trình sản xuất Hydro của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ quy trình sản xuất Hydro của dự án 

Thuyết minh 

- Nguyên liệu 

Rượu metylic (CH3OH) phục vụ cho quá trình sản xuất được nhập về nhà máy 

và chứa trong bồn chứa nguyên liệu kín, bồn chứa được kết nối trực tiếp với dây chuyền 

sản xuất thông qua bơm và hệ thống đường ống kín. 

Nước sạch được cấp vào máy lọc nước RO (công suất lọc 380 lít/giờ) để lọc 

nước cấp cho quá trình sản xuất khí Hydro. 

- Tháp phản ứng 

Đầu tiên, rượu metylic và nước RO được bơm vào tháp phản ứng. Tháp phản 

ứng được gia nhiệt lên nhiệt độ 250 - 2800C bằng điện để xúc tiến quá trình phản ứng 

của rượu metylic và nước theo các quy trình phản ứng sau: 

CH3OH       →         CO + 2H2        -21,66 Kcal/mol 

CO + H2O      →     CO2 + H2             +9,83 Kcal/mol 

CH3OH + H2O   → CO2 + 3H2       -11,83 Kcal/mol 

(Lưu ý: Nhiệt phản ứng được thể hiện tại nhiêt độ 271 độ C) 

CH3OH 

Tháp phản ứng 

CO2 H2 

Máy nén 

Bình chứa 

Nước sạch 

H2 và CO2 

Tháp hấp phụ CO2 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Vật liệu hấp phụ 

Tiếng ồn, nước 

làm mát 

Hệ thống lọc 

nước RO 

Nước thải 

Nước làm mát 
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Hơi nước dư sau phản ứng được ngưng tụ trong bộ làm lạnh khí và được tuần 

hoàn cho máy bơm cấp liệu. 

- Tháp hấp phụ CO2 

Khí lạnh được hình thành trong bộ làm lạnh (khí H2 và CO2) được đưa vào tháp 

hấp phụ có chứa chất hấp phụ (chất hấp phụ là các hạt có cấu tạo từ nhôm hoạt tính và 

sàng phân tử), tại đây khí CO2 và hơi ẩm được hấp thụ tinh khiết. Cột hấp phụ làm việc 

dựa trên nguyên tắc hấp phụ - tái sinh hoàn toàn tự động. Khí hydro có thể được thu từ 

cửa trên của tháp hấp thụ. 

Quá trình hấp phụ, cân bằng, điều chỉnh áp suất và làm sạch được lặp lại liên tục 

cứ 10 phút một lần để sản xuất khí hydro. 

- Nén khí 

Khí hydro được thu từ cửa trên của tháp hấp phụ được đưa vào bồn chứa tạm với 

áp suất 7-8 at, máy nén khí hidro sẽ nén áp suất vào từ 7-8 at lên 250 at và chứa vào 

các thiết bị bồn chứa phù hợp. 
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Hình 1.6. Hình ảnh dây truyền sản xuất Hydro của dự án 

c. Quy trình nạp chai khí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Sơ đồ quy trình công nghệ nạp chai khí của dự án 

Thuyết minh 

Dây chuyền này được thiết kế hoạt động dưới sự vận hành của nhân viên vận 

hành trên “Giàn kiểm soát” để nạp khí vào các chai khí với áp suất và chất lượng yêu 

cầu. 

Khí hóa lỏng 

O2, N2, Ar, CO2 và khí H2 

Bơm nén cao áp 

Giàn kiểm soát 

Vỏ chai 

Chai khí N2, Ar, O2, H2, CO2, khí trộn 

Giàn hóa hơi 
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Trên “Giàn kiểm soát” có bố trí các hệ thống cảnh báo áp suất, van thao tác đảm 

bảo an toàn trong quá trình vận hành và kiểm soát chất lượng. 

Các chai khí được tổ hợp thành nhóm và có khung đỡ đảm bảo an toàn vận 

chuyển, đổ ngã trong quá trình vận chuyển tại trạm nạp. 

Chất lượng được kiểm soát bởi hệ thống máy phân tích xách tay và cố định, đảm 

bảo chất lượng sản phẩm sau nạp theo tiêu chuẩn. 

Chai khí trước nạp và sau nạp được lưu trữ tách biệt đảm bảo tránh nhầm lẫn 

trong quá trình nạp. 

- Nguyên liệu 

Nguyên liệu gồm khí từ dây chuyền sản xuất N2, Ar, O2,  H2 chứa trong các bồn 

chứa sản phẩm của quy trình sản xuất Ôxy, Nitơ, Agon, H2 được dẫn theo hệ thống 

đường ống kín chuyển vào dây chuyền nạp bình khí. Đối với nguyên liệu là khí CO2 

thì khí CO2 được chủ dự án nhập về dưới dạng xe bồn và được lưu chứa trong bồn chứa 

nguyên liệu. Bồn chứa CO2 được kết nối trực tiếp với dây chuyền nạp bình khí trộn, 

bình khí CO2 thông qua hệ thống đường ống kín. 

- Bơm nén cao áp 

Nguyên liệu khí hóa lỏng từ các bồn chứa N2, Ar, O2, H2, CO2 được hệ thống 

bơm cao áp bơm chuyển vào hệ thống giàn hóa hơi để tiến hành hóa hơi và chuẩn bị 

cho quá trình nạp khí vào chai. 

- Giàn hóa hơi 

Giàn hóa hơi có tác dụng chuyển các khí hóa lỏng từ dạng lỏng thành dạng khí 

để chuẩn bị cho quá trình nạp khí vào các chai theo yêu cầu đặt ra. 

- Giàn kiểm soát 

Tại giàn kiểm soát, theo yêu cầu của bình khí trộn mà các khí N2, Ar, O2, H2, 

CO2 được phối trộn với nhau theo tỷ lệ nhất định sau đó được nạp vào chai khí trộn 

thông qua đầu nạp khí trên giàn kiểm soát. Đối với chai khí CO2 thì giàn kiểm soát tiến 

hành nạp trực tiếp CO2 vào trong chai. 

Sau khi nạp xong, các chai khí trộn, chai khí N2, Ar, O2, H2, CO2, được công 

nhân vận chuyển về khu vực lưu giữ để chuyển giao cho khách hàng. 
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Hình 1.8. Hình ảnh công nghệ nạp chai khí của dự án 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

Khí Oxy, khí Nitơ, khí Argon, khí Hydro, khí CO2, khí trộn dạng lỏng và dạng 

khí. Trong đó: 

- Khí Oxy, Nitơ, Argon dạng lỏng và dạng khí: 135.200 tấn/năm; 

- Khí Hydro dạng lỏng và dạng khí: 350 tấn/năm; 

- Khí trộn, khí CO2: 43.200 chai/năm (tương đương khoảng 1.296 tấn/năm) 

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

điện, nước của dự án 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu của dự án 

Nguyên liệu chính dự án sử dụng là nguồn không khí có sẵn trong khí quyển 

Trái đất gồm có Oxy, Nito, Hydro, Argon và một số chất khí khác. Thành phần phần 

trăm của các chất khí trong khí quyển được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.3: Bảng thành phần phần trăm của không khí khô theo thể tích 

ppmv: Phần triệu theo thể tích 

STT Chất khí Thành phần 

1 Nitơ 78,084 % 

2 Oxy 20,946 % 

3 Argon 0,9340 % 
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4 CO2 365 ppmv 

5 Neon 18,18 ppmv 

6 Heli 5,24 ppmv 

7 Metan 1,745 ppmv 

8 Hydro 0,55 ppmv 

Không khí ẩm thường có thêm 

1 Hơi nước Dao động mạnh, thông thường khoảng 1% 

Bảng 1.4: Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu của dự án 

STT Tên nguyên, nhiên liệu Đơn vị Khối lượng 

1 CH3OH (nồng độ 99,6%) Tấn/năm 2.800 

2 Khí CO2 hóa lỏng Tấn/năm 300 

3 Màng lọc bụi Bộ/năm 04 

4 
Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện (dầu 

DO) 
Lít/năm 3.000 

5 
Vật liệu hấp phụ (hạt hấp phụ cấu tạo từ nhôm 

hoạt tính và sàng phân tử) 
Kg/năm 3.000 

6 
Hóa chất sử dụng cho hệ thống làm mát (Chất 

khử trùng, chống rêu) 
Kg/năm 4.800 

b. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

* Nhu cầu về điện:  

Dự án sử dụng điện cho quá trình hoạt động của máy móc thiết bị phục vụ sản 

xuất của dự án, thiết bị chiếu sáng, phục vụ trong các hoạt động văn phòng, sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên như quạt mát, điều hòa,... 

* Nhu cầu về nước : 

- Nước sử dụng cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

Dự án sử dụng nước cho quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong 

công ty. Tổng số công nhân viên làm việc tại dự án là 57 người. Lượng nước cấp cho 

01 người/ngày theo hoạt động thực tế tại dự án là khoảng 100 l/người/ngày nên với 57 

người thì tổng lượng nước cấp cho quá trình hoạt sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

được tính như sau: 

QSinh hoạt = 57 người x 0,1 m3/ngày = 5,7 m3/ngày 

- Nước sử dụng cho hệ thống lọc nước RO cấp cho quá trình sản xuất Hydro: 

Trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án sử dụng nước RO để cấp vào 

dây chuyền sản xuất hydro với lượng nước RO sử dụng là 1500 m3/năm. Để tạo ra 

nước RO thì chủ dự án đã lắp đặt 01 hệ thống lọc nước RO với công suất lọc là 380 
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lít/giờ. Trong quá trình lọc nước RO thì 1 m3 nước sạch của KCN cấp vào hệ thống lọc 

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

lượng nước RO dự án sử dụng một năm là 1500 m3/năm thì lượng nước sạch cần cung 

cấp cho quá trình lọc nước RO là 3750 m3/năm tương đương với 13,4 m3/ngày. Nước 

lọc thải bỏ từ hệ thống lọc nước RO là 2250 m3/năm hay 8 m3/ngày. 

- Nước sử dụng bổ sung cho quá trình làm mát (nước bổ sung bay hơi và xả đáy) 

Trong quá trinh hoạt động của dự án thì chủ dự án sử dụng nước sạch của KCN 

để làm mát gián tiếp không khí thông qua các thiết bị trao đổi nhiệt của máy nén khí. 

Nước sau khi qua các bộ trao đổi nhiệt của máy nén, nhiệt độ tăng từ 300C lên đến 

350C. Khi hạ nhiệt độ từ 350C xuống 300C thì một phần hơi nước đã bay hơi với lượng 

bay hơi theo thực tế hoạt động của dự án vào khoảng 448 m3/ngày. Ngoài ra hàng ngày 

chủ dự án tiến hành xả một phần nước làm mát trong đáy các bể chứa nước làm mát 

với lượng xả đáy vào khoảng 97 m3/ngày. Do đó lượng nước cần sử dụng bổ sung cho 

hệ thống làm mát là 545 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường 

Trong quá trình hoạt động, chủ dự án sử dụng nước cho mục đích tưới cây, rửa 

đường với lượng nước sử dụng vào khoảng 3 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy 

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

có hỏa hoạn. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện, nước được chủ dự án thể hiện chi tiết trong bảng số 

liệu sau: 

Bảng 1.5: Bảng nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án 

STT Tên nhiên liệu Đơn vị tính Khối lượng sử dụng 

1 Điện Kwh 26.500.000 

2 Nước m3/ngày 664,1 

2.1 Nước sinh hoạt m3/ngày 5,7 

2.2 
Nước bổ sung cho quá trình 

làm mát 
m3/ngày 545 

2.3 

Nước sử dụng cho hệ thống 

lọc nước RO cấp cho quá 

trình sản xuất Hydro 

m3/ngày 13,4 

2.4 Nước tưới cây, rửa đường m3/ngày 3 

2.5 Nước PCCC Dự trữ trong bể, chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn 
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Nguồn điện và nước cung cấp cho quá trình hoạt động của dự án do KCN Thăng 

Long II cung cấp.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

1.5.1. Hiện trạng, quy mô các hạng mục công trình của dự án 

a. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của dự án 

Bảng 1.6: Bảng danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

STT Tên thiết bị Đơn vị 

Số lượng đã 

đăng ký 

trong ĐTM 

Số lượng  

đã đầu tư 
Nước sản xuất 

I Danh mục máy móc, thiết bị hiện hữu 

I.1 Dự án 1 

1 Máy nén không khí Chiếc 01 01 Mỹ 

2 Bình hấp thụ Bình 02 02 Việt Nam 

3 
Máy nén không khí tuần 

hoàn 
Chiếc 01 01 Mỹ 

4 Turbine giãn nở Bộ 01 01 Nhật 

5 Tháp phân ly Chiếc 01 01 Nhật 

6 Phụ tùng khác Bộ 01 01 Nhật 

7 Bồn chứa/xe bồn Bộ 03 03 Nhật 

I.2 Dự án 2 

Dây chuyền tách khí 

1 Bộ lọc Bộ 01 01 Nhật 

2 Máy nén khí Bộ 01 01 Mỹ 

3 Bộ làm mát Bộ 01 01 Nhật 

4 Bộ làm mát (dạng phun) Bộ 01 01 Việt Nam 

5 Bộ làm mát bên trong Bộ 01 01 Việt Nam 

6 Bơm nước tuần hoàn Bộ 02 02 Ấn Độ 

7 Bộ Hấp thụ Bộ 02 02 Việt Nam 

8 Bộ gia nhiệt tái sinh Bộ 01 01 Nhật 

9 Hộp lạnh Bộ 01 01 Nhật 

10 Máy nén Nitơ tái sử dụng Bộ 01 01 Mỹ 

11 Máy nén Nitơ Bộ 01 01 Nhật 

12 Tuabin giãn nở ấm Bộ 01 01 Nhật 

13 Tuabin giãn nở lạnh Bộ 01 01 Nhật 

14 Bộ làm mát sau tuabin Bộ 02 02 Hàn Quốc 

15 Bồn xả khí lỏng Bộ 01 01 Việt Nam 

16 Bộ giảm thanh Bộ 01 01 Nhật 
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Hệ thống bồn chứa 

1 Bồn chứa Oxy lỏng Bộ 01 01 Trung Quốc 

2 
Dàn hóa hơi tăng áp cho bồn 

Oxy lỏng 
Bộ 01 01 Mỹ 

3 Bồn Ni tơ lỏng áp thấp Bộ 01 01 Trung Quốc 

4 
Dàn hóa hơi cho bồn Nitơ 

lỏng áp thấp 
Bộ 01 01 Mỹ 

5 Bồn chứa Argon Lỏng Bộ 01 01 
Nhật/Trung 

Quốc 

Thiết bị sản xuất Hydro 

1 Bơm nước làm mát Cái 02 03 Trung Quốc 

2 Bồn chứa Hydro Bộ 04 05 Mỹ/Nhật 

3 Bồn chứa Methanol Bộ 02 03 Mỹ/Việt Nam 

4 Bơm Methanol Cái 02 02 Trung Quốc 

5 Máy nén Hydro Bộ 02 03 
Mỹ/Trung 

Quốc 

Máy móc thiết bị khác 

1 Nồi hơi (tháp trao đổi nhiệt) Cái 01 01 Trung Quốc 

2 
Bồn chứa sản phẩm trong 

quá trình đưa đi tiêu thụ 
Cái 04 04 Mỹ 

3 Hệ thống lọc nước RO Hệ thống 01 02 Trung Quốc 

II Danh mục máy móc, thiết bị đầu tư, lắp đặt mới 

Thiết bị sản xuất Nitơ tinh khiết 

1 Buffer tank GH101 Cái - 01 Trung Quốc 

2 Máy nén khí Nitơ Bộ - 01 Trung Quốc 

3 Bộ giải nhiệt WC1 Bộ - 01 Trung Quốc 

4 
Làm mát khí Nitơ sau 

turbine WE1 
Bộ - 01 Trung Quốc 

5 
Làm mát khí Nitơ sau 

turbine WE2 
Bộ - 01 Trung Quốc 

6 Bộ làm lạnh RU1 Bộ - 01 Trung Quốc 

7 Tháp chưng cất B01 Bộ - 01 Trung Quốc 

8 Hệ thống valve, đường ống Hệ thống - 01 
Trung Quốc 

/Hàn Quốc 

9 Hệ thống tủ điện, cáp điện Hệ thống - 01 LS/Taya VN 

10 Tháp làm mát F71 Bộ - 03 
Liangchi  

Việt Nam 

11 Bơm nước làm mát F72 Cái - 03 Teco VN 
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Thiết bị của trạm nạp chai khí 

1 
Bồn chứa khí hóa lỏng N2 – 

10m3 
Bộ - 01 Nhật Bản 

2 
Bồn chứa khí hóa lỏng Ar – 

10m3 
Bộ - 01 Nhật Bản 

3 
Bồn chứa khí hóa lỏng CO2 

– 16m3 
Bộ - 01 Nhật Bản 

4 Bơm nạp chai N2, Ar Bộ - 02 Mỹ 

5 Giàn hóa hơi cao áp Bộ - 02 Trung Quốc 

6 Bơm hút chân không Bộ - 02 Trung Quốc 

7 Bơm nạp chai CO2 Bộ - 02 Trung Quốc 

8 Bơm nén khí Bộ - 01 Đức 

9 Hệ thống tủ điện, cáp điện Hệ thống - 01 LS/Taya VN 

10 
Hệ thống cân chai CO2, LGC 

CO2 
Hệ thống - 02 Việt Nam 

11 Máy quay chai khí Bộ - 01 Việt Nam 

12 Hệ thống máy phân tích Hệ thống - 01 Việt Nam 

13 Giàn nạp Bộ - 01 Việt Nam 

14 
Khung vận chuyển chai và 

tồn trữ chai 
Bộ - 01 Việt Nam 

(Nguồn: Chủ dự án) 

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

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

máy fax, điều hòa, ... được mua mới tại Việt Nam. 
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Hình 1.9. Hình ảnh tháp làm mát 

 

 

Hình 1.10. Hình ảnh tháp phân li 
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b. Quy mô các hạng mục công trình của dự án 

Để phục vụ quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án đã tiến hanh xây dựng 

các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường, 

ngoài ra chủ dự án tiến hành xây dựng, lắp đặt bổ sung dây chuyền hóa lỏng nitơ, nạp 

chai khí. Danh mục các công trình phục vụ quá trình hoạt động của dự án được thể hiện 

chi tiết trong bảng số liệu dượ đấy: 

Bảng 1.7: Bảng danh mục các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục công trình Đơn vị Diện tích xây dựng Số tầng Ghi chú 

I Công trình chính 

1 
Nhà máy Nippon Sanso Hưng Yên 

- Giai đoạn 1 
m2 

Tầng 1 1.012 
02 

Đã hoàn 

thành 

Tầng 2 385 

2 
Nhà máy Nippon Sanso Hưng Yên 

- Giai đoạn 2 
m2 866,56 01 

3 Kho chai khí m2 216 01 

4 Nhà để ống đựng khí H2 m2 176 01 

5 Phòng điện và phòng điều khiển m2 147 01 

6 Khu vực nạp chai H2 m2 88 01 

7 Khu vực hóa lỏng N2 m2 276 - Xây 

dựng 

mới 8 Khu vực nạp chai khí m2 716 - 

9 Dây chuyền H2 m2 550 - Đã hoàn 

thành 10 Khu vực nạp lỏng – Giai đoạn 2 m2 1.974 - 

II Công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ 1 m2 45 01 

Đã hoàn 

thành 

2 Nhà bảo vệ 2 m2 32 01 

3 Nhà điện m2 37,6 01 

4 Bãi đỗ xe m2 182 01 

5 Mái tôn khu vực nạp lỏng m2 155,8 01 

6 Nhà bơm chữa cháy m2 27 01 

7 Đường nội bộ m2 11.271,04 - 

III Công trình bảo vệ môi trường 

1 Thảm cỏ, cây xanh m2 4458 - 

Đã hoàn 

thành 

2 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa 
Hệ thống 01 - 

3 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

thải 
Hệ thống 03 - 

4 Bể tự hoại Bể 05 - 
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5 Khu lưu giữ chất thải sinh hoạt m2 8 01 

6 Khu lưu giữ chất thải nguy hại m2 10 01 

7 Kho chứa hóa chất m2 40 01 

8 
Thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự 

cố cháy nổ 
- Hệ thống PCCC - 

1.5.2. Vốn đầu tư của dự án 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 958.006.292.000 (chín trăm năm mươi tám tỷ không 

trăm linh sáu triệu hai trăm chín mươi hai nghìn) đồng, tương đương 46.168.371 (bốn 

mươi sáu triệu một trăm sáu mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi mốt) đô la Mỹ.  

Trong đó: 

- Vốn góp để thực hiện dự án: 833.706.292.000 (tám trăm ba mươi ba tỷ bảy 

trăm linh sáu triệu hai trăm chín mươi hai nghìn) đồng, tương đương 40.602.371 (bốn 

mươi triệu sáu trăm linh hai nghìn ba trăm bảy mươi mốt) đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 87,94% 

tổng vốn đầu tư.  

Tiến độ góp vốn: Chủ đầu tư cam kết góp đủ vốn bằng tiền trong vòng 6 tháng 

kể từ ngày 30/6/2022. 

- Vốn huy động: 124.300.000.000 (một trăm hai mươi bốn tỷ ba trăm triệu) đồng, 

tương đương 5.566.000 (năm triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn) đô la Mỹ, chiếm tỷ 

lệ 12,06% tổng vốn đầu tư. 

Bao gồm: 

+ Giai đoạn 1: 295.000.000.000 (hai trăm chín mươi lăm tỷ) đồng, tương đương 

với 15.128.000 (mười lăm triệu một trăm hai mươi tám nghìn) đô la Mỹ. Trong đó, vốn 

góp để thực hiện dự án là: 274.200.000.000 (hai trăm bẩy mươi bốn tỷ hai trăm triệu) 

đồng, tương đương 14.062.000 (mười bốn triệu sáu mươi hai nghìn) đô la Mỹ, chiếm 

tỷ lệ 92,95 % tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau: 

Chủ đầu tư cam kết đã góp đủ 100% vốn góp bằng tiền mặt; 

+ Giai đoạn 2: 663.006.292.000 (sáu trăm sáu mươi ba tỷ không trăm linh sáu 

triệu hai trăm chín mươi hai nghìn) đồng, tương đương 31.040.371 (ba mươi mốt triệu 

không trăm bốn mươi nghìn ba trăm bảy mươi mốt) đô la Mỹ. Trong đó: Vốn góp để 

thực hiện dự án: 559.506.292.000 (năm trăm năm mươi chín tỷ năm trăm linh sáu triệu 

hai trăm chín mươi hai nghìn) đồng, tương đương 26.540.371 (hai mươi sáu triệu năm 

trăm bốn mươi nghìn ba trăm bảy mươi mốt) Đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 85,5 % tổng vốn 

đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau: Chủ đầu tư cam kết góp 

đủ vốn góp, bằng tiền, trong vòng 6 tháng kể từ ngày 30/6/2022. 
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1.5.3. Tiến độ thực hiện dự án 

- Giai đoạn 1: Xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị hoàn thành và đi vào hoạt 

động từ tháng 9/2011. 

- Giai đoạn 2:  

+ Xây dựng văn phòng, nhà xưởng: Từ tháng 10/2012 đến tháng 2/2014;  

+ Lắp đặt máy móc, thiết bị và sản xuất thử: Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2016;  

+ Đưa một phần dự án đi vào hoạt động chính thức: Tháng 10/2016; 

+ Lắp đặt thêm trạm nạp khí và máy móc khác: Từ tháng 7/2022 đến tháng 

12/2023; 

+ Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động: Từ tháng 12/2023. 

1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Tùy thuộc vào tình hình kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Dự án, Tổng giám 

đốc quyết định cơ cấu nhân viên cho từng bộ phận. Số lao động của Dự án khoảng 57 

người, bao gồm cả các cấp quản lý: 

- Chế độ làm việc 03 ca/ngày, 1 ca = 8 tiếng 

- Số ngày làm việc trong năm: 280 ngày
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Hình 1.11. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện Dự án 

Tổng Giám đốc 

Giám đốc nhà máy  

Phòng Kế toán & Hành chính Phòng sản xuất 

Đội trưởng vận hành 
Nhân viên 

  

NV vận hành 

Bộ phận 

bảo vệ 

- NV văn phòng 

- Nhà bếp 

Phòng an toàn, môi 

trường & Chất lượng 

Nhân viên 

Phòng bảo trì 
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Chương II 

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

MÔI TRƯỜNG 

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

tỉnh, phân vùng môi trường 

- Theo Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

18/02/2020 về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia: 

+ Về mục tiêu tổng quát và tầm nhìn: phải xác định được các mục tiêu cơ bản, 

có tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, kiểm soát nguồn ô 

nhiễm, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hình thành các điều kiện cơ bản cho 

nền kinh tế xanh, ít chất thải, cacbon thấp và phát triển bền vững đất nước. 

+ Về mục tiêu cụ thể: định lượng được các mục tiêu cụ thể về xác lập vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải; thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học; hình thành các khu quản lý chất thải rắn, nguy hại tập trung; thiết 

lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo về chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước 

cho giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050. 

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

quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo như: Quy hoạch 

quản lý chất thải rắn; Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường... Trong giai đoạn 

2021- 2025, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi 

khí hậu trên địa bàn tỉnh, ngày 15/6/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-

NQ/TW về Chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh 

Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó việc quy hoạch, 

tiếp nhận các dự án đầu tư vào KCN là một trong những giải pháp đầu tư có hiệu quả 

phục vụ chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đảm bảo các yêu cầu về môi 

trường. 

Dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên của Công ty Cổ 

phần Nippon Sanso Việt Nam được thực hiện tại Lô đất số D1, D6 và D7, KCN Thăng 

Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích đất thực hiện dự án là 
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22.288m2. KCN đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II” và đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1136/QĐ-BTNMT ngày 30 

tháng 7 năm 2007 với các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN gồm: Sản xuất các sản 

phẩm điện tử và cơ khí chính xác; các ngành cơ khí điện từ, máy móc giao thông; Sản 

xuất các sản phẩm từ cao su phục vụ ngành ô tô; công nghiệp nhẹ (bao gồm: sản xuất 

chế biến thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn (xúc xích, mì sợi, mì 

ống...) và các thực phẩm chưa được phân vào đâu; sản xuất các sản phẩm từ sợi, vải dệt 

thoi (không thực hiện quy trình nhuộm); sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao; sản xuất 

thiết bị y tế, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng, sản xuất khác 

chưa được phân vào đâu), khí công nghiệp; sản xuất thuốc, vắc xin, chế phẩm sinh học; 

sản xuất kính quang học và các ngành sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển theo quy định của pháp luật… KCN đã đánh giá chi tiết tác 

động cũng như đưa ra các biện pháp bố trí, quy hoạch hợp lý các ngành nghề hoạt động 

trong KCN. Do đó với mục tiêu của dự án là sản xuất và chiết nạp các sản phẩm khí 

công nghiệp và khí y tế chất lượng cao là hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực thu hút đầu 

tư vào KCN cũng như quy hoạch của KCN Thăng Long II. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nguồn tiếp nhận trực tiếp khí thải, nước thải của dự án là môi trường không khí 

khu vực xung quanh KCN Thăng Long và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của KCN Thăng Long. 

+ Môi trường không khí 

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của chủ đầu tư hạ tầng KCN gửi về 

Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thì chất lượng môi trường không khí xung quanh 

KCN năm 2021 về cơ bản các thông số quan trắc các thành phần môi trường không khí 

nằm trong tiêu chuẩn cho phép. 

+ Môi trường nước 

Nước thải phát sinh từ các dự án trong KCN được thu gom, xử lý tại Nhà máy 

xử lý nước thải tập trung của KCN đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó xả vào 

công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố của KCN trước khi xả ra môi trường (kênh Trần 

Thành Ngọ). Theo kết quả quan trắc định kỳ và kết quả quan trắc nước thải tự động thì 

các thông số nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Chất lượng nước mặt tại Kênh Trần Thành 

Ngọ tại điểm quan trắc cách điểm xả thải 50m về phía thượng lưu và hạ lưu ở các đợt 
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quan trắc Quý II, quý IV/2021 có một số chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn như: TSS vượt từ 3,96 

đến 4,3 lần; Amoni vượt từ 2,67 đến 10,58 lần, COD vượt 1,72 đến  12,4 lần; BOD5 vượt 

1,81 đến 13,09 lần; so với Cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Nguyên nhân là do kênh Trần Thành Ngọ là 

kênh tưới tiêu nông nghiệp, tiếp nhận cả nguồn nước mặt, lẫn nước thải từ các khu dân 

cư, đô thị, các dự án ngoài KCN. Chất lượng môi trường không khí tại KCN Thăng Long 

II tại các điểm quan trắc (A2: Bên trong KCN, A3: Đường vào KCN trên quốc lộ 39) 

tương đối ổn định, nồng độ các thông số có trong môi trường không khí vẫn nằm trong 

tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép. 

+ Hiện trạng hoạt động của KCN Thăng Long II 

KCN Thăng Long II đã tiếp nhận 107 dự án, trong đó có 99 dự án đã đi vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh; các dự án còn lại đang triển khai xây dựng, lắp đặt máy 

móc thiết bị. 

Tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 17.900 m3/ngày đêm, trong đó có khoảng 

8.600 m3/ngày đêm nước thải (cả nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp) được 

xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN có công suất 15.000 m3/ngày 

đêm; còn lại khoảng 9.300 m3/ngày đêm nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động 

của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II và Công ty TNHH Kyocera Việt 

Nam đã được cấp phép xả thải ra môi trường. 

Hiện tại KCN đã tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng công trình xử lý nước 

thải tập trung với 03 module có tổng công suất 15.000m3/ngày đêm. Cả 03 module đã 

được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT và 

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép xả thải. 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong các KCN năm 2021 của Ban 

Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên 

Do đó tại thời điểm lập báo cáo xin cấp Giấy phép môi trường thì dự án hoàn 

toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường khu vực thực hiện dự án. 
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Chương III 

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

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

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 trên mái nhà được thu gom vào hệ thống máng thu được bố trí quanh 

mái nhà xưởng sau đó theo hệ thống đường ống PVC dẫn về hệ thống đường ống thoát 

nước mưa chảy tràn. 

Đối với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường đã được thu gom vào các hố 

thu gom được bố trí dọc tuyến đường nội bộ của dự án. Trên các hố thu gom bố trí song 

chắn rác để loại bỏ các loại rác có kích thước lớn từ sân đường có thể cuốn vào hệ 

thống thoát nước mưa chảy tràn. 

Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng ngầm bằng hệ thống đường ống bê 

tông cốt thép D300, D400. Trên hệ thống có song chắn rác, hố ga để lắng cặn, bụi và 

chất rắn trước khi thoát vào hệ thống thu gom và thoát nước mặt của KCN Thăng Long 

II qua 04 điểm đấu nối (01 điểm đấu nối tại khu vực hàng rào phía Tây khu đất thực 

hiện dự án và 03 điểm đấu nối tại khu vực hàng rào phía Bắc khu đất thực hiện dự án) 

theo phương thức tự chảy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước mưa của dự án 

Thông số kỹ thuật đường ống thu gom và thoát nước mưa của dự án được thể 

hiện chi tiết trong bảng số liệu sau: 

 

Nước mưa phát sinh từ 

khu vực sân đường 

Đường ống bê tông cốt thép, D200, 

D300, D400 và 81 hố ga lắng cặn 

nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu gom và thoát nước mặt  

của KCN 

04 hố ga đấu nối 

Nước mưa trên mái nhà 

Đường ống PVC D110 
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Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật đường ống thu gom và thoát nước 

mưa của dự án 

TT Tên đường ống Chiều dài (m) 

1 Đường ống thu gom và thoát nước mưa D400 114,5 m 

2 Đường ống thu gom và thoát nước mưa D300 62,6 m 

3 Đường ống thu gom và thoát nước mưa D200 57,3 m 

4 Đường ống thu gom và thoát nước mưa DN150 609 m 

5 Rãnh thoát nước B300 167,7 m 

Do hầu hết khu đất của dự án đã được bê tông hóa nên lượng nước mưa chảy 

tràn lớn rất dễ xảy ra ngập úng cục bộ. Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu 

cực có thể xảy ra, Chủ dự án đã thực hiện các biện pháp như sau: 

- Định kỳ hàng tháng, nạo vét cặn lắng ở các hố ga, khơi thông cống thoát nước 

mưa, không để chất thải sản xuất xâm nhập vào đường ống thoát nước gây tắc nghẽn; 

- Tổng vệ sinh định kỳ cho toàn bộ hệ thống cống thoát nước mưa của dự án, các 

rác, cáu cặn phát sinh được thu gom và xử lý như chất thải thông thường. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Hình ảnh sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án 

- Hệ thống thu gom nước thải 

Nước thải nhà vệ 
sinh, rửa tay 

Đường ống PVC 

D90, PVC D110 

Nước làm mát định kỳ xả đáy, 

nước lọc của hệ thống lọc nước 

RO thải bỏ 

Đường ống PVC D90, PVC 

D150, PVC D160, PVC D200 

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN Thăng Long II 

03 hố ga đấu nối 

Đường ống PVC D150, PVC D160, PVC 

D200, PVC D315 

Nước thải nhà ăn 

Đường ống PVC 

D90 

05 Bể tự hoại Hố ga thu gom nước 
thải có lắp tấm chắn 

mỡ thải 
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Trong quá trình hoạt động của dự án, nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực 

rửa tay, nhà vệ sinh, khu vực phòng ăn. Nước thải từ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh được 

thu gom qua hệ thống đường ống PVC D90, PVC D110 dẫn về các bể tự hoại phía 

dưới nhà vệ sinh, khu vực rửa tay để xử lý sơ bộ. Nước thải từ khu vực nhà ăn được 

thu gom qua hệ thống đường ống PVC D90 dẫn về hố ga thu gom nước thải có lắp tấm 

chắn mỡ thải để xử lý sơ bộ. 

- Hệ thống thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bởi bể tự hoại, hố ga thu gom nước thải có lắp 

tấm chắn mỡ thải được thu gom qua hệ thống đường ống PVC D150, PVC D160, PVC 

D200, PVC D315 để thoát vào 03 hố ga thu gom nước thải chung của dự án trước khi 

thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. 

+ Hệ thống thoát nước làm mát định kỳ xả đáy, nước lọc của hệ thống lọc nước 

RO thải bỏ 

Nước làm mát định kỳ xả đáy, nước lọc của hệ thống lọc nước RO thải bỏ được 

thu gom dẫn qua hệ thống đường ống PVC D90, PVC D150, PVC D160, PVC D200 

về 03 hố ga thu gom nước thải chung của dự án trước khi thải vào hệ thống thu gom 

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

Thông số kỹ thuật đường ống thu gom và thoát nước thải của dự án được thể 

hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 3.2: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật đường ống thu gom và thoát nước 

thải của dự án 

STT Đường ống thu gom, hố ga lắng cặn Kết cấu đường ống Số lượng 

1 
Đường ống thu gom và thoát nước thải 

sinh hoạt 

PVC D150 23 m 

PVC D160 33,6 m 

PVC D200 85,5 m 

PVC D315 48,6 m 

2 

Đường ống thoát nước làm mát định kỳ xả 

đáy, nước lọc của hệ thống lọc nước RO 

thải bỏ 

 

PVC D90 15,5 m 

PVC D150 75 m 

PVC D160 53,5 m 

PVC D200 117,6 m 

3 Hố ga lắng cặn Bê tông cốt thép 29 hố ga 

- Điểm đấu nối nước thải 
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Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ đảm tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN 

Thăng Long II thì được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN qua 

03 điểm đấu nối nước thải. 

+ Điểm đấu nối nước thải 1 tại khu vực hàng rào phía Tây khu đất thực hiện dự 

án có tọa độ theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 là X1: 

2313625.7; Y1: 559067.7. 

+ Điểm đấu nối nước thải 2 tại khu vực hàng rào phía Bắc khu đất thực hiện dự 

án (điểm giữa hàng rào) có tọa độ theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 là X2: 2313628.8; Y2: 559196.3. 

+ Điểm đấu nối nước thải 3 tại khu vực hàng rào phía Bắc khu đất thực hiện dự 

án (điểm cuối hàng rào) có tọa độ theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 là X3: 2313599.8; Y3: 559291.7. 

3.1.3. Xử lý nước thải sinh hoạt 

Trong quá trình hoạt động của dự án thì nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa từ 

quá trình sinh hoạt của dự án là 5,7 m3/ngày. Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh 

hoạt phát sinh thì chủ dự án xây dựng 01 hố ga thu gom nước thải có lắp tấm chắn mỡ 

thải và 05 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.  

- Hố ga thu gom nước thải có lắp tấm chắn mỡ thải 

Để giảm thiểu tác động của nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn thì chủ dự án 

đã xây dựng 01 hố ga thu gom nước thải có lắp tấm chắn mỡ thải để tách dầu mỡ phát 

sinh từ khu vực nhà ăn: 
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Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Hình ảnh hố ga thu gom nước thải có lắp tấm chắn mỡ thải 

 Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn được thu gom dẫn về hố ga thu gom nước 

thải có lắp tấm chắn mỡ thải. Tại đây, dầu mỡ nhẹ hơn cặn bẩn và các phân tử nước nổi 

lên trên và được cán bộ công nhân viên thu gom lại. Nước trong di chuyển dưới đáy hố 

ga qua phần khe hỡ với tấm chắn để theo hệ thống đường ống thu gom dẫn về hố ga đấu 

nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Thăng Long II. 

 - Bể tự hoại 

 Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh, 

rửa tay thì chủ dự án xây dựng 05 bể tự hoại với tổng thể tích 23,5 m3 (04 bể với thể 

tích mỗi bể 4m3 và 01 bể thể tích 6,5m3) để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. 

 

 

 

  

  

  

  

  

Hình 3.4. Hình ảnh bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh, rửa tay chân khu vực văn 

phòng, nhà bảo vệ được thu gom dẫn về các bể tự hoại để xử lý sơ bộ qua các giai đoạn 

sau: 

Đường 

ống thoát 

nước thải 

vào hệ 

thống thu 

gom và 

xử lý 

nước thải 

của KCN 

Thăng 

Long II 

 

Nước thải 

nhà ăn 

Cặn bẩn lắng 

dưới đáy 

Song 

chắn rác 

Tấm chắn 

mỡ 

Lớp dầu mỡ 

nổi bên trên 
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Giai đoạn 1: Ngăn 1(Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học) 

Nước thải sinh hoạt phát sinh ra được hệ thống đường ống thu gom nước thải 

thu gom lại bể phốt. Đầu tiên nước thải được chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực 

hiện việc điều hòa nồng độ các chất trong nước thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn 

đồng thời dưới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy được diễn ra, nồng 

độ các chất ô nhiễm: BOD, COD, N, P… được giảm đi đáng kể. 

Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học) 

Nước thải sau khi được xử lý một phần tại ngăn 1 được chuyển qua ngăn 2. Tại 

đây các chất cặn được lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục được hệ vi sinh vật yếm 

khí phân hủy tiếp. Tiếp theo nước thải được chuyển sang ngăn 3. 

Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng) 

Nước thải sau khi được lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn 1 và ngăn 2 được chuyển 

sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nước thải được lắng xuống đáy 

bể còn nước trong được thoát ra ngoài bể và theo hệ thống đường ống thoát nước thải 

dẫn hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và thoát nước thải của KCN Thăng 

Long II. 

+ Thông số kỹ thuật của các bể tự hoại 

01 bể tự hoại thể tích 6,5 m3 có kích thước các chiều dài, rộng và cao lần lượt là 

3700 x 2000 x 1500 mm. Bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép với thành bể dầy 

220 mm, lắp bể dày 130 mm, đáy dày 200mm, lớp lót đáy dày 100mm. 

04 bể tự hoại với thể tích mỗi bể 4 m3 có kích thước các chiều dài, rộng và cao 

lần lượt là 2800 x 1600 x 1500 mm. Bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép với thành 

bể dầy 220 mm, lắp bể dày 130 mm, đáy dày 200mm, lớp lót đáy dày 100mm. 

3.1.4. Công trình giảm thiểu tác động của nước làm mát 

 Trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án sử dụng nước sạch của KCN 

để làm mát gián tiếp không khí thông qua các thiết bị trao đổi nhiệt của máy nén khí. 

Nước sau khi qua các bộ trao đổi nhiệt của máy nén, nhiệt độ tăng từ 300C lên đến 

350C. Do đó để giảm thiểu tác động của nước làm mát thì chủ dự án đã đầu tư lắp đặt 

03 hệ thống tuần hoàn, tái sử dụng nước làm mát với tổng lưu lượng nước làm mát là 

1342 m3/giờ. Khi dự án lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất nitơ tinh khiết thì chủ dự án 

lắp đặt thêm 01 hệ thống tuần hoàn, tái sử dụng nước làm mát với quy mô công suất 

làm mát là 600 m3/giờ. Quy trình làm mát và tuần hoàn tái sử dụng nước làm mát được 

thể hiện chi tiết như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” 

của Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 38 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống làm mát, tuần hoàn và tái sử dụng nước làm mát 

Nước làm mát phát sinh từ quá trình làm mát gián tiếp không khí thông qua các 

thiết bị trao đổi nhiệt của máy nén khí có nhiệt độ khoảng 350C được thu gom dẫn qua 

hệ thống đường ống dẫn nước nóng về tháp giải nhiệt. Tại tháp giải nhiệt, nước có nhiệt 

độ cao được chuyển động theo dạng giàn phun mưa kết hợp với quạt gió giúp cho nhiệt 

độ của nước làm mát nhanh chóng hạ thấp xuống khoảng 300C và được chứa trong bể 

chứa nước làm mát. Sau khi làm mát xong, nước làm mát từ bể chứa nước làm mát được 

theo hệ thống đường ống dẫn nước lạnh đến làm mát mát gián tiếp không khí thông qua 

các thiết bị trao đổi nhiệt của máy nén khí. 

Trong quá trình hoạt động của hệ thống làm mát thì nước làm mát được tuần 

hoàn, tái sử dụng, bổ sung lượng bay hơi thường xuyên với tổng lượng nước bổ sung 

do bay hơi là khoảng 448 m3/ngày. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của hệ thống 

làm mát thì để đảm bảo nước làm mát không có rêu gây tắc nghẽn đường ống thì chủ 

dự án bổ sung chất tiệt trùng, chống rêu vào nước làm mát với lượng sử dụng thấp 

(4.800 kg/năm). Hàng ngày công nhân tiến hành xả một lượng nước đáy cả bể chứa 

nước làm mát để chống cáu cặn với lượng xả đáy vào khoảng 97 m3/ngày. 

Nước xả đáy của hệ thống làm mát là nước sạch và được chủ dự án thu gom qua 

hệ thống đường ống về hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải tập trung của KCN Thăng Long II. 

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

3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Do tần suất các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm 

của dự án khi hoạt động là không lớn và không liên tục nên bụi và khí thải từ các 

Nước làm mát phát sinh từ quá trình làm 
mát gián tiếp không khí thông qua các 
thiết bị trao đổi nhiệt của máy nén khí 

Tháp giải nhiệt 

Hệ thống đường ống dẫn nước 
nóng sau khi làm mát 

Hệ thống đường ống dẫn nước 
lạnh đã được giải nhiệt 

Bể chứa nước làm mát 
Chất khử trùng, 

chống rêu 

Nước sạch bổ sung 
lượng thất thoát do 

bay hơi, xả đáy 

Nước xả 
đáy 
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phương tiện vận chuyển có ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường không khí. Tuy 

nhiên để giảm nồng độ bụi, tác động của khí thải và tạo không khí trong lành trong 

phạm vi dự án, một số biện pháp sau đây được thực hiện: 

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

trường không khí; 

- Các xe phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ 

thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động; 

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

- Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu, dự án lập nội quy và hạn chế mức 

thấp nhất lượng xe ra vào, bố trí hợp lý các xe chuyên chở vật liệu đến và các xe chở sản 

phẩm đi; bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng cho các xe vào bốc dỡ. 

3.2.2. Giảm thiểu tác động của khí CO2 phát sinh từ quá trình tái sinh trong quy 

trình sản xuất Ôxy, Nitơ, Argon và hydro của dự án 

 Trong quá trình sản xuất, tại tháp hấp phụ của dây chuyền sản xuất xuất Ôxy, 

Nitơ, Argon và hydro thì quá trình hấp phụ và tái sinh được diễn ra luân phiên nhau 

nên khi hấp phụ các chất khí CO2 và sau đó thải lại khí CO2 vào môi trường không khí 

gây hiện tượng giảm nồng độ oxy, tăng nồng độ CO2 cục bộ tại khu vực thực hiện dự 

án. Tuy nhiên do trong môi trường không khí luôn xảy ra quá trình đối lưu nên hiện 

tượng này chỉ xảy ra tức thời trong một khoảng thời gian ngắn. Để giảm thiểu việc dư 

thừa khí CO2 cục bộ thì chủ dự án xây dựng các tháp hấp phụ cao để tăng tính đối lưu 

khi thải lại CO2 sau khi hấp phụ vào môi trường. 

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

Tất cả các chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất được thu gom, quản 

lý và xử lý thích hợp. Chất thải rắn phát sinh tại dự án được thu gom, phân loại và chứa 

trong các thùng chứa chuyên dụng có gắn nhãn chất thải sau đó được vận chuyển về 

khu lưu trữ chất thải rắn của dự án. Khu lưu trữ chất thải rắn thông thường của dự án 

có diện tích 8 m2 được thiết kế cao ráo, nền được đổ cao hơn so với mặt đường để tránh 

nước mưa chảy tràn tràn vào, xung quanh được ngăn bằng vách tôn, trên lợp mái tôn. 

Mỗi loại chất thải được chứa trong thùng riêng biệt và có gắn nhãn chất thải theo đúng 

quy định. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” 

của Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 40 

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

- Chất thải rắn sinh hoạt 

+ Tại bếp ăn, văn phòng có bố trí các thùng rác chuyên dụng để chứa chất thải 

phân loại tại nguồn; 

+ Sau mỗi ngày chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đưa về kho lưu tạm thời để 

giảm thiểu phát sinh mùi trong khu nhà ăn; 

+ Dự án đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị & công nghiệp 

11 – URENCO 11 để thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Chất thải rắn sản xuất phát sinh như: Bụi bẩn từ công đoạn lọc, thùng đựng 

methanol… được thu gom, phân loại và chứa trong các thùng chứa chuyên dụng, vận 

chuyển về khu lưu trữ chất thải rắn theo đung quy định; 

+ Tại các xưởng sản xuất có bố trí các thùng rác chuyên dụng để phân loại, lưu 

giữ ngay tại nguồn đảm bảo theo quy định; 

+ Đối với các loại phế liệu có thể tái chế (như túi nilon, bìa giấy, bavia nhôm, 

...) thì chủ dự án đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị & công nghiệp 

11 – URENCO 11 để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Bảng 3.3: Bảng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án 

 

 

TT Loại chất thải Phân loại Đơn vị Khối lượng Cách xử lý 

I Chất thải rắn sinh hoạt 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 
Chất thải rắn  

sinh hoạt 
kg/năm 10.800 

Công ty cổ phần 

Môi trường đô 

thị & công 

nghiệp 11 – 

URENCO 11 

2 
Bùn thải từ hệ thống bể tự 

hoại 

Chất thải rắn  

sinh hoạt 
kg/năm 4.400 

II Chất thải rắn sản xuất 

1 
Bao bì giấy, thùng carton phát 

sinh từ hoạt động văn phòng 

Chất thải rắn 

thông thường 
kg/năm 120 

Công ty cổ phần 

Môi trường đô 

thị & công 

nghiệp 11 – 

URENCO 11 

2 
Đệm màng lọc của các hệ 

thống lọc 

Chất thải rắn 

thông thường 
kg/năm 20  

3 Bụi phát sinh từ quá trình lọc 
Chất thải rắn 

thông thường 
kg/năm 15  

4 
Bụi bẩn và tạp chất lắng loại 

bỏ từ hệ thống làm mát 

Chất thải rắn 

thông thường 
kg/năm 36  
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Hình 3.6. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải rắn thông thường của dự án 

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

Chất thải rắn phát sinh tại dự án được thu gom, phân loại và chứa trong các thùng 

chứa chuyên dụng có gắn nhãn chất thải sau đó được vận chuyển về khu lưu giữ chất 

thải tạm thời của dự án. Khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án có diện tích 10 m2 

được thiết kế cao ráo, nền được đổ cao hơn so với mặt đường để tránh nước mưa chảy 

tràn tràn vào, xung quanh được ngăn bằng vách tôn, trên lợp mái tôn. Mỗi loại chất 

thải được chứa trong thùng riêng biệt và có gắn nhãn chất thải theo đúng quy định. Bên 

ngoài khu lưu giữ chất thải được gắn các biển cảnh báo khu lưu giữ chất thải theo đúng 

quy định. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được công nhân 

thu gom, chuyển vào thùng chứa có nắp đậy rồi vận chuyển về khu lưu giữ chất thải 

nguy hại của dự án để lưu giữ tạm thời; 

- Các chất thải nguy hại của dự án được quản lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ Môi trường; 

- Chủ dự án đã ký kết hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại với Công ty 

Cổ phần Môi trường đô thị & công nghiệp 11 – URENCO 11 để thu gom, vận chuyển 
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và xử lý theo đúng quy định. 

Bảng 3.4: Bảng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Chất thải Đơn vị  Lượng thải Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg/năm 15 16 01 06 

2 Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, hóa chất Kg/năm  250 18 01 01 

3 Dầu mỡ thải Kg/năm 400 17 02 03 

4 
Chất hấp phụ (Nhôm hoạt tính và sàng lọc phân 

tử) 
Kg/năm 3.000 18 02 01 

5 Cốc lọc dầu Kg/năm 1 15 01 02 

6 Hộp mực in thải Kg/năm 20 08 02 04 

7 Mực in thải Kg/năm 10 08 02 01 

8 Chai lọ dính chất thải nguy hại Kg/năm 100 18 01 03 

9 Pin, ắc quy thải Kg/năm 50 16 01 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án 

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

Do hầu hết các thiết bị đều được bố trí bên ngoài, các máy móc thiết bị của dự án 

sử dụng đều là máy móc thiết bị mới, phát sinh ít tiếng ồn nhưng để giảm thiểu tới mức 

thấp nhất lượng tiếng ồn phát sinh ra từ hoạt động của dự án thì chủ dự án áp dụng một số 

biện pháp như: 

+ Các đường ống khí có thiết kế bảo ôn giảm tiếng ồn. 
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+ Các máy nén lắp đặt trong các phòng máy nén. 

+ Trồng cây xanh, bồn hoa xung quanh dự án; 

+ Trang bị nút bịt tai cho người lao động làm việc trực tiếp tại các vị trí phát sinh 

ra tiếng ồn cao trong thời gian làm việc ngắn. 

Bảng 3.5: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn và độ rung 

STT Thông số 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

(dBA) 

QCVN 

24:2016/BYT 

(dBA) 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

(m/s2) 

QCVN 

27:2016/BYT 

(m/s2) 

1 

Tiếng ồn phát sinh 

từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm của 

dự án 

70 - - - 

2 

Tiếng ồn phát sinh 

từ quá trình hoạt 

động sản xuất của 

dự án 

- 85 - - 

3 

Độ rung phát sinh 

từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm của 

dự án 

- - 0,03 - 

4 

Độ rung phát sinh 

từ quá trình hoạt 

động sản xuất của 

dự án 

- - - 1,4 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Sự cố cháy nổ 

Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật 

chuyên dùng để dập tắt đám cháy khi hỏa hoạn xảy ra. Hệ thống chữa cháy của dự án 

bao gồm: 

- Hệ thống đường ống: gồm đường ống chính và các đường ống phân nhánh 

được làm bằng ống thép tráng kẽm các loại; 

- Họng nước chữa cháy:  Trang bị các họng nước chữa cháy loại D65 (ngoài nhà) 

và D50 (trong nhà), mỗi tủ gồm 02 cuộn vòi chữa cháy, mỗi cuộn có chiều dài 20m 

kèm 02 lăng chữa cháy được đặt trong tủ riêng biệt; 
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- Hệ thống bình chữa cháy xách tay: gồm bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình 

bột chữa cháy. 

Ngoài ra Chủ dự án cũng thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn an toàn về PCCC. 

Các thiết bị PCCC cơ học được bổ sung cho hệ thống vòi chữa cháy tự động. Các mạng 

lưới điện được đấu nối với các bộ ngắt tự động và được kiểm soát bằng một hệ thống 

tự động. Hệ thống PCCC đã được Phòng Cảnh sát PCCC thẩm định, nghiệm thu và 

xác nhận. 

+ Định kỳ hàng năm tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị máy 

móc tại dự án; 

+ Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tập huấn về an toàn và ứng phó với 

các sự cố cháy nổ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty; 

+ Khi có sự cố cháy nổ xảy ra lập tức thực hiện các biện pháp chữa cháy hiện 

có, đồng thời sơ tán người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo với các 

cơ quan chức năng tới ứng cứu kịp thời. 

Dự án đã tiến hành lắp đặt hệ thống PCCC tại dự án gồm: 

+ Hệ thống đường ống: gồm đường ống chính và các đường ống phân nhánh 

được làm bằng ống thép tráng kẽm các loại; 

+ Họng nước chữa cháy để phun nước vào đám cháy: trang bị các họng nước chữa 

cháy loại D65 (ngoài nhà) và D50 (trong nhà), mỗi tủ gồm 02 cuộn vòi chữa cháy, mỗi 

cuộn có chiều dài 20m kèm 02 lăng chữa cháy được đặt trong tủ riêng biệt; 

+ Van khóa họng nước chữa cháy: Là thiết bị đóng, mở nước từ đường ống ra 

họng nước chữa cháy. Khi xảy ra cháy ta chỉ cần triển khai lăng, vòi chữa cháy, mở 

van khóa ở khu vực đó, nước phun ra chữa cháy kịp thời; 

+ Hệ thống các bình chữa cháy xách tay. Thiết bị chữa cháy sử dụng cho xưởng 

sản xuất của Nhà máy gồm hai loại: Bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình bột chữa 

cháy; 

+ Bình chữa cháy bằng khí CO2: CO2 là loại khí không màu, không mùi, không 

dẫn điện, được nén trong bình với áp suất cao (120 at) do vậy CO2 ở dạng tuyết thán 

khí còn có tác dụng làm lạnh chất cháy. Sử dụng khí CO2 để chữa cháy đám cháy thiết 

bị điện có điện áp dưới 1000 V, chất rắn, xăng dầu... Bình bột chữa cháy: Bột chữa 

cháy là chất không độc và không dẫn điện, có hiệu quả chữa cháy cao nên được sử 

dụng rộng rãi để chữa cháy các đám cháy chất rắn, lỏng, khi, thiết bị điện có điện áp 

dưới 1000V, chất rắn, xăng dầu. 
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Các nội dung trên đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy số do Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên 

cấp, gồm : 

Các nội dung trên đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC; Biên bản 

kiểm tra nghiệm thu, văn bản nghiệm thu về PCCC gồm: 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 93/TD-PCCC (2010) (Giai đoạn I) 

cấp ngày 18/8/2010; Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 13/01/2011; Văn 

bản nghiệm thu PCCC số 02/PC66 cấp  ngày 20/01/2011; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 96/TD-PCCC (2012) (Giai đoạn II) 

cấp ngày 23/11/2012; Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 25/4/2013; Văn 

bản nghiệm thu PCCC số 18/PC66 cấp ngày 02/5/2013; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 54/TD-PCCC (2013) (Giai đoạn III) 

cấp ngày 14/11/2013; Biên bản kiểm tra các điều kiện về PCCC ngày 05/11/2014; Văn 

bản nghiệm thu PCCC số 40/PC66 cấp  ngày 06/11/2014; 

Ngoài ra để phòng ngừa sự cố cháy nổ thì chủ dự án tiến hành áp dụng các biện 

pháp như: 

- Định kỳ hàng năm tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị máy 

móc tại dự án; 

- Các máy móc, thiết bị được nối đất để chống rò điện, chống tích điện từ, nhà 

xưởng, máy móc, công trình được thiết kế với hệ thống chống sét đánh thẳng, chống 

sét lan truyền sang đường dây cảm ứng; 

- Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tập huấn về an toàn và ứng phó với 

các sự cố cháy nổ cho cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án; 

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra lập tức thực hiện các biện pháp chữa cháy hiện có 

đồng thời sơ tán người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo tới các cơ 

quan chức năng ứng cứu kịp thời; 

- Đối với các đám cháy nhỏ xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án thì tổ 

chức cho cán bộ công nhân viên tại dự án tham gia chữa cháy bằng các thiết bị chữa 

cháy được lắp đặt tại dự án; 

- Khi xảy ra các đám cháy lớn, Chủ dự án sẽ báo ngay cho cơ quan phòng cháy 

chữa cháy trên địa bàn (vị trí thực hiện dự án gần ngay trụ sở đơn vị PCCC tại KCN 

Thăng Long II), đồng thời sơ tán người lao động không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực 

nguy hiểm, phối hợp với nhân viên chữa cháy tham gia chữa cháy tại dự án. 
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3.6.2. Sự cố rò rỉ Methanol 

Sự cố rò rỉ methanol có thể xảy ra như: methanol rò rỉ ra từ kho chứa, rò rỉ trong 

quá trình sản xuất… Để phòng chống và giảm thiểu các tác động từ quá trình rò rỉ 

methanol đến môi trường và người lao động thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Xây dựng kho chứa nguyên liệu methanol đảm bảo theo đúng quy định, chỉ 

những người được giao nhiệm vụ mới được vào khu vực này, công nhân làm việc trong 

công đoạn có dùng hóa chất được tập huấn về đảm bảo an toàn trong sử dụng; 

- Lựa chọn, lắp đặt các máy móc thiết bị sản xuất đảm bảo các quy định tránh 

hiện tượng rò rỉ nguyên liệu trong quá trình sản xuất; 

- Khi có sự cố rò rỉ methanol ra ngoài môi trường thì dự án sẽ ngừng hoạt động 

sản xuất, tìm hiểu vị trí và nguyên nhân rò rỉ nguyên liệu khắc phụ kịp thời và chỉ tiếp 

tục tiến hành sản xuất khi sự cố đã được khắc phục; 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc với methanol theo 

đúng quy định như: đi giày bảo hộ, tạp dề, găng tay chống hóa chất, mặt nạ phòng độc; 

- Khi methanol dây vào người lao động thì cần thực hiện các biện pháp sơ cứu 

và chuyển người lao động đến dự án y tế gần nhất để xử lý tiếp; 

- Hàng năm tiến hành mở các lớp tập huấn về an toàn và ứng phó với các sự cố 

rò rỉ methanol xảy ra cho cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. 

3.6.3. Sự cố do thiên tai 

Dự án đã xây dựng đảm bảo việc tiêu thoát nước. Nếu sự cố ngập lụt xảy ra lập 

tức ngắt điện, phối hợp với KCN Thăng Long II, các cơ quan chức năng tiêu thoát 

nước, kịp thời khắc phục hậu quả rồi mới tiếp tục sản xuất trở lại. 

3.6.4. Tai nạn lao động 

Khi xảy ra tai nạn lao động: điện giật, ngã, ảnh hưởng của máy móc do tác động 

của hóa chất sẽ lập tức sơ cứu người lao động, sau đó nhanh chóng đưa người lao động 

đến trạm y tế gần nhất. 

3.6.5. Sự cố đối với công nhân lao động trực tiếp tại dự án và các dự án xung 

quanh do hoạt động sử dụng không khí làm nguyên liệu và thải bỏ CO2  

Do trong không khí luôn tồn tại quá trình đối lưu nên việc sử dụng một lượng 

khí quyển lớn phục vụ quá trình sản xuất cũng như thải bỏ lượng khí thải có nồng độ 

CO2 lớn sẽ ít ảnh hưởng đến công nhân lao động. Để quá trình đối lưu xảy ra thuận lợi 

hơn thì chủ dự án thực hiện bố trí điểm thoát khí thải tại các vị trí trên cao, nơi có vận 

tốc gió lớn. 
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3.6.6. Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải 

Trong quá trình hoạt động của dự án, hệ thống xử lý nước thải có thể xảy ra các 

sự cố dẫn đến nước thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn đã thải ra hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải chung của KCN Thăng Long II. Để giảm thiểu tác động của sự cố 

đến môi trường thì dự án sẽ tiến hành thông báo cho cán bộ công nhân viên hạn chế 

phát sinh nước thải và tạm dừng sản xuất, thông báo cho KCN Thăng Long II biết về 

sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải của dự án đồng thời nhanh chóng tìm 

hiểu nguyên nhân gây ra sự cố đối và tìm hướng khắc phục những nguyên nhân đó. 

Sau khi sự cố được khắc phục xong thì mới tiếp tục hoạt động sản xuất. 

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

đánh giá tác động môi trường 

Bảng 3.6: Bảng các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 

TT Nội dung Đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi 

1 

Quy mô 

công 

suất, vốn 

đầu tư 

Dự án 1 

- Khí Oxy dạng lỏng và dạng khí: 11.500.000 

Nm3/năm 

- Khí Nitơ dạng lỏng và dạng khí: 7.700.000 

Nm3/năm 

- Khí Argon dạng lỏng và dạng khí: 230.000.000 

Nm3/năm 

- Vốn đầu tư: 295 tỷ đồng 

Dự án 2 

- Khí Oxy dạng lỏng và dạng khí: 12.837 tấn/năm 

- Khí Nitơ dạng lỏng và dạng khí: 44.928 tấn/năm 

- Khí Argon dạng lỏng và dạng khí: 1.268 tấn/năm 

- Khí Hydro dạng lỏng và dạng khí: 135 tấn/năm 

- Vốn đầu tư: 577 tỷ đồng 

Sát nhập 2 dự án đầu tư 

- Khí Oxy, Nitơ, Argon dạng lỏng và 

dạng khí: 135.200 tấn/năm 

- Khí Hydro dạng lỏng và dạng khí: 

350 tấn/năm 

- Khí trộn, khí CO2 dạng lỏng và 

dạng khí: 43.200 chai/năm 

- Vốn đầu tư: 958.006.292.000 đồng 

 

2 

Công 

nghệ sản 

xuất 

Quy trình sản xuất Oxy, Nitơ, Argon 

Không khí  Hệ thống lọc bụi  Nén  Hấp 

phụ  Giãn nở  Chưng cất  Sản phẩm 

Giữ nguyên 

- 

Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất 

Nitơ tinh khiết: 

Khí Nitơ  Nén khí  Làm mát  

Giãn nở  Hóa lỏng  Nitơ hóa 

lỏng 

Đầu tư thêm trạm nạp chai khí: 
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Khí hóa lỏng  Bơm nén cao áp  

Giàn hóa hơi  Giàn kiểm soát  

Chai nén khí  Chai khí thành phẩm 

3 

Danh 

mục máy 

móc, thiết 

bị 

Bồn Nitơ lỏng áp trung 01 bộ 

Không còn trong dự án hiện tại 

Dàn hóa hơi cho bồn Nitơ lỏng 

áp trung 
01 bộ 

Dàn hóa hơi Nitơ lỏng 01 bộ 

Dàn hóa hơi tăng áp cho bồn 

Argon lỏng 
01 bộ 

Máy phát điện 01 cái 

Bơm nước làm mát 02 cái 03 cái 

Bồn chứa Hydro 04 bộ 05 bộ 

Bồn chứa Methanol 02 bộ 03 bộ 

Máy nén Hydro 02 bộ 03 bộ 

Hệ thống lọc nước RO 01 hệ thống 02 hệ thống 

- 
Máy móc, thiết bị sản xuất khí Nitơ 

hóa lỏng 

- Trạm nạp chai khí 

4 

Chương 

trình 

giám sát 

môi 

trường 

Dự án 1 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh: 01 

điểm 

- Vị trí giám sát: Cổng bảo vệ 

- Thông số giám sát: Bụi, tiếng ồn, NOx, SOx 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

* Giám sát môi trường không khúi làm việc: 02 

điểm 

- Vị trí giám sát: Khu vực trong xưởng sản xuất 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, 

tốc độ gió, độ ồn, bụi, NOx, SOx 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

Dự án 2 

* Giám sát môi trường không khí làm việc: 04 

điểm 

- Vị trí giám sát 

+ KK1: Phòng điều khiển 

+ KK2: Khu vực kho 

+ KK3: Giữa nhà xưởng 

+ KK4: Khu vực đặt hệ thống hấp phụ, xả khí thải 

* Giám sát môi trường không khí 

làm việc, không khí xung quanh 

Theo nghị định  08:2022/NĐ-CP thì 

dự án không phải tiến hành giám sát 

môi trường không khí làm việc và 

môi trường không khí xung quanh 

* Giám sát nước thải 

Do dự án không 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 dự án đấu nối với hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN 

Thăng Long II nên theo Khoản 2 

Điều 97, Nghị định 08:2022/NĐ-CP 

thì dự án không phải thực hiện quan 

trắc nước thải tự động, liên tục và 

định kỳ. 

Tuy nhiên theo quy định của hạ tầng 

KCN, dự án sẽ thực hiện giám sát 01 
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+ KK5: Khu vực dự trữ Methanol 

- Thông số giám sát 

+ KK1, KK2, KK3: Bụi, NO2, SO2, CO, vi khí hậu 

+ KK4, KK5: Bụi, NO2, SO2, CO2, hơi Methanol, 

tiếng ồn, vi khí hậu 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh: 02 

điểm 

- Vị trí giám sát 

+ Khu vực cổng bảo vệ 

+ Khu vực đường nội bộ 

- Thông số giám sát: Bụi, NO2, SO2, CO, tiếng ồn, 

vi khí hậu 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

* Giám sát nước thải: 01 điểm 

- Vị trí giám sát 

Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

trước khi xả vào hệ thống thu gom chung của 

KCN Thăng Long II 

- Thông số giám sát: pH, SS, COD, BOD5, tổng 

N, tổng P, dầu mỡ, coliform 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

mẫu nước thải trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

tập trung của KCN với tần suất 1 lần 

/năm. 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí tại 03 điểm 

đấu nối vào hệ thống thu gom chung 

của KCN 

- Tần suất giám sát: 01 lần/năm 

- Thông số giám sát: pH, SS, COD, 

BOD5, tổng N, tổng P, amoni, dầu 

mỡ, coliform 

5 

Nhu cầu 

sử dụng 

nguyên 

liệu 

Nước bổ sung lượng nước làm 

mát bay hơi 

Dự án 1: 

150 m3/ngày 
448 m3/ngày 

Dự án 2: 

150 m3/ngày 

Nước xả đáy - 97 m3/ngày 

Nước dùng trong quy trình sản 

xuất Hydro 

Dự án 2: 

1,9 m3/ngày 
13,4 m3/ngày 

CH3OH (nồng độ 99.96%) 
Dự án 2: 

945 tấn/năm 
2.800 tấn/năm 

Khí CO2 hóa lỏng - 300 tấn/năm 

- Quy mô công suất, vốn đầu tư 

Theo quy định về cấp phép môi trường của Nghị định 08:2022/NĐ-CP và tiêu 

chí phân loại dự án tại Luật đầu tư công thì với quy mô công suất và vốn đầu tư đã điều 

chỉnh của dự án chưa đến mức phải thực hiện lập lại báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 
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- Công nghệ sản xuất 

Dự án giữ nguyên công nghệ sản xuất hiện hữu và đầu tư thêm dây chuyền sản 

xuất N2 hóa lỏng và trạm nạp trai khí làm tăng quy mô công suất của dự án. Tuy nhiên 

dây chuyền sản xuất mới của dự án không thuộc phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

và tổng mức đầu tư thuộc nhóm B theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019 nên thay đổi này của dự án chưa đến mức phải thực hiện lập lại báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

- Máy móc, thiết bị 

Để đáp ứng nhu cầu tăng công suất sản xuất thì dự án đã đầu tư thêm 01 bơm 

nước làm mát, 01 bồn chứa Hydro, 01 bồn chứa Methanol, 01 máy nén Hydro, 01 hệ 

thống lọc nước RO, lắp đặt thêm dây truyền sản xuất khí Nitơ hóa lỏng và trạm nạp 

chai khí. 

Vì công nghệ sản xuất của dự án không làm phát sinh khí thải và nước thải sản 

xuất nên việc đầu tư thêm máy móc, thiết bị chỉ phục vụ cho việc tăng quy mô công 

suất sản xuất của dự án chứ không gây ra tác động với môi trường xung quanh khu vực 

dự án. Vì vậy, thay đổi này của dự án chưa đến mức phải thực hiện lập lại báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

- Chương trình giám sát môi trường 

Nghị định 08:2022/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/01/2022, thay thế 

Nghị định 40:2019/NĐ-CP. Do dự án không 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 nên dự án không phải tiến hành giám sát môi trường không khí làm việc và môi 

trường không khí xung quanh và dự án đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Thăng Long II nên theo Khoản 2 Điều 97, Nghị định 08:2022/NĐ-CP thì dự 

án không phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục và định kỳ. 

Tuy nhiên theo quy định của hạ tầng KCN, dự án sẽ thực hiện giám sát 01 mẫu 

nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN 

với tần suất 1 lần /năm. 

- Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

+ Dự án lắp đặt hệ thống nước tuần hoàn để phục vụ cho quá trình làm lạnh gián 

tiếp không khí ở các thiết bị trao đổi nhiệt của máy nén. Theo báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt, tổng lượng nước bổ sung nước làm mát bay hơi của cả 2 dự án là 300 

m3/ngày. Hiện tại công suất sản xuất tại dự án đã tăng lên so với công suất đã được phê 
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duyệt tại báo cáo ĐTM nên lượng nước bổ sung nước làm mát bay hơi thực tế tại dự 

án vào khoảng 448 m3/ngày. Dự án sử dụng nước sạch cho công đoạn này và không 

làm phát sinh nước thải ra ngoài môi trường nên thay đổi này của dự án chưa đến mức 

phải thực hiện lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

+ Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, công suất sản xuất khí Hydro dạng 

lỏng và khí của dự án 2 là 135 tấn/năm, lượng nước sạch dự án sử dụng cho quy trình 

sản xuất khí Hydro là 1,9 m3/ngày. Hiện tại công suất sản xuất khí Hydro dạng lỏng và 

khí của dự án đã tăng lên 350 tấn/năm nên lượng nước dự án sử dụng cho quá trình này 

vào khoảng 13,4 m3/ngày. Dự án sử dụng nước sạch của KCN cho quá trình sản xuất 

nên thay đổi này của dự án chưa đến mức phải thực hiện lập lại báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

+ Dự án sử dụng CH3OH (nồng độ 99.96%) làm nguyên liệu đầu vào cho quá 

trình sản xuất Hydro của dự án 2. Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, khối lượng 

CH3OH dự án sử dụng là 945 tấn/năm. Hiện tại công suất sản xuất khí Hydro dạng lỏng 

và dạng khí của dự án đã tăng từ 135 tấn/năm (theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt) 

lên 350 tấn/năm nên khối lượng CH3OH (nồng độ 99.96%) dự án sử dụng cho quá trình 

này tăng lên 2.800 tấn/năm. Việc tăng khối lượng sử dụng CH3OH tại dự án chỉ phục 

vụ cho việc tăng công suất sản xuất của dự án chứ không làm tác động đến môi trường 

xung quanh do quá trình sản xuất không làm phát sinh chất thải nên thay đổi này của 

dự án chưa đến mức phải thực hiện lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 02: Nước xả đáy hệ thống làm mát 

+ Nguồn số 03: Nước lọc của hệ thống lọc nước RO thải bỏ 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa là 110,7 m3/ngày.đêm: 

+ Nước thải sinh hoạt: 5,7 m3/ng.đêm 

+ Nước xả đáy hệ thống làm mát: 97 m3/ng.đêm 

+ Nước lọc của hệ thống lọc nước RO thải bỏ: 8 m3/ngày.đêm 

- Dòng nước thải: Dự án có 03 dòng nước thải là nước thải sinh hoạt, nước thải 

xả đáy hệ thống làm mát, nước lọc của hệ thống lọc nước RO thải bỏ. Nước thải sinh 

hoạt được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II qua 01 điểm đấu nối. Nước thải xả 

đáy làm mát, nước lọc của hệ thống lọc nước RO thải bỏ được thải bỏ vào hệ thống 

đường ống thoát nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. Các chất ô nhiễm 

và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đấu nối vào hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II được thể hiện chi tiết trong 

bảng số liệu dưới đây: 

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

STT Thông số ô nhiễm  Đơn vị Tiêu chuẩn TLIP II 

1  pH - 6-9 

2  BOD5 (20°C) mg/l 300 

3  COD mg/l 350 

4  TSS mg/l 200 

5  Tổng N mg/l 60 

6  Tổng P mg/l 15 

7  Amoni (tính theo N) mg/l 15 

8  Dầu mỡ khoáng mg/l 4,05 

9  Tổng coliform MPN/100ml 3.000 

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

+ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đảm bảo tiêu chuẩn được đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải chung của KCN qua 03 điểm đấu nối: 

Điểm đấu nối nước thải 1 tại khu vực hàng rào phía Tây khu đất thực hiện dự án 
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có tọa độ theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 là X1: 

2313625.7; Y1: 559067.7. 

Điểm đấu nối nước thải 2 tại khu vực hàng rào phía Bắc khu đất thực hiện dự án 

(điểm giữa hàng rào) có tọa độ theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30 là X2: 2313628.8; Y2: 559196.3. 

Điểm đấu nối nước thải 3 tại khu vực hàng rào phía Bắc khu đất thực hiện dự án 

(điểm cuối hàng rào) có tọa độ theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30 là X3: 2313599.8; Y3: 559291.7. 

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

Dự án không phát sinh khí thải. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

- Nguồn phát sinh chất thải:  

+ Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt; 

+ Nguồn số 02: Chất thải rắn sản xuất; 

+ Nguồn số 03: Chất thải rắn nguy hại. 

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

Bảng 4.2: Bảng khối lượng chất thải rắn đề nghị cấp phép 

TT Loại chất thải Đơn vị Lượng thải Ghi chú 

I Chất thải rắn sinh hoạt 

Toàn bộ chất thải rắn 

phát sinh tại dự án 

được thu gom, vận 

chuyển và xử lý đúng 

theo quy định của 

Nghị định 

08:2022/NĐ-CP và 

Thông tư 

02:2022/TT-BTNMT 

1 Chất thải rắn sinh hoạt kg/năm 10.800 

2 Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại kg/năm 4.400 

Tổng kg/năm 15.200 

II Chất thải rắn sản xuất 

1 
Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ 

hoạt động văn phòng 
kg/năm 120 

2 Đệm màng lọc của các hệ thống lọc kg/năm 20  

3 Bụi phát sinh từ quá trình lọc kg/năm 15  

4 
Bụi bẩn và tạp chất lắng loại bỏ từ hệ 

thống làm mát 
kg/năm 36  

Tổng kg/năm 191 

III Chất thải rắn nguy hại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải kg/năm 15 

2 
Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, hóa 

chất 
kg/năm 250 

3 Dầu mỡ thải kg/năm 400 
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4 
Chất hấp phụ (Nhôm hoạt tính và sàng 

lọc phân tử) 
kg/năm 3.000 

5 Cốc lọc dầu kg/năm 1 

6 Hộp mực in thải kg/năm 20 

7 Mực in thải kg/năm 10 

8 Chai lọ dính chất thải nguy hại kg/năm 100 

10 Pin, ắc quy thải kg/năm 50 

Tổng kg/năm 3.846 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

+ Thiết bị lưu giữ: 05 thùng chứa bằng nhựa dung tích 120 lít/thùng đặt bên 

trong khu lưu giữ, 14 thùng  nhựa dung tích 120 lít/thùng được bố trí trong khuôn 

viên dự án. 

  

Hình 4.1. Hình ảnh thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt của dự án 

+ Khu vực lưu giữ:  

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và lưu trữ trong khu lưu trữ chất thải rắn 

thông thường của dự án có diện tích 8 m2, khu lưu trữ chất thải rắn thông thường được 

thiết kế cao ráo, nền được đổ cao hơn so với mặt đường để tránh nước mưa chảy tràn 

tràn vào, xung quanh được ngăn bằng vách tôn, trên lợp mái tôn. 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sản xuất 

+ Thiết bị lưu giữ: Bên trong khu lư giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 

8 m2  

+ Khu vực lưu giữ: 

Chất thải rắn sản xuất được thu gom, quản lý và xử lý thích hợp. Chất thải rắn 
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phát sinh tại dự án được thu gom, phân loại và chứa trong các thùng chứa chuyên dụng 

có gắn nhãn chất thải sau đó được vận chuyển về khu lưu trữ chất thải rắn của dự án. 

Khu lưu trữ chất thải rắn thông thường của dự án có diện tích 8 m2, khu lưu trữ chất 

thải rắn thông thường được thiết kế cao ráo, nền được đổ cao hơn so với mặt đường để 

tránh nước mưa chảy tràn tràn vào, xung quanh được ngăn bằng vách tôn, trên lợp mái 

tôn. Mỗi loại chất thải được chứa trong thùng riêng biệt và có gắn nhãn chất thải theo 

đúng quy định. 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn nguy hại 

+ Thiết bị lưu giữ: 10 thùng chứa bằng nhựa dung tích 100 lít/thùng để chứa 

chất thải nguy hại 

+ Khu vực lưu giữ:  

Khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án có diện tích 10 m2 được thiết kế cao 

ráo, nền được đổ cao hơn so với mặt đường để tránh nước mưa chảy tràn tràn vào, xung 

quanh được ngăn bằng vách tôn, trên lợp mái tôn. Mỗi loại chất thải được chứa trong 

thùng riêng biệt và có gắn nhãn chất thải theo đúng quy định. Bên ngoài khu lưu giữ 

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

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

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại khu vực làm việc (phát sinh từ 

quá trình hoạt động sản xuất của dự án); 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung khu vực xung quanh (phát sinh từ quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án); 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của dây chuyền máy 

móc tại dự án. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung đối với môi trường xung quanh: Tiếng 

ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:210/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4.3: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

 mức tiếng ồn cho phép (dBA) Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 55 45 Khu vực đặc biệt 

2 70 55 Khu vực thông thường 
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Bảng 4.4: Bảng giá trị giới hạn cho phép của độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và  

mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 60 55 Khu vực đặc biệt 

2 70 60 Khu vực thông thường 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện 

đại,  

có độ ồn tháp; các đường ống khí được lắp bảo ôn giảm tiếng ồn; trang bị cho 

công nhân thiết bị chống ồn (nút bịt tai) khi làm việc tại các công đoạn có phát sinh 

tiếng ồn cao. 

+ Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện 

đại, có độ rung thấp; máy nén khi đặt trong phòng máy nén; thường xuyên kiểm tra bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại (nếu có) 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh của dự án được chủ dự án thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý. Do đó, Dự án không có đề nghị cấp giấy 

phép dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

4.6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có) 

Dự án không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về để làm nguyên liệu sản xuất. 

Do đó chủ dự án không đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất. 

4.7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường 

Dự án không thuộc trường hợp phải cải tạo, phục hồi môi trường. 

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Dự án không thuộc trường hợp phải bồi hoàn đa dạng sinh học. 

c. Nội dung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Chủ dự án đã trang bị và lắp đặt hoàn thành hệ thống phòng cháy, chữa cháy 

theo quy định về phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo trì hệ 

thống, thay thế các bình chữa chữa cháy theo đúng quy định. 
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- Trong quá trình hoạt động, chủ dự án thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy 

móc, thiết bị định kỳ, đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định. 

- Bố trí hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải; nước 

mưa chảy tràn phải được thu gom, lắng cặn qua hố ga trước khi thoát ra hệ thống thoát 

nước của khu vực. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét định kỳ hố ga thu nước mưa và 

rãnh thoát nước mưa, nước thải, phòng ngừa tắc nghẽn cục bộ, vệ sinh khuôn viên để 

hạn chế rác thải cuốn theo nước mưa ra bên ngoài./. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2021 

(Nhà máy 1) 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp  

phân tích 

Kết quả Tiêu 

chuẩn 

TLIP II 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9) 

15/07 

NT1 NT2 

1  Nhiệt độ °C SMEWW 2550B:2017 25,2 - 40 

2  Độ màu Pt-Co TCVN 6185:2015 23,4 - 50 

3  pH - TCVN 6492:2011 7,8 7,6 6-9 

4  BOD5 mg/l TCVN 6001-1:2008 24,6 - 300 

5  COD mg/l SMEWW 5220D:2017 52,42 41,11 350 

6  SS mg/l TCVN 6625:2000 20,5 - 200 

7  Cr6+ mg/l SMEWW 3500Cr.B:2017 0,017 - 0,0405 

8  Mn mg/l SMEWW 3500Mn.B:2017 0,19 0,21 0,405 

9  Fe mg/l TCVN 6177:1996 0,68 - 0,81 

10  CN- mg/l 
SMEWW 4500-CN-

.C&E:2017 
<0,002 - 0,0567 

11  Tổng Phenol mg/l TCVN 6216:1996 <0,001 - 0,081 

12  Dầu mỡ khoáng mg/l SMEWW 5520B&F:2017 <0,03 - 4,05 

13  Sunfua mg/l TCVN 6637:2000 0,09 - 0,162 

14  F- mg/l SMEWW 4500-F-.B&D:2017 1,67 - 4,05 

15  NH4
+_N mg/l 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 
2,57 - 15 

16  Tổng N mg/l TCVN 6638:2000 12,8 7,0 60 

17  Tổng P mg/l TCVN 6202:2008 1,62 1,92 15 

18  Cl- mg/l TCVN 6194:1996 157 - 405 

19  Clo dư mg/l TCVN 6225-1:2012 <0,3 - 0,81 

20  Coliform 
MPN 

/100ml 
TCVN 6187-2:1996 1.900 2.600 3.000 

21  As mg/l SMEWW 3114B:2017 <0,0018 - 0,0405 

22  Hg mg/l TCVN 7877:2008 <0,0009 - 0,00405 

23  Pb mg/l SMEWW 3111C:2017 <0,015 - 0,081 

24  Cd mg/l SMEWW 3111B:2012 <0,03 - 0,0405 

25  Cu mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,06 0,13 1,62 

26  Cr3+ mg/l 
SMEWW 3111B:2017 +  

TCVN 6658:2000 
<0,09 - 0,162 

27  Zn mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,15 - 2,43 

28  Ni mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,06 - 0,162 

29  Tổng hoạt độ phóng xạ Bq/l TCVN 8879:2011 <0,01 - 0,1 
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α 

30  
Tổng hoạt độ phóng xạ 

β 
Bq/l TCVN 8879:2011 <0,03 - 1 

31  
Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật Clo hữu cơ 
µg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8270D 

<0,05 - 40,5 

32  

Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật phốt pho hữu 

cơ 

µg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8270D 

<0,05 - 243 

33  Tổng PCBs mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8082A 

<0,00011 - 0,00242 

Ghi chú: 

- NT1: Mẫu nước thải tại hố ga trước khi thải ra cống chung KCN – ASP1; 

- NT2: Nước thải làm mát tại điểm xả cuối ASP1; 

- TLIP II: Tiêu chuẩn nước thải KCN Thăng Long II; 

- (-): Không xác định/Không quan trắc. 

Bảng 5.2: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2021 

(Nhà máy 2) 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp  

phân tích 

Kết quả Tiêu chuẩn 

TLIP II 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9) 

12/3 04/10 13/12 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT3 NT4 

1  
Nhiệt 

độ 
°C 

SMEWW  

2550B:2017 
23,6 - - 27,3 - 28,6 40 

2  Màu Co-Pt 
SMEWW  

2120B:2017 
31 - - 36 - 28 50 

3  pH - 
TCVN  

6492:2011 
7,5 7,6 7,3 7,3 7,09 7,11 6-9 

4  BOD5 mg/l 
SMEWW  

5210D:2017 
29,6 - - 24,3 - 21,5 300 

5  COD mg/l 
SMEWW  

5220C:2017 
71,4 54,2 51,2 57,6 36,8 44,8 350 

6  TSS mg/l 
SMEWW  

2540D:2017 
34,5 - - 37,2 - 31,5 200 

7  As mg/l 
SMEWW  

3114B:2017 
<0,0005 - - <0,0005 - <0,0005 0,0405 

8  Hg mg/l 
SMEWW  

3112B:2017 
<0,0005 - - <0,0005 - <0,0005 0,0405 

9  Pb mg/l SMEWW  

3113B:2017 

<0,003 - - <0,003 - <0,003 0,081 

10  Cd mg/l <0,0004 - - <0,0004 - <0,0004 0,0405 

11  Cr6+ mg/l 
SMEWW  

3500Cr.B:2017 
<0,003 - - <0,003 - <0,003 0,0405 

12  Cr3+ mg/l 

SMEWW  

3113B:2017 +  

SMEWW  

3500-Cr.B:2017 

<0,003 - - <0,003 - <0,003 0,162 

13  Cu mg/l 
SMEWW  

3111B:2017 
<0,09 

<0,0

9 

<0,0

9 
<0,09 

<0,0

9 
<0,09 1,62 

14  Zn mg/l SMEWW  <0,03 - - <0,03 - <0,03 2,43 
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3111B:2017 

15  Ni mg/l 
SMEWW  

3113B:2017 
<0,0008 - - <0,0008 - <0,0008 0,162 

16  Mn mg/l 
SMEWW  

3500-Mn.B:2017 
<0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,405 

17  Fe mg/l 
SMEWW  

3500-Fe.B:2017 
<0,065 - - 0,115 - 0,132 0,81 

18  CN- mg/l 
SMEWW  

4500-CN-.B&E:2017 
<0,002 - - <0,002 - <0,002 0,0567 

19  
Tổng 

Phenol 
mg/l 

SMEWW  

5530B&C:2017 
<0,001 - - <0,001 - <0,001 0,081 

20  
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 

SMEWW  

5520B&F:2017 
0,65 - - 0,5 - 0,4 4,05 

21  S2-_H2S mg/l 
SMEWW  

4500-S2-.F:2017 
<0,064 - - <0,064 - <0,064 0,162 

22  F- mg/l 
SMEWW  

4500-F-.B&D:2017 
<0,09 - - <0,09 - <0,09 4,05 

23  NH4
+_N mg/l 

SMEWW  

4500-NH3.B&F:2017 
2,36 - - 2,57 - 2,38 15 

24  Tổng N mg/l 
SMEWW  

4500N.C:2017 
18,5 3,65 4,28 17,2 3,69 15,4 60 

25  Tổng P mg/l 
SMEWW  

4500-P.B&E:2017 
0,41 2,45 2,56 0,375 0,824 0,293 15 

26  Cl- mg/l 
SMEWW  

4500-Cl.B:2017 
134   125 - 114 405 

27  Clo dư mg/l 
SMEWW  

4500-Cl.B:2017 
0,16 - - 0,248 - 0,226 0,81 

28  

Hóa chất 

BVTV: 

phốt pho 

hữu cơ 

mg/l 

US EPA  

Method 3510C +  

US EPA  

Method 3630C +  

US EPA  

Method 8141B 

<15x10-4 - - <15x10-4 - <15x10-4 0,243 

29  

Hóa chất 

BVTV: 

Clo hữu 

cơ 

mg/l 

US EPA  

Method 3510C +  

US EPA  

Method 3630C +  

US EPA  

Method 8270D 

<3x10-5 - - <3x10-5 - <3x10-5 0,0405 

30  
Tổng 

PCBs 
mg/l 

US EPA  

Method 3510C +  

US EPA  

Method 3630C +  

US EPA  

Method 8270D 

<2x10-5 - - <2x10-5 - <2x10-5 0,00243 

31  Coliform 

MPN 

/100m

l 

SMEWW  

9221B:2017 
900 30,2 32 1.800 43 2.100 3.000 

32  

Tổng 

hoạt độ 

phóng 

xạ α 

Bq/l 
TCVN  

6053:2011 
<0,03 - - <0,03 - <0,03 0,1 

33  

Tổng 

hoạt độ 

phóng 

xạ β 

Bq/l 
TCVN  

6219:2011 
<0,01 - - <0,01 - <0,01 1,0 
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Ghi chú: 

- NT1, NT4: Mẫu nước thải tại đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

trước khi chảy vào hệ thống thu gom chung của KCN Thăng Long II – nhà máy II; 

- NT2, NT3: Nước thải làm mát tại điểm xả; 

- TLIP II: Tiêu chuẩn nước thải KCN Thăng Long II; 

- (-): Không xác định/Không quan trắc. 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp  

phân tích 

Kết quả Tiêu 

chuẩn 

TLIP II 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9) 

15/07 

NT4 NT3 

34  Nhiệt độ °C SMEWW 2550B:2017 25,1 - 40 

35  Độ màu Pt-Co TCVN 6185:2015 28 - 50 

36  pH - TCVN 6492:2011 7,7 7,9 6-9 

37  BOD5 mg/l TCVN 6001-1:2008 23,3 - 300 

38  COD mg/l SMEWW 5220D:2017 46,89 50,61 350 

39  SS mg/l TCVN 6625:2000 22 - 200 

40  Cr6+ mg/l SMEWW 3500Cr.B:2017 0,014 - 0,0405 

41  Mn mg/l SMEWW 3500Mn.B:2017 0,16 0,17 0,405 

42  Fe mg/l TCVN 6177:1996 0,43 - 0,81 

43  CN- mg/l SMEWW 4500-CN-.C&E:2017 <0,002 - 0,0567 

44  Tổng Phenol mg/l TCVN 6216:1996 <0,001 - 0,081 

45  Dầu mỡ khoáng mg/l SMEWW 5520B&F:2017 <0,03 - 4,05 

46  Sunfua mg/l TCVN 6637:2000 0,1 - 0,162 

47  F- mg/l SMEWW 4500-F-.B&D:2017 1,75 - 4,05 

48  NH4
+_N mg/l SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 2,82 - 15 

49  Tổng N mg/l TCVN 6638:2000 13,2 6,7 60 

50  Tổng P mg/l TCVN 6202:2008 1,99 1,74 15 

51  Cl- mg/l TCVN 6194:1996 162 - 405 

52  Clo dư mg/l TCVN 6225-1:2012 <0,3 - 0,81 

53  Coliform 
MPN 

/100ml 
TCVN 6187-2:1996 2.100 2.700 3.000 

54  As mg/l SMEWW 3114B:2017 <0,0018 - 0,0405 

55  Hg mg/l TCVN 7877:2008 <0,0009 - 0,00405 

56  Pb mg/l SMEWW 3111C:2017 <0,015 - 0,081 

57  Cd mg/l SMEWW 3111B:2012 <0,03 - 0,0405 

58  Cu mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,06 0,15 1,62 

59  Cr3+ mg/l 
SMEWW 3111B:2017 +  

TCVN 6658:2000 
<0,09 - 0,162 

60  Zn mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,15 - 2,43 

61  Ni mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,06 - 0,162 
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62  
Tổng hoạt độ phóng xạ 

α 
Bq/l TCVN 8879:2011 <0,01 - 0,1 

63  
Tổng hoạt độ phóng xạ 

β 
Bq/l TCVN 8879:2011 <0,03 - 1 

64  
Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật Clo hữu cơ 
µg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8270D 

<0,05 - 40,5 

65  

Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật phốt pho hữu 

cơ 

µg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8270D 

<0,05 - 243 

66  Tổng PCBs mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8082A 

<0,00011 - 0,00242 

Ghi chú: 

- NT3: Nước thải làm mát tại điểm xả cuối ASP2 + H2; 

- NT4: Mẫu nước thải tại hố ga trước khi thải ra cống chung KCN – ASP2 + H2; 

- TLIP II: Tiêu chuẩn nước thải KCN Thăng Long II; 

- (-): Không xác định/Không quan trắc. 

Bảng 5.3: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2022  

(Nhà máy 1) 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp  

phân tích 

Kết quả Tiêu chuẩn 

TLIP II 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9) 

29/03 21/6 

NT1 NT2 NT1 NT2 

1  Nhiệt độ °C SMEWW 2550B:2017 - 31,9 - 30,2 40 

2  Màu Co-Pt SMEWW 2120B:2017 - 41 - 46 50 

3  BOD5 mg/l TCVN 6001-1:2008 - 23,7 - 24,3 300 

4  pH - TCVN 6492:2011 8 7,8 7,7 7,3 6-9 

5  COD mg/l SMEWW 5220C:2017 40,6 56,2 36,2 51,7 350 

6  TSS mg/l SMEWW 2540D:2017 - 31,4 - 28,5 200 

7  As mg/l SMEWW 3114B:2017 - <0,0005 - <0,0005 0,0405 

8  Hg mg/l SMEWW 3112B:2017 - <0,0005 - <0,0005 0,0405 

9  Pb mg/l SMEWW 3113B:2017 - <0,003 - <0,003 0,081 

10  Cd mg/l SMEWW 3113B:2017 - <0,0004 - <0,0004 0,0405 

11  Cr6+ mg/l SMEWW 3500Cr.B:2017 - <0,003 - <0,003 0,0405 

12  Cr3+ mg/l 

SMEWW 3113B:2017 +  

SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

- <0,003 - <0,003 0,162 

13  Cu mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 1,62 

14  Zn mg/l SMEWW 3111B:2017 - <0,03 - <0,03 2,43 

15  Ni mg/l SMEWW 3113B:2017 - <0,0008 - <0,0008 0,162 

16  Mn mg/l 
SMEWW  

3500-Mn.B:2017 
<0,015 <0,015 <0,.015 <0,015 0,405 

17  Fe mg/l 
SMEWW 3500-

Fe.B:2017 
- <0,03 - <0,03 0,81 

18  CN- mg/l 
SMEWW  

4500-CN-.B&E:2017 
- <0,002 - <0,002 0,0567 
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19  
Tổng 

Phenol 
mg/l 

SMEWW 

5530B&C:2017 
- <0,001 - <0,001 0,081 

20  
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l SMEWW 5520B&F:2017 - <0,3 - <0,3 4,05 

21  S2-_H2S mg/l 
SMEWW 4500-S2-

.F:2017 
- <0,064 - <0,064 0,162 

22  F- mg/l 
SMEWW  

4500-F-.B&D:2017 
- 0,215 - 0,178 4,05 

23  Tổng N mg/l SMEWW 4500N.C:2017 3,67 15,2 3,28 14,6 60 

24  Tổng P mg/l 
SMEWW  

4500-P.B&E:2017 
0,208 0,224 0,165 0,205 15 

25  Cl- mg/l 
SMEWW 4500-

Cl.B:2017 
- 135 - 148 405 

26  Clo dư mg/l 
SMEWW 4500-

Cl.B:2017 
- 0,219 - 0,284 0,81 

27  NH4
+_N mg/l 

SMEWW  

4500-NH3.B&F:2017 
- 3,15 - 3,47 15 

28  
Tổng 

PCBs 
mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8270D 

- <2x10-6 - <2x10-6 0,00243 

29  Coliform 
MPN 

/100ml 
SMEWW 9221B:2017 280 320 240 540 3.000 

30  

Tổng hoạt 

độ phóng 

xạ α 

Bq/l TCVN 6053:2011 - <0,03 - <0,03 0,1 

31  

Tổng hoạt 

độ phóng 

xạ β 

Bq/l TCVN 6219:2011 - <0,01 - <0,01 1,0 

32  

Hóa chất 

BVTV: 

phốt pho 

hữu cơ 

mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8141B 

- <15x10-6 - 
<15x10-

6 
0,243 

33  

Hóa chất 

BVTV: Clo 

hữu cơ 

mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8270D 

- <3x10-6 - <3x10-6 0,0405 

Ghi chú: 

- NT1: Nước thải làm mát tại điểm xả cuối; 

- NT2: Nước thải làm mát tại hố ga trước khi thải ra cống thoát nước của KCN; 

- TLIP II: Tiêu chuẩn nước thải KCN Thăng Long II; 

- (-): Không xác định/Không quan trắc. 

Bảng 5.4: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2022  

(Nhà máy 2) 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp  

phân tích 

Kết quả Tiêu chuẩn 

TLIP II 

(Kq=0,9; 

Kf=0,9) 

22/3 13/6 

NT4 NT3 NT4 NT3 

1 Nhiệt độ °C SMEWW 2550B:2017 29,9 - 30 - 40 

2 Màu Co-Pt SMEWW 2120B:2017 25 - 28 - 50 

3 pH - TCVN 6492:2011 8,2 7,8 7,2 7,8 6-9 

4 BOD5 mg/l TCVN 6001-1:2008 19,5  17,3  300 
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5 COD mg/l SMEWW 5220C:2017 40,2 30,7 36,5 23,8 350 

6 TSS mg/l SMEWW 2540D:2017 28,6 - 25,7 - 200 

7 As mg/l SMEWW 3114B:2017 <0,0005 - <0,0005 - 0,0405 

8 Hg mg/l SMEWW 3112B:2017 <0,0005 - <0,0005 - 0,0405 

9 Pb mg/l SMEWW 3113B:2017 <0,003 - <0,003 - 0,081 

10 Cd mg/l SMEWW 3113B:2017 <0,0004 - <0,0004 - 0,0405 

11 Cr6+ mg/l SMEWW 3500Cr.B:2017 <0,003 - <0,003 - 0,0405 

12 Cr3+ mg/l 
SMEWW 3113B:2017 +  

SMEWW 3500-Cr.B:2017 
<0,003 - <0,003 - 0,162 

13 Cu mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 1,62 

14 Zn mg/l SMEWW 3111B:2017 <0,03 - <0,03 - 2,43 

15 Ni mg/l SMEWW 3113B:2017 <0,0008 - <0,0008 - 0,162 

16 Mn mg/l 
SMEWW  

3500-Mn.B:2017 
<0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,405 

17 Fe mg/l SMEWW 3500-Fe.B:2017 0,124 - 0,138 - 0,81 

18 CN- mg/l 
SMEWW  

4500-CN-.B&E:2017 
<0,002 - <0,002 - 0,0567 

19 
Tổng 

Phenol 
mg/l SMEWW 5530B&C:2017 <0,001 - <0,001 - 0,081 

20 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l SMEWW 5520B&F:2017 0,5 - 0,6 - 4,05 

21 S2-_H2S mg/l SMEWW 4500-S2-.F:2017 <0,064 - <0,064 - 0,162 

22 F- mg/l 
SMEWW  

4500-F-.B&D:2017 
<0,09 - <0,09 - 4,05 

23 NH4
+_N mg/l 

SMEWW  

4500-NH3.B&F:2017 
2,56 - 2,72 - 15 

24 Tổng N mg/l SMEWW 4500N.C:2017 14,8 3,25 14,3 3,06 60 

25 Tổng P mg/l 
SMEWW  

4500-P.B&E:2017 
0,251 0,611 0,224 0,318 15 

26 Cl- mg/l SMEWW 4500-Cl.B:2017 125 - 118 - 405 

27 Clo dư mg/l SMEWW 4500-Cl.B:2017 0,319 - 0,355 - 0,81 

28 

Hóa chất 

BVTV: 

phốt pho 

hữu cơ 

mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8141B 

<15x10-4 - 
<15x10-

4 
- 0,243 

29 

Hóa chất 

BVTV: Clo 

hữu cơ 

mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8270D 

<3x10-5 - <3x10-5 - 0,0405 

30 
Tổng 

PCBs 
mg/l 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8270D 

<2x10-5 - <2x10-5 - 0,00243 

31 Coliform 
MPN 

/100ml 
SMEWW 9221B:2017 1.700 79 1.500 63 3.000 

32 

Tổng hoạt 

độ phóng 

xạ α 

Bq/l TCVN 6053:2011 <0,03 - <0,03 - 0,1 

33 

Tổng hoạt 

độ phóng 

xạ β 

Bq/l TCVN 6219:2011 <0,01 - <0,01 - 1,0 

Ghi chú: 

- NT4: Mẫu nước thải tại đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” 

của Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 65 

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

chảy vào hệ thống thu gom chung của KCN Thăng Long II – nhà máy II; 

- NT3: Nước thải làm mát tại điểm xả; 

- TLIP II: Tiêu chuẩn nước thải KCN Thăng Long II; 

- (-): Không xác định/Không quan trắc. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Dự án không phải lắp đặt công trình xử lý bụi, khí thải và không phải quan trắc 

bụi, khí thải. 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” 

của Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 66 

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

Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo tiến độ thực hiện dự án, thì chủ dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 10/2021 

và chủ dự án đã lắp đặt hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ quá trình 

hoạt động của dự án. Chủ dự án dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ 

môi trường và được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 6.1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải của dự án 

Tên công trình Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Quy mô 

Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, 

nước thải công nghiệp của dự án 
Tháng 01/2023 Tháng 03/2023 

110,7 m3/ngày 

đêm 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

- Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, việc quan trắc chất 

thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý 

chất thải. 

Đối chiếu với quy định, dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, do đó chủ dự án tự xác 

định Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải, nước thải trước khi xả ra 

môi trường và đấu nối vào KCN được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 6.2: Bảng tổng hợp thời gian lấy mẫu nước thải nước thải 

STT Tên công trình Thời gian lấy mẫu 

1 

Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt, nước thải công nghiệp của dự án 

- Lần 1: Ngày 15/3/2023 

- Lần 2: Ngày 16/3/2023 

- Lần 3: Ngày 17/3/2023 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải: 
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 + Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải: Lấy 03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai 

đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, BOD5, 

COD, TSS, tổng N, tổng P, Amoni, dầu mỡ khoáng, Coliform. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Thiết bị và Công nghệ môi 

trường Nguyễn Gia (VIMCERTS 251)… 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

* Quan trắc nước thải:  

Do dự án không 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 dự án đấu nối 

với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II nên theo Khoản 2 Điều 

97, Nghị định 08:2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc nước thải tự 

động, liên tục và định kỳ. 

Tuy nhiên theo quy định của hạ tầng KCN, dự án sẽ thực hiện giám sát mẫu nước 

thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN với 

tần suất 1 lần /năm. 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí tại 03 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và 

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

- Tần suất giám sát: 01 lần/năm 

- Thông số giám sát: pH, SS, COD, BOD5, tổng N, tổng P, dầu mỡ, coliform 

- Quy chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn KCN Thăng Long II 

* Giám sát chất thải rắn: 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn tạm thời 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng CTRSH, CTRTT và CTNH 

- Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình hoạt động của dự án, định kỳ 01 

lần/năm tổng hợp báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí dự kiến phục vụ quá trình quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của 

dự án vào khoảng 10 triệu/năm. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI DỰ ÁN 

Trong 02 năm gần nhất kể từ thời điểm lập báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường cho dự án thì cơ sở chưa có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ 

quan có thẩm quyền nào. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản 

xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” nêu trên, Công ty Cổ phần Nippon Sanso 

Việt Nam: 

1. Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của 

dự án là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam. 

2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam bao gồm: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

 - Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề 

xuất cấp giấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

 - Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án: 

 + Môi trường không khí: Chủ dự án cam kết đảm bảo môi trường làm việc cho 

công nhân cũng như các dự án liền kề. 

+ Nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ cùng với nước xả đáy hệ 

thống làm mát, nước lọc của hệ thống lọc nước RO thải bỏ được thu gom đấu nối vào 

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

 + Chất thải rắn: Thu gom, xử lý rác thải sinh, sản xuất và Chất thải nguy hại sẽ 

được thu gom và thuê đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

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

cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. 

 - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

 - Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường; 

 - Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo 
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Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ báo 

cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên. 
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