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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quảng Lộc 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lê Quang Khải   

- Điện thoại: 0221.3816666                       Fax: 0221.381.6666      

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0900513702 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên chứng nhận đăng ký lần đầu 

ngày 12/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 31/08/2020. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 05101000293, do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp 

lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2010. 

1.2. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển 

chăn nuôi 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên. 

+ Phía Đông Bắc giáp hành lang bảo vệ đường Quốc Lộ 39A dài 100m 

+ Phía Tây Bắc giáp Công ty CP CNSH Anyou Việt Nam dài 182,7 m 

+ Phía Đông Nam giáp công ty Kiên Hà dài 107,0 m 

+ Phía Tây Nam giáp đất canh tác thị trấn Lương Bằng dài 171,3 m 
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Hình 1: Vị trí Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc 

Khoảng cách từ Nhà máy đến khu dân cư gần nhất: khoảng 500 m về phía Bắc.
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 Căn cứ lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

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

giấy phép môi trường thành phần bao gồm:  

- Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 06/01/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hưng Yên về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng 

Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi. 

 + Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 33.000296.T (cấp lần 

thứ nhất) ngày 08/11/2013 bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. 

+ Quy mô của Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Cơ sở thuộc nhóm C, theo Khoản 3 Điều 10 của Luật đầu tư công, có tổng mức đầu tư 

dưới 60 tỷ đồng (Dự án có tổng mức đầu tư 44.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi bốn 

tỷ đồng chẵn./.)). 

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường. Theo điểm b khoản 5 điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020, dự án thuộc dự án đầu 

tư nhóm III. 

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có 

hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, dự án Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc thuộc đối tượng 

phải lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp 

phép. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Theo giấy chứng nhận đầu tư, công suất của dự án đầu tư như sau: 

- Thuốc thú y: 10 triệu sản phẩm/năm  

- Thức ăn dinh dưỡng: 35.000 tấn/năm 

Thực tế, trong thời gian đi vào hoạt động nhà máy  không đầu tư thực hiện dây chuyền sản 

xuất thuốc thú y và chỉ tập trung vào sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 50.000 tấn/năm 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất thức ăn dạng bột 
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a. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng bột 
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Hình 2: Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng bột 
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b. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng bột 

Bước 1: Cân nguyên liệu 

Nguyên liệu trước khi cho vào máy nghiền yêu cầu kiểm soát chất lượng ở vị trí cấp liệu 

phải kiểm tra các tiêu chuẩn sau: 

- Nguyên liệu không bị ẩm, mốc, vón cục hoặc bị biến đổi về màu sắc, mùi vị. Nếu có 

các hiện tượng trên thì phải loại bỏ ngay và báo cho thủ kho nguyên liệu xếp riêng xử lý. 

- Trong quá trình cân nguyên liệu để cho vào máy nghiền yêu cầu tổ cấp liệu phải cân 

đúng chủng loại, đủ số lượng theo đúng yêu cầu của phòng kỹ thuật đề ra. Nếu cân không đúng 

chủng loại, thừa thiếu về định mức thì yêu cầu phải cân lại rồi mới cho vào máy nghiền. 

Kiểm soát chất lượng và nhân viên vận hành lựa chọn máy thống nhất kích cỡ sang 

nghiền để phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của thức ăn dạng bột. 

Bước 2: Nghiền nguyên liệu 

- Trong quá trình thực hiện công đoạn nghiền phải đồng thời thực hiện công việc cân vi 

lượng (premix). Vi lượng trước khi cân để cho vào máy trộn cũng phải kiểm tra tình trạng về 

chất lượng xem có bị biến chất hay không và yêu cầu cân vi lượng cũng phải đúng, đủ định 

mức của phòng kỹ thuật đề ra. Nếu vi lượng có hiện tượng bị biến đổi về chất lượng thì yêu 

cầu phải loại bỏ ngay và nếu cân bị thừa, thiếu hoặc sai chủng loại thì yêu cầu phải loại bỏ ngay 

sau đó mới cho vào máy trộn nhỏ. Thời gian để trộn vi lượng ở máy trộn nhỏ là 8 phút. Sau đó 

xả ra để cân và chia cho số mẻ theo lệnh sản xuất. Quá trình này được theo dõi qua bảng theo 

dõi quá trình cân và trộn vi lượng BM 710-05. 

Bước 3: Công đoạn trộn  

- Khi nguyên liệu đã nghiền xong yêu cầu kiểm tra xem kích thước hạt đã đạt yêu cầu 

kỹ thuật chưa (kiểm tra bằng cảm quan hoặc dụng cụ chuyên dụng). Nếu kiểm tra không đạt 

yêu cầu thì phải xả ra và cho vào máy nghiền lại, nếu kiểm tra đạt yêu cầu về kích thước, độ 

mịn thì tiến hành chuyển sang công đoạn trộn. 

- Giai đoạn trộn: nhân viên vận hành máy căn cứ vào công thức của sản phẩm để lập 

quy trình trộn - kiểm soát chất lượng kiểm tra việc xác lập này trước khi bắt đầu trộn, khi thấy 

bán thành phẩm đã xả xuống bồn trộn được một nửa khối lượng trên mẻ thì tiến hành cho đổ 

vi lượng (premix)- nhân viên đổ vi lượng nhìn tín hiệu đèn báo. Nếu phải bổ sung các nguyên 

liệu khác như: mỡ… thì đổ sau khi đổ vi lượng từ 10 đến 15 giây. Khi đã trộn đủ thời gian theo 

quy định (thời gian trộn 300 giây) máy trộn sẽ tự động xả thành phẩm lên silo chứa để sang 

công đoạn ra bao đóng gói. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án: “Nhà máy sản xuất thuốc thú y và 
thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi ” 

 

 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc   

   
6 

Bước 4: Cân, đóng bao 

- Trước khi cân cũng phải kiểm tra thật chính xác, máy khâu luôn ở tình trạng hoạt động 

tốt, bao bì không nhòe, mờ rồi mới tiến hành cho cân và đóng gói. 

- Trong quá trình cân thành phẩm, kiểm tra chất lượng phải liên tục kiểm tra các tiêu 

chuẩn như: đóng gói bao bì phải đúng mã, chủng loại, đủ trọng lượng, đường chỉ phải thẳng, 

mép gấp bao phải thẳng. Nếu bị sai hỏng một bao hoặc một túi yêu cầu làm lại ngay. 

Thành phần sau khi đã đóng gói xong, kiểm soát chất lượng thành phẩm phải kiểm tra 

lại và cùng với tổ trưởng tổ đóng gói thống kê số lượng sau đó giao cho thủ kho thành phẩm 

rồi cùng ký xác nhận vào bảng theo dõi sản lượng sản xuất trong ngày (BM 710-02) nhập kho 

cho ký nhận. Như vậy, đã kết thúc quy trình thức ăn chăn nuôi dạng bột. 

1.3.2.2. Quy trình sản xuất thức ăn dạng viên 

a. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên 
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b. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên 

Cũng như sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng bột, các bước ban đầu tiến hành thực hiện 

giống nhau như: kiểm tra nguyên liệu trước khi cho vào máy nghiền, cân đúng đủ theo định 

mức của công thức mà phòng kỹ thuật ban hành sau đó mới cho vào máy nghiền. Nghiền đúng 

cỡ sàng quy định. 

Vi lượng cũng phải kiểm tra sau đó mới cân và cho vào trộn bằng máy trộn nhỏ. Quá 

trình cân, trộn cũng giống như mô tả ở sản xuất thức ăn dạng bột. Được kiểm soát bằng quá 

trình theo dõi theo BM 710-05. 

Bán thành phẩm khi đã được nghiền trộn xong yêu cầu kiểm tra lại các chi tiết như: độ 

mịn của hạt, độ ẩm, sau đó chuyển lên silo chứa để tiến hành công đoạn ép viên. 

Bộ phận vận hành máy ép viên phải kiểm tra máy ép viên, bơm mỡ, kiểm tra khuôn ép 

đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (có thể tiến hành thay khuôn khi có kế hoạch sản xuất 

loại gì), quản lô có hoạt động tốt hay không. Kiểm tra và yêu cầu bộ phận cấp hơi cấp đầy đủ 

hơi: áp suất cấp 6-7 kg/cm2. 

Bước 1: Trộn hỗn hợp 

Căn cứ vào: công thức, nguyên liệu cũng như yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm 

và căn cứ vào điều kiện môi trường của ngày sản xuất để bổ sung nước hoặc không bổ sung. 

Thời gian trộn tối đa cho một mẻ hỗn hợp (1,5 tấn) là 240 giây. 

 Ép viên: quy định nhiệt độ ép viên là từ 75- 95oC. 

 Lợn con (từ tập ăn đến 14 kg): 75- 82oC. 

 Lợn lớn (từ 15 kg đến khi xuất chuồng): 85- 92oC. 

 Gà- vịt (viên và mảnh): 85- 92oC. 

 Kích cỡ viên và mảnh tùy từng loại sản phẩm có bản quy định và mẫu kèm theo. 

Bước 2: Quá trình ép viên 

Trước khi ép viên, phải cấp hơi vào buồng ủ trước từ 15- 20 phút. 

Áp suất hơi cung cấp phải đạt từ 5,0- 6,0 kg/cm2. 

Giai đoạn đầu của quá trình ép viên: không được cho sản phẩm xuống buồng ủ vì khuôn 

ép còn nguội, viên chưa đủ độ cứng, độ bóng… Khi nhiệt độ của sản phẩm chạy qua khuôn 

nhỏ hơn 50C hoặc chưa bằng với nhiệt độ đã quy định mới được phép cho sản phẩm xuống 

buồng ủ. 
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Trong giai đoạn này, nhân viên vận hành phải kiểm tra viên: kích cỡ hạt, độ chai cứng 

(độ bóng), nếu chưa đạt yêu cầu phải điều chỉnh lại áp suất hơi, dao cắt, tốc độ cấp liệu… 

Bước 3: Quá trình ủ và làm mát 

Quy trình ủ và làm mát sản phẩm phải dựa trên nguyên tắc: tất cả sản phẩm của một lô 

phải được ủ với thời gian như nhau và làm mát với thời gian như nhau. Cụ thể: 

 Ủ sản phẩm từ 15- 20 phút (tùy loại sản phẩm) cho một đợt xả sản phẩm xuống 

buồng làm mát. 

 Khi sản phẩm xuống buồng làm mát, quạt gió phải được khởi động ngay. 

 Sản phẩm ở buồng làm mát phải được làm mát với thời gian tối thiểu là: 

 15 phút cho loại cỡ viên từ 3,5- 4,0 mm. 

 20 phút cho loại cỡ viên từ 2,2- 2,8 mm. 

 Nhiệt độ của sản phẩm lúc đóng bao chỉ được phép bằng hoặc cao hơn nhiệt độ môi 

trường từ 1- 2oC. 

 Quá trình ủ và làm mát được vận hành tự động khi lô sản phẩm có khối lượng từ 5 

tấn trở lên. 

Bước 4: Xả sản phẩm sang Bin chứa thành phẩm 

Trong quá trình xả, quạt gió phải luôn hoạt động. 

Phải xả hết thành phẩm sang Bin chứa. Không để sản phẩm tồn dư trên buồng làm mát 

qua đêm. 

Cửa xả của buồng làm mát (sàng qua lại) phải được hiệu chỉnh sao cho sản phẩm đạt 

hiệu quả làm mát cao nhất nhưng cũng đảm bảo thời gian cho quá trình rơi xuống của sản phẩm 

để phù hợp với thời gian ủ và phát huy công suất tối đa của máy. 

Hết một lô sản phẩm, nhân viên trực sản xuất phải làm vệ sinh buồng ủ, buồng làm mát, 

chân gầu thành phẩm. 

Bước 5: Bẻ mảnh 

Do yêu cầu kỹ thuật mà sản phẩm phải ở dạng mảnh. Tùy sản phẩm mà dạng mảnh là 

khác nhau: mảnh to, mảnh vừa và mảnh nhỏ. 

Để bẻ mảnh nhân viên vận hành phối hợp với nhân viên trực sản xuất phối hợp với nhân 

viên trực sản xuất, nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm để xác định thời điểm bẻ mảnh, 

cỡ mảnh. Cụ thể: 
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 Nhân viên trực sản xuất chỉnh lô bẻ mảnh. Sau đó, thông báo để nhân viên vận hành 

chạy máy bẻ mảnh. 

 Khi máy khởi động xong, cho bẻ thử để kiểm soát chất lượng kiểm tra sản phẩm. 

Nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành cho máy vận hành liên tục cho đến khi hoàn thành. 

Bước 6: Đóng bao 

Trước khi cho ra bao đóng gói kiểm soát chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra sản phẩm: 

độ ẩm, kích thước viên (mảnh), màu, mùi của viên đã đạt yêu cầu hay chưa. Nếu chưa đạt yêu 

cầu (nhất là phần đầu của mẻ) thì cho ra và yêu cầu nghiền trộn lại, ép lại. Nếu đã đạt yêu cầu 

thì cho ra bao đóng gói. 

Kết thúc đóng bao cho một lô sản phẩm, tổ trưởng tổ thành phẩm cùng thủ kho thành 

phẩm, kiểm soát chất lượng xác nhận khối lượng thành phẩm, cám lẻ (BM 710-02) và làm thủ 

tục nhập kho. 

Tất cả các công đoạn trên đã thực hiện hoàn thiện quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi 

dạng viên. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Thức ăn dinh dưỡng: 35.000 tấn/năm 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HOÁ CHẤT 

SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.4.1. Nguyên nhiên vật liệu và hóa chất sử dụng  

Bảng 1: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Dự án 

TT Tên nguyên liệu Số lượng (kg) 

1 Ngô 500 

2 Khô đậu 155 

3 Sắn lát 200 

4 Cám mì 100 
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TT Tên nguyên liệu Số lượng (kg) 

5 Mỡ cá 10 

6 Cám gạo 10 

7 Lysine 1,8 

8 Methionine 0,6 

9 Muối ăn 2 

10 Bột cá 14,6 

11 Axitamin 3 

12 Khoáng chất 3 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

Cần phải có 2 nguồn cấp cho công trình: Một từ lưới điện chung của tỉnh qua máy biến 

thế phục vụ riêng cho Dự án, đồng thời phải bố trí thêm máy phát điện dự phòng mất điện lưới. 

Đối với một số phụ tải có yêu cầu cao cần phải có thiết bị ổn áp. 

Hệ thống điện chiếu sáng:  

+ Chiếu sáng các phòng làm việc, phòng khách, phòng họp  

+ Chiếu sáng nhà xưởng sản xuất, kho hàng  

+ Chiếu sáng ngoài hành lang, sân vườn, bảo vệ, quảng cáo)  

+ Chiếu sáng sự cố Điện động lực  

+ Cấp cho các máy móc thiết bị sản xuất  

+ Cấp cho thiết bị sửa chữa, kiểm tra kiểm nghiệm  

+ Cấp cho điều hoà, máy bơm, cứu hoả  

+ Cấp cho nhà xưởng 
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Nhà điều hành: dây điện được lồng trong ống gen và đặt ngầm trong tường, trần, hệ 

thống được bảo vệ phân đoạn theo cấp bằng Automat. 

Khu sản xuất: điện được phân đoạn theo các xưởng sản xuất, tại các phân xưởng có các 

automat, các dây chuyền sản xuất cũng có các automat đế quản lý và sử dụng. Ở khu vực sản 

xuất điện được dẫn và bảo quản trong các hộp kỹ thuật, thiết kế điện theo yêu cầu của từng 

xưởng sản xuất. 

Để đảm bảo nhu cầu về điện, Dự án đã tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp điện với 

Công ty điện lực Hưng Yên – Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc – Điện lực Kim Động 

số 0489600, ký hiệu QR/21E cung cấp điện tại địa điểm triển khai của Dự án. Dự kiến mức 

tiêu thụ điện năng hàng tháng của Dự án là 182.000 KWh 

Hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy hầu hết chạy bằng điện. Căn cứ trên hóa đơn 

điện của nhà máy từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022 với 2 công tơ điện. 

Bảng 2: Thống kê lượng điện sử dụng của Công ty 

Tháng  Nội dung  
Lượng điện sử dụng 

(kWh/tháng)  

Lượng điện sử dụng TB 

ngày (kWh/ngày)  

Tháng 01/2022  Lượng điện sử dụng  110774 3692,5 

Tháng 02/2022  Lượng điện sử dụng  111077 3702,6 

Tháng 03/2022  Lượng điện sử dụng  93095 3103,2 

Tháng 04/2022  Lượng điện sử dụng  90103 3003,4 

Tháng 05/2022  Lượng điện sử dụng  91986 3066,2 

Tháng 06/2022 Lượng điện sử dụng 84221 2807,4 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước  

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc kí hợp đồng với Công ty TNHH Ngọc Tuấn để 

cung cấp nước cho Công ty, theo hoá đơn sử dụng nước sạch của Công ty từ tháng 01/2022 đến 

tháng 05/2022, lượng nước sử dụng tại Công ty được thống kê như sau: 
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Bảng 3: Thống kê lượng nước sử dụng của nhà máy 

Tháng  Nội dung  
Lượng nước sử dụng 

(m3/tháng)  

Lượng nước sử dụng TB 

ngày (m3/ngđ)  

Tháng 01/2022  Lượng nước sử dụng  333 11,1 

Tháng 02/2022  Lượng nước sử dụng  294 9,8 

Tháng 03/2022  Lượng nước sử dụng  312 10,4 

Tháng 04/2022  Lượng nước sử dụng  316 10,5 

Tháng 05/2022  Lượng nước sử dụng  262 8,7 

Lượng nước sử dụng trung bình 10,1 

        Nguồn nước cấp cho dự án chủ yếu là nước sạch từ Công ty nước Ngọc Tuấn cung cấp. 

Cụ thể nhu cầu sử dụng nước của dự án nhằm đáp ứng cho các mục đích sử dụng như cấp nước 

cho sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty; cấp nước sử dụng cho sản xuất; 

cấp nước phục vụ cho tưới cây, rửa đường.  

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước của Công ty 

STT Nhu cầu sử dụng nước Đơn vị (m3) 
Lượng nước sử 

dụng (m3/tháng) 

1 
Nước sử dụng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt 
m3 3 

2 
Nước sử dụng cho sản 

xuất (nồi hơi) 
m3 5,5 

3 
Nước phục vụ cho tưới 

cây, rửa đường 
m3 1 

Tổng 9,5 
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1.5. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.5.1. Các hạng mục công trình xây dựng chính, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ 

môi trường 

Các hạng mục công trình của Dự án được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 5: Danh mục các hạng mục công trình của Dự án 

Các công trình Đơn vị Khối lượng Hiện trạng 

Nhà bảo vệ m2 25 Đã xây dựng 

Nhà  xưởng số 1 m2 3301 Đã xây dựng 

Nhà xưởng số 2 m2 4623.5 Đã xây dựng 

Nhà kho + xưởng m2 3.470 Đã xây dựng 

Nhà để xe m2 312 Đã xây dựng 

Silo, hầm nạp liệu hệ thống 1 Đã xây dựng 

Nhà ăn và các công trình phụ trợ m2 360 Đã xây dựng 

Hệ thống sân và đường nội bộ m2 6.500 Đã xây dựng 

Trạm điện và hệ thống điện hệ thống 1 Đã xây dựng 

Hệ thống thoát nước hệ thống 1 Đã xây dựng 

Khu xử lý KT và Vệ sinh môi trường hệ thống 1 Đã xây dựng 

Cổng tường rào, cây xanh, bể nước, 

thảm cỏ… 
hệ thống 1 Đã xây dựng 

1.5.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của các loại sản phẩm của  

Dự án 

Danh mục thiết bị đầu tư phục vụ quá trình sản xuất cho Dự án như sau: 
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Bảng 6: Danh mục thiết bị, máy móc, dụng cụ 

STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

I 
DANH MỤC THIẾT BỊ KHU VỰC 

NGHIỀN 
  

2012 

1 Phễu nạp liệu cái 1  

2 
Quạt hút 7.5HP + Lọc bụi 810*810*2200  (cho 

2 hố nạp liệu) 
Bộ 1 

 

3 Xích tải nạp liệu thô 500*300*7m cái 1  

4 Gàu tải 260*260 cái 1  

5 Nam châm loại sắt (vỏ inox) 400*300*600 cái 1  

6 Van 2 ngã vuông 260 cái 2  

7 
Bin&phễu trên máy nghiền 2000*2000, cao 

4.5m, dung tích 25m3=12.5 tấn/bin 
cái 2 

 

8 Ngăn trượt 300*600 cái 2  

9 Phễu gom cái 1  

10 Máy nghiền HM700-2D Cái 1  

11 Hệ thống lọc bụi C-CAE 215 Bộ 1  

12 Quạt hút 8 KTE-315 cái 1  

13 Bin dưới máy nghiền cái 1  

14 Vít tải dưới máy nghiền cái 1  

II 
DANH MỤC THIẾT BỊ KHU VỰC ĐỊNH 

LƯỢNG TRỘN 
  

2012 
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

1 Gàu tải 260*260* cao 26m cái 1  

2 Phễu nạp liệu không qua nghiền cái 1  

3 Vít cấp liệu trên máy nghiền cái 1  

4 Vít tải nạp liệu không qua nghiền cái 1  

5 Van 2 ngã cái 2  

6 Hệ thống trộn hơi đơn C750 Single Bộ 1  

7 Bin trên bồn trộn cái 1  

8 Phễu nạp thuốc  cái 1  

9 Ngăn trượt trên máy trộn 500*500 cái 1  

10 Bồn trộn ngang  cái 1  

11 Bin dưới bồn trộn  cái 1  

12 Vít tải dưới bồn trộn cái 1  

III 
DANH MỤC THIẾT BỊ KHU VỰC ÉP 

VIÊN 
  

2012 

1 Gàu tải cái 1  

2 Van 2 ngã 260*260 cái 2  

3 
Bin trên máy ép viên dài 2000*rộng 

2000*cao4500 
cái 2 

 

4 Van quay đường kính van quay phi 340 Bộ 1  

5 Cyclone bộ 1  
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

6 Ngăn trượt cái 2  

7 Phễu gom 1m3 cái 1  

8 Máy ép viên C750 Cái 1  

9 Rotary Bộ 1  

10 Máy làm nguội TK2200 cái 1  

11 Máy bẻ mảnh KR16.2 cái 1  

12 Vít tải dưới máy bẻ viên cái 1  

IV 
DANH MỤC THIẾT BỊ KHU VỰC THÀNH 

PHẨM 
  

2012 

1 Gàu tải 260*260* cao 22m cái 1  

2 Sàng rung 15TH cái 1  

3 Van hai ngã 260*260 cái 1  

4 Bin thành phẩm 20m3 cái 3  

5 Ngăn trượt 400*400mm cái 3  

6 Phễu gom cái 1  

7 Cân ra bao và băng tải 10TH cái 1  

V DANH MỤC THIẾT BỊ PHỤ KIỆN    2012 

1 Máy nén khí  cái 2  

2 Hệ thống đường ống khí nén ht 2  

3 Hệ thống tủ động lực  Tủ 2  
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

4 Hệ thống điện điều khiển 24V bộ 1  

5 Bộ chỉ báo mức đầy, cạn, công tắc hành trình Bộ 1  

6 
Hệ thống cân dầu cho bồn trộn & đường ống dẫn 

dầu 
ht 1 

 

7 Batch, controller 15 tấn/giờ (bộ điều khiển) Bộ 1  

VI 

DANH MỤC THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN 

CÂN ĐỊNH LƯỢNG 9 BIN LIỆU & 8 BIN 

BỘT 

  

2012 

1 Phễu nạp liệu 1500*1200*800 cái 1  

2 Lọc bụi + Quạt 5HP cái 1  

3 
Vít tải đường kính cánh xoắn phi 260mm, dài 

4m 
cái 1 

 

4 Gàu tải nạp liệu 260*260* cao 23.2m cái 1  

5 
Vít tải trung gian đường kính cánh xoắn phi 

260mm* dài 2.5m 
cái 1 

 

6 Van hai ngã 260*260 cái 1  

7 Đầu phân phối 8 cửa cái 1  

8 Đầu phân phối cho 12 cửa cái 1  

9 Xích tải nạp 300*500 dài 9.5m cái 1  

10 
Bin chứa nguyên liệu tinh, sức chứa 14m3/bin = 

7T/bin 
cái 8 

 

11 Vít tải định lượng đường kính cánh xoắn  phi cái 6  
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

220 

12 Định lượng cánh gạt (vít dạng cánh gạt) cái 2  

13 Phễu cân 1 tấn/mẻ cái 1  

14 Slide 500*500 (Ngăn trượt) cái 1  

15 
Bin chứa nguyên liệu thô sức chứa 25m3 = 12.5 

tấn/bin 
cái 9 

 

16 
Vít tải định lượng đường kính cánh xoắn phi 

300mm 
cái 9 

 

17 Phễu cân 2 tấn/mẻ (Bin cân định lượng) cái 1  

18 Slide 600*1710 (ngăn trượt) cái 1  

19 Phễu chờ dưới cân  cái 1  

20 
Vít tải dưới cân đường kính cánh xoắn phi 

300mm 
cái 1 

 

21 Gàu tải 260*260* cao 15.3m cái 1  

22 Nam châm loại sắt Bộ 1  

VII 
DANH MỤC THIẾT BỊ HỆ CÂN BỘT 

300KG/MẺ 
  

2015 

1 
Phễu nạp liệu thô hệ cân 300kg 

D1000*R800*C500 
cái 1 

 

2 Bồn trộn nhão 9.2KW cái 1  

3 Van hai ngã 220*220 cái 3  
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

4 
Bin chứa nguyên liệu bột, sức chứa 2.4m3/bin = 

1.2 tấn/bin 

cái 
4 

 

5 
Vít tải định lượng đường kính xoắn phi 150, dài 

1.2-1.8m, công suất tải liệu 15m3/h 

cái 
4 

 

6 Đầu phân phối 4 cửa cái 4  

7 Cân định lượng 300kg/mẻ cái 1  

8 Vít tải 220 1.5m cái 1  

VIII HỆ NẠP LIỆU KHO XÁ   2016 

1 Xích tải 300*500 dài 6m  cái 1  

2 Xích tải rải liệu 300*500 dài 18m  cái 1  

3 Hệ lọc bụi kho xá 47 túi ht 1  

4 Quạt hút 20HP kho xá cái 1  

5 Phễu nạp liệu kho xá 1800*2000*1200 cái 4  

6 Xe rải liệu kho xá cái 1  

7 Gàu tải 280*350 cao 12m cái 1  

8 Gàu tải 280*350 cao 15.5m cái 1  

9 
Van hai ngã kho xá đóng mở tự động bằng xi 

lanh 
Bộ 1 

 

10 Máy làm sạch thô kho xá D2000*R1600*C1800 cái 1  

11 Băng tải dây chuyền kho xá 800*150*60m cái 1  

IX DANH MỤC THIẾT BỊ HỆ CÂN ĐẦU VÀO   2016 
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

1.000KG/MẺ 

1 Phễu nạp liệu 1800*2000*1200 cái 1  

2 Hệ lọc bụi 24 túi ht 1  

3 Quạt hút 7.5HP cái 1  

4 Xích tải 300*500* dài 6m cái 1  

5 Gàu tải 260*260 cao 11.5m cái 1  

6 
Van hai ngã 260*260 đóng mở tự động bằng xi 

lanh 
cái 1 

 

7 Băng tải 800*150*34.5 m cái 1  

8 Băng tải 800*150*44 m cái 1  

9 Bin chờ 2.5m3  cái 2  

10 
Vít tải trung gian đường kính cánh xoắn phi 320 

và 300 
cái 2 

 

11 Bin cân định lượng theo mẻ 1 tấn/ mẻ cái 1  

12 Slide đóng mở tự động 600*1710 cái 1  

X 
DANH MỤC THIẾT BỊ HỆ THỐNG TRỘN 

NHÃO 
  

2020 

1 Bộ trộn nhão Bộ 1  

2 Bin trung gian trên máy ép 1750*1040*1100 cái 1  

XI 
DANH MỤC THIẾT BỊ HỆ HỆ MÁY ÉP 

VIÊN 25.000KG/H 
  

2021 
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

1 Hệ thống lọc bụi đơn 810*810*2200, 16 túi ht 1  

2 Slide xả liệu 300*600 cái 2  

3 
Bin trên máy nghiền thể tích 30m3/bin = 15 

tấn/bin 
cái 2 

 

4 Slide bửng xả liệu 500*530 cái 2  

5 Phễu gom trên máy nghiền 0.5m3 cái 1  

6 Máy nghiền  cái 1  

7 Phễu gom dưới máy nghiền 5m3 cái 1  

8 Vít tải dưới máy nghiền phi 300*5000 cái 1  

9 Gầu tải sau nghiền 260*260, cao 24.3m cái 1  

10 Vít tải trung gian 1,2 phi 300*4500 cái 2  

11 Đầu phân phối 08 cửa cái 1  

12 Vít tải trung gian 3 cái 1  

13 Van hai ngã 260*260 cái 2  

14 Bin trên máy ép viên, 12m3/bin = 6 tấn/bin cái 2  

15 Slide xả liệu 500*500 cái 2  

16 Airclock dưới cyclone lắng bụi phi 260 cái 1  

17 Cyclone lắng bụi 1800*5200 cái 1  

18 Quạt hút 22kW cái 1  

19 Bin chờ trên máy ép viên, 1m3/bin  cái 1  
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STT Thiết bị chính Đơn vị Số lượng 
Năm đưa 

vào SD 

20 Feeder máy ép viên SC260*2 cái 1  

21 Bồn trộn nhão EV cái 1  

22 Máy ép viên cái 1  

23 Airclock trên máy làm nguội phi 340 cái 1  

24 Máy làm nguội 2800*2400*2800 cái 1  

25 Máy bẻ viên cái 1  

26 Vít tải dưới máy bẻ viên cái 1  

27 Gầu tải TP ép viên cái 1  

28 Van hai ngã cái 2  

29 Bin thành phẩm 9m3/bin = 4.5 tấn/bin cái 2  

30 Slide xả liệu 400*400 cái 2  

31 Bin chờ trên máy đóng gói 0.6m3 cái 1  

32 Cân ra bao đôi cái 1  

33 Hệ thống điện điều khiển ht 1  

XII DANH MỤC THIẾT BỊ NỒI HƠI   2021 

1 Nồi hơi + hệ thống lọc khói bụi kiểu phun sương ht 1  

2 Tủ động lực cái 1  
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1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Nhu cầu nhân lực của Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc được thể hiện trong bảng 

dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Sơ đồ hành chính của Công ty
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG  

Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi của Công 

ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc được xây dựng phù hợp với các quy hoạch bao gồm:  

- Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Dự án phù hợp với quy hoạch phát 

triển môi trường tại Quyết định số 450/QĐ-TT ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Củ thể: Thực hiện phân vùng môi trường, nâng cao hiệu quả đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường, quản lý dựa trên giấy phép môi trường. Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua giấy phép môi 

trường dựa trên kết quả đánh gía tác động môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, khả 

năng chịu tải môi trường và quy chuẩn kĩ thuật môi trường. 

- Phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Phù hợp với quy định về phân vùng môi trường được quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

- Phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 14/01/2017, có hiệu lực từ 

ngày 24/01/2017; 

- Phù hợp với Chỉ thị 04/2009/CT-UBND ngày 31/03/2009 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.  

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI   TRƯỜNG  

2.2.1. Hiện trạng khai thác, sử dụng tại khu vực nguồn nước tiếp nhận  

Nguồn tiếp nhận nước thải là mương thoát nước của thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

Mương chung thoát nước của thôn Tạ Trung, nằm ở phía Tây Bắc của Nhà máy 

hiện nay là nguồn tiếp nhận nước thải trực tiếp của Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức 

ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi, đồng thời cũng là nguồn tiếp nhận nước thải của đơn 

vị khai thác, kinh doanh khác cùng hoạt động trên địa bàn thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, 
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huyện Kim Động, do đó trong vòng bán kính 500m, có Công ty Cổ phần Kiên Hà cùng xả 

vào nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy. 

Hiện trạng, nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy là hệ thống mương có chức 

năng để tiêu nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực do đó có hoạt động 

khai thác, sử dụng nước. 

2.2.2. Hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải  

Vị trí xả thải của Nhà máy xả ra mương thoát nước thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Vị trí xả thải không nằm tromg khu vực bảo tồn, nơi 

tiếp nhận không xảy ra hiện tượng nước đen và bốc mùi hôi thối, có tảo nở hoa. 

Do trong nhiều năm nay mương thoát nước đã chịu ảnh hưởng bởi hoạt động tiếp 

nhận nước thải trong khu vực nên hệ sinh thái thuỷ sinh không phát triển, hệ thực vật chỉ 

là các cây cỏ bụi ven 2 bờ mương và hệ thực vật là các sinh vật nổi không có giá trị kinh 

tế. Về màu sắc, nước mương mùa mưa đục do dòng chảy lớn, cuốn theo nhiều chất rắn lơ 

lửng. Qua theo dõi, hầu như không có hiện tượng bất thường nào về màu sắc, mùi hay hệ 

sinh thái thủy sinh được ghi nhận tại vị trí xả thải.  

 

Hình 5: Hình ảnh hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải – mương thoát nước chung 
thôn Tạ Trung 
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2.2.3. Môi trường không khí 

2.2.3.1. Môi trường không khí làm việc 

Căn cứ vào kết quả quan trắc và phân tích mẫu môi trường không khí của Nhà máy 

trong năm 2021 và  06 tháng đầu năm 2022 cho thấy các chỉ tiêu môi trường không khí 

đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

giá trị cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. Điều này cho thấy hoạt động của 

cơ sở phát sinh nồng độ khí độc hại không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường không khí. 

2.2.3.2. Môi trường khí thải lò hơi 

Một lò hơi đang hoạt động, được xử lý thu bụi bằng bể nước trước khi thải ra ngoài 

môi trường. Căn cứ vào kết quả quan tắc và phân tích mẫu khí thải tại các điểm quan trắc 

cho thấy, tất cả các tiêu chí môi trường khí thải đạt cột B - QCVN 19:2009/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Điều này 

cho thấy hoạt động của cơ sở phát sinh nồng độ khí độc hại không gây ảnh hưởng lớn đến 

môi trường không khí. 

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

Việc xả nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại  chưa 

qua xử lý vào môi trường sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, đến sức khỏe của người dân 

khu vực và lân cận, gây ra nhiều tổn thất kinh tế cho người dân và xã hội. 

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

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

khỏe con người. 

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

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

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

đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái. 

Nhà máy đi vào hoạt động tạo công ăn việc làm người dân lao động, đem lại nhiều 

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

nhiên trong quá trình hoạt động cơ sở sẽ tạo ra nước thải, khí thải, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại phát sinh ra môi trường.  

Để giảm thiểu sự tác động của nguồn nước thải này cơ sở đã đầu tư công nghệ xử 

lý nước thải sinh hoạt AO – MBR có khả năng đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải của 
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cơ sở đạt QCĐP 01:2019/HY với hệ số K = 1,2 và KHY = 0,9 trước khi xả ra môi trường vì 

vậy các tác động đến môi trường xung quanh do hoạt động của dự án là không đáng kể. 

Cơ sở đầu tư hệ thống xử lý khí thải lò hơi như sau: Khí thải Cyclon chùm lọc bụi 

khô -> Quạt hút khói -> Bể chứa nước & xử lý bụi -> Buồng phun sương xử lý bụi -> Ống 

thoát khí cao 12m D0,4m. Khí thải đạt QCVN 19:2019/BTNMT cột B, Kp= 1,0 và Kv= 1,0 

trước khi thải ra ngoài môi trường. Vì vậy tác động đến môi trường xung quanh do hoạt 

động của dự án là không đáng kể. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI  

3.1.1. Công trình thu gom, thoát nước mưa  

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải. 

Sơ đồ mô tả hệ thống thoát nước mưa được thể hiện ở hình dưới đây: 

 

Hình 6: Mô tả hệ thống thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy bao gồm: 

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trên mái: nước mưa từ trên mái sẽ được thu gom 

bằng hệ thống các đường ống đứng (15 ống, với khoảng cách mỗi ống là 7,5m) bằng nhựa 

uPVC D110 theo vách nhà chảy vào các hố ga thu nước mưa, sau đó dẫn vào hệ thống 

cống thoát nước mưa chính của Dự án (mương thoát nước bê tông tự đổ D200). 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa bề mặt: nước mưa trên bề mặt sân, đường nội 

bộ của Nhà máy sẽ theo dộ dốc địa hình chảy vào các rãnh thu nước mưa xây dọc tuyến 

đường nội bộ (rãnh xây bằng gạch, trát xi măng, có nắp đan hở), sau đó dẫn về các hố ga 

thu nước mưa và chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa chính của Nhà máy. 

Hệ thống cống nước mưa chính của Dự án bao gồm 01 mương thoát nước mưa D200 

(với tổng chiều dài là 301,6 m), kết hợp cùng 4 hố ga thoát nước (kích thước dài x rộng x 

cao = 1,0x1,0x1,2m), khoảng cách mỗi hố ga là 52m. Ống thoát nước mưa được bố trí với 

độ dốc từ i=0,2% tới i =0,5% để đảm bảo dòng nước thải có thể tự chảy ra mương thoát 

nước phía Tây Bắc của Dự án. 

Hố ga được xây bằng gạch, trát xi măng, nắp hố ga có kết cấu bằng  BTCT M250 

dày 100. 
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Số điểm xả thải nước mưa là 01 điểm tại mương phía Tây Bắc của Dự án/ 

Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 

(Sơ đồ đường dẫn thoát nước mưa được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo). 

Tọa độ điểm xả nước mưa (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30): 

X= 2295500,79            Y= 557520,93 

Ngoài ra, để giảm thiểu tối đa tác động của nước mưa chảy tràn phát sinh từ khu 

vực thực hiện dự án đến môi trường nước mặt thì chủ dự án sẽ chế tới mức thấp nhất chất 

thải rắn, bụi đất trên sân, các khu vực khác rơi vãi vào hệ thống thoát nước. Sân, kho bãi 

được vệ sinh hàng ngày để giảm thiểu chất thải theo nước mặt ra môi trường. 

Thường xuyên vệ sinh hệ thống thoát nước. Bùn, cặn tại hố ga được nạo vét định kỳ 

và thu gom đưa đi xử lý. 

 

Hình 7: Hệ thống thu gom 
thoát nước mưa 

Hình 8: Hệ thống thu gom nước mái 

3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải 

Nước thải phát sinh tại Nhà máy bao gồm: nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. 

Mạng lưới thu gom nước thải gồm: 

- Nước thải chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: phát sinh tại 

khu nhà vệ sinh và nhà ăn, bồn rửa tay,... 

- Do đặc thù của công ty không phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất, nước 

thải từ hoạt động sản xuất của Nhà máy sử dụng cho nồi hơi (bay hơi toàn bộ). 
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- Sơ đồ thu gom và thoát nước thải của Nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của nhà máy 

 Thuyết minh sơ đồ 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng, xưởng được xử lý sơ bộ tại 

bể phốt 3 ngăn dung tích 8m3 được xây dựng nằm dưới đất. Nước thải sau khi được xử lý 

sơ bộ tại bể tự hoại, được dẫn về Trạm XLNT 5m3/ngđ của Nhà máy bằng hệ thống ống 

nhựa PVC có đường kính D42. Tổng chiều dài của hệ thống thu gom nước thải của Dự án 

là 301,6 m.  

Nước thải từ khu nhà ăn dẫn qua hệ thống song lưới chắn rác tiếp tục qua bể tách 

dầu mỡ sau đó dẫn về Trạm XLNT 5m3 của Nhà máy bằng đường ống nhựa PVC có đường 

kính D75.  

Toàn bộ nước thải từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nhà xưởng và khu nhà ăn  đều 

được dẫn về Trạm XLNT 5m3/ngđ của Nhà máy. Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 5 

m3/ngày đêm có vai trò xử lý nước thải đạt QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh khu vực văn 

phòng và xưởng 

Nước thải từ nhà ăn, 

nhà bếp 

Song lưới chắn rác 

Bể tách dầu mỡ 

Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 5 m3/ngày đêm 

Bể tự hoại 3 ngăn 

QCĐP 01:2019/HY. Nguồn tiếp nhận là 

mương thoát nước phía Tây Bắc của Nhà máy 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án: “Nhà máy sản xuất thuốc thú 
y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi ” 

 

 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc                                                        32 
 

phương (với hệ số H = 1,2 và KHY = 0,9) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là mương thoát 

nước phía Tây Bắc của Nhà máy. 

 Vị trí điểm xả thải:  

Nước thải sinh hoạt sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sẽ thải ra nương thoát nước 
của thôn ở phía Tây Bắc của Nhà máy.  

Tọa độ điểm xả nước mưa (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30): 

X = 557552,65          Y = 2295511,97 

 Phương thức xả nước thải 

Nước thải sau xử lý sẽ tự chảy vào nguồn tiếp nhận. 

 Chế độ xả thải 

Nhà máy xả nước thải liên tục 24/24h hàng ngày. 

 Các thông số nồng độ các chất ô nhiễm được phép xả thải: 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của Trạm XLNT sinh hoạt 5 m3/ngày đêm đạt 

QCĐP 01 – 2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt tỉnh Hưng 

Yên (K= 1,2 và KHY = 0,9) 

 Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải là mương thoát nước của thôn Tạ Trung ở vị trí Tây Bắc 

của Nhà máy 

 Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

 Bể tự hoại 3 ngăn  

Nước thải xí tiểu: từ bồn cầu, tiểu, các thiết bị vệ sinh... dẫn vào bể tự hoại để xử lý  
sơ bộ trước khi dẫn vào Trạm XLNT tập trung. 

Nhà máy đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn với dung tích mỗi bể là 8m3 đặt ngầm dưới 
các nhà vệ sinh. 

 

Hình 10: Bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 
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  Bể tự hoại nằm dưới đất hình chữ nhật được chia làm 3 ngăn: ngăn 1 điều hòa, 

lắng, phân hủy sinh học; ngăn 2 lắng, phân hủy sinh học; ngăn 3 lắng, chảy tràn. 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại rất đơn giản. Khi các chất thải được xả xuống 

bể tự hoại, được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng 

dưới tác động của vi khuẩn yếm khí, cặn được phân hủy thành các chất khí và khoáng hòa tan. 

Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 30- 35% theo BOD và 50 - 55% đối với cặn lơ 

lửng. 

 Bể tách dầu mỡ 

 

Hình 11: Bể tách dầu mỡ 

Hiệu quả tách mỡ của bể đạt 65%. Bể được chia thành 3 vùng: vùng chứa mỡ nổi, 

vùng chứa nước trong và vùng chứa cặn. Ống dẫn nước thải vào bể có hình chữ T để ngăn 

không cho dầu mỡ nổi theo nước trong ra khỏi bể. 

Công ty đã xây dựng 01 bể tách dầu với thể tích là 2m3 đặt ngầm tại khu nhà ăn. 

Nước sau khi qua bể tách dầu mỡ được dẫn về Trạm XLNT tập trung của Nhà máy. 

 Trạm xử lý nước thải công suất 5m3/ngày đêm 

Nhà máy đã xây dựng 01 Trạm xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR  với 
công suất 5m3/ngđ đặt tại phía Tây Bắc của Nhà máy. Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 
01:2019/HY. 

Công nghệ xử lý nước thải do Công ty TNHH Đầu tư xây lắp môi trường Việt Nam 
(EIC) thiết kế, thi công.  

Sơ đồ công nghệ Trạm XLNT công suất 5m3/ngđ như sau:  
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Hình 12: Sơ đồ Trạm XLNT công suất 5m3/ngđ 

- Thuyết minh công nghệ 

(1) Bể thu gom 

Toàn bộ nước thải của Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quảng Lộc được thu gom tách 

nước mưa và được bơm về bể thu gom, nước thải ở đây được bơm chuyển sang bể sinh 

học thiếu khí. 

(2) Bể sinh học thiếu khí 

Tại bể thiếu khí duy trì điều kiện thiếu oxy để vi sinh vật thiếu khí thực hiện quá 
trình khử nitrat sinh ra từ quá trình xử lý hiếu khí. 

Bên cạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi khuẩn hiếu khí 
Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hóa NH3 thành Nitrit và cuối cùng thành Nitrat. Các 
phương trình phản ứng như sau: 
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Vi khuẩn Nitrosomonas: 

Vi khuẩn Nitrobacter: 

Trong bể xử lý sinh học cũng diễn ra quá trình khử nitơ (denitrifiction) từ nitrat 

thành phần nitơ dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn 

môi trường. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan tới quá trình oxi hóa sinh học của nhiều 

cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì 

dùng oxi. Trong điều kiện thiếu oxi diễn ra phản ứng khử nitơ: 

 

 

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 – 

80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 

0,42 gN- NO3
-/g MLSS.ngà, tỷ số F/M càng cao thì tốc độ khử nitơ càng lớn. Nước thải 

sau khi xử lý trong bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể hiếu khí 1. 

(3) Bể hiếu khí 1, 2 

Trong bể hiếu khí, quá trình xử lý sinh học hiếu khí diễn ra nhờ vào lượng oxy hòa 

tan trong nước, một lượng oxy thích hợp được cung cấp cho bùn hoạt tính để phân hủy các 

chất hữu cơ có trong nước thải. Hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ được sử dụng để duy trì 

sự sống của vi sinh vật, vì vậy chỉ có một lượng nhỏ bùn hoạt tính được sinh ra. 

Quá trình xử lý sinh học hiếu khí nước thải gồm ba giai đoạn sau: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2                       CO2 + H2O +  ∆H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                       Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C7H5 NO2 - ∆H 

Phân hủy nội bào: 

C7H5 NO2 + 5O2                       5CO2 + 2H2O + NH3 ± ∆H 

Các quá trình xử lý sinh học bằng phương pháp hiếu khí có thể xảy ra ở điều kiện 

tự nhiên hoặc nhân tạo. Trong các công trình xử lý nhân tạo, người ta tạo điều kiện tối ưu 

cho quá trình oxy hóa sinh hóa nên quá trình xử lý có tốc độ và hiệu suất cao hơn rất nhiều. 

Tùy theo trạng thái tồn tại của vi sinh vật, quá trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo có thể 

chia thành: 

- Xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng chủ yếu được sử 

dụng để khử chất hữu cơ chứa carbon như quá trình bùn hoạt tính, hồ làm thoáng, bể phán 

NH4
+ + O2 → NO2

- + H+ + H2O 

NO2
- + O2 → NO3

- + H+ + H2O 

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

Enzyme 

Enzyme

Enzyme 
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ứng hoạt động gián đoạn, quá trình lên men phân hủy hiếu khí. Trong số quá trình này, quá 

trình bùn hoạt tính là quá trình phổ biến nhất. 

(4) Bể lọc màng Menbrane (màng MBR) 

Nước thải từ bể hiếu khí sẽ tự chảy sang bể lọc sinh học ở đây sẽ diễn ra quá trình 

xử lý vi sinh hiếu khí vẫn hoạt động mạnh và tại đây hệ thống màng lọc sinh học sẽ lọc hút 

nước trong ra. Nước sau khi được xử lý chuyển về bể khử trùng. 

Bùn ở bể màng lọc sẽ được bơm tuần hoàn trở về bể sinh học vi sinh thiếu khí để 

duy trì chức năng sinh học và giữ nồng độ bùn. Phần bùn sinh học dư được bơm hút đi 

chôn lấp hợp vệ sinh. 

(5) Bể khử trùng 

Nước thải sau khi vào bể khử trùng được bơm định lượng hóa chất Clorine để khử 

trùng nước thải đạt các tiêu chuẩn nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải QCĐP 

01:2019/HY trước khi xả ra mương thoát nước của thôn. Dung dịch hóa chất sử dụng cho 

công đoạn khử trùng (lấy theo điều 6.20.3 TCXD-51-84). 

Bảng 7: Khối lượng hóa chất sử dụng cho công đoạn khử trùng 

STT Tên hóa chất Liều lượng sử dụng 

1 Clorine 0,15 kg/ngày 

 (6) Bùn 

Bùn lắng dưới đáy bể được bơm hút đi chôn lấp hợp vệ sinh. 

- Các thông số kỹ thuật của Trạm xử lý nước thải: 

 Quy mô, công suất: công suất xử lý lớn nhất là 5 m3/ngđ. 

 Chế độ vận hành: Liên tục 

 Chất lượng nước sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY (hệ số  H=1,2 v KHY= 0,9). 

Thông số của các bể xử lý như sau: 
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Bảng 8: Thông số các bể xử lý của Trạm XLNT 

ST Tên bể 

Số 

lượng 

(bể) 

Thể tích 

xây 

dựng 

(m3) 

Thể tích 

chứa 

nước (m3) 

Thời 

gian lưu 

nước 

(giờ) 

Vật liệu 

xây dựng 

Xuất 

xứ 

1 Bể thu gom 01 1,8 1 5 
BTCT, 

xây gạch 

Đài 

Loan 

2 
Bể sinh học 

thiếu khí 
01 3,6 3,4 17 

BTCT, 

xây gạch 

Việt 

Nam 

3 
Bể sinh học 

hiếu khí 1 
01 3,6 3,4 17 

BTCT, 

xây gạch 

Đài 

Loan 

4 
Bể sinh học 

hiếu khí 2 
01 3,6 3,4 17 

BTCT, 

xây gạch 

Đài 

Loan 

5 
Bể Màng 

lọc 
01 3,6 2 10 

BTCT, 

xây gạch 

Đài 

Loan 

6 
Bể khử 

trùng 
01 1,8 1,6 8 

BTCT, 

xây gạch 

Mỹ 

 

- Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn 

Nước thải sau xử lý của Nhà máy được xả ra mương thoát nước của thôn Tạ Trung 

phía Tây Bắc của Nhà máy. Thông số nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý 

thải ra môi trường được xử lý đạt QCĐP 01:2019 – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải công nghiệp (H = 1,2 và KHY = 0,9) 

- Hóa chất và chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt 

 Hóa chất khử trùng: Sử dụng Clorine viên nén để khử trùng nước thải, 4 ngày 

bỏ sung 3 viên, mỗi viên 200g. 

Chi phí điện năng: 
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Bảng 9: Chi phí điện năng của Trạm XLNT 

TT 
Thiết bị tiêu thụ 

điện 

Công suất 
lắp đặt 
(kW) 

Công suất 
tiêu thụ 

(kW) 

Thời gian 
sử dụng 

(giờ/ngày) 

Điện năng 
thực tế sử 

dụng 1 
ngày 

1 Bơm bể thu gom 0,2 x 1 0,2 x 1 5 1 

2 Máy thổi khí 1,1 x 1 1,1 x 1 12 13,2 

3 Bơm hóa chất 0,2 x 1 0,2 x 1 15 3 

4 Bơm bùn tuần hoàn 0,2 x 1 0,2 x 1 5 1 

5 Bơm màng 0,75 x 10 0,75 x 10 10 7,5 

6 
Tổng điện năng tiêu 
thụ 

2,45 kW 2,24 kW  24,7 

7 Đơn giá 1 kwh điện (VNĐ/1kwh điện) 2.000 

8 Chi phí tiền điện cho một ngày xử lý (VNĐ/ngày) 49.400 

(Hồ sơ bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải được đính kèm tại phụ lục của 
báo cáo).  

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI  

3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải lò hơi 

3.2.1.1. Công trình thu gom khí thải lò hơi 

Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy chủ yếu từ hệ thống 

lò hơi. Hiện nay nhà máy đang vận hành 01 lò hơi hoạt động với công suất 3000Kg/h, sử 

dụng nguyên liệu củi ép, khí thải phát sinh được xử lý qua bể nước, sử dụng khoảng 50 tấn 

cùi ép/tháng. Quy trình xử lý khí thải lò hơi như sau: Khí thải Cyclon chùm lọc bụi khô -> 

Quạt hút khói -> Bể chứa nước & xử lý bụi -> Buồng phun sương xử lý bụi -> Ống thoát 

khí cao 12m D0,4m. Khí thải đạt QCVN 19:2019/BTNMT cột B, Kp= 1,0 và Kv= 1,0 trước 

khi thải ra ngoài môi trường.  
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Hình 13: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

3.2.1.2. Thuyết minh quy trình xử lý khí thải lò hơi 

Hiện nay Nhà máy đang sử dụng 01 lò hơi hoạt động với công suất 3 tấn hơi/giờ với 

nhiên liệu sử dụng là củi ép khoảng 50 tấn/tháng. Khí thải lò hơi sau khi được dẫn qua hệ 

thống xử lý bụi, khí thải sẽ được thoát ra ngoài môi trường qua ống khí với chiều cao 12 

m và đường kính miếng ống xả 0,4 m. Công suất xử lý lớn nhất của hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi của Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển  chăn nuôi Quảng 

Lộc là 14.000 m3/h. Quy trình xử lý bụi và khí thải của lò hơi như sau: 

Khí thải lò hơi sau khi qua hệ thống trao đổi nhiệt, nhiệt độ khí giảm xuống còn 

2000C. Khí thải sau khi được giảm nhiệt độ được hút qua hệ thống Cyclon tổ hợp để tách 

tro, bụi trong khí thải, hiệu suất tách tro, bụi của Cyclon đạt 98%. Khí thải sau khi tách tro, 

bụi được dẫn qua tháp khử bụi ướt bằng nước để xử lý bụi và các khí thải còn lại trước khi 

thải ra môi trường. 

Hệ thống dập bụi ướt hoạt động theo nguyên lý ly tâm, kết hợp với sự phun nước 

ngược dòng với dòng khói, bụi, lắng bụi bằng trọng lực, va đập bụi với mặt nước. Sau khi 

qua tháp hấp thụ, nhiệt độ khí giảm xuống còn 1000C. Khí thải sau xử lý của hệ thống đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 
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bụi và chất vô cơ (Cột B, KP = 1,0), sẽ được thoát ra ngoài ống khói cao 12 m và đường 

kính là 0,4 m. 

-  Các thông số kỹ thuật của lò hơi 

Bảng 10: Các thông số kỹ thuật của lò hơi 

Thiết bị Thông số kỹ thuật của lò hơi 

Bệ móng lò hơi 
- Bệ móng lò hơi được đúc bằng BTCT M250, đan 02 lớp 

sắt D10-A150. 

- Tải trọng tĩnh đặt trên bệ= 15 tấn. 

Lò hơi 
BKMTC/W 
3000-8 

- Cửa cào tro: 02 cửa: KT 440x290 mm, thép SS400 £4. 
- Bộ lấy tín hiệu mức nước: 01 bộ cọc nước bằng Inox. 

- Cụm ống thủy sáng (02 cụm): kính ống thủy L320. 
- Ống góp hơi trên (01 ống): ống thép C10, d168, £6. 

- Thân lò (01 thân): thép SS400 £10, d1650. 

- Ống góp nghiêng (04 ống): ống thép C10, d114, £4,5. 
- Cửa cấp liệu (02 cửa): KT 780 x 590 x 140, gang dẻo. 

- Lớp cách nhiệt (01 hệ): bông thủy tinh. 
- Cửa cấp gió (02 cửa): KT 290 x 290 mm, thép SS400 £2. 

- Ống nước xuống (02 ống): ống thép C10, d159, £6. 
- Ống xả đáy định kỳ (01 ống): DN150. 

- Cửa vệ sinh elip (02 cái): KT 210 x 190mm, thép SS400 
£16. 

- Mặt sàng sau (01 cái): Thép SS400 £12, d1630. 

- Cửa vệ sinh ống lửa (01 cửa): Thép SS400 £8. 

- Hộp khói: Thép SS400 £6. 
- Cửa người chui Elip (01 cửa): KT 450 x 370 mm, thép 

SS400 £16. 

- Ống lửa (185 ống): sử dụng ống thép C10, d15 £3,9, 
L3525. 

- Hệ cầu thang, lan can và sàn thao tác (01 hệ): sử dụng thép 
định hình. 

- Hộp thoát khói (01 cái): sử dụng thép SS400 £6, d480. 
- Ống góp hơi bên trên (01 ống): sử dụng ống thép d140, 

£6. 

- Buồng đốt (01 buồng): ghi cố định. 
- Ống góp ngang trước (01 ống): sử dụng ống thép d114, 
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Thiết bị Thông số kỹ thuật của lò hơi 

£4,5. 

- Khung lò (01 bộ): sử dụng théo hình I150, U160. 

Cyclone lọc bụi 
- Có chiều cao 3.050 mm. 

- Vật liệu: Thép CT3 dày 3mm 

Buồng phun 
sương 

- Vật liệu chế tạo: ống inox 304 D27 dày 2mm (12 ống). 
- Vật liệu chế tạo: ống inox 304 D42 dày 3mm (01 ống 

giữa). 
- Quy cách: Khoan 8 dãy lỗ D2,5 theo chu vi. 

 

Bể dập bụi 

- Bể dập bụi đúc bằng BTCT M200. 
- Ống xả bùn D76 và D34: Sử dụng một đầu gai ngoài bằng 

ống kẽm để gắn van gạt đồng. 
- Ống cấp nước phun sương D42: Sử dụng một đầu gai 

ngoài bằng ống kẽm D49. 

Bệ  móng quạt 
khói 

- Bệ móng được đúc bằng bê tông cốt thép M250. 

- Kết cấu đảm bảo vững chắc vì thiết bị có độ rung lớn. 

Quạt khói 11KW 

- Vật liệu chế tạo: thép CT3 dày 6mm và 4mm U120. 
- Vòng bi 311= 2 vòng. 

- Balie 311= 2 bộ. 

- Buly 3 rãnh B d180/d42= 1 cái- gắn trên trục động cơ. 
- Buly 3 rãnh B d150/d42= 1 cái- gắn trên trục quạt. 

- Sắt đặc d70= 710mm. 
- Ống thép làm May ơ và tản nhiệt d89/35= 150mm. 

- Động cơ 11kW- 1450v/p. 
- Dây coroa B72= 3 sợi. 

Bệ móng ống khói 

- Bệ móng ống khói được đúc bằng BTCT M250. 

- Lớp lót dày 100mm đá 2x4. 
- Đặt sẵn 4 bulong móng M18. 

- Đơn vị thi công, thiết kế: 

 Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa Miền Trung 

 Địa chỉ: số 69 Tản Đà, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. 

 Điện thoại: (0236) 365.5319                
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3.2.1.3. Các hóa chất sử dụng 

Theo số liệu trong quá trình vận hành của Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn 

dinh dưỡng phát triển chăn nuôi sử dụng 0,8 kg/1-2 ngày dung dịch hấp thụ là  NaOH để 

xử lý và được điều chỉnh theo chỉ số pH: dung dịch ban đầu có pH khoảng 11-12, khi pH 

giảm xuống <5 thì bổ xung thêm hóa chất. 

Bảng 11: Danh mục hóa chất sử dụng cho lò hơi 

STT Tên hóa chất Khối lượng sử dụng Tần suất 

1 NaOH (0,5 – 1%) 0.8 kg 1 – 2 ngày/lần 

3.3. CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG  

3.3.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường 

Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường của Nhà máy sản xuất thuốc thú y và 

thức ăn dinh dưỡng phát triển  chăn nuôi Quảng Lộc. 

- CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm 

việc tại Công ty. Thành phần bao gồm: giấy, thức ăn thừa, túi nilon… 

- Bùn thải phát sinh từ Trạm xử lý nước thải 

- Bùn cặn phát sinh từ hệ thống lò hơi. 

Bảng 12: Danh mục chất thải rắn thông thường phát sinh của Nhà máy 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại Số lượng 

(kg/năm) Rắn Lỏng Bùn 

1 Chất thải sinh hoạt √   5.000 

2 Tro, xỉ than √   10.000 

3 
Bùn cặn phát sinh từ hệ 

thống lò hơi 
 

 
√ - 

Tổng khối lượng    15.000 

3.3.2. Biện pháp thu gom 

+ Khu vực văn phòng: đặt 01 thùng loại nhỏ dung tích 20 lít. 
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+ Khu vực nhà ăn: 02 thùng loại 120 lít để chứa CTR phát sinh: 01 thùng để chứa 

rác hữu cơ như thức ăn thừa, phần thừa rau củ quả…; 01 thùng chứa rác thải vô cơ như túi 

nilon, chai lọ… 

 + Hàng ngày, nhà máy sẽ bố trí công nhân thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt từ các 

thùng về kho chứa. Công ty thuê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý: 

Nhà máy đã xây dựng một (01) khu lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường có diện tích 25 m2 . Kho chứa chất thải rắn thông thường, chất thải 

rắn sinh hoạt có kết cấu: móng BTCT, nền láng xi măng và vật liệu chống thấm, tường xây 

gạch, kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tôn lượn sóng. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI  

Trong quá trình vận hành của Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng 

phát triển  chăn nuôi Quảng Lộc phát sinh một số loại chất thải nguy hại như bóng đèn 

huỳnh quang thải, dầu thải, găng tay, giẻ lau dính dầu, bùn thải…Tổng khối lượng chất 

thải nguy hại phát sinh khoảng 870 kg/năm. 

Hiện nay Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quảng Lộc đã được Sở Tài nguyên vầ Môi 

trường tỉnh Hưng Yên cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số 

QLCTNH: 33.000296.T (Cấp lần thứ nhất). 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành được thu gom theo đúng quy 

định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Nhà máy có khu vực lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, có biển báo CTNH theo 

TCVN 6707:2009. Hiện tại Công ty có ký hợp đồng với công ty CP môi trường công nghệ 

cao Hòa Bình để thu gom và xử lý. 

Bảng 13: Khối lượng chất thải nguy hại 

STT Chủng loại chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn Kg/năm 20 16 01 06 
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STT Chủng loại chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

2 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn Kg/năm 100 18 02 01 

3 Sáp và mỡ đã qua sử dụng Rắn Kg/năm 300 07 03 06 

4 
Các loại nhiên liệu thải khác 

( bao gồm cả hỗn hợp ) 
Lỏng Kg/năm 50 17 06 03 

5 Hộp mực in Rắn Kg/năm 15 08 02 04 

6 Bùn thải xử lý nước thải Bùn Kg/năm 9.000 03 05 08 

7 

Chất thải lây nhiễm (bao 

gồm cả chất thải sắc nhọn: 

ống nghiệm và chai lọ 

đựng dược phẩm ) 

Rắn 

Kg/năm 

100 13 02 01 

8 

Hoá chất thải bao gồm 

hoặc có các thành phần 

nguy hại ( Sản phẩm thuốc 

dược phẩm hỏng, không 

đạt chất lượng ) 

Rắn/Lỏng Kg/năm 150 13 02 02 

Tổng khối lượng 9735 
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Hình 14: Công trình thu gom chất thải nguy hại của nhà máy 

 Giải pháp lưu trữ CTR nguy hại được đề xuất như sau: 

+ Khu vực sản xuất: đặt 01 thùng loại dung tích 20 lít có dán dãn cảnh báo và có 

nắp đậy. 

+ Hàng ngày, nhà máy sẽ bố trí công nhân thu gom thùng chứa rác về kho chứa. 

Công ty CP dinh dưỡng Quảng Lộc đã ký hợp đồng với Công ty CP môi trường Công nghệ 

cao Hòa Bình theo Hợp đồng số 151/2022/HĐK/HB-QL ngày 01/04/2022 để thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định. 

- Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý 

Nhà máy đã xây dựng một (01) khu lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 

35 m2 . Kho chứa chất thải nguy hại có kết cấu: móng BTCT, nền láng xi măng và vật liệu 

chống thấm, tường xây gạch, kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tôn lượn sóng, tránh nước mưa 

chảy tràn qua. 

Kho chứa chất thải nguy hại được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy cho khu 

lưu giữ CTNH theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải 

nguy hại; dán dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa với kích thước 30 cm mỗi chiều. 
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3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

Trong quá trình hoạt động của dây chuyền sản xuất của Nhà máy sẽ phát sinh tiếng 
ồn, rung tại khu vực xưởng sản xuất. 

-  Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2020/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

- Cụ thể: 

 Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55  Khu vực thông thường 

2 55 45  Khu vực đặc biệt 

 Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
 mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60  Khu vực thông thường 

2 60 55  Khu vực đặc biệt 

- Để giảm thiểu tiếng ồn:  

 Áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn, bố trí khoảng cách, 
trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành. 

  Tuân thủ các quy định bảo dưỡng định kỳ các thiết bị máy móc, thiết bị sản 
xuất. 

 Trang bị dụng cụ bảo hộ cá nhân chống ồn cho công nhân làm việc tại những bộ 
phận gây ồn như mũ chụp tai hoặc nút chống ồn đeo tai bằng chất dẻo. 

 Dùng bạt quây xung quanh vị trí gây ồn nhằm giảm thiểu cường độ ồn. 

- Biện pháp giảm thiểu độ rung: 

 Đào rãnh kỹ thuật quây xung quanh nguồn gây rung động giảm thiểu cường độ 
rung. 

 Tính toán thiết kế các móng, kệ máy có đủ khối lượng, chiều sâu để làm giảm 
độ rung của thiết bị. 

 Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động 
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3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố về hệ thống xử lý nước thải 

3.6.1.1. Biện pháp phòng ngừa 

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo đúng thiết kế 

kỹ thuật. 

Thường xuyên kiểm tra các hệ thống đường ống hệ thống để phát hiện và khắc phục 

sự cố kịp thời. Khi phát hiện đường ống có hiện tượng rò rỉ, cần kịp thời ngừng hoạt động 

của các thiết bị (bơm hoặc máy thối khí) để sửa chữa và khắc phục ngay. 

Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị dự phòng như máy bơm, máy khuấy,... 

Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị tại trạm XLNT. 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị và sửa chữa 

kịp thời khi xảy ra sự cố hỏng hóc. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải bị sự cố phải ngừng hoạt động hoặc chất 

lượng nước thải đầu ra chưa đạt QCĐP 01:2019/HY với hệ số K = 1,2 và KHY = 0,9 

Sau khi sự cố tại trạm XLNT được khôi phục hoạt động, Chủ dự án tiếp tục xả thải 

vào nguồn tiếp nhận. 

3.6.1.2. Biện pháp ứng phó 

Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

Nứt, vỡ đường 

ống thoát nước 

- Do sự cố sửa chữa; 

- Do sử dụng trong 

thời gian dài 

Nhanh chóng sửa chữa, thay thế hệ thống 

thoát nước thải khi phát hiện sự cố (ống 

PAC có khả năng chịu được va đập) 

Chất lượng nước 

thải xử lý không 

đảm bảo 

Hệ thống XLNT hoạt 

động kém chất lượng 

Kiểm tra và phân tích chất lượng mẫu 

nước thải định kỳ. Từ đó, có những biện 

pháp điều chỉnh và xử lý kịp thời các 

thông số vượt ngưỡng cho phép. 

Thường xuyên vệ sinh ống thoát nước. 

Bùn, cặn tại hố ga được nạo vét định kỳ 

vfa thu gom xử lý. 
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3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố về hệ thống xử lý khí thải 

3.6.2.1. Biện pháp phòng ngừa 

Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo kiến thức chuyên môn về 

nguyên lý và hướng dẫn sử dụng vận hành an toàn các công trình xử lý. 

Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện pháp 

khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra ngoài 

môi trường. 

 Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép bọc ống, 

van điều khiển, quạt hút,...Đồng thời thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng. 

Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng là tạo ra dự án để phát hiện sự cố một cách thấp nhất. 

3.6.2.2. Biện pháp ứng phó 

Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố Công ty sẽ tạm đừn hoạt động sản xuất và tìm 

nguyên nhân để khắc phục, sau khi khắc phục xong sự cố mới hoạt động sản xuất trở lại. 

Di tản công nhân khu vực xảy ra sự cố và cách ly khu vực xảy ra sự cố để không 

ảnh hưởng đến toàn khu vực cơ sở. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ 

3.6.3.1. Biện pháp phòng ngừa 

- Chủ dự án thường xuyên nhắc nhở, tập huấn về công tác PCCC và thoát nạn (có 

sự hướng dẫn của Công an PCCC) cho mọi đối tượng của Nhà máy. 

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

huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Vận hành các máy móc thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra sự an toàn hệ thống đường dây điện, tình trạng hoạt động 

của máy móc thiết bị để gia hạn tối đa sự cố chập điện, cháy nổ. 

- Tại khu vực lưu trữ nguyên vật liệu, hóa chất không bố trí ổ cắm điện để tránh tình 

trạng chập điện gây cháy nổ. 

- Lắp đặt các thết bị chống cháy như bình cứu hỏa cầm tay. Các thiết bị này được 

đặt ở trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. 
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- Thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động đối với toàn bộ 

diện tích nhà xưởng, nhà kho theo đúng quy định. 

- Nước cấp cho cứu hỏa được lấy trực tiếp từ các họng cứu hỏa cạnh nhà xưởng đặt 

tại các vị trí thích hợp thuận tiện cho công trình. 

- Các bảng tiêu lệnh PCCC phải được gắn ở những nơi có nguy cơ gây cháy nổ cao. 

- Thiết kế hệ thống chống sét theo đúng quy định của nhà nước. 

3.6.3.2. Biện pháp ứng phó 

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

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

tắt đám cháy; 

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

hoạt động sản xuất; 

- Di tản mọi người ra khỏi khu vực đám cháy; 

- Thông báo cho đơn vị cảnh sát chữa cháy, đơn vị y tế gần nhất; 

- Nếu có người mắc kẹt trong khu vực đám cháy phải tổ chức thực hiện giải cứu và 

đưa người mắc kẹt ra ngoài. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án: “Nhà máy sản xuất thuốc thú 
y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi ” 

 

 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc                                                        50 
 

 

Hình 15: Hồ nước phục vụ cho PCCC 

 

Hình 16: Hệ thống PCCC của nhà máy 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự an toàn lao động 

3.6.4.1. Biện pháp phòng ngừa 

Để tránh các sự cố tai nạn lao động không đáng có xảy ra, chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa và khắc phục các sự cố như sau: 

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

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

nhóm vi phạm; 

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

thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

- Hạn chế sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm việc;  

- Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc cho người mới được tuyển dụng; 

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân; 

- Kiểm tra thiết bị an toàn, gương chiếu hậu của phương tiện vận tải để tránh các tai 

nạn không dáng có xảy ra. 
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3.6.4.2. Biện pháp ứng phó 

Khi sự cố xảy ra tùy theo mức độ của tai nạn mà thực hiện các biện pháp ứng phó 

khác nhau nhưng về cơ bản qua các bước sau: 

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

và thông báo cho giám đốc sản xuất hoặ trưởng bộ phận sản xuất để cho dừng hoạt động 

và thực hiện thao tác cứu chữa người bị nạn. 

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

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

động bị tai nạn khi chưa có sự chăm sóc của y bác sỹ. Khi xảy ra tại nạn cần phải kiểm tra:  

Kiểm tra nạn nhân có bị chảy máu, gãy xương, nôn hay không. 

Kiểm tra nạn nhân có còn tỉnh táo, còn thở, mạch còn đập hay không. 

3.6.5. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

 Giảm thiếu tác động do ô nhiễm nhiệt 

Để giảm nhiệt độ trong nhà xưởng sản xuất, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 

Bố trí nhà xưởng thông thoáng tự nhiên: Thiết kế nhà xưởng cao ráo, thông thoáng 

cần thiết để lưu thông không khí giữa khu vực sản xuất và môi trường xung quanh. Nguyên 

lý của phương pháp này được mô tả như sau: 

 

Hình 17: Nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 

Nhà máy bố trí các hệ thống thông gió cục bộ tại tất cả các vị trí làm việc của công 

nhân (quạt trục công nghiệp, quạt bàn, quạt trần).  
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Bố trí thông gió tự nhiên bằng cửa sổ và cửa chính: Sử dụng quạt hút gió công 

nghiệp có công suất lớn tại nhà xưởng sản xuất, không khí được lưu thông trong và ngoài 

xưởng, nhằm ổn định các thông số vi khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, bụi,… 

 

 

 

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 

3.7.1. Các nội dung thay đổi 

Bảng 3. 1. Các nội dung thực hiện thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

STT 

Quyết định phê 

duyệt ĐTM số 

05/QĐ-STNMT 

Nội dung thay đổi 

so với QĐ phê 

duyệt ĐTM 

Ghi chú 

1 

Nhà máy có dây 

chuyền  sản xuất 

thuốc thú y 

Nhà máy không sản 

xuất thuốc thú y 

Do thay đổi chiến lược kinh 

doanh của Chủ dự án trong thời 

gian đi vào hoạt động nhà máy đã 

không đầu tư  thực hiện dây 

chuyền sản xuất thuốc thú y và 

chỉ tập trung vào sản xuất thức ăn 

chăn nuôi. 

2 

Sử dụng than cho 

hoạt động của nồi 

hơi 

Nhà máy sử dụng củi 

ép thay thế cho than 

trong quá trình hoạt 

động của nồi hơi 

Do trong thời gian hoạt động, 

Nhà máy thấy nhiên liệu từ củi dễ 

sử dụng hơn là than. Trên thực tế 

cho thấy củi có giá thành thấp hơn 

than.  

QUẠT  HÚT 

THÔNG GIÓ Không khí thải 

ra ngoài 

Không khí từ các 

phân xưởng sản 

xuất 
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3 
Không có trong 

ĐTM 

Lắp đặt bổ sung thêm 

01 hệ thống lọc bụi 

túi vải để xử lý bụi, 

khí thải tại công đoạn 

nghiền, phối trộn 

Do đây là dây chuyền thiết bị 

mới, lúc đầu Nhà máy có đề xuất 

sử dụng 1 hệ thống xử lý bụi thập 

trung là tháp hấp thụ qua lớp đệm 

(hạt nhựa plastic), khi lập ĐTM 

phía chủ đầu tư có thiếu sót. Sau 

khi xem xét bố trí hệ thống và 

được Hội đồng thẩm định ĐTM 

khuyến cáo nên tách riêng mỗi 

thiết bị một hệ thống xử lý riêng 

cho đảm bảo quá trình xử lý khí, 

bụi thải được an toàn và hiệu quả. 

4 
Không có trong 

ĐTM 

Hệ thống cyclon 

trong quá trình ép 

viên 

3.7.2. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi 

Thay đổi được trình bày trên không làm thay đổi tổng công suất của dự án đã được 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; không làm thay đổi 

công nghệ sản xuất sản phẩm chính; không thay đổi công nghệ xử lý chất thải của Dự án 

có khả năng tác động xấu đến môi trường, không làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng 

xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

Do đó, thay đổi này chưa đến mức phải thực hiện lập lại báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 10/01/2022. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

Nước thải Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc phát sinh từ một nguồn chính: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh và khu ăn uống của khoảng 30 cán 

bộ công nhân viên, thành phần có chứa cặn bã, các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, các chất 

dinh dưỡng và vi sinh vật.  

- Nhà máy không phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động sản xuất. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa  

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 5 m3/ngày đêm 

4.1.3. Dòng nước thải  

 Nước thải sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2019/HY được 

xả ra môi trường tại điểm xả thải  ra mương thoát nước ở phía Tây Bắc của Nhà máy. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải  

Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau Hệ thống  xử lý, xả ra môi 

trường phải đạt QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh 

hoạt tỉnh Hưng Yên (K = 1,2, Khy = 0,9). Các thông số cụ thể như sau:  

Các thông số cụ thể như sau:  
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Bảng 14: Thông số và nồng độ giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải 

 TT Thông số Đơn vị 
QCĐP 01:2019/HY 

( K=1,2, KHY = 0,9) 

1  Amoni mg/l - 

2  pH  -  6 - 9  

3  BOD5 (20oC)  mg/l  30  

4  COD  mg/l  75  

5  Chất rắn lơ lửng  mg/l  50  

6  Nitrat mg/l  -  

7  Dầu mỡ động thực 

vật  

mg/l  10  

8  Phosphat mg/l  6  

9  Chất hoạt động bề 

mặt  

mg/l  5  

10  Sắt   mg/l  -  

11  Cadimi  mg/l  0,05  

12  
Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/l  5  
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4.1.5. Nguồn tiếp nhận nước thải  

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là: Mương  thoát nước ở phía sau theo hướng 

Tây Bắc của Nhà máy 

4.1.6. Vị trí xả nước thải  

Tọa độ địa lý vị trí xả nước thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 

3o) như sau: X = 2295511,97 (m), Y = 557552,65 (m).  

4.1.7. Phương thức xả nước thải  

Nước thải sau khi xử lý tự chảy vào nguồn tiếp nhận. 

4.1.8. Chế độ xả nước thải  

Chế độ xả nước thải là xả liên tục, 24/24h hàng ngày. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI  

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi  

trong quá trình hoạt động phát sinh bụi, khí thải từ hệ thống lò hơi của Nhà máy. 

4.2.2. Lưu lượng khí thải  

Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép: 14.000  m3/giờ. 

4.2.3. Dòng khí thải  

Chủ dự án đề nghị cấp phép 01 dòng khí thải từ lò hơi sau xử lý của Công ty 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải  

Chất lượng khí thải sau xử lý phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể: 

- QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ ( Cột B, Kp=1, Kv=1)  

Bảng 15: Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép đối với khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 
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STT Chất ô nhiễm Đơn vị QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) 

2 SO2 mg/Nm3 500 

3 NOx mg/Nm3 850 

4 CO mg/Nm3 1000 

4.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

Vị trí điểm xả khí thải của nhà máy tại hệ thống máy phun bi của nhà máy. Tọa độ 

địa lý vị trí xả khí thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o) như sau: X 

= 2295549,98 (m) Y = 557594,80 (m).  

4.2.6. Chế độ xả khí thải 

Chế độ xả khí của Nhà máy: Gián tiếp theo phương thức cưỡng bức. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn  

- Nguồn số 01: Từ thiết bị máy móc sản xuất, nồi hơi, công đoạn nghiền, ép 

- Nguồn số 02: Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào Nhà máy 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiềng ồn, độ rung 

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

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

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

- Tiếng ồn 

Bảng 16:  Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT Từ 6-21 giờ (dBA) 
Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần số quan 

trắc định kì 
Ghi chú 

1 55 45 - Khu vực đặc biệt 

2 70 55 - Khu vực thông 
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thường 

- Độ rung 

Bảng 17: Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc độ rung cho phép, dB 
Tần số quan 

trắc định kì 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 60 55 - Khu vực đặc biệt 

2 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT 

THẢI NGUY HẠI 

4.4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 

- Công trình, hệ thống thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại:  

Công ty đã xây dựng kho lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích 35 m² có sàn lưu trữ 

kín, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che tránh mưa, 

nền cứng, có hố phòng chống sự cố tràn đổ CTNH. 

- Mã chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh 

Bảng 18: Khối lượng và chủng loại chất thải nguy hại của Công ty 

STT Chủng loại chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn Kg/năm 20 16 01 06 

2 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn Kg/năm 100 18 02 01 

3 Sáp và mỡ đã qua sử dụng Rắn Kg/năm 300 07 03 06 

4 
Các loại nhiên liệu thải khác 

( bao gồm cả hỗn hợp ) 
Lỏng Kg/năm 50 17 06 03 
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STT Chủng loại chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

5 Hộp mực in Rắn Kg/năm 15 08 02 04 

6 Bùn thải xử lý nước thải Bùn Kg/năm 9.000 03 05 08 

7 

Chất thải lây nhiễm (bao 

gồm cả chất thải sắc nhọn: 

ống nghiệm và chai lọ 

đựng dược phẩm ) 

Rắn 

Kg/năm 

100 13 02 01 

8 

Hoá chất thải bao gồm 

hoặc có các thành phần 

nguy hại ( Sản phẩm thuốc 

dược phẩm hỏng, không 

đạt chất lượng ) 

Rắn/Lỏng Kg/năm 150 13 02 02 

Tổng khối lượng 9735 

- Phương thức xử lý: Công ty thuê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý theo Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT. 

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

- Nguồn phát sinh 

Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường của Nhà máy sản xuất thuốc thú y và 

thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi bao gồm: 

-  Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhà 

xưởng; 

- Bùn thải phát sinh từ hoạt động xử lý nước thải; 

- Bùn cặn phát sinh từ hệ thống lò hơi. 

- Chất thải rắn thông thường từ hoạt động sản xuất như bao bì, giấy,… 

- Khối lượng phát sinh 
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Bảng 19: Khối lượng phát sinh chất thải rắn thông thường 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại Số lượng 

(kg/năm) Rắn Lỏng Bùn 

1 Chất thải sinh hoạt √   5.000 

2 Tro, xỉ than √   10.000 

3 
Bùn cặn phát sinh từ hệ 

thống lò hơi 
 

 
√ - 

Tổng khối lượng    15.000 

- Công trình, hệ thống thiết bị lưu giữ: 

a) Xử lý CTR sinh hoạt 

Toàn bộ lượng rác thu gom, lưu trữ trong thùng to, bố trí cạnh nhà ăn, văn phòng 

của nhà máy. Lượng rác thải phát sinh tương đối lớn. Nhà máy bố trí khoảng 02 thùng rác 

loại 120 lít đặt cạnh nhà bếp ăn; 01 thùng để chứa rác hữu cơ như thức ăn thừa, phần thừa 

rau củ quả…; 01 thùng chứa rác thải vô cơ như túi nilon, chai lọ…. Hằng ngày, nhân viên 

vệ sinh sẽ thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt trước cổng công ty để đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định 

b)Xử lý  CTR  sản xuất 

- Các loại CTR sản xuất của Dự án được xử lý như sau: 

- Xỉ than: bán lại cho các cơ sở sản xuất gạch xỉ hoặc xử lý như phế liệu xây dựng. 

- CTR loại này sẽ được phân loại, bán cho các đơn vị tái xử dụng hoặc thu gom 

cùng rác thải sinh hoạt. 

Nhà máy đã xây dựng một (01) khu lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường có diện tích 25 m2. Kho chứa chất thải rắn thông thường, chất thải 

rắn sinh hoạt có kết cấu: móng BTCT, nền láng xi măng và vật liệu chống thấm, tường xây 

gạch, kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tôn lượn sóng. 

- Phương thức xử lý: Công ty thuê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý theo Thông 

tư 02/2022/TT - BTNMT.  
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CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1.  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN 

5.1.2. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Để đảm bảo có thể đánh giá được tốt nhất hiệu quả xử lý của các công trính xử lý chất thải của nhà máy, Công ty Cổ phần dinh 

dưỡng Quảng Lộc dự kiến tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm như sau: 

- Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm các công trình của dự án: sau 5 ngày kể từ khi có thông báo vận hành thử nghiệm từ Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 75 ngày. 

Bảng 20: Tiến độ dự kiến thực hiện quá trình vận hành thử nghiệm 

 
TT 

 
Nội 

dung 

Thời gian vận hành thử nghiệm (80 
ngày) 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

I. Giai đoạn điều chỉnh hiệu
 suất  từng công đoạn 

                 

              

- Lấy mẫu 01 lần vào ngày thứ 75                   

II Giai đoạn vận hành ổn 
định của từng công trình 
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- Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm của Dự án được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 21: Thời gian dự kiến của quá trình vận hành thử nghiệm 

TT 
Công trình xử lý 

chất thải 

Số lượng 

công trình 

Thời gian và công suất dự kiến khi bắt đầu 

giai đoạn VHTN 

Thời gian và công suất dự kiến đạt được khi 

kết thúc VHTN 

1 
Hệ thống xử lý khí thải từ 

lò hơi 
1 

- Thời gian: 01/09/2022 

- Tổng công suất: Q = 14.000 m3/h 

- Thời gian: 18/11/2022 

- Tổng công suất: Q =  14.000m3/h 

2 Hệ thống xử lý nước thải 1 
- Thời gian: 01/09/2022 

- Tổng công suất: Q = 5 m3/h 

- Thời gian: 18/11/2022 

- Tổng công suất: Q = 5 m3/h 

Ghi chú: Thời gian vận hành thử nghiệm trên đây chỉ là thời gian dự kiến. Trường hợp thay đổi về thời gian, Chủ dự án sẽ thông báo kế 

hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan cấp Giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm các công trình. 

5.1.3. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 

5.1.2.1. Chi tiết kế hoạch lấy mẫu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của các công trình xử lý khí thải: 

Bảng 22: Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của các công trình xử lý khí thải 
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STT 
Vị trí lấy mẫu 

khí thải  

Số lượng 

vị trí xả 
Các thông số Tần suất quan trắc 

Số lượng mẫu 

(mẫu/đợt/vị trí xả) 
Quy chuẩn so sánh 

1 

Hệ thống xử lý 

khí thải từ lò 

hơi 

1 
Bụi , CO, 

NOX, SO2 
01 đợt vào ngày thứ 75 01 mẫu 

QCVN 19:2009/BTNMT 

 

- Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý khí thải: 

Bảng 23: Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý khí thải 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu khí thải  

Số lượng 

vị trí xả 

Các 

thông 

số 

Tần suất quan trắc 
Số lượng mẫu 

(mẫu/đợt/vị trí xả) 
Quy chuẩn so sánh 

1 

Hệ thống xử 

lý khí thải từ 

lò hơi 

1 

Bụi , 

CO, 

NOX, 

SO2 

01 ngày/lần, tiến hành lấy 

mẫu trong 03 ngày liên tiếp 

đối với mẫu khí thải sau xử 

lý: Từ ngày: 15/11/2022- 

18/11/2022 

01 mẫu 
QCVN 19:2009/BTNMT 

 

Ghi chú:  
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- QCVN 19:2009/BTNMT, Cmax (cột B)- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B. Cmax= 

C x Kp x Kv (với hệ số Kp=1; Kv= 1). 

5.1.2.2. Chi tiết kế hoạch lấy mẫu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

- Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của các công trình xử lý nước thải: 

Bảng 24: Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của các công trình xử lý nước thải 

STT 
Vị trí lấy mẫu 

nước thải 

Số 

lượng vị 

trí xả 

Các thông số 
Tần suất quan 

trắc 

Số lượng mẫu 

(mẫu/đợt/vị trí xả) 
Quy chuẩn so sánh 

1 

Mẫu nước thải 

sau hệ thống 

xử lý  

1 

pH, coliforms, Clo dư, màu sắc, 

độ đục, amoni, sắt, 

pecmanaganat, độ cứng tổng, 

clorua, florua, asen, E.coli 

01 đợt vào ngày 

thứ 75 
01 mẫu 

QCĐP 01:2019/HY  

(K = 1,2, Khy = 0,85) 

 

- Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý nước thải: 
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Bảng 25: Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý nước thải 

STT 

Vị trí lấy 

mẫu nước 

thải 

Số lượng 

vị trí xả 
Các thông số Tần suất quan trắc 

Số lượng mẫu 

(mẫu/đợt/vị trí xả) 
Quy chuẩn so sánh 

1 

Mẫu nước 

thải sau hệ 

thống xử lý  

1 

pH, coliforms, Clo dư, 

màu sắc, độ đục, amoni, 

sắt, pecmanaganat, độ 

cứng tổng, clorua, 

florua, asen, E.coli 

01 ngày/lần, tiến hành 

lấy mẫu trong 03 ngày 

liên tiếp đối với mẫu 

khí thải sau xử lý: 

(Từ ngày: 15/11/2022- 

18/11/2022) 

01 mẫu 
QCĐP 01:2019/HY  

(K = 1,2, Khy = 0,9) 

Ghi chú:  

-  QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt tỉnh Hưng Yên (K = 1,2, Khy = 0,9).
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5.1.4. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Để thực hiện công tác quan trắc chất thải phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả xử lý 

của các công trình, thiết bị xử lý chất thải, Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc dự 

kiến phối hợp với đơn vị, cơ quan chuyên môn để khảo sát, lấy mẫu, đo đạc phân tích các 

mẫu môi trường để đánh giá hiệu quả xử lý của từng công trình xử lý chất thải, cụ thể như 

sau: 

 Đơn vị tư vấn và lấy mẫu, phân tích môi trường 

Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng 

- Địa chỉ: Tòa nhà số 39, Galaxy 4, phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 

185 theo Quyết định số 540/QĐ-BTNMT ngày 21/03/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; Chứng chỉ công nhận VILAS 968 theo Quyết định số 172.2021/QĐ-

VPCNCL ngày 23/03/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công nhận 

phòng thí nghiệm. 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 

LUẬT 

5.2.1.  Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Giám sát nước thải 

Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi” 

xả nước thải với lưu lượng 5m3/ngày.đêm.  

 - Số vị trí quan trắc: 01 điểm 

- Vị trí giám sát: 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty 

- Thông số giám sát: 

pH, coliforms, Clo dư, màu sắc, độ đục, amoni, sắt, pecmanaganat, độ cứng tổng, 

clorua, florua, asen, E.coli 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
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 - Tiêu chuẩn so sánh:  

QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt tỉnh Hưng 

Yên (K = 1,2, Khy = 0,9). 

 Giám sát khí thải 

Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi” 

xả khi thải với lưu lượng 14.000 m3/h 

 - Số vị trí quan trắc: 04 điểm 

- Vị trí giám sát: 

- 01 mẫu khí thải khu vực lò hơi  

 + Ký hiệu: KT 

- 03 mẫu môi trường không khí Nhà máy 

+ K1: Khu vực xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi 

+ K2: Khu vực văn phòng 

+ K3: Khu vực xử lý khí thải 

- Thông số giám sát: 

- Các thông số quan trắc của Nhà máy đối với khí thải lò hơi: Bụi tổng, CO, NOx, 

SO2; 

- Các thông số quan trắc của Nhà máy đối với môi trường không khí: Nhiệt độ, Độ 

ẩm, Tốc độ gió, Bụi tổng, SO2, NO2, CO . 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

 - Tiêu chuẩn so sánh:  

 Đối với khí thải lò hơi 

+ QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ, Cmax cột B với hệ số Kp=1; Kv= 1. 

 Đối với không khí môi trường  

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị cho phép của 50 yếu tố 

hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc. 
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+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

bụi tại nơi làm việc.  

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc không thuộc đối tượng phải tiến hành quan 

trắc tự động, liên tục chất thải. 

5.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

- Công ty cử 02 nhân viên chuyên trách để theo dõi hoạt động của hệ thống thu gom 

xử lý bụi, khí thải, hoạt động phân loại, thu gom chất thải rắn; đồng thời nghiêm túc thực 

hiện việc quan trắc chất lượng nước thải, khí thải theo đúng Luật bảo vệ môi trường và các 

văn bản khác có liên quan để phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố về môi trường. 

Bảng 26: Bảng kinh phí thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

Nội dung quan trắc  
Kinh phí 

(đồng) 
Thời gian 

Chi phí lập quan trắc môi trường Quý I năm 2022 6.501.000 3 tháng/lần 

Chi phí lập quan trắc môi trường Quý II năm 2022 6.501.000 3 tháng/lần 

Chi phí lập quan trắc môi trường Quý III năm 2022 6.501.000 3 tháng/lần 

Chi phí lập quan trắc môi trường Quý IV năm 2022 6.501.000 3 tháng/lần 

(Theo Hợp đồng quan trắc môi trường năm 2022 của Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng 

Lộc và Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam ) 
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CHƯƠNG 6. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Căn cứ theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 và Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc cam kết: 

6.1. CAM KẾT VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC CỦA HỒ SƠ 

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc đảm bảo tính chính xác, trung thực của các 

số liệu, tài liệu trong báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường. Nếu có gì sai phạm 

chứng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành. 

6.2. CAM KẾT VỀ VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÁP ỨNG CÁC QUY CHUẨN, 

TIÊU CHUẨN 

 Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc cam kết vận hành hệ thống xử lý nước thải 

cho toàn bộ lượng nước thải thu gom được từ Công ty để đảm bảo chất lượng nước thải 

đầu ra đạt quy chuẩn QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải 

sinh hoạt tỉnh Hưng Yên (K = 1,2, Khy = 0,9). 

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc cam kết không xả nước thải sau xử lý ra 

ngoài môi trường ở bất kì một điểm xả nào khác ngoài điểm xả nào khác ngoài điểm xả 

được cấp phép xả theo đúng nội dung trong Giấy phép xả thải vào nguồn nước đã được cấp 

cho Công ty. 

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

khi hệ thống xử lý nước thải tập trung ngừng hoạt động; trang bị đầy đủ hệ thống máy móc, 

thiết bị dự phòng, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, sửa chữa kịp 

thời máy móc bị hỏng hóc, duy trì bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ 

năng cho công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc cam kết chất thải rắn phát sinh được thu 

gom và xử lý đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Chất thải thông thường chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý mà đơn vị đã kí hợp đồng. Riêng chất thải nguy hại, sẽ được thu 

gom, lưu trữ theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, sau đó sẽ chuyển giao cho đơn 

vị có đầy đủ chức năng vận chuyển và xử lý. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

 


