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 Chương 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp    

: số 0901027871 đăng ký lần đầu ngày 22/1/2018, thay đổi lần thứ 

4 ngày 12/5/2022 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp 

Quyết định chủ 

trương đầu tư  

Quyết định 

chấp thuận 

điều chỉnh chủ 

trương đầu tư 

: số 127/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 do UBND tỉnh Hưng Yên 

cấp. 

: số 25/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp 

số 45/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp 

Người đại diện  : Bà Nguyễn Kim Anh     –  Chức vụ: Tổng giám đốc 

2. Tên dự án đầu tư 

Tên Dự án : Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu  

Địa chỉ : Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

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

trường của dự án: 

- Giấy phép xây dựng số 54/GPXD-SXD ngày 7/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh 

Hưng Yên ; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 

1878/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên; 

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư là 1.356.074 triệu VND. Theo tiêu 

chí quy định của pháp luật về đầu tư công thì dự án thuộc dự án nhóm B. 

Tổng vốn đầu tư là 1.356.074 triệu VND, do vậy dự án thuộc nhóm B, theo 

khoản 3, điều 9 của Luật Đầu tư công. Căn cứ theo phụ lục IV, nghị định 08/2022-NĐ-

CP, dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tiêu chí phân loại dự án nhóm II. Vì vậy, dự 

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

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

giấy phép. 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường là UBND tỉnh Hưng Yên. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Theo Quyết đinh chủ trương đầu tư số 127/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND tỉnh Hưng Yên mục tiêu, quy mô công suất của dự án đăng ký như sau: 

Mục tiêu của dự án: Sản xuất túi xuất khẩu từ các sản phẩm nhựa PP (sản xuất từ 

90% hạt nhựa nguyên sinh, 10% hạt nhựa tái chế, không tái chế nhựa). 

- Quy mô của dự án: 240.000.000 sản phẩm/năm. Sản phẩm của dự án là các loại 

túi xuất khẩu có khối lượng từ 50 g - 400 g, như vậy ước tính mỗi sản phẩm có khối 

lượng trung bình là 200 g/sản phẩm (tương đương khoảng 48.000 tấn sản phẩm/năm). 

Trong đó: Sản phẩm không in chiếm 20% và các sản phẩm cần in chiếm 80% tổng số 

lượng sản phẩm. 

Bảng 1.1. Quy mô công suất giai đoạn vận hành thương mại của dự án 

STT Sản phẩm Số lượng (chiếc) 
Tỷ lệ (%) 

1 Túi dệt PP không in tráng ghép 24.000.000 10 

2 Túi dệt PP in tráng ghép 108.000.000 45 

3 Túi không dệt không in 24.000.000 10 

4 Túi không dệt in lưới 24.000.000 10 

5 Túi không dệt in tráng ghép 60.000.000 25 

6 Tổng  240.000.000 100 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” 

Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    8 

*) Quy trình sản xuất: Túi dệt PP: 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất Túi dệt PP 

Thuyết minh quy trình: 

SẤY kéo giãn sợi  

Tuần 

hoàn 

Nhiệt Nhiệt dư, sợi lỗi 

Hạt nhựa và phụ gia 

TRỘN 

ĐÙN ÉP 

CẮT thành sợi 

Tiếng ồn, Bụi 

Hơi nhựa Nước làm mát 

Bavie sợi 

DỆT tạo manh dệt 

CẮT – DẬP 

 

MAY 

 

KIỂM TRA 

 

Hoàn thiện, đóng gói 

 

Sản phẩm túi dệt PP 

 

Sản phẩm lỗi 

Tấm lạnh, Khóa 

 

Bao bì, tem mác 

 

CTR 

Bụi, CTR 

Hạt PP tráng, 

màng BOPP 

Quai dệt 

Hạt nhựa 

và phụ gia 

Kéo sợi 

quai 

Dệt và cắt sợi quai 

Hơi 

nhựa 

Bụi 

TRÁNG GHÉP + IN 

Nhiệt dư, 

hơi dung 

môi hữu cơ, 

CTNH 
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Quy trình sản xuất trên tạo sản phẩm túi dệt PP không in tráng ghép và túi dệt 

PP in tráng ghép. Các công đoạn sản xuất chínhcụ thể như sau: 

*Công đoạn 1: Kéo sợi manh 

Bước 1: Chọn nguyên liệu 

Nguyên liệu để sản xuất sợi dệt manh là các hạt nhựa PP (nguyên sinh, tái sinh), 

hạt nhựa Taical (bột đá), hạt màu, bột tẩy.Tùy theo yêu cầu của khách hàng, tỷ lệ các 

loại hạt nhựa và phụ gia sẽ được thay đổi khác nhau. 

Bước 2: Trộn nguyên liệu 

Tùy vào đơn đặt hàng của khách hàng , nguyên liệu được trộn với nhau theo tỉ 

lệ quy định rồi đưa vào nòng trục máy chủ qua hệ thống trục vít tời nguyên liệu. 

Bước 3: Đùn ép. 

Sau khi trộn đều, hỗn hợp nguyên liệu sẽ được xử lý thành dạng nóng chảy ở 

nhiệt độ khuôn từ 165-200oC. Công đoạn này được gia nhiệt bằng nhiên liệu là điện 

năng. Hỗn hợp được đùn ép qua khỏi máy đùn qua khe hở miệng khuôn phẳng hình 

thành màng nhựa lỏng đồng nhất. Màng nhựa được đùn xuống bồn nước làm mát trong 

thiết bị kéo sợi giúp màng nhựa đông cứng và được làm nguội để giảm thiểu sự phát 

sinh hơi nhựa ra ngoài môi trường. Toàn bộ nước làm mát sau khi qua tháp giải nhiệt 

được đưa về bể chứa nước sử dụng tuần hoàn, không thải bỏ, chỉ định kỳ bổ sung thêm 

lượng nước hao hụt do bay hơi khoảng 3 m3/ngày. 

Bước 4: Cắt thành sợi 

Màng nhựa sau khi qua bồn làm mát được kéo lên làm khô và kéo căng qua bộ 

phận có nhiều răng cưa cắt chia thành nhiều băng sợi tạo thành sợi cơ bản.  

Những bavie sợi ở hai bên mép màng (sợi biên) được hút lại và nghiền nhỏ 

ngay trong dây chuyền kéo sợi và hút tự động về phễu nguyên liệu ban đầu để tiếp tục 

sản xuất. Công đoạn này được thực hiện hoàn toàn tự động và khép kín trong dây 

chuyền nên không phát sinh bụi ra ngoài môi trường.  

Bước 5: Sấy kéo giãn sợi 

Các sợi cơ bản được tiếp tục qua buồng sấy nóng bằng điện để kéo giãn sợi rồi 

làm lạnh bằng gió để tạo thành sợi dệt PP cung cấp cho công đoạn dệt. Công đoạn này 

chỉ phát sinh nhiệt dư. Sợi được qua bộ phận kiểm tra chất lượng nếu đạt tiêu chuẩn 

được cuộn thành cuộn sợi chuyển sang công đoạn 2. 

* Công đoạn 2: Dệt manh 

Các cuộn sợi được đặt vào trong máy dệt tự động dệt thành manh (máy dệt tròn 

hoặc máy dệt ống) theo các quy cách, kích thước phù hợp với từng đơn hàng, được thu 

thành cuộn manh dệt PP. Đối với các sản phẩm túi dệt PP không in tráng ghép sẽ được 

chuyển thẳng sang bộ phận cắt dập và may tạo thành thành phẩm. Còn đối với các sản 

phẩm túi dệt PP in tráng ghép sẽ được in rồi chuyển đến bộ phận tráng ghép phức hợp.  
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Hình ảnh manh dệt PP 

* Công đoạn 3: Tráng ghép và in 

Bước 1: In màng: Túi dệt PP áp dụng công nghệ in hình ảnh lên màng. Dự án 

sẽ in hình ảnh lên màng BOPP bằng công nghệ in ống đồng. Màng nguyên liệu BOPP 

(nhập khẩu từ các nhà cung cấp như: DECO, GETEL, Zhengzen….) được đưa qua 

máy in ống đống (8-9 màu) để in các nội dung , hỉnh ảnh màu lên, đặc biệt tại máy in 

có công nghệ chồng hình tự động, tự phát hiện và hiệu chỉnh hình ảnh, chạy tốc độ cao 

(200-220m/phút) cho ra hình ảnh chuẩn, chất lượng cao. Máy in ống đồng sử dụng kỹ 

thuật in lõm: các phần tử in được khắc lõm vào bề mặt kim loại. Khuôn in ống đồng là 

một trục kim loại bằng thép, bề mặt được mạ một lớp đồng mỏng. Mực được cấp lên 

bề mặt khuôn in tràn vào các chỗ lõm của phần tử in, dao gạt gạt mực thừa ra khỏi bề 

mặt khuôn in. Khi ép in, mực trong các chỗ lõm dưới áp lực in sẽ truyền sang bề mặt 

vật liệu in. Qua công đoạn in sản phẩm được thu thành cuộn chuyển đến bộ phận tráng 

ghép. 

Tại công đoạn in do có sử dụng dung môi hữu cơ nên tại công đoạn này có phát 

sinh hơi hữu cơ và được tính toán tải lượng tại chương 3 của báo cáo. Đồng thời, khi 

thay đổi mẫu mã in, trục in ống đồng được vệ sinh bằng giẻ lau, do vậy, tại công đoạn 

này, giẻ lau dính mực in được xác định là chất thải nguy hại. 

Bước 2: Tráng ghép phức hợp 

Manh dệt từ công đoạn 2 được đưa vào máy tráng ghép cùng với lớp màng 

BOPP đã in cộng với hạt nhựa và phụ gia tráng ghép dính 2 lớp manh dệt và màng với 
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nhau bằng hỗn hợp nhựa tráng được gia nhiệt bằng  máy tráng cùng lúc tráng ghép 2 

mặt với tốc độ cao (100-120m/p) có công nghệ chồng hình tự động (tự hiệu chỉnh ghép 

2 mặt đúng với hình ảnh yêu cầu của từng loại hàng, sau đó thu lại thành cuộn chờ 

chuyển sang công đoạn cắt dập. Công đoạn này cũng phát sinh hơi dung môi hữu cơ, 

CTNH và được tính toán tại chương 3 của báo cáo. 

* Công đoạn 4. Sản xuất quai túi dệt 

Bước 1: Chọn nguyên liệu 

Nguyên liệu chính để sản xuất sợi dệt quai là các hạt nhựa PP (nguyên sinh, tái 

sinh), hạt màu và các phụ gia khác (dầu chuốt). Tùy theo yêu cầu của khách hàng, tỷ lệ 

các loại hạt nhựa sẽ được thay đổi khác nhau. 

Bước 2: Kéo sợi quai 

Hỗn hợp nguyên liệu được trộn với nhau theo tỉ lệ quy định rồi đưa vào nòng 

trục máy chủ qua hệ thống trục vít tời nguyên liệu đưa vào dây chuyền kéo sợi và đánh 

ống chỉ tơ Multyan nhờ tác dụng của nhiệt độ làm nóng chảy đùn ép ra các sợi nhựa. 

Bước 3: Dệt quai và cắt quai 

Các sợi dọc được tích hợp theo yêu cầu từng chủng loại hàng bằng máy đánh 

beam. Máy kết hợp với dàn đầu cây chia số sợi dọc có khoảng cách đều nhau theo bản 

quai yêu cầu, quấn vào các lô quấn dành cho máy dệt. 

Dệt quai bằng sự kết hợp đan sợi dọc và sợi ngang tạo ra 1 bản quai và kiểu dệt 

mong muốn.Các cuộn sợi được đặt vào trong máy dệt tự động dệt thành dải được thu 

thành bánh cuộn dây quai để chuyển sang bộ phận cắt quai theo kích thước của từng 

đơn hàng. Công đoạn cắt quai phát sinh một lượng nhỏ chất thải rắn. 

*Công đoạn 5: Cắt bán thành phẩm 

Manh phức hợp được tạo ra từ công đoạn 3 được đưa qua máy gấp hông để gấp 

sẵn hông túi lại sau đó được đưa vào dây chuyền cắt dập với công suất cao 

(65cái/phút) để cắt ra bán thành phẩm chờ may. Đặc biệt tại bộ phận cắt dập có hệ 

thống máy cắt dán nhiệt tự động với các mẫu túi được tạo ra hoàn toàn tự động mà đầu 

vào là dạng cuộn đầu ra là túi thành phẩm năng xuất 80 cái/phút, với dây chuyền cắt 

dán tự động này có thể tiết giảm lao động và chi phí nhân công may (1 máy tương 

đương 80-100 công nhân may). Công đoạn này phát sinh một lượng chất thải rắn do 

các đoạn manh thừa. 

*Công đoạn 6: May  

Sau công đoạn 5, bán thành phẩm cùng với quai dệt và các phụ kiện (khóa túi, 

tấm lạnh chống nước theo yêu cầu của khách hàng) được chuyển vào dây chuyền may 

với nhiều công đoạn như may quai (lập trình), may miệng, may đáy, may viền, may 

hông, và may các chi tiết phụ, sau đó túi được gấp lại theo quy cách yêu cầu. 

*Công đoạn 7: Kiểm tra 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” 

Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    12 

100% các sản phẩm túi được chuyển vào dây chuyền kiểm hàng tại nhà máy 

kiểm chi tiết từng cái, phân loại ra các sản phẩm không đạt tiêu chí chất lượng của 

khách hàng và tiêu chí của công ty để chỉnh sửa lại, các sản phẩm đạt được đưa qua 

dây chuyền soi kim loại. Các sản phẩm lỗi hỏng được chuyển thành phế liệu. 

*Công đoạn 8: Hoàn thiện và đóng gói: Sản phẩm được đóng gói tự động vào thùng 

carton và chuyển nhập kho chờ xuất bán. 

*) Quy trình sản xuất: Túi không dệt PP 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất Túi dệt PP 

Thuyết minh quy trình: 

Quy trình sản xuất trên tạo sản phẩm túi không dệt PP không in và túi không 

dệt PP in lưới.  Các công đoạn sản xuất cụ thể như sau: 

Hạt nhựa và phụ gia 

TRỘN 

GIA NHIỆT,  

CÁN MỎNG  

Tiếng ồn, Bụi 

Hơi nhựa 

CẮT – DẬP 

 

Bụi, CTR 

MAY 

 

KIỂM TRA 

 

Hoàn thiện, đóng gói 

 

Sản phẩm túi không dệt PP 

Sản phẩm lỗi 

Tấm lạnh, Khóa 

 

Bao bì, tem mác 

 

CTR 

IN LƯỚI CTNH 
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* Công đoạn 1: Sản xuất manh không dệt: được thực hiện qua bước trộn và gia 

nhiệt cán mỏng:  

Nguyên liệu chính để sản xuất túi manh không dệt là hạt nhựa PP và Hạt Taical 

chuyên dùng cho dùng cho ngành PP không dệt được trộn đều và đưa vào máy gia 

nhiệt ở nhiệt độ 70-80 độ C, sau đó đưa lên phễu chứa liệu của máy PP không dệt bằng 

máy hút, sau đó nhựa được đưa vào ruột gà có cấu trúc đặt biệt có lực ép lớn để cán ép 

mỏng thành tấm tạo thành manh không dệt PP. Quai túi phục vụ loại sản phẩm này 

cũng được thực hiện tương tự qua các bước trên. Công đoạn này sẽ phát sinh hơi 

VOCs và tiếng ồn.  

* Công đoạn 2:In lưới 

Công đoạn này thực hiện đối với các sản phẩm túi dệt PP in lưới: Manh không 

dệt PP được đưa vào dây chuyền in lưới in lên các hình ảnh maket theo yêu cầu, sau 

đó được cuộn lại chờ đưa qua bộ phận cắt dập để cắt bán thành phẩm. 

Tại công đoạn in sử dụng mực in gốc nước và không chứa dung môi hữu cơ nên 

không phát sinh khí thải. Đồng thời, khi thay đổi mẫu mã in, lưới in được vệ sinh bằng 

giẻ lau, sau đó được rửa lại bằng nước sạch. Do vậy, công đoạn này phát sinh CTNH 

(bao gồm: giẻ lau dính mực in và nước thải chứa mực in). 

 

Hình ảnh sản phẩm sau khi được in lưới 

 

*Công đoạn 3: Cắt -dập bán thành phẩm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” 

Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    14 

Manh không dệt đã in lưới hoặc không in lưới được đưa qua máy gấp hông để 

gấp sẵn hông túi lại sau đó được đưa vào dây chuyền cắt dập với công suất cao 

(65cái/phút) để cắt ra bán thành phẩm chờ may. Đặc biệt tại bộ phận cắt dập có hệ 

thống máy cắt dán nhiệt tự động với các mẫu túi được tạo ra hoàn toàn tự động mà đầu 

vào là dạng cuộn đầu ra là túi thành phẩm năng xuất 80 cái/phút, với dây chuyền cắt 

dán tự động này có thể tiết giảm lao động và chi phí nhân công may (1 máy tương 

đương 80-100 công nhân may). Công đoạn này phát sinh một lượng chất thải rắn do 

các đoạn manh thừa. 

*Công đoạn 4: May  

Sau công đoạn 3, bán thành phẩm cùng với quai túi và các phụ kiện (khóa túi, 

tấm lạnh chống nước theo yêu cầu của khách hàng) được chuyển vào dây chuyền may 

với nhiều công đoạn như may quai (lập trình), may miệng, may đáy, may viền, may 

hông, và may các chi tiết phụ, sau đó túi được gấp lại theo quy cách yêu cầu. 

*Công đoạn 5: Kiểm tra 

100% các sản phẩm túi được chuyển vào dây chuyền kiểm hàng tại nhà máy 

kiểm chi tiết từng cái, phân loại ra các sản phẩm không đạt tiêu chí chất lượng của 

khách hàng và tiêu chí của công ty để chỉnh sửa lại, các sản phẩm đạt được đưa qua 

dây chuyền soi kim loại. Các sản phẩm lỗi hỏng được chuyển thành phế liệu. 

*Công đoạn 6: Hoàn thiện và đóng gói: Sản phẩm được đóng gói tự động vào thùng 

carton và chuyển nhập kho chờ xuất bán. 
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*) Quy trình sản xuất: Túi không dệt PP in tráng ghép: 

 

Hình 1.3 Quy trình sản xuất Túi không dệt PP in tráng ghép 

Thuyết minh quy trình: 

 Quy trình sản xuất trên tạo sản phẩm túi không dệt PP in tráng ghép. Các 

công đoạn sản xuất cụ thể như sau: 

* Công đoạn 1: Sản xuất manh không dệt: được thực hiện qua bước trộn và gia 

nhiệt cán mỏng:  

Nguyên liệu chính để sản xuất túi manh không dệt là hạt nhựa PP và Hạt Taical 

chuyên dùng cho dùng cho ngành PP không dệt được trộn đều và đưa vào máy gia 

nhiệt ở nhiệt độ 70-80 độ C, sau đó đưa lên phễu chứa liệu của máy PP không dệt bằng 

máy hút, sau đó nhựa được đưa vào ruột gà có cấu trúc đặt biệt có lực ép lớn để cán ép 

mỏng thành tấm tạo thành manh không dệt PP. Quai túi phục vụ loại sản phẩm này 

Hạt nhựa và phụ gia 

TRỘN 

GIA NHIỆT,  

CÁN MỎNG  

Tiếng ồn, Bụi 

Hơi nhựa 

CẮT – DẬP 

 

Bụi, CTR 

MAY 

 

KIỂM TRA 

 

Hoàn thiện, đóng gói 

 

Sản phẩm túi không dệt PP in tráng ghép 

Sản phẩm lỗi 

Tấm lạnh, Khóa 

 

Bao bì, tem mác 

 
CTR 

Nhiệt dư, hơi dung 

môi hữu cơ, CTNH 
TRÁNG GHÉP + IN 

Hạt PP tráng, 

màng BOPP 
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cũng được thực hiện tương tự qua các bước trên. Công đoạn này sẽ phát sinh hơi 

VOCs và tiếng ồn.  

 

Hình ảnh manh không dệt PP 

* Công đoạn 2: Tráng ghép và in 

Bước 1: In màng: Túi không dệt PP tráng ghép in áp dụng công nghệ in hình 

ảnh lên màng. Dự án sẽ in hình ảnh lên màng BOPP bằng công nghệ in ống đồng. 

Màng nguyên liệu BOPP (nhập khẩu từ các nhà cung cấp như: DECO, GETEL, 

Zhengzen….) được đưa qua máy in ống đống (8-9 màu) để in các nội dung , hỉnh ảnh 

màu lên, đặc biệt tại máy in có công nghệ chồng hình tự động, tự phát hiện và hiệu 

chỉnh hình ảnh, chạy tốc độ cao (200-220m/phút) cho ra hình ảnh chuẩn, chất lượng 

cao. Máy in ống đồng sử dụng kỹ thuật in lõm: các phần tử in được khắc lõm vào bề 

mặt kim loại. Khuôn in ống đồng là một trục kim loại bằng thép, bề mặt được mạ một 

lớp đồng mỏng. Mực được cấp lên bề mặt khuôn in tràn vào các chỗ lõm của phần tử 

in, dao gạt gạt mực thừa ra khỏi bề mặt khuôn in. Khi ép in, mực trong các chỗ lõm 

dưới áp lực in sẽ truyền sang bề mặt vật liệu in. Qua công đoạn in sản phẩm được thu 

thành cuộn chuyển đến bộ phận tráng ghép. 

Tại công đoạn in do có sử dụng dung môi hữu cơ nên tại công đoạn này có phát 

sinh hơi hữu cơ và được tính toán tải lượng tại chương 3 của báo cáo.  

Bước 2: Tráng ghép phức hợp 
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Manh không dệt từ công đoạn 1 được đưa vào máy tráng ghép cùng với lớp 

màng BOPP đã in cộng với hạt nhựa và phụ gia tráng ghép dính 2 lớp manhkhông dệt 

và màng với nhau bằng hỗn hợp nhựa tráng được gia nhiệt bằng  máy tráng cùng lúc 

tráng ghép 2 mặt với tốc độ cao (100-120m/p) có công nghệ chồng hình tự động (tự 

hiệu chỉnh ghép 2 mặt đúng với hình ảnh yêu cầu của từng loại hàng, sau đó thu lại 

thành cuộn chờ chuyển sang công đoạn cắt dập. Công đoạn này cũng phát sinh hơi 

dung môi hữu cơ, CTNH và được tính toán tại chương 3 của báo cáo. 

*Công đoạn 3: Cắt -dập bán thành phẩm 

Manh không dệt đã in tráng ghép được đưa qua máy gấp hông để gấp sẵn hông 

túi lại sau đó được đưa vào dây chuyền cắt dập với công suất cao (65cái/phút) để cắt ra 

bán thành phẩm chờ may. Đặc biệt tại bộ phận cắt dập có hệ thống máy cắt dán nhiệt 

tự động với các mẫu túi được tạo ra hoàn toàn tự động mà đầu vào là dạng cuộn đầu ra 

là túi thành phẩm năng xuất 80 cái/phút, với dây chuyền cắt dán tự động này có thể tiết 

giảm lao động và chi phí nhân công may (1 máy tương đương 80-100 công nhân may). 

Công đoạn này phát sinh một lượng chất thải rắn do các đoạn manh thừa. 

*Công đoạn 4: May  

Sau công đoạn 3, bán thành phẩm cùng với quai túi và các phụ kiện (khóa túi, 

tấm lạnh chống nước theo yêu cầu của khách hàng) được chuyển vào dây chuyền may 

với nhiều công đoạn như may quai (lập trình), may miệng, may đáy, may viền, may 

hông, và may các chi tiết phụ, sau đó túi được gấp lại theo quy cách yêu cầu. 

*Công đoạn 5: Kiểm tra 

100% các sản phẩm túi được chuyển vào dây chuyền kiểm hàng tại nhà máy 

kiểm chi tiết từng cái, phân loại ra các sản phẩm không đạt tiêu chí chất lượng của 

khách hàng và tiêu chí của công ty để chỉnh sửa lại, các sản phẩm đạt được đưa qua 

dây chuyền soi kim loại. Các sản phẩm lỗi hỏng được chuyển thành phế liệu. 

*Công đoạn 6: Hoàn thiện và đóng gói: Sản phẩm được đóng gói tự động vào thùng 

carton và chuyển nhập kho chờ xuất bán. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Các sản phẩm của dự án được sản xuất cụ thể như sau: 
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Hình ảnh sản phẩm túi dệt PP 

  

Hình ảnh sản phẩm túi không dệt PP 

Hình 1.4. Hình ảnh màng sản phẩm của dự án 

4. Nguyên, nhiên, vật liệu của dự án; nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên, vật liệu của dự án 

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

Bảng  1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của Nhà máy 

 

TT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Nguồn gốc 

I Nguyên liệu chính sản xuất   

1 Hạt nhựa PP trắng nguyên sinh Tấn/năm 30.000 

Trong 

nước và 

nhập khẩu 

2 Hạt nhựa Taical Tấn/năm 9.200 

3 Hạt nhựa màu tái chế Tấn/năm 4.670 

4 Hạt màu từ nhựa nguyên sinh Tấn/năm 2.830 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” 

Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    19 

5 Màng BOPP Tấn/năm 2.600 

6 Tấm lạnh (chống nước) Tấn/năm 9,5 

7 Dầu chuốt  Tấn/năm 0,5 

8 Bột tẩy OP1 Tấn/năm 0,5 

9 Mực in ống đồng Tấn/năm 70 

10 Mực in lưới Tấn/năm 10 

11 Dung môi (Toluen) Tấn/năm 3,5 

12 Dung môi (Etyl Axetat) Tấn/năm 2,1 

13 Khóa túi Tấn/năm 12 

 TỔNG Tấn/năm 49.406  

II Nguyên liệu phụ trợ sản xuất    

1 Bao bì đóng gói Tấn/năm 50 Việt Nam 

2 Than hoạt tính (xử lý khí thải) Tấn/năm 0,16 Việt Nam 

3 Vật liệu lọc sử dụng cho HTXLNT Tấn/năm 0,2 Việt Nam 

Thành phần, tính chất vật lý: 

*) Đặc tính hạt nhựa PP (polypropylen) 

- Tính bền cơ học cao, khá cứng vững không mềm dẻo như PE, không bị kéo 

dãn dài nên được chế tạo thành sợi. Công thức phân tử (C3H6)x 

- Trong suốt độ bóng bề mặt cao, cho khả năng in ấn cao, nét in rõ. 

- Nóng chảy ở nhiệt độ 1650C trở lên. 

- Có tính chống thấm O2, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác. 

*) Đặc tính hạt nhựa Taical 

- Thành phần chủ yếu của hạt Taical PP làm từ bột đá CaCO3.Nóng chảy ở nhiệt 

độ 180 0C (chiếm 80% bột đá, 20% nhựa PP) 

*) Thành phần dung môi (sử dụng trong công đoạn in ống đồng ): 

Tên hóa học Toluen, công thức C7H8.  

Toluene hay còn gọi là metylbenzen hay phenylmetan, Toluene là một chất 

lỏng khúc xạ, trong suốt, không màu, độ bay hơi cao, có mùi thơm nhẹ. Là loại dung 

môi chính dùng làm loãng mực trong quá trình in và giữ ẩm tạo liên kết khi chuyển 

sang công đoạn tráng ghép... 
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*) Thành phần mực in:  

Dự án sử dụng hai loại mực in: mực in ống đồng và mực in lưới. 

 Mực in ống đồng: là dạng hỗn hợp huyền phù gồm các thành phần chính: Chất 

liên kết (gelatin), chất tạo màu (bột màu), ngoài ra còn có các chất phụ gia, dung môi 

nhằm điều chỉnh các tính chất khác nhau của mực như độ nhớt, độ dính, tốc độ khô, độ 

pH. Thành phần dung môi hữu cơ có trong mực in ống đồng là toluen và etyl axetat. 

Thành phầm dung môi Toluen chiếm từ 4-5% và dung môi etyl axetat chiếm 2-3%. 

Mực in lưới: là dạng hỗn hợp huyền phù gồm thành phần chính là bột titan 

trắng, bột màu, ngoài ra còn có một số phụ gia khác. Đặc biệt mực in lưới được sử 

dụng tại dự án là loại mức in gốc nước, không chứa dung môi hữu cơ nên an toàn 

trong quá trình sử dụng và không phát sinh khí thải trong quá trình in. 

*) Bột tẩy OP1:  

Bột tẩy OP1 là chất tẩy trắng quang học và tạo bóng cho nhựa PP. Thành phần: 

2,2-(1,2-Ethenediyldi-4, 1-phenylene) bisbenzoxazole. Công thức hóa học: 

C28H18N2O2. Trọng lượng phân tử: 414.4 gam/mol. Dạng bột. Nhờ việc phát sáng, 

chúng giúp cho sản phẩm có tính rực rỡ và tươi sáng hơn.  

Công ty sẽ tiến hành nhập khẩu nguồn nguyên liệu này từ các nước như: Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… Tùy từng tình hình biến động giá cả thị trường mà công 

ty sẽ lựa chọn các nguồn nguyên liệu để sản xuất. Nếu tương lai thị trường trong nước 

đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu của dự án thì công ty sẽ nhập nguyên liệu ngay 

trong nước để đảm bảo tiết kiệm chi phí, từ đó hạ giá thành sản phẩm. 

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

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

nguyên liệu được cấp phép sử dụng trong quyết định chủ trương đầu tư của dự án. 
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Hạt nhựa nguyên liệu Mực in ống đồng 

  

Dung môi Toluen Dung môi Etyl Axetat 
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Màng BOPP 

 

Mực in lưới 

4.2. Nhu cầu về nhiên liệu 

* Nhu cầu về điện: 

- Nguồn cung cấp điện cho Công ty từ đường dây hạ thế 22kv của chi nhánh 

điện lực Kim Động. Điện được cấp đến trạm biến áp có công suất 3880 KVA của nhà 

máy trước khi phân phối đến từng vị trí sử dụng. Hiện tại, nhà máy đã lắp đặt 3 trạm 
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biến áp, công suất từng áp là 6360 KVA, 1250 KVA, 2000 KVA nhằm đáp ứng đủ 

nhu cầu sản xuất của nhà máy. 

*Nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn cấp nước cho hoạt động của dự án là nước sạch được cấp bởi Công ty 

TNHH nước sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka. 

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

nước cấp cho sinh hoạt, nước cấp cho sản xuất, nước tưới cây rửa đường và nước cấp 

cho phòng cháy chữa cháy. 

-  Nước cấp cho giai đoạn vận hành dự án: 

Nước cấp cho sinh hoạt: Định mức cấp nước cho sinh hoạt của dự án áp dụng 

theo TCXDVN 33:2006 của Bộ xây dựng quy định 45 lít/ ca sản xuất, 25 lít/ suất ăn ca 

nước cấp cho sinh hoạt. Nhu cầu sử dụng lao động của dự án như sau: 

Nước cấp cho sinh hoạt: số lao động là 420 người thì lượng nước cấp khoảng 

29,4 m3/ngày đêm. 

+ Nhu cầu cấp nước cho sản xuất: Dự án có sử dụng nước làm mát màng nhựa, 

sợi tại xưởng sợi. Nước làm mát được chứa trong 05 bể chứa nước làm mát  có dung 

tích 20 m3/bể. Được thu gom và tuần hoàn sử dụng lại. Quá trình sản xuất sẽ bổ sung 

lượng nước bay hơi và thất thoát ước tính khoảng 3 m3/ngày đêm. 

Nước cấp cho tưới cây, rửa đường: 2 m3/ngày,đêm. 

Cụ thể được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu tiêu thụ nước của Nhà máy 

TT Nội dung 
Lượng tiêu thụ 

(m3/ngày đêm) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 29,4 

2 Nước cấp bổ sung cho làm mát 3 

3 Nước cấp rửa khuôn lưới in 0,005 

4 Nước cấp cho tưới cây rửa đường 2 

 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1 Vị trí thực hiện dự án 

- Dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” của Công ty cổ phần Thuận Đức 

Eco thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 26.399 m2 thuộc địa bàn thị trấn Lương 

Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Dự án đã vào hoạt động từ 2021. 

- Vị trí địa lý của dự án cụ thể như sau: 
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+ Phía Bắc giáp đường vào Khu công nghiệp phía Nam thị trấn Lương Bằng; 

+ Phía Đông giáp Công ty TNHH Taeyang Hà Nội; 

+ Phía Nam giáp Công ty Cổ phần dầu thực vật Quang Minh; 

+ Phía Tây giáp Công ty Cổ phần dầu thực vật Quang Minh; 

 

 

Hình 1.5 Sơ đồ vị trí dự án 

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án đã xây dựng một số hạng mục công trình và 

một số hạng mục công trình khác (Nhà văn phòng, Nhà kho thông minh, Nhà kho 

thành phẩm, Xưởng dệt), đang tiến hành xây dựng hoàn thiện. 

5.2 Các hạng mục công trình 

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

như sau: 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của công ty 

TT Hạng mục công trình 
Tầng 

cao 

Đơn 

vị 

Diện tích 

xây dựng 
Tình trạng 

1 Cổng và nhà bảo vệ 01 m2 20 Đã xây dựng 

2 Nhà văn phòng 05 m2 768 
Đang hoàn 

thiện 

3 Nhà kho thông minh 01 m2 1.479,8 
Đang hoàn 

thiện 

4 Xưởng sợi 03 m2 1.500 Đã xây dựng 

Vị trí  

dự án 
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5.3 Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của dự án: 

- Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho dự án cụ thể như sau:  

Bảng 1.6. Danh mục, máy móc, thiết bị chính của dự án 

STT 
Hạng 

mục 

Tên máy móc, 

thiết bị 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ Tình trạng  

1 Máy sợi Máy sợi 4 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

2 Máy dệt 

Máy Dệt SBY850 150 2018-2021 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy cắt xử lý ống 

sợi HT600 
1 2021 Trung Quốc 

Hoạt động 

tốt 

3 

Máy PP 

không 

dệt 

Máy PP không dệt 5 2021 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

4 
Sợi - 

Quai 

Máy sợi Multian 5 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy dệt quai 120 2019-2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy quấn quai 5 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy đánh beam 4 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy cắt quai 20 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

5 Xưởng dệt 03 m2 3.312 
Đang hoàn 

thiện 

6 Xưởng in 03 m2 1.200 Đã xây dựng 

7 Bể ngầm PCCC - - - Đã xây dựng 

8 Nhà kho thành phẩm 04 m2 1.944 
Đang hoàn 

thiện 

9 Xưởng PP không dệt 03 m2 3080 Đã xây dựng 

10 Khu xử lý môi trường 01 m2 60 Đã xây dựng 

11 Bãi đỗ xe có mái che 01 m2 234 Đã xây dựng 

12 Nhà cơ khí 2 m2 760 Đã xây dựng 

12 Đất cây xanh - m2 5.435 Đã đầu tư 

13 Đất giao thông sân bãi - m2 6.606,2 Đã đầu tư 

 Tổng diện tích xây dựng  m2 26.399  
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STT 
Hạng 

mục 

Tên máy móc, 

thiết bị 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ Tình trạng  

5 Máy in 

Máy in 9 màu 1 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy in 8 màu 3 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy kiểm màng 2 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy chia màng 2 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy in lưới 10 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

6 
Máy 

tráng 

Máy tráng 2 đầu  6 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy tráng 1 đầu 

khuôn 
2 2019 Trung Quốc 

Hoạt động 

tốt 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Cắt – 

dập 

Máy cắt khổ to 6 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy cắt khổ nhỏ 16 2019-2021 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy xén khổ 

1,4M 
7 2019 Trung Quốc 

Hoạt động 

tốt 

Máy chia viền 4 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy dập đáy 3 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy khoan dấu 3 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy đóng đai 10 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy cắt dán tự 

động 
10 2019 Trung Quốc 

Hoạt động 

tốt 

Máy gấp hông 7 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

8 May 

Máy may lập trình 45 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy cào điện tử 1 

kim 
150 2019-2021 Trung Quốc 

Hoạt động 

tốt 

Máy may 2 kim 35 2020-2021 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy điện tử 1 kim 80 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy may nhiệt 35 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 
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STT 
Hạng 

mục 

Tên máy móc, 

thiết bị 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ Tình trạng  

9 Bảo đảm Hệ thống băng tải 6 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

10 

Hệ thống 

phòng 

cháy 

 1 2022 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

11 

Hệ thống 

điện cao 

thế, máy 

biến áp 

Máy 250 kVA 1 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy 560 Kva 1 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy 2.000 kVA 1 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

Máy 3.200 kVA 2 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

12 Tháp giải nhiệt 4 2019-2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

13 
Máy nén khí công suất 22 

Kw 
4 2020 Đài Loan 

Hoạt động 

tốt 

14 

Máy phát điện dự phòng 

công suất 250 KVA chạy dầu 

DO 

2 2020 Nhật Bản 
Hoạt động 

tốt 

15 Hệ thống thiết bị văn phòng  1 2021 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

16 Hệ thống nâng hàng  1 2020 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

17 Hệ thống thiết bị vận tải 1 2019 Trung Quốc 
Hoạt động 

tốt 

 

Một số hình ảnh máy móc tại Dự án: 
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Máy in Máy PP không dệt 

  

Máy dệt 

  

Máy in lưới Máy sợi 
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Máy tráng Máy PP không dệt 

Hình 1.6 Hình ảnh máy móc thiết bị tại dự án 

5.4 Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

- Tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án 1.356.074 triệu Việt Nam đồng. Trong đó: 

- Vốn góp: 286.822 triệu Việt Nam đồng, chiếm 21,2%.  

- Vốn vay: 1.069.525 triệu Việt Nam đồng, chiếm 78,8 %. 

5.5 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: 

Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco như sơ 

đồ sau: 

 

Hình 1.7 Sơ đồ tổ chức bổ máy của Công ty 

Số lượng lao động của Công ty như sau: 

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

Giám đốc 

PGĐ Kỹ thuật 

Quản đốc 

phân xưởng 
Phòng kinh 

doanh 

Phòng Tổng 

hợp 

Phòng hành 

chính kế toán 
 

PGĐ sản xuất PGĐ tài chính 

Phòng kỹ 

thuật 

Phòng Kiểm 

soát chất lượng 
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TT Tổ chức Số lượng (người) 

I Bộ phận gián tiếp  

1 Giám đốc 1 

2 Phó giám đốc 3 

3 Phòng kinh doanh 5 

4 Phòng hành chính kế toán 6 

5 Phòng tổng hợp 4 

6 Phòng kỹ thuật  4 

7 Phòng kiểm soát chất lượng 5 

8 Quản đốc phân xưởng 4 

II Bộ phận trực tiếp sản xuất  

1 Công nhân  380 

2 Lái xe, bảo vệ, nhân viên hỗ trợ 8 

 Tổng cộng 420 

 

Nguồn nhân công: Công ty ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa 

phương, đặc biệt là con em các hộ gia đình đang sống xung quanh khu vực Dự án và 

những gia đình bị ảnh hưởng bởi sự thành lập và hoạt động của Dự án. 

- Người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng Luật lao động. 

- Số giờ làm việc 8h/ca, số ca làm việc 1 ca/ngày, số ngày làm việc là 26 

ngày/tháng. 

Mọi người lao động phải được đào tạo về nghề nghiệp và học tập về An toàn lao 

động, thực hiện đúng nội dung về vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động cho phân 

xưởng, thiết bị và bản thân người lao động.  
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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 

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 lập quy hoạch BVMT quốc 

gia 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. 

Do đó, dự án đầu tư không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế 

phát thải nên việc dự án đầu tư là phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia. 

Công ty cổ phần Thuận Đức Eco được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp 

quyết định chủ trương đầu tư số 127/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 thực hiện dự án Nhà 

máy sản xuất túi xuất khẩu với mục tiêu của dự án là sản xuất túi xuất khẩu từ các sản 

phẩm nhựa PP. Khu đất thực hiện dự án nằm trên trục đường nối tới QL.39, nơi có vị trí 

giao thông thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và mua bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu 

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

đoạn 2021-2030. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

a. Môi trường không khí 

Tại thời điểm hiện tại, Chủ đầu tư đã đầu tư lắp đặt 04 hệ thống xử lý khí thải tại 

công đoạn in ống đồng. 

Khí thải từ các máy in ống đồng được thu gom chụp hút được bố trí ngay tại các 

đầu in và được đưa vào thiết bị xử lý nhờ lực của quạt hút, tại thiết bị xử lý, sử dụng 

công nghệ UV và than hoạt tính để xử lý khí thải. Khí thải sau xử lý là khí sạch được 

thoát ra ngoài môi trường bởi ống phóng không. 
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Định kỳ 3 tháng/1 lần thay vật liệu lọc than hoạt tính nhằm nâng cao hiệu quả xử 

lý của hệ thống, đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép. 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

b. Môi trường nước 

Công ty đã đầu tư xây dựng 01 HTXL nước thải sinh hoạt công suất 30 m3/ngày 

đêm. Nước thải sau xử lý đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 

01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. Nước thải sau 

xử lý được thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực tại thị trấn Lương Bằng và 

nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Điện Biên. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 - Hệ thống thu gom nước mưa:   

           + Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn của dự án như sau: 

 

 

+ Lượng nước này không thường xuyên và tương đối sạch nên không cần xử lý. 

Nước mưa chảy tràn lẫn đất cát, chất rắn lơ lửng, được thu gom vào hệ thống dẫn 

riêng, sau đó thải ra nguồn tiếp nhận (hệ thống thoát nước chung của khu vực). Ống 

thoát nước được thiết kế là loại ống BTCT chịu áp lực cao nhằm tránh các tác động cơ 

học làm hư hại ống. 

+ Tọa độ vị trí xả nước mưa: X:2.293.358; Y: 558.145. (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30) tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên.  

+ Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước 

thải.  

Hệ thống thoát nước mưa của Dự án bằng bê tông cốt thép với kích thước LxB 

= 0,6 m x 0,6 m, tổng chiều dài đường thu gom thoát nước mưa khoảng 1400 m.  

+ Lắp đặt hệ thống song chắn rác tại các hố ga để tách rác có kích thước lớn ra 

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

+ Khi vào mùa mưa, hàng tháng có đội vệ sinh môi trường vệ sinh các hố ga, 

đường cống dẫn nước, không để nước mưa lưu trữ lâu trong hố ga và đường cống dẫn 

nước mưa. 

+ Giáo dục ý thức (hoặc có biện pháp) để công nhân làm việc trong Nhà máy 

luôn vệ sinh sạch sẽ khu vực sinh sống của mình và thu gom rác thải đúng nơi qui định 

là một yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu khả năng ô nhiễm nước mưa chảy tràn. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Hệ thống thu gom nước thải: 

- Hệ thống thu gom nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa. 

- Nguồn phát sinh: 

+ Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh với lưu lượng là: 420 x 0,045 = 18,9 

m3/ngày đêm; 

Nước mưa Hố ga Mương thoát nước 
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+ Nước thải phát sinh từ nhà bếp với lưu lượng là: 420 x 0,025 = 10,5 m3/ngày 

đêm. 

- Hệ thống thu gom nước thải được bố trí như sau: 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 04 của Nhà cơ khí: được thu gom xử lý sơ bộ qua 

01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 m) và được 

thu gom bằng đường ống HDPE D125 về Hố bơm 1. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 05 và số 10 của Nhà kho thành phẩm: được thu 

gom xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 

3,32x1,5x1,4 m) mỗi bể và được thu gom bằng đường ống HDPE D160 về Hố bơm 1 

để bơm nước thải về hệ thống xử lý. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 07 của Xưởng dệt: được thu gom xử lý sơ bộ qua 

01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 m)và được 

thu gom bằng đường ống HDPE D160 về Hố bơm 1. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 03 của Xưởng PP không dệt: được thu gom xử lý 

sơ bộ qua 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 

m)và được thu gom bằng đường ống HDPE D125 về Hố bơm 1. 

Nước thải từ Hố bơm 01 được bơm về Hố bơm 02 bằng đường ống HDPE 

D75. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 02 tại Xưởng PP không dệt: được thu gom xử lý 

sơ bộ qua 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 

m)và được thu gom bằng đường ống HDPE D125 về Hố bơm 2. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 01 tại Xưởng in: được thu gom xử lý sơ bộ qua 

01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 m)và được 

thu gom bằng đường ống HDPE D125 về Hố bơm 2. 

 Nước thải từ Hố bơm 2 được bơm về Hệ thống xử lý nước thải bằng đường 

ống HDPE D75. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 06 tại Xưởng dệt: được thu gom xử lý sơ bộ qua 

01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 m)và được 

thu gom bằng đường ống HDPE D125 về Hố bơm 3 để bơm nước thải về hệ thống xử 

lý. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số  09 tại Nhà kho thông minh: được thu gom xử lý 

sơ bộ qua 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 

m)và được thu gom bằng đường ống HDPE D160 về Hố bơm 3. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 11 và số 12 tại Nhà văn phòng: được thu gom xử 

lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 

m)và được thu gom bằng đường ống HDPE D160 về Hố bơm 3. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” 

Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    35 

+ Nước thải nhà bếp tại Nhà văn phòng: được thu gom xử lý sơ bộ qua 01 bể 

tách mỡ có thể tích khoảng 8 m3 (DxRxC = 3,3x1,6x1,5m) và được thu gom bằng 

đường ống HDPE D160 về Hố bơm 3 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh số 08 tại Xưởng sợi: được thu gom xử lý sơ bộ qua 

01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 m)và được 

thu gom bằng đường ống HDPE D110 về Hố bơm 3. 

+ Nước thải từ Nhà vệ sinh tại Nhà bảo vệ: được thu gom xử lý sơ bộ qua 01 bể 

tự hoại 3 ngăn có thể tích khoảng V= 7 m3 (DxRxC = 3,32x1,5x1,4 m)và được thu 

gom bằng đường ống HDPE D110 về Hố bơm 3 để bơm nước thải về hệ thống xử lý. 

Nước thải từ Hố bơm 3 bơm về hệ thống xử lý nước thải bằng đường ống 

HDPE D75. 

Dự án sử dụng bơm chìm với công suất 5 m3/h để bơm nước thải từ các Hố 

bơm về hệ thống xử lý nước thải. 

Sơ đồ thu gom, vị trí các bể tự hoại được thể hiện tại bản vẽ đính kèm tại Phụ 

lục báo cáo. 

1.2.2. Hệ thống thoát nước thải: 

- Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đạt 

QCĐP 01:2019/HY (Khy = 0,9) được thải ra hệ thống thoát nước chung khu vực. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của Công ty là hệ thống thoát nước chung của khu 

vực tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.  

- Vị trí xả nước thải: tọa độ vị trí xả nước thải là X(m):2.293.377; Y(m): 

558.052 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30) tại thị trấn 

Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 30 m3/ngày đêm 

- Phương thức xả nước thải: 

+ Nước thải sau xử lý được dẫn từ trạm xử lý nước thải ra cửa xả của hệ thống 

thoát nước chung của khu vực bằng đường ống nhựa HDPE D75 có chiều dài khoảng 

5m.  

+  Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 

Công ty đã bố trí điểm xả nước thải sau xử lý của Dự án tại hàng rào của nhà 

máy. Điểm xả nước thải là hệ thống thoát nước chung của khu vực tại thị trấn Lương 

Bằng. 

Hình ảnh vị trí xả thải của Dự án như sau: 

Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước của Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco chi 

tiết ở phần phụ lục của báo cáo. 

1.3. Xử lý nước thải 
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- Nước thải sinh hoạt: Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt với công suất 30 m3/ngày đêm tại khuôn viên khu đất của nhà máy với quy trình 

xử lý cụ thể như sau: 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30m3/ngày đêm 

Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải sau bể tự hoại, nước thải nhà bếp sau bể tách dầu mỡ được đưa đến 

công trình xử lý nước thải tập trung như sau: 

Bể thu gom 

Thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh, lưu chứa tạm thời và vận 

chuyển toàn bộ nước thải đến các hạng mục xử lý phía sau. 

Bể thiếu khí 

NTSH sau bể tự 

hoại 3 ngăn 

Nước thải nhà bếp 

sau bể tách dầu mỡ 

Bể thu gom 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 1 

Bể hiếu khí 2 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Cột lọc áp lực 

Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY 

Bùn 

tuần 

hoàn 
Máy thổi khí 

Javel 

Dinh dưỡng 
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Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat Denitrificans 

sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
-   => NO2-  => N2O  => N2  

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa 

thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng 

dễ phân hủy đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Bể thiếu khí được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước 

thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat. 

Bể hiếu khí 1,2 

Xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng hiếu khí, 

chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước thành bùn hoạt tính 

(activated sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan 

có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được mô 

tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2  1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition 

- 68 pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu 

là NH4
+) thành NO2

- và NO3
-.Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2  18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition 

– 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. Nước từ bể hiếu khí sẽ chảy sang bể lắng. 

Bể lắng 

Có chức năng tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn (bùn hoạt 

tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ lớn thì 

hầu như toàn bộ pha rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng. 
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Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng, nước thải được trộn với hóa chất khử trùng Javel được cung 

cấp bởi hệ thống bơm định lượng nhằm loại bỏ vi khuẩn coliform và các vi sinh vật 

gây hại khác. Bể khử trùng được thiết kế nhằm tạo sự khuấy trộn tốt nhất giữa nước 

thải và chất khử trùng. 

Cột lọc áp lực 

Nước từ bể trung gian được bơm lên cột lọc áp lực. Cột lọc áp lực gồm 2 phân 

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

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

lắng sẽ được giữ lại trên lớp vật liệu lọc, đồng thời giảm được một phần độ màu có 

trong nước thải. 

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

hiệu quả. Nước rửa ngược lại được dẫn về hố thu gom để xử lý lại. 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt QCĐP 01:2019/HY.  

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

Bảng 3.1. Kích thước các ngăn của hệ thống xử lý nước thải  

TT Ngăn xử lý Dài ( m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích 

( m3) 

Cấu tạo bể 

1 Bể thu gom 2,37 1,5 3,5 12,45 BTCT 

2 Bể thiếu khí 3,06 2,37 3,5 25,4 BTCT 

4 Bể hiếu khí 1 3,06 2,37 3,5 25,4 BTCT 

5 Bể hiếu khí 2 3,06 2,37 3,5 25,4 BTCT 

6 Bể lắng 3,06 2,37 3,5 25,4 BTCT 

 Bể khử trùng 2,37 1,5 3,5 12,3 BTCT 

  

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật thiết bị của hệ thống xử lý nước thải  

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật SL Vị trí lắp đặt 

1 
Bơm chìm bể 

thu gom 

Loại: Bơm chìm 

Công suất 1,37 kW 

AC 220V-50Hz; 1 pha 

1 Đặt chìm trong bể  

2 
Bơm bùn tuần 

hoàn 

Loại: Bơm chìm 

Công suất: 0.55 kW 

AC 220V-50Hz; 1 pha 

1 Đặt chìm trong bể lắng 

3 Máy thổi khí 

AC 380V-50Hz; 3 pha 

Công suất: 2,2 kW 

Q = 1 m3/phút 

1 Lắp đặt trong nhà vận hành 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật SL Vị trí lắp đặt 

4 Cột lọc áp lực 

- Vật liệu: FRP 

- Kích thước: 

D=300x1320mm 

- Bao gồm phụ kiện, vật 

liệu lọc 

2 Lắp đặt trong nhà vận hành 

 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống 

Công ty sử dụng máy Javel để khử trùng. Khối lượng Javel sử dụng ước tính 

khoảng 5 kg/tuần để khử trùng nước thải tại Bể khử trùng. 

Công ty sử dụng đường trắng để bổ sung dinh dưỡng cho bể hiếu khí, ước tính 

sử dụng khoảng 5kg/tháng để bổ sung dinh dưỡng cho hệ thống. 

Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở đối với công trình xử lý nước thải được đính kèm 

tại phần phụ lục của báo cáo. 

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

a, Nguồn phát sinh:  

- Khí thải phát sinh tại công đoạn in ống đồng tại Xưởng in. 

b, Tải lượng phát sinh: 

- Tại công đoạn in ống đồng tại Xưởng in có sử dụng mực in chứa dung môi hữu 

cơ là Toluen và Etyl Axetat. Với thành phần Toluen tối đa là 5% tương đương 3,5 

tấn/năm và thành phần Etyl Axetat tối đa là 3% tương đương 2,1 tấn/năm. 

Nồng độ hơi VOC phát sinh trong nhà xưởng từ các công đoạn in ống đồng của 

Dự án được tính theo công thức: 

C (mg/m3) = Q ( mg/h) /V ( m3) . Trong đó: C: nồng VOC ( mg/m3) ; Q: Tải 

lượng VOC; V: Thể tích khu vực ảnh hưởng lớn nhất. 

Giả sử hơi dung môi bay hơi hoàn toàn thì tải lượng hơi dung môi phát sinh 

trong quá trình in ống đồng với Toluen là 11,2 kg/ngày và Etyl Axetat là 6,73 kg/ngày. 

Khu vực đặt máy in ống đồng có diện tích 1.200 m2 (30x40 m), chiều cao 5,2 m. 

 Nồng độ hơi dung môi Toluen phát sinh trong 1 giờ làm việc là:  

Ctoluen = (11,2*106)/(1200*5,2*8) = 224,36 (mg/m3) 

 Theo QCVN 03:2019/BYT thì nồng độ giới hạn của Toluen là 100 mg/m3, vậy 

nồng độ Toluen phát sinh tại Dự án vượt 2,24 lần giới hạn cho phép. 

Nồng độ hơi dung môi Etyl Axetat phát sinh trong 1 giờ làm việc là:  

CEtyl Axetat = (6,73*106)/(1200*5,2*8) = 134,8 (mg/m3) 
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 Etye Axetat là dung môi không màu, mùi dễ chịu và tương đối không độc hại đối 

với còn người, thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sơn móng tay, bánh kẹo, 

hoa quả. Do dó tác động của dung môi này là không đáng kể. Còn đối với Toluen là dung 

môi có mùi thơm, nếu tiếp xúc trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con 

người. Vì vậy, để giảm thiểu tác động của hơi dung môi tại công đoạn in ống đồng, Công 

ty đã đầu tư hệ thống xử lý để xử lý triệt để hơi dung môi, đảm bảo an toàn cho người lao 

động. 

c, Biện pháp xử lý 

Tại Xưởng in Công ty bố trí 01 máy in 9 màu và 03 máy in 8 màu. Công ty đã 

đầu tư 04 hệ thống thu gom, xử lý khí thải tương ứng với 04 máy in. (04 hệ thống 

giống nhau). 

Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý: Mỗi khoang in sẽ có 01 ống 

hú được bố trí ngay tại khoang in để thu gom khí thải phát sinh. Tương ứng, máy in 09 

màu có 09 khoang in (09 ống hút) và máy in 08 màu có 08 khoang in (08 ống hút). 

Ống hút là dạng ống hộp B250 (250x250 mm) dài khoảng 1m nối tới Đường 

ống thu gom tổng để đưa về thiết bị xử lý. Đường ống thu gom tổng có đường kính 

D400, D500, D650 tăng dần nhằm đảm bảo khí thải được lưu thông triệt để. Đường 

ống thu gom tổng có chiều dài khoảng 20 m dẫn khí thải từ Ống hút đến thiết bị xử lý. 

Công trình xử lý khí thải đã được xây dựng, lắp đặt: Công ty đã đầu tư 04 hệ 

thống thiết bị đồng bộ để thu gom, xử lý khí thải mực in với công suất 14.500 

m3/giờ/hệ thống do Công ty TNHH System Fan Việt Nam thiết kế, thi công và giám 

sát. 

Quy trình xử lý cụ thể như sau: 
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Hình 3.3. Hệ thống xử lý khí thải công đoạn in ống đồng 

Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải phát sinh tại các khoang in của máy in được thu hồi bởi các ống hút 

được bố trí ngay tại khoang in nhằm thu gom triệt để khí thải. Khí thải theo ống hút 

nối tới Đường ống thu gom tổng và dẫn về thiết bị xử lý nhờ lực của quạt hút. 

Tại thiết bị xử lý khí thải được xử lý qua 2 công đoạn: 

+ Hấp phụ: Khí thải được thu gom sẽ đi qua 03 lớp than hoạt tính. Với đặc 

trưng của khí thải là hơi dung môi hữu cơ, do đó việc sử dụng than hoạt tính để xử lý 

là phương án hiệu quả nhằm xử lý triệt để khí thải. Than hoạt tính được sử dụng để xử 

lý khí thải là than hoạt tính dạng hạt. 

+ Tia UV: Sau khi được xử lý bằng than hoạt tính, khí thải sẽ được xử lý bằng 

tia UV. Bên trong thiết bị xử lý bố trí 46 bóng đèn UV để xử lý khí thải. Khi vận hành 

chùm tia UV năng lượng cao phát ra từ các bóng đèn UV sẽ làm các phân tử trong khí 

thải tách ra tức thời và phân tử oxy trong không khí tạo ra O2. Vì oxy tự do mang theo 

sự mất cân bằng điện tích nên kết hợp với các phân tử oxy khác tạo thành ozone (O3). 

Khí thải  

Ống hút 

Đường ống thu 

gom tổng 

Thiết bị xử lý 

Quạt hút 

Ống phóng 

không 

Khí thải đạt 

QCVN 

20:2009/BTNM

T 
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Thông qua năng lượng từ UV và ozone hợp tác với quá trình oxy hóa, sự phân hủy của 

các khí có thể chuyển thành các hợp chất trọng lượng phân tử thấp giúp loại bỏ hiệu 

quả các hợp chất hữu cơ bay hơi có trong khí thải. 

Khí sạch sau khi xử lý được đưa ra ngoài môi trường qua ống phóng không. 

Khí sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống: 

- Ống hút: 09 chiếc (đối với máy in 09 màu) và 08 chiếc (đối với máy in 08 

màu), DxRxC = 0,25x0,25x1m, vật liệu: Tôn mạ kẽm; 

- Quạt hút: 01 chiếc, công suất: 11 kW; Áp suất 3000 Pa; Lưu lượng: 15.000 

m3/h; 

- Ống dẫn khí (Đường ống dẫn khí tổng): đường kính: D400, D500, D650 mm, 

vật liệu: Thép; 

- Thiết bị xử lý: 01 chiếc. Kích thước: DxRxC = 3,8x1,2x1,56m; Vật liệu: Inox 

304 dày 1,5mm 

+ Buồng xử lý UV: số bóng đèn UV: 46 bóng. 

+ Buồng hấp phụ: Than hoạt tính dạng hạt, 3 lớp dày 100 mm; 

+ Ống phóng không: 01 chiếc, D500, cao 11,5 m, vật liệu: inox 304. 

Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn in ống đồng: 

  

Thiết bị xử lý Ống phóng không 

 

Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở đối với công trình xử lý khí thải được đính kèm tại 

phần phụ lục của báo cáo. 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: 

 + Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên. Thành phần chất thải sinh hoạt phần lớn là các chất hữu cơ dễ phân huỷ 

(như rau, thức ăn thừa, vỏ hoa quả). Ngoài ra còn có một phần nhỏ các loại bao bì thực 

phẩm, giấy thải và các chất thải từ văn phòng. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

công ty. Nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu là: Bavia nhựa, sản 

phẩm lỗi hỏng; Bìa carton, giấy vụn; Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải; Vật liệu lọc 

thải từ hệ thống xử lý nước thải. 

Khối lượng chất thải sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại dự 

án được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3.5. Khối lượng CTR thông thường phát sinh tại Dự án 

STT Tên chất thải Số lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 78 

2 Bavia nhựa, sản phẩm lỗi hỏng 1.479 

3 Bìa carton, giấy vụn 96 

4 Bùn thải từ bể chứa nước, bể tự hoại, hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt và hố ga thoát nước 

9,2 

5 Vật liệu lọc thải từ hệ thống xử lý nước thải 0,2 

 Tổng số 1668 

 

Hiện tại công ty đang áp dụng biện pháp như sau:  

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

Công ty tiến hành phân loại chất thải ngay tại nguồn, tại nhà xưởng, văn phòng 

và nhà ăn theo 3 loại: chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn sản xuất, chất thải sinh hoạt. 

Công ty đã thành lập đội vệ sinh môi trường để thu gom toàn bộ chất thải phát sinh về 

kho chứa và vệ sinh khuôn viên Công ty đảm bảo luôn sạch sẽ. Việc quản lý thức ăn 

thừa tại nhà máy được thực hiện ngay tại nguồn. Do đó, việc phát sinh thức ăn thừa là 

rất ít. Lượng phát sinh thức ăn thừa từ bếp ăn ca được nhân viên nấu ăn thu gom, phân 

loại sau mỗi bữa ăn ca và tập kết tại khu lưu giữ chất thải sinh hoạt của Nhà máy, sau 

đó nhân viên của Nhà máy bàn giao cho Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc 

có địa chỉ tại TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để thu gom và xử lý theo 

đúng quy định. Đồng thời, Chủ dự án cũng sẽ đột xuất cử cán bộ của công ty đến nơi 

tập kết chất thải và theo dõi quá trình xử lý của đơn vị thu gom.  
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+ Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực văn phòng và của người lao 

động: công ty đã bố trí 10 thùng rác dung tích 200lít đặt tại một số vị trí của nhà máy 

và đặt dọc hành lang xung quanh nhà máy, cuối ngày được đội vệ sinh môi trường của 

Công ty thu gom tập trung để chuyển cho đơn vị có chức năng. Hiện tại công ty đã ký 

hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc định kỳ đến vận chuyển xử 

lý theo quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Tại các vị trí của các chuyền sản xuất đều bố trí 1 thùng chứa chất thải loại 10 

lít để công nhân bỏ rác, sau khi đầy được bộ phận thu gom tập trung vào thùng chứa 

chất thải tập trung tại các đầu chuyền sau đó được công nhân vệ sinh vận chuyển về 

kho chứa chất thải sản xuất của công ty. Hiện nay, Nhà máy 1 đã có 1 kho lưu trữ chất 

thải sản xuất thông thường với diện tích 20m2 (4x5m), nền đổ bê tông , tường bao xây 

gạch, lợp mái tôn, bên ngoài có biển báo đầy đủ và xung quanh có gờ bao đề phòng 

khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.  

Để xử lý loại chất thải này, Công ty sẽ ký hợp đồng và chuyển cho đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý. Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng với 

Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc có địa chỉ tại TT Kẻ Sặt, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương để thu gom và xử lý theo quy định. (Hợp đồng đính kèm phần 

phụ lục). 

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

- Nguồn phát sinh: 

+ Phát sinh từ hoạt động của văn phòng: Bóng đèn huỳnh quang hỏng. 

+ Phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án: Giẻ lau bị nhiễm các thành phần 

nguy hại; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh thải; Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải; Bao 

bì cứng thải bằng kim loại có chứa thành phần nguy hại; Nước rửa khuôn, lưới in. 

- Khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình vận hành: 

Bảng 3.6. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất  

TT Loại chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 100 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
17 02 03 80 
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3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ 

tinh hoạt tính thải 
16 01 06 20 

4 
Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã 

qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 
12 01 04 160 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa 

bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy 

hại như amiang) thải 

18 01 02 750 

6 

Mực in (loại có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất) thải (nước 

rửa khuôn, lưới in) 

08 02 01 1.560 

 Tổng  2.670 

 

Hiện tại công ty đang áp dụng biện pháp như sau:  

Tiến hành thu gom, vận chuyển CTNH về khu vực lưu trữ thì tiến hành phân 

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

chung theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT:Quy định về QLCTNH, để đóng gói, lưu 

chứa CTNH. Công ty đã bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại có mái che, các loại 

chất thải nguy hại dạng rắn được chứa trong các thùng chuyên dụng, với 10 thùng 

chứa có dung tích 0,2 m3, có nắp đậy. Bên ngoài các thùng chứa có dán nhãn và mã 

chất thải nguy hại. Kho lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 20m2 (4x5m), chiều cao 

3m, nền đổ bê tông , tường bao xây gạch, lợp mái tôn, bên ngoài có biển báo và được 

cách ly với các khu vực khác. 

- Biển cảnh báo: Được lắp tại mỗi ngăn, ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi 

người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác 

màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng 

với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009. Một số 

hình ảnh về biển cảnh báo chất thải nguy hại như sau: 

 

- Biện pháp xử lý: Công ty đã kí hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường 

xanh Minh Phúc có địa chỉ tại TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (đính 

kèm phụ lục của báo cáo). 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

+ Hoạt động của máy máy, thiết bị sản xuất tại các công đoạn như: trộn, tạo sợi, 

in,...; 

+ Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải ra vào nhà máy; 

- Để giảm tiếng ồn công ty áp dụng các biện pháp sau: 

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

kế các bộ phận giảm âm. 

+ Đối với các thiết bị không thể cách ly (máy cắt, quạt gió..), tại các ống hút, 

ống đẩy sử dụng các mối nối mềm. Lắp các chi tiết giảm ồn và rung, ống giảm thanh 

và gioăng cao su, lò xo giảm chấn. 

+ Đặc biệt công nhân làm việc ở bộ phận tiếng ồn lớn được trang bị đầy đủ các 

thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân (mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần áo lao 

động) đồng thời công ty quy định cụ thể thời gian làm việc trong 1 ca được rút ngắn 1-

2 giờ, nghỉ giữa ca 30 phút. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào hoạt động 

- Hệ thống xử lý nước thải:  

Thường xảy ra các sự cố về máy móc thiết bị và sự cố về công nghệ: 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

I. Sự cố về máy móc thiết bị 

Máy bơm, 

máy thổi 

khí 

Quá nhiệt  

- Quá tải bơm, rơle nhiệt 

trên tủ tác động hoặc 

không. Rơle thứ cấp nằm 

trong động cơ của bơm sẽ 

tác động, nó được tích hợp 

trong bơm (do nhà chế tạo). 

Ngoài ra phải kiểm tra lại 

nước làm mát có đủ hay 

không, điện nguồn có đủ 

hay không. 

- Xem cánh bơm có bị kẹt 

không, rác bẩn có làm kẹt 

cánh bơm hay không. 

- Xem mực nước trong bể 

chứa có quá cạn hay không  

- Xem lại nguồn cấp điện có 

đủ điện hay không. Nếu đủ 

mới cho bơm làm việc. 

Máy thổi khí 

không quay 

- Do các thiết bị bên trong 

hoặc roto bị hoen gỉ 

- Dây cu roa yếu hoặc rạn 

nứt 

- Lỗi động cơ 

- Vệ sinh roto hoặc các bộ 

phận 

- Chỉnh lại độ căng của dây 

cu roa hoặc thay thế 

- Kiểm tra động cơ hoặc 
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nguồn cung cấp 

Thiếu lưu 

lượng khí 

- Do đường ống bị rò 

- Van an toàn bị rò 

- Dây cu roa trùng 

- Lỏng khe hở 

- Làm kín các mối nối 

- Điều chỉnh van an toàn 

- Cố định dây cu roa 

- Điều chỉnh lại khe hở hợp lý 

Máy phát 

tiếng kêu, 

rung bất 

thường 

- Dây cu roa trùng 

- Thiếu dầu bôi trơn 

- Vật liệu lạ bám vào thiết 

bị 

- Nổ 

- Mòn bánh răng 

- Mòn ổ trục 

- Van an toàn tác động 

- Căng dây cu roa 

- Đổ thêm dầu 

- Vệ sinh thiết bị 

- Chỉnh lại roto 

- Thay thế bánh răng 

- Thay thế ổ trục 

- Chỉnh lại van an toàn 

II. Sự cố về công nghệ xử lý 

Bể hiếu khí 

Bùn có màu 

nâu sẫm hoặc 

màu đen 

- Thời gian lưu chất rắn 

trong bể phản ứng là quá 

dài 

- Mức ôxi hoà tan thấp 

- Kiểm tra hỗn hợp lỏng và 

chất rắn lơ lửng, và tăng xả 

thải bùn 

- Kiểm tra nồng độ ôxi hoà 

tan và nếu thấy thấp thì cần 

tăng cường sục khí 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van 

cấp khí vào bể 

Váng hoặc 

bọt trắng trên 

bề mặt bể 

hiếu khí 

- MLSS quá thấp 

- Sự có mặt của những chất 

hoạt động bề mặt không 

phân hủy sinh học 

- Giảm bùn thải để tăng 

MLSS, có nghĩa là sẽ giảm 

F/M 

- Giảm bùn thải để tăng 

MLSS, có nghĩa là sẽ giảm 

F/M 

Có rất nhiều 

bọt hoặc một 

số vùng trong 

bể hiếu khí 

bọt bị kết 

thành khối 

Một số đĩa phân phối khí bị 

tắc 

 

Điều chỉnh van tay mở to 

cho thông đĩa phân phối khí 

sau đó điều chỉnh lại 

 

Trạm xử lý 

NTTT của 

Ngừng hoạt 

động 

Mất điện lưới Sử dụng máy phát điện dự 

phòng đi vào hoạt động và 
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dự án  đổi điện nguồn 

 

- Hệ thống xử lý khí thải 

* Đối với hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn in ống đồng: 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải có thể xảy ra trường hợp hỏng 

hệ thống xử lý khí thải mà nguyên nhân do không tuân thủ thao tác vận hành chuẩn 

hoặc máy móc thiết bị của hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố; mất điện dẫn đến hệ 

thống ngừng hoạt động; chất lượng lớp than hoạt tính bị giảm do không thay thế kịp 

thời; bóng đèn UV bị vỡ, hỏng. Nếu không khắc phục kịp thời sự cố sẽ ảnh hưởng tới 

sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Vì vậy, trong quá trình hoạt động cần 

đặc biệt tuân thủ các quy chuẩn, kỹ thuật vận hành máy móc thiết bị. Luôn luôn đào 

tạo, tập huấn ứng phó với các sự cố, rủi ro môi trường nhằm hạn chế tối đa những thiệt 

hại đáng tiếc có thể xảy ra. Do đó cần phải có biện pháp phòng ngừa đối với hệ thống 

xử lý khí thải như sau: 

+ Bố trí công nhân vận hành hệ thống xử lý khí thải, kiểm tra thường xuyên chế 

độ hoạt động của hệ thống. 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đèn UV, chuẩn bị bóng đèn thay thế; 

+ Định kì thay thế lớp than hoạt tính để đảm bảo hệ thống vận hành tốt nhất. Do 

tùy thuộc vào số đơn hàng in ít hay nhiều nên Công ty sẽ tiến hành thay thể than hoạt 

tính định kỳ để phù hợp với quá trình sản xuất (khoảng 3-6 tháng/lần). 

+ Kiểm tra hoạt động của hệ thống quạt hút, ống hút. Có biện pháp thay thế hoặc 

sửa chữa kịp thời đảm bảo hoạt động của toàn bộ hệ thống xử lý. 

+ Công ty có cán bộ chuyên trách về môi trường, giám sát việc sửa chữa và bảo 

trì hệ thống xử lý khí thải và kiểm tra thường xuyên hiệu quả xử lý khí thải của hệ 

thống. 

- Khu lưu giữ chất thải: 

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

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

nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

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

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

thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy 

nổ. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ 

bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

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

đơn vị có chức năng (Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc) để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được  thu gom, 
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vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình 

vận chuyển chất thải nguy hại. 

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

- Dự án có sử dụng nước để làm mát tại công đoạn thổi màng PP, đùn sợi tại 

Xưởng sợi. Toàn bộ lượng nước này được thu gom, xử lý và tái sử dụng cho quá trình 

sản xuất. Hệ thống xử lý nước làm mát của nhà máy như sau: 

 

Thuyết minh quy trình: 

Nước từ bồn chứa được đưa tới hệ thống làm mát nhằm mục đích làm mát 

khuôn, sản phẩm. Toàn bộ lượng nước sau làm mát được dẫn tới tháp giải nhiệt để 

giảm nhiệt độ của nước, sau đó nước được tuần hoàn về bồn chứa ban đầu và tái sử 

dụng cho quá trình sản xuất.  

Công ty đã đầu tư 04 tháp giải nhiệt và 05 bể chứa có với dung tích 20 m3/bể 

(4x2,5 x2 m) đảm bảo hệ thống làm mát của các dây chuyền sản xuất hoạt động. Định 

kỳ bổ sung 3 m3/ngày đêm để bổ sung lượng nước thất thoát do bay hơi. Bể chứa nước 

làm mát được xây bằng bê tông cốt thép, bên trong bể chứa làm kỹ thuật chống thấm 

đảm bảo nước trong bể chứa không phát tán ra ngoài môi trường. Công suất động cơ 

mỗi tháp giải nhiệt: 1,2 kW; Lưu lượng gió: 200 m3/phút; Lưu 

 lượng nước: 50 l/phút. Tháp giải nhiệt được đặt phía trên bể chứa nước làm 

mát. 

Máy sản xuất  

Bể chứa nước 

Đường ống dẫn nước 
Tháp giải nhiệt 
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Hình ảnh tháp giải nhiệt tại dự án 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Bảng 3.6 Nội dung thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt 

Nội dung 

liên quan 

ĐTM đã được phê duyệt năm 

2019 
Nội dung thay đổi, bổ sung 

Khí thải + Phát sinh khí thải từ công đoạn 

in lưới do sử dụng mực in có chứa 

dung môi hữu cơ 

+ Đầu tư hệ thống xử lý khí thải 

tại công đoạn in lưới 

+ Sử dụng mực in gốc nước với 

thành phần chủ yếu là titan trắng, 

không có thành phần dung môi hữu 

cơ trong mực in (Không phát sinh 

hơi dung môi). 

+ Không đầu tư hệ thống xử lý khí 
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thải tại công đoạn in lưới 

Mực in + Mực in ống đồng: Sử dụng dung 

môi Toluen với thành phần chiếm 

8-10% 

+ Mực in ống đống: Sử dụng dung 

môi Toluen với thành phần chiếm 4-

5% và dung môi etyl axetat chiếm 2-

3%. 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải tại 

công đoạn 

in ống 

đồng 

+ Khí thải → Chụp hút → Quạt 

hút → Đường ống thu gom chung 

→ Tháp hấp phụ chứa than hoạt 

tính → Khí sạch đạt QCVN 

20:2009/BTNMT. 

+ Khí thải → Ống hút → Đường ống 

thu gom tổng → Thiết bị xử lý → 

Quạt hút → Ống phóng không → 

Khí thải đạt QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Hệ thống 

xử lý nước 

thải 

Nước thải đầu vào → Hố thu gom 

→ Bể điều hòa → Bể thiếu khí → 

Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể 

trung gian → Cột lọc → Bể khử 

trùng → Nước thải đạt QCĐP 

01:2019/HY. 

Nước thải đầu vào → Bể thu gom → 

Bể thiếu khí → Bể hiếu khí 1 → Bể 

hiếu khí 2 → Bể lắng → Bể khử 

trùng → Cột lọc → Nước thải đạt 

QCĐP 01:2019/HY 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh với lưu lượng 

trung bình khoảng 18,9 m3/ngày đêm; 

+ Nguồn số 2: Phát sinh từ nhà bếp với lưu lượng trung bình khoảng 10,5 

m3/ngày đêm; 

Lưu lượng xả thải nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 30 m3/ngày đêm; 

Dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sau xử lý. 

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng nước thải: 

Bảng 4.1 Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Stt Thông số Đơn vị 
QCĐP 01:2019/HY 

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

1 pH - 5 – 9 

2 TSS mg/L 51 

3 TDS mg/L 600 

4 BOD5 mg/L 30,6 

5 NH4
+ mg/L 6 

6 S2- mg/L 1,2 

7 PO4
3- mg/L 7,2 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 12 

9 NO3
- - N mg/L 36 

10 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L 6 

11 Tổng coliforms MPN/100mL 3.000 

Ghi chú:  

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

K = 1,2 – Cơ sở sản xuất dưới 500 người; 

Khy = 0,9 – Hệ số khu vực huyện Kim Động.  

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

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực tại thị 

trấn Lương Bằng. 

+ Vị trí xả thải: thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

+ Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30: VTXT: X(m) = 2.293.377; Y(m) = 558.052. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” 

Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    53 

+ Chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục (24h). 

+ Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 

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

Nguồn phát sinh khí thải đề nghị được cấp phép: phát sinh tại 04 máy in ống 

đồng tại Xưởng in. 

Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép:  

+ Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn in ống đồng số 1: 14.500 m3/h; 

+ Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn in ống đồng số 2: 14.500 m3/h; 

+ Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn in ống đồng số 3: 14.500 m3/h; 

+ Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn in ống đồng số 4: 14.500 m3/h. 

Dòng khí thải: 04 dòng khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT sẽ thoát 

ra ngoài môi trường tại 04 ống phóng không. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Bảng 4.2 Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Toluene mg/Nm3 750 

6 tháng/lần 2 Etyl Axetat mg/Nm3 1.400 

3 Lưu lượng m3/h - 

Ghi chú: 

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả khí thải: tại 04 ống phóng không sau 04 hệ thống xử lý khí thải (cạnh 

xưởng in); 

Tọa độ xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30:  

+ Ống phóng không số 1: X(m): 2.293.275 Y(m): 558.044; 

+ Ống phóng không số 2: X(m): 2.293.269 Y(m): 558.043; 

+ Ống phóng không số 3: X(m): 2.293.260 Y(m): 558.043; 

+ Ống phóng không số 4: X(m):2.293.256 Y(m): 558.041; 

+ Phương thức xả thải: Cưỡng bức 

+ Chế độ xả thải: Theo mùa vụ sản xuất 

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

- Nguồn phát sinh: hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất tại các công đoạn 

như: Công đoạn tạo sợi; Công đoạn dệt; Công đoạn in; Công đoạn sản xuất túi PP 

không dệt, Máy phát điện dự phòng. 
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- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

Bảng 4.3 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 

QCVN 26:2010/BTNMT 
Tần suất 

giám sát 
Ghi chú 

Từ  6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

dBA) 
1 lần/năm 

1 70 55 Khu vực thông thường 

2 55 45 Khu vực đặc biệt 

 

Bảng 4.4 Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 

QCVN 27:2010/BTNMT 
Tần suất 

giám sát Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 lần/năm 1 70 60 Khu vực thông thường 

 60 55 Khu vực đặc biệt 

 

Ghi chú: 

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

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

4. Nội dung đề nghị cấp pháp đối với chất thải: 

a, Nguồn phát sinh: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của công 

nhân viên tại dự án; 

+ Chất thải rắn công nghiệp: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại cơ sở; 

+ Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại cơ sở. 

b, Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh: 

*) Chất thải thông thường: 

Bảng 4.4 Danh mục chất thải thông thường  

STT Tên chất thải Số lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 78 

2 Bavia nhựa, sản phẩm lỗi hỏng 1.479 

3 Bìa carton, giấy vụn 96 

4 Bùn thải từ bể chứa nước, bể tự hoại, hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt và hố ga thoát nước 

9,2 

5 Vật liệu lọc thải từ hệ thống xử lý nước thải 0,2 
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 Tổng số 1668 

 

*) Chất thải nguy hại: 

Bảng 4.5 Danh mục chất thải nguy hại 

TT Loại chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 100 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
17 02 03 80 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ 

tinh hoạt tính thải 
16 01 06 20 

4 
Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã 

qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 
12 01 04 160 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa 

bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy 

hại như amiang) thải 

18 01 02 750 

6 
Mực in (loại có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất) thải 
08 02 01 1.560 

 Tổng  2.670 

5. 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, Các nội dung chủ dự án tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định bảo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Công ty cổ phần Thuận Đức Eco đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công 

trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 
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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 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn 

thành của cơ sở 

TT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

Thời gian 

kết thúc vận 

hành thử 

nghiệm 

Công suất 

đạt được 

1 01 HTXL nước thải tập trung 3/10/2022 3/1/2023 
80% công 

suất 

2 
01 hệ thống xử lý khí thải công 

đoạn in ống đồng số 1 
3/10/2022 3/1/2023 

80% công 

suất 

3 
01 hệ thống xử lý khí thải công 

đoạn in ống đồng số 2 
3/10/2022 3/1/2023 

80% công 

suất 

4 
01 hệ thống xử lý khí thải công 

đoạn in ống đồng số 3 
3/10/2022 3/1/2023 

80% công 

suất 

5 
01 hệ thống xử lý khí thải công 

đoạn in ống đồng số 4 
3/10/2022 3/1/2023 

80% công 

suất 

 

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

thiết bị xử lý chất thải: 

a) Thời gian dự kiến quan trắc 

Thời gian dự kiến quan trắc trong 3 ngày liên tiếp với tần suất 1 lần/ngày là trong 

tháng 11/2022. 

b) Vị trí, thành phần và thông số môi trường quan trắc 

Giám sát môi trường nước thải  

1 Vị trí 
- Mẫu nước thải đầu vào của HTXLNT sinh hoạt của nhà máy 

- Nước thải đầu ra HTXL nước thải của nhà máy 

2 Số lượng 
Tổng 4 mẫu đơn trong đó: 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 

mẫu nước thải đầu ra của hệ thống 

3 
Thông số 

giám sát 

Lưu lượng, pH, TDS, BOD5, TSS; NH4
+, NO3, PO4

3-, sunfua 

(tính theo H2S); tổng các chất hoạt động bề mặt, Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng Coliforms.     
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4 
Quy chuẩn 

so sánh 
QC ĐP 01:2019/HY 

Giám sát môi trường khí thải – hệ thống xử lý khí thải công đoạn in ống đồng số 1 

1 Vị trí 
Mẫu khí thải sau xử lý tại ống phóng không hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn in số 1 

2 Số lượng 03 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý khí thải 

3 
Thông số 

giám sát 
Lưu lượng, Toluen, Etyl Axetat 

4 
Quy chuẩn 

so sánh 
QCVN 20:2009/BTNMT 

Giám sát môi trường khí thải – hệ thống xử lý khí thải công đoạn in ống đồng số 2 

1 Vị trí 
Mẫu khí thải sau xử lý tại ống phóng không hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn in số 2 

2 Số lượng 03 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý khí thải 

3 
Thông số 

giám sát 
Lưu lượng, Toluen, Etyl Axetat 

4 
Quy chuẩn 

so sánh 
QCVN 20:2009/BTNMT 

Giám sát môi trường khí thải – hệ thống xử lý khí thải công đoạn in ống đồng số 3 

1 Vị trí 
Mẫu khí thải sau xử lý tại ống phóng không hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn in số 3 

2 Số lượng 03 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý khí thải 

3 
Thông số 

giám sát 
Lưu lượng, Toluen, Etyl Axetat 

4 
Quy chuẩn 

so sánh 
QCVN 20:2009/BTNMT 

Giám sát môi trường khí thải – hệ thống xử lý khí thải công đoạn in ống đồng số 4 

1 Vị trí 
Mẫu khí thải sau xử lý tại ống phóng không hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn in số 4 

2 Số lượng 03 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý khí thải 

3 
Thông số 

giám sát 
Lưu lượng, Toluen, Etyl Axetat 

4 
Quy chuẩn 

so sánh 
QCVN 20:2009/BTNMT 
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- Về việc lấy mẫu nước thải và khí thải để đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu quả 

cho từng công trình, thiết bị xử lý trong kế hoạch quan trắc chất thải quy định tại Mục 

5 Điều 21 thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được thực hiện như sau: Đối với mẫu 

nước thải và khí thải 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 nước thải, khí thải. 

- Cơ quan lấy mẫu, phân tích: Cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

tiến hành lấy mẫu, phân tích theo quy định ( như Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài 

nguyên và môi trường Vimcerts 161). 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật.  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Chương trình giám sát chất lượng môi trường khi dự án đi vào vận hành thương 

mại được trình bày như sau: 

Bảng 5.14. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn dự án đi vào vận hành 

thương mại 

Vị trí lấy mẫu Thông số Tần suất Quy chuẩn so sánh 

I- Giám sát chất lượng môi trường khí thải: 01 mẫu 

- KT1: Sau hệ 

thống xử lý khí thải 

công đoạn in ống 

đồng số 1; 

- KT2: Sau hệ 

thống xử lý khí thải 

công đoạn in ống 

đồng số 2; 

- KT3: Sau hệ 

thống xử lý khí thải 

công đoạn in ống 

đồng số 3; 

- KT4: Sau hệ 

thống xử lý khí thải 

công đoạn in ống 

đồng số 4. 

 

 

 

Lưu lượng, Toluene, Etyl 

Axetat 

6 

tháng/lần 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

2.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí giám sát chất lượng môi trường hàng năm được phân bổ như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” 

Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    59 

- Kinh phí cho hoạt động quản lý môi trường: 500 triệu đồng/năm. 

- Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường không khí: 40 triệu đồng/ năm. 

Tổng kinh phí giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại:540 triệu đồng/năm. 
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CHƯƠNG 6. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Để dự án đi vào hoạt động có hiệu quả và mang lại những lợi ích phục vụ cho 

sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh và bảo vệ môi trường, chủ dự án xin 

cam kết như sau: 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu 

có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Cam kết về việc xử lý nước thải sinh hoạt, bụi, khí thải sản xuất của dự án nằm 

trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường như: 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại. 

QCVN 20:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với các chất hữu cơ. 

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

QCVN 27:2010/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

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

QCVN 02: 2019/ BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

QCVN 03: 2019/ BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

Cam kết sử dụng nguyên liệu đầu vào là 90% hạt nhựa nguyên sinh và 10% là 

hạt nhựa tái chế, cam kết không tái chế nhựa tại Dự án. 

Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn 

thành trong quá trình vận hành dự án 

Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án: 

Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường trong quá trình hoạt động. 

Cam kết thực hiện đúng đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại dự 

án đi vào hoạt động.  

Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam./. 

 


