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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Căn cứ theo giấy chứng nhận đầu tư số 05101000534 cấp lần đầu ngày 27 tháng 06 

năm 2012, Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất hàng nội thất văn phòng và gia đình” tại 

phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Nội thất 

Hòa Phát (HOA PHAT FURNITURE., JSC) làm chủ đầu tư.  

Tuy nhiên, năm 2022 căn cứ theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư số: 72/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 

27/06/2012 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 15/07/2022, nội dung thông tin nhà đầu tư 

được điều chỉnh, cập nhật như sau: 

Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát, chủ đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất hàng nội 

thất văn phòng và gia đình” tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên 

được  đổi tên gọi thành “Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One”.  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100385089 do Phòng đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

04/01/2022. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường B4, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Doãn Gia Cường; sinh ngày 25/5/1963; Quốc tịch: 

Việt Nam; Thẻ căn cước công dân số 001063019810 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành 

chính về Trật tự xã hội cấp ngày 23/03/2020; Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 5 

Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam; Chức danh: Giám đốc. 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One 

- Địa chỉ văn phòng: Đường B4, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện: Ông Doãn Gia Cường Quốc tịch: Việt Nam 

- Sinh năm: 1963     Chức vụ: Giám Đốc 

- Điện thoại: 02213587 914   Fax: 0221 3587 915 

- Số căn cước công dân: 001063019810 do Cục trưởng Cục CS Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 23/03/2020. 

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 5 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: mã số doanh nghiệp 

0100385089 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp 

đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/01/2022. 

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số: 72/QĐ-UBND do Ủy Ban 

Nhân Dân tỉnh Hưng Yên cấp lầ đầu ngày 27/06/2012 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 

15/07/2022.  
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1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên Dự án: Nhà máy sản xuất hàng nội thất văn phòng và gia đình 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng 

Yên. 

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

của Dự án: số 2537/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 11 năm 2021 được Ủy Ban Nhân Dân 

tỉnh Hưng Yên phê duyệt. 

- Mục tiêu của dự án: Sản xuất ghế xoay các loại, sản phẩm bàn các loại, sản phẩm 

khuôn, sản xuất sản phẩm mạ. 

- Quy mô, công suất theo thiết kế: Ghế xoay các loại 780.000 sản phẩm/năm, sản phẩm 

inox các loại 360.000 sản phẩm/năm, sản phẩm bàn các loại 360.000 sản phẩm/năm, 

sản phẩm khuôn 64.800 sản phẩm/năm, sản xuất sản phẩm mạ 336.000 sản phẩm/năm. 

- Công nghệ và loại hình dự án: Sản xuất thiết bị nội thất văn phòng với 100% vốn dự 

án trong nước. 

- Hiện nay Dự án hoạt động đạt 65% công suất thiết kế. Tổng số lượng cán bộ công 

nhân viên toàn nhà máy là 400 người. 

- Các hạng mục công trình đã hoàn thành của dự án đươc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. Các hạng mục công trình đã hoàn thành của dự án 

STT Hạng mục công trình Đợn 

vị 

Diện 

tích 

Ghi chú 

I Nhóm công trình chính 

1 Nhà hành chính m2 118 

Đã hoàn thành và 

đang sử dụng 

 

2 Nhà xưởng cơ khí 1 m2 11.340 

3 Nhà xưởng cơ khí 2 m2 13.720 

4 Nhà ghế sofa và văn phòng m2 4.560 

5 Nhà khuôn mẫu m2 1800 

6 Nhà điện hóa m2 130 

II Nhóm công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ m2 86 

Đã hoàn thành và 

đang sử dụng 

 

2 Nhà để xe m2 920 

3 Trạm điện m2 115 

4 Trạm nước sạch m2 60 

5 Bồn ga m2 73 

6 Nhà máy phát m2 145 

7 Nhà nén khi m2 134 

8 Nhà vệ sinh m2 34 

II Nhóm các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Khu xử lý nước thải sản xuất m2 422 Đã hoàn thành và 



9 
 

2 Khu xử lý nước thải sinh hoạt m2 160 đang sử dụng 

 3 Nhà chứa rác thải m2 387 

4 Đường giao thông m2 14.748 

5 Cây xanh, thảm cỏ m2 8.569 

S

T

T 

Loại đất Đơn 

vị 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

1 Đất xây dựng nhà xưởng m2 31.538 55% 

2 Đất khối công trình phụ trợ m2 2.666 4% 

3 Đất giao thông m2 14.748 26% 

4 Cây xanh, thảm cỏ m2 8.569 15% 

 Tổng cộng m2 57.521 100% 

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 

Công suất sản xuất các sản phẩm ghế xoay các loại, sản phẩm bàn các loại, sản 

phẩm khuôn, sản xuất sản phẩm mạ của nhà máy như sau: 

Bảng 2. Công suất các sản phẩm của dự án 

Nội dung Công suất tối đa Công suất thực tế 

Ghế xoay các loại 780.000 sản phẩm/năm 780.000 sản 

phẩm/năm 

Sản phẩm inox các loại 360.000 sản phẩm/năm 150.000 sản 

phẩm/năm 

Sản phẩm bàn các loại 360.000 sản phẩm/năm 120.000 sản 

phẩm/năm 

Sản phẩm khuôn các loại 64.800 sản phẩm/năm 38.500 sản 

phẩm/năm 

Sản phẩm mạ 336.000 sản phẩm/năm 140.000 sản 

phẩm/năm 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất của nhà máy ghế văn phòng và sofa 

Sơ đồ quy trình sản xuất: 

 

 

Hình 1. Sơ đồ dây chuyền sản xuất ghế văn phòng và sofa 

 

Mô tả quy trình sản xuất: 

- Cốt gỗ được gia công sẵn tại nhà cung cấp nhập về nhà máy sau đó được khoan lỗ và 

đem đi bọc lót 

- Mút được cắt sẵn tại nhà cung cấp chuyển đến nhà máy. 

- Sau khi nhận lệnh sản xuất (nhận số mẫu và thiết kế), nguyên liệu bao gồm vải được 

đưa đi cắt theo kích thước và hình dáng sản phẩm. Sau đó đem đi may, bọc lót và phun 

keo dán. 

- Công đoạn tiếp theo là bọc chính: dùng súng bọc nẹp và lắp các chi tiết như cần ga, 

ke, ốc vít... Cuối cùng đưa đi đóng gói sản phẩm và nhập vào kho. 

Quy trình sản xuất các sản phẩm sơn tĩnh điện 

Quy trình sản xuất các sản phẩm sơn tĩnh điện tại Nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

Tiếng ồn, bụi, 

chất thải rắn 

May Cắt Vải 

Tiếng ồn, bụi, 

chất thải rắn 

Cốt gỗ Bọc lót 

 

Tiếng ồn, bụi, 

chất thải rắn 

Tiếng ồn, bụi, 

chất thải rắn 

Bọc chính Phun keo 

Bọc nẹp Tiếng ồn, bụi, 

chất thải rắn 

Đóng gói và 

lưu kho 

Chất thải 
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Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí được sơn tĩnh điện 

Mô tả quy trình sản xuất: 

- Thép ống, tôn tấm được đưa vào máy chuyên dụng cắt, uốn và đột dập theo các khuôn 

mẫu định hình sẵn. Các công đoạn này đều được thực hiện bằng máy dưới sự điều 

khiển của công nhân (mỗi máy có 01 công nhân kỹ thuật phụ trách trực tiếp và  thường 

xuyên) 

- Công đoạn hàn: sử dụng công nghệ hàn CO2 để liên kết các chi tiết sản phẩm với nhau 

vừa kinh tế vừa giảm tác động tới môi trường. 

- Sau đó sản phẩm được đưa vào quá trình tẩy rửa để làm sạch bề mặt sản phẩm trước 

khi đưa vào dây truyền sơn tĩnh điện. 

- Quá trình sơn được thực hiện trong buồng kín, bên ngoài là bộ điều khiển tự động 

dưới sự giám sát của kỹ thuật viên. 

- Cuối cùng là hoàn thiện sản phẩm và đóng gói lưu kho. 

Nguyên liệu 

(Thép ống , 

tôn tấm) 

Cắt 
Tiếng ồn, bụi, 

chất thải rắn 

Uốn 

Đột dập 

Hàn chập, 

hàn CO2 

Hoàn thiện, 

lưu kho 

Tiếng ồn, bụi 

Sơn tĩnh điện 

Tiếng ồn, bụi, 

chất thải rắn 

Tiếng ồn, bụi, 

khí thải 

Bụi 

Tiếng ồn, bụi 

 

Tẩy rửa Nước thải, 

khí thải 
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Quy trình tẩy rửa 

Quy trình tẩy rửa là 1 công đoạn của dây chuyền sơn tĩnh điện. Các bước của quy trình 

này được thực hiện như sau: 

 

 

Hình 3. Sơ đồ quy trình tẩy rửa kèm dòng thải 

Màng sơn chỉ thực sự có hiệu quả khi được sơn trên bề mặt đã được chuẩn bị tốt 

và phù hợp. Do đó, đây là công đoạn quan trọng trước khi sơn, giúp lớp sơn bám chắc 

trên bề mặt và tạo độ bóng, bền, đẹp cho sản phẩm của dự án. 

Vật sơn phải được xử lý bề mặt trước khi sơn qua các bước sau: Rửa nước, Tẩy 

dầu, Rửa nước, Định hình, Phosphat, Rửa nước. Sản phẩm trước khi sơn được treo trên 

dây chuyền sau đó được phun rửa bằng bơm, vòi phun hai bên với áp suất 2kg/cm2 hút 

nước dưới bể và tuần hoàn. Định kỳ vét cạn và thau rửa bể là 6 tháng/lần. 

Các hệ thống bể tẩy dầu, bể rửa nước, bể phốt phát, bể định hình nêu trên đều nằm 

trong hệ thống dây chuyền sơn và có hệ thống ống thu gom về khu xử lý nước thải sản 

xuất. 

Bể rửa nước 

số 1 (2m3) 

 

Bể tẩy dầu số 

2 (2m3) 

 

Bể tẩy dầu số 

1 (2m3) 

Bể rửa nước 

số 2 (1m3) 

Bể rửa nước 

số 3 (1m3) 

Chất thải lỏng Chất thải lỏng 

 

Nước thải 

 

Nước 

thải 

Bể định hình 

bề mặt số 5 

(1m3) 

Bể photphat 

(3m3) 

Bể rửa nước 

số 4 (1m3) 

Bể rửa nước 

số 5 (1m3) 

Nước thải Nước thải Nước thải 

Bán thành 

phẩm sau khi 

xử lý  bề mặt 
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Bảng 3. Trình tự công đoạn chuẩn bị bề mặt qua các bể hóa chất của quy trình sơn  

tĩnh điện 

TT Bể Hóa chất Chức năng 

1 Bể tẩy dầu 

1 và 2 

CL-N364ST  

(10-

20%Na2CO3, 

40-50%Na3PO4, 

20-

30%Na2SiO3) 

Có tác dụng tẩy dầu. Sau quá trình sản xuất, 

kim loại thường được bảo vệ bởi một lớp 

dầu mỡ nhằm tránh han rỉ trong quá trình 

vận chuyển cũng như lưu kho. Vì vậy, để 

làm sạch kim loại và phốt phát hóa phải tiến 

hành làm sạch lớp dầu mỡ này 

2 Bể rửa 

nước 

Nước sạch Sau khi tẩy dầu, cần lại sản phẩm bằng 

nước sạch để rửa trôi hết lượng xút dư trên 

bề mặt kim loại trước khi định hình bề mặt 

3 Bể định 

hình bề mặt 

PL-ZNT (40-

50%Na2HPO4 

và 10-20% 

Na4P2O7) 

Na2CO3 

Được dùng trước quy trình phốt phát hóa 

tiền xử lý bề mặt kim loại, có thành phần là 

hợp chất muối, trong đó Na2HPO4 là chủ 

yếu. Là một chế phẩm dạng bột, màu trắng, 

tơi xốp (mịn như bột sữa), tan trong nước, 

tan vón nhanh trong nước. Công dụng của 

chúng là, hoạt hóa bề mặt kim loại, tạo 

thành các mầm titan, hay còn gọi là mầm 

phốt phát, tại đây sẽ diễn ra quá trình phốt 

phát hóa rất nhanh và kín khít, như nhiều 

đám mây. Trên bề mặt phốt phát sẽ hình 

thành rất nhiều đám mây, kín khít, có màu 

xám ghi, hay màu lông chuột hoặc màu tro 

tàn. Các đám mây này được sắp xếp dày 

đặc, kín khít, có màu xám ghi (xám tro). 

Ngoài công dụng tạo mầm cho màng phốt 

phát ra, chúng có tác dụng trung hòa axít tự 

do trên bề mặt kim loại, tránh được quá 

trình tạo phốt phát ngược, đây là hiện tượng 

chủ yếu gây lên vàng màng phốt phát. 

4 Bể 

Phosphat 

hóa 

PB-138RH  

30-

40%Zn(H2PO4)2 

 

AC-131  

(30-40% 

NaNO2) 

Là một phương pháp gia công bề mặt kim 

loại được áp dụng rộng rãi trong công 

nghiệp để xử lý bề mặt kim loại, được coi là 

một trong những phương pháp chuẩn bị bề 

mặt kim loại tốt nhất trước khi sơn phủ 

hoặc nhúng dầu mỡ nhằm bảo vệ các chi 

tiết kim loại đen. Màng phosphat hoá tạo 

lớp muối kép ZnmFe(PO4)n.nH2O/ 

Zn3(PO4).4H2O, chuyển hoá bề mặt kim 
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loại thành một lớp bề mặt mới không còn 

tính dẫn điện và tính kim loại, có khả năng 

chống ăn mòn. Tác dụng phổ biến nhất quá 

trình này nhằm kéo dài tuổi thọ màng sơn 

phủ. Nếu nền kim loại khá trơ với các vật 

liệu sơn phủ thì lớp phốt phát hoá tạo ra lớp 

màng có nhiều lỗ xốp bám rất chắc với nền 

kim loại. Lớp này lại "thấm" sơn và như thế 

tạo thành lớp phủ đặc chắc gắn rất tốt với 

nền 

5 Bể rửa 

nước 

Nước sạch Rửa lại sản phẩm sau khi đã qua phosphat 

hóa 

 

Quy trình sơn tĩnh điện 

 

Hình 4. Sơ đồ quy trình sơn tĩnh điện 

Mô tả quy trình sản xuất: 

Sau khi nguyên liệu được gia công cơ khí và xử lý bề mặt sẽ được đưa theo dây 

chuyền vào buồng sấy hơi nóng đốt bằng gas để loại bỏ các tạp chất, hơi nước bám trên 

bề mặt sản phẩm, đảm bảo sơn có thể bám dính tốt trên sản phẩm. 

Sau sấy khô, các nguyên liệu được đưa vào buồng phun sơn theo dây chuyền. 

Tại buồng sơn sử dụng các máy phun sơn hiệu ứng tĩnh. Trong quá trình phun sơn có 

bộ điều khiển trên súng, có thể điều chỉnh lượng bột phun ra hoặc điều chỉnh chế độ 

phun sơn theo hình dáng vật được sơn; 

Vật sau khi sơn được đưa vào buồng sấy hơi nóng đốt bằng gas. Tùy theo chủng 

loại thông số kỹ thuật của bột sơn mà đặc chế  độ sấy tự động thích hợp (nhiệt độ sấy 

185 – 2200C, thời gian sấy 15 – 20 phút). 

Khí nóng do đốt gas để sấy sản phẩm sau khi sơn được sử dụng tuần hoàn. 

Đốt ga 

Bán sản phẩm 

sau khi sơn 
Sấy sơn Phun sơn Sấy khô 

Thu hồi bụi sơn, tái 

sử dụng (HTXL bụi 

sơn) 

 

Bán sản phẩm 

trước khi sơn 

Đốt ga 

K
h
í 

tu
ần

 h
o
àn

 

K
h
í 

tu
ần

 h
o
àn
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Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm mạ crom-niken 

- Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất được mô tả như trong hình dưới đây: 

 

 

Hình 5. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm mạ 

 

Mô tả quy trình sản xuất: 

Sau khi nhận lệnh sản xuất (số mẫu và thiết kế) thì nguyên liệu được mang đi cắt, uốn 

và đột dập theo kích thước có sẵn.  

- Công đoạn cắt: 

+ Máy cắt đơn: Dùng để cắt các loại ống thép thành các đoạn ngắn, cắt tạo góc vát,..  

+ Máy cắt tự động dùng để cắt các loại thép ống. Máy cắt tự động có năng suất cao, độ 

chính xác cao thường dùng cắt các ống ngắn với số lượng lớn. 

- Công đoạn đánh bóng tự động: 

+ Máy đánh bóng tự động dùng để đánh bóng bề mặt các ống thép có dạng tròn với 

năng suất cao dùng cho các sản phẩm mạ. 

+ Máy đánh bóng tự động sử dụng các đĩa nhám, đánh bóng toàn bộ bề mặt chi tiết. 

Mỗi máy có hệ thống hút bụi trong quá trình máy làm việc. 

- Công đoạn uốn, tạo hình sản phẩm: 

- Máy uốn đơn: Được sử dụng để uốn các chi tiết có dạng không đối xứng.  

+ Máy uốn đơn nằm: Máy uốn đơn nằm có thể uốn được ống tròn, vuông, ôvan. 

+ Máy uốn đôi: Được sử dụng để uốn ống có dạng đối xứng, trong một lần uốn máy sẽ 

uốn ống tại 2 vị trí.  

+ Máy lốc vòng: Được sử dụng để uốn các chi tiết có dạng vòng tròn. 

+ Máy uốn CNC: Dùng để uốn ống với nhiều góc uốn khác nhau trong một lần lập trình 

máy. 

- Công đoạn đột dập: 

+ Máy dập cỡ lớn: Dùng để cắt hình các chi tiết lớn, các chi tiết có độ dày lớn  

+ Máy dập cỡ trung: Máy dập cỡ trung dùng để cắt hình các loại ke nhỏ 

Nguyên 

liệu 

Uốn 

 

Đánh 

bóng 

Đột dập, 

khoan 

Hàn CO2 

Tiếng ồn, 

bụi, CTR 

Tiếng ồn, 

bụi, CTR 

Tiếng ồn, 

bụi, CTR 

Sửa nguội 

Mạ crom-

niken 

Hoàn thiện Lưu kho 

Tiếng ồn, bụi Tiếng ồn, bụi 

Khí thải, 

nước thải 

Cắt 

Tiếng ồn, 

bụi, CTR 
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+ Máy dập cỡ nhỏ: Máy cỡ nhỏ dùng để đột lỗ, đột rãnh, đập bẹp đầu ống, cắt các thanh 

nhỏ  

- Công đoạn khoan: 

+ Máy khoan: Gia công các lỗ tròn ở các chi tiết không gia công được trên máy đột dập 

như các lỗ lớn ,các lỗ thoát nước trên chi tiết giằng ghế, khoan lỗ trên các chi tiết có số 

lượng ít hoặc các lỗ có yêu cầu kỹ thuật phải khoan. 

- Công đoạn hàn:  

+ Máy hàn chập: Được sử dụng để hàn các mối ghép (giữa các ống tròn) có dạng chữ 

H. 

+ Máy hàn CO2: Để hàn các mối ghép cố định, phức tạp, không sử dụng được trên máy 

hàn chập và máy hàn đối . 

+ Hàn robot: dựng để hàn với số lượng lớn, nhanh hơn so với hàn CO2, có thể hàn được 

nhiều điểm cho 1 lần gá. 

- Công đoạn đánh bóng tay (sửa nguội): 

 + Công nhân sử dụng các lô đánh bóng bằng sơ dừa, bằng vải, đá đánh bóng. 

- Công đoạn mạ crom-niken: 

+ Loại thép thường dùng để sản xuất là thép ống trắng.  

   + Hàng mạ được sử dụng cho thép trắng. Với kích thước của bể rửa dài 1m50, rộng 

55cm và cao 58cm. 

   + Các sản phẩm được mạ trên dây chuyền tự động khép kín. 

- Cuối cùng là hoàn thiện sản phẩm và đóng gói lưu kho. 

Quy trình mạ crom – niken 
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Hình 6. Sơ đồ quy trình công nghệ dây chuyền mạ crom-niken 

Mô tả quy trình sản xuất: 

 Vật cần mạ là các chi tiết nội thất bán thành phẩm được làm sạch thủ công trước 

khi  đưa sang máy để mài và đánh bóng. 

 Sau khi được mài và đánh bóng, các chi tiết này được đem đi tẩy dầu mỡ để đảm 

bảo bề mặt chi tiết không có tạp chất. 

 Tiếp theo các chi tiết được làm sạch bằng phương pháp điện hóa và hóa học dưới 

tác dụng của các dung môi acid, kiềm để oxy hóa các tạp chất còn sót lại trên bề mặt chi 

tiết nội thất. 

 Cuối cùng các chi tiết được phân loại để mạ Niken trước sau đó mạ Crom. Các 

công đoạn đều thực hiện trong các bể chứa của hệ thống dây chuyền mạ là một khối 

hợp nhất. 

Vật cần mạ Làm sạch cơ học 

Tẩy dầu mỡ 

Làm sạch điện 

hóa, hóa học 

Bụi 

Mạ Niken 

Công đoạn rửa 

Mạ Crom 

Công đoạn rửa 

Bể dầu DTT 

Hoàn thiện 

S102 

E202, A301, 

H2SO4, nước 

NiSO4, NiCl2, 

H3BO3, H2SO4 

Nước 

Nước 

CrO3, phụ gia 

(Cr20, Cr21) 

Nước thải 

Khí thải 

Nước thải 

Nước thải chứa 

dầu mỡ 

Hơi axit, nước thải 

chứa axit, kiềm 
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Bảng 4. Trình tự công đoạn chuẩn bị bề mặt qua các bể hóa chất của quy trình mạ 

crom–niken 

TT Bể Hóa chất Chức năng 

1 Bể tẩy dầu S102 

(36%NaNO3 , 

27%Na2CO3, 

31,5%Na2SiO3) 

Có tác dụng tẩy dầu. Sau quá trình sản 

xuất, kim loại thường được bảo vệ bởi 

một lớp dầu mỡ nhằm tránh han rỉ trong 

quá trình vận chuyển cũng như lưu kho. 

Vì vậy, để làm sạch kim loại và anot hóa 

phải tiến hành làm sạch lớp dầu mỡ này 

2 Làm sạch 

điện hóa, hóa 

học 

E202 (46,5% 

Na2SiO3 và 

28,5%Na2CO3 ) 

A301 

(95%NaHSO4) 

H2SO4 

Tiến hành sau khi đã sạch dầu mỡ trên bề 

mặt, chi tiết cần mạ thường có lớp oxit 

phủ bên ngoài. Lớp oxit này sinh ra ra 

khi đánh bóng không bôi dầu hoặc để lâu 

ngày ngoài không khí bị oxy hóa hoặc 

chi tiết có những phần không cần đánh 

bóng. Nếu trước khi mạ không tẩy lớp 

oxit này đi thì lớp mạ không bám chắc, 

khi sử dụng hay và chạm sẽ bị bong ra. 

3 Mạ Niken NiSO4, NiCl2, 

H3BO3, H2SO4 

Muối Niken sunfat là muối chính cung 

cấp niken, hợp chất clorua là chất hoạt 

hóa anot, axit boric là chất đệm. Cho vật 

liệu kim loại vào bể có chứa dung dịch 

mạ, gắn vật liệu cần mạ vào cực âm 

catot, còn cực dương anot vào nguồn 

điện 

4 Bể rửa Nước sạch 

 

Rửa lại sản phẩm với nước và kiểm tra 

lớp mạ niken 

5 Mạ Crom Cr2O3 Tương tự như quy trình mạ niken, tạo 

một lớp mỏng oxit mỏng Cr2O3 trên bề 

mặt, ngăn chặn quá trình oxy hóa tiếp 

theo 

6 Bể rửa nước Nước sạch Rửa lại sản phẩm với nước và kiểm tra 

lớp mạ 

7 Bể dầu DTT Dầu DTT Làm bóng sản phẩm 
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Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm inox 

 

 

Hình 7. Sơ đồ quy trình sản xuất các sản phẩm inox 

 

Thuyết minh công nghệ: Ban đầu các ống, tấm inox được đưa vào các máy cắt để cắt 

thành các chi tiết theo yêu cầu về kích thước sản phẩm của khách hàng. Tại công đoạn 

cắt có sử dụng dung dịch làm mát lactucal (dung dịch này được sử dụng tuần hoàn) 

Sau đó một số chi tiết được đưa tới máy uốn để uốn theo hình dạng thiết kế. Tiếp đến là 

công đoạn đột dập để tạo ra các chi tiết cho sản phẩm và tiếp tục đưa tới máy hàn để 

hàn gắn các chi tiết lại với nhau. Công nghệ hàn tig sử dụng khí argon nên có ưu điểm 

vượt trội trong BVMT (không có tia lửa bắn, phát sinh rất ít khói hàn, mối hàn đẹp...) 

Công đoạn tiếp theo là quá trình điện hóa sản phẩm nhằm mục đích làm sáng bóng bề 

mặt inox, tẩy mối hàn, tẩy vết đen hàn.. Dung dịch điện hóa kim loại là một hỗn hợp 

các axit và phụ gia điều hòa bề mặt; axit chủ yếu là axit vô cơ như H3PO4, H2SO4; ở bể 

2 sử dụng dung dịch soda để trung hòa axit, qua bể 3 và bể 4 là nước để tẩy rửa. 

 

Dung dịch làm mát 

(lactucal) 

Cắt ống 

Uốn ống 

Đột dập 

Bụi, mạt kim loại 

Hàn tig 

Điện hóa sản 

phẩm 

Hoàn thiện 

H2SO4, H3PO4, 

soda… 

Nước thải sản 

xuất, hơi axit 

Tiếng ồn 

Khói hàn 
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Hình 8. Quy trình điện hóa sản phẩm inox 

 

Các sản phẩm inox được treo giá dây ròng rọc, sau đó được nhúng qua lần lượt các bể 

hóa chất và bể rửa nước để xử lý bề mặt. Một bể điện hóa inox được thiết kế gồm các 

bộ phận hoàn thiện để thực hiện phản ứng điện hóa bao gồm: 

+ Bể hóa chất 

+ Nguồn điện 

+ Cực âm, cực dương 

Sản phẩm cần điện hóa sẽ được nhúng vào bể chứa hóa chất và kết nối với nguồn điện 

theo yêu cầu. Sau đó nguồn điện sẽ được điều chỉnh bằng máy chỉnh lưu để phản ứng 

điện hóa bắt đầu xảy ra. Bề mặt sản phẩm sẽ được làm mịn, đánh bóng toàn diện đến 

từng chi tiết. Hệ thống bể điện hóa bao gồm: 

01 Bể chứa (H3PO4 5%, H2SO4 15%): dung tích 4,5m3 

01 Bể trung hòa axit (bể sữa vôi – Ca(OH)2 20%): dung tích 4,5m3 

02 Bể rửa nước: dung tích 4,5m3/bể 

Giai đoạn hoàn thiện cuối cùng gồm các công đoạn như đánh bóng thủ công những vết 

xước nhỏ bởi sáp đánh bóng (3M Perfect-it 06085). Sau đó có thể lắp ráp sản phẩm, tán 

đinh và dán keo. 

Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm khuôn 

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất được mô tả như trong hình dưới đây: 

 

Sản phẩm 

sau khi hàn 

Bể trung hòa 

axit (sữa vôi) 

Bể chứa axit 

(H3PO4, H2SO4) 

Nước rửa lần 

cuối 

HTXL 

Hơi axit, 

axit thải 

kèm cặn 

Sữa vôi thải Nước thải 

Thu gom 

xử lý 
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Hình 9. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm khuôn 

 

Phân xưởng khuôn được chủ dự án đầu tư xây dựng với mục đích để đa dạng hóa các 

thiết kế của sản phẩm theo bất kỳ đơn đặt hàng nào đồng thời đảm bảo tính chủ động 

trong hoạt động sản xuất. 

- Khi nhận được mẫu thiết kế mới, vật tư được xuất kho và được đưa vào pha cắt phôi 

(dùng máy cắt chạy bằng điện) theo kích thước đặt sẵn. Sau đó là gia công thô ban đầu 

trước khi đưa vào nhiệt luyện để được kích thước chuẩn theo thiết kế. 

- Tiếp theo là công đoạn gia công tinh và lắp ráp. Các công đạn này cũng được thực 

hiện bằng hệ thống máy móc đồng bộ dưới sự giám sát của kỹ thuật viên. 

- Cuối cùng khuôn thành phẩm được đưa vào thử nghiệm. Khuôn đúng tiêu chuẩn sẽ 

được nhập kho, chuẩn bị để sản xuất các sản phẩm mới. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Sản phẩm ghế văn phòng và sofa: 

  

Lệnh xuất 

kho 

Pha cắt phôi 

 

Xuất vật tư Gia công thô Nhiệt luyện 

Tiếng ồn, 

bụi, CTR 

Tiếng ồn, 

bụi, CTR 

Tiếng ồn, 

bụi, CTR 

Tiếng ồn, 

bụi, khí 

thải 

Gia công tinh Lắp ráp Thử nghiệm 

và nhập kho 

Tiếng ồn, bụi Tiếng ồn, bụi Tiếng ồn, bụi 
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- Sản phẩm của dây chuyền sơn tĩnh điện: 

  

- Sản phẩm của dây chuyền mạ: 

 

- Sản phẩm khuôn mẫu: 

 

Hình 10. Một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty sau khi đã hoàn thiện  
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1.4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng để sản xuất 

Thông tin cụ thể về nhu cầu nguyên vật liệu của Dự án dựa trên số liệu thống kê 

06 tháng đầu năm 2022 được thể hiện ở bảng sau: 

 

Bảng 5. Nhu cầu nguyên vật liệu của Nhà máy 

STT 
Tên nguyên 

liệu 

Đơn 

vị 

Số 

lượng/ 

6 tháng 

Công đoạn 

nguyên vật 

liệu tham gia 

sản xuất 

Nguồn cung 

cấp 

1 Thép ống 
Tấn 

 
2.500 

Cắt, gia công, 

lắp ráp 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

3 Thép tấm Tấn 600 
Cắt, gia công, 

lắp ráp 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

4 

Cốt gỗ (gỗ 

công nghiệp, gỗ 

tự nhiên) 

Tấn 3.700 Cắt, lắp ráp 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

5 Mút Tấn 170 
Cắt, bọc, lắp 

ráp 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

6 Vải, nhựa PVC Tấn 50 
Cắt,may, bọc, 

hoàn thiện 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

7 Ốc vít Tấn 150 Lắp ráp 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

8 Sản phẩm nhựa Tấn 500 Lắp ráp 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

9 Gas Tấn 60 Sấy, cắt hơi 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

10 

Sơn EPOXY-

POLYESTER 

POWDER 

Tấn 30 Sơn 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

11 Inox ống Tấn 150 

Cắt, gia công 

cơ khí, hoàn 

thiện 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

12 Inox tôn Tấn 15 

Cắt,gia công 

cơ khí, hoàn 

thiện 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

13 
Dầu 

CIRKAN32 

Lít 1500 Dầu chống rỉ 

cho ống thép 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

14 
Dầu 15W40 Lít 600 Gia công cơ 

khí 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

15 
Dầu Danis32 Lít 1800 Gia công cơ 

khí 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

16 
Dầu diezen Lít 

35000 
Sử dụng cho 

máy móc  

Việt Nam, 

Trung Quốc 



24 
 

17 
Dầu Cắt Gọt 

Lactuca Lt2Ap 

Lít 

2500 

Sử dụng 

trong công 

đoạn cắt ống 

thép 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

18 
Dầu 

Daucarterep320 

Lít 
2500 

Gia công cơ 

khí 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

19 
Dầu Azola 

Zs46 

Lít 
500 

Gia công cơ 

khí 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

20 
Dầu Thủy Lực 

Azolla Zs68 

Lít 
5000 

Sử dụng cho 

máy móc  

Việt Nam, 

Trung Quốc 

14 Khí Argon Kg 8000 

Hàn tig (127 

bình/tháng, 

10kg/bình) 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

15 Khí CO2 Tấn 600 

Hàn tig (35 

bình/tháng, 

25kg/bình) 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

16 
Dung dịch 

đánh bóng 
Kg 80 

Hoàn thiện 

sản  phẩm 

inox 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

   (Nguồn: Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One) 

Thông tin cụ thể về nhu cầu hóa chất của Dự án dựa trên số liệu thống kê 06 

tháng đầu năm 2022 được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 6. Nhu cầu hóa chất của Nhà máy 

TT       

Tên hóa chất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

6 tháng 

1 Hóa chất Atprep S102 (NaNO3 36%, Na2CO3 27%, 

NaSiO3 31,5%, C6H11NaO7 5,5%) Kg 320 

2 Hóa chất Atprep E202 (Na2CO3 28,5%, NaSiO3 46,5%, 

C6H11NaO7 4,5%) Kg 2.600 

3 Hóa chất Atprep A301 (NaHSO4 95%, NH4HF 5%) Kg 2.000 

4 Hóa chất Atnic MTL L (Dihydroxydimethylac 10% , 

H2O) Lít 300 

5 Hóa chất Atnic MTL T (Dihydroxydimethylac 15%, H2O 

85%) Lít 37 

6 Hóa chất Atchrome CR20 (H2O 90% , HCL 5% , Natri 

gluconate 5%) Lít 50 

7 Hóa chất Atchrome CR21(H2O 90% , HCL 3% , Natri 

gluconate 7%) Lít 36 

8 Hóa chất Atchrome FS50 (Lauryl sulfate 25% , 

 H2O 75%) Lít 50 

9 Hóa chất Atnic C130 (Natri saccharin 25% ,  

H2O 75%) Lít 370 
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10 Hóa chất Atnic Super B53 (2 butyne -1,4 diol 10% , 

Propargul alcohol 40% , H2O 50%) Lít 65 

11 Hóa chất Atnic W19 ( Propyl alcohol 30% , H2O 70%) Lít 215 

12 Hóa chất Atnic MTL M ( Sodium hydroxide 6% , Lactic 

acid 10% , H2O 84%) Lít 15 

13 Polime A101 (Không có thành phần gây nguy hiểm) Kg 210 

14 Atfin Dtt (2-butoxyethanol < 5% , Thành phần không 

nguy hiểm > 90%) Lít 80 

15 Brightener B Maitenenance (chloral hydrate 20-30% ) Lít 12 

16 Vôi Ca(OH)2 Kg 410 

17 Hoá chất CL-N364ST (Na2CO3 10-20%, Na3PO4 40-50%, 

Na2SiO3 20-30%) Kg 2.600 

18 Axit Crômic H2CrO4 Kg 3.000 

19 Hóa chất FeSO4 Kg 26.000 

20 Nước Oxi Già Kg 30 

21 Axit Sunfuric Kg 8.000 

22 H2SO4 Tinh Khiết Kg 430 

23 Axit Boric (H3BO3 100%) Kg 500 

24 Axit Photphoric Kg 19.000 

25 Hoá Chất Tăng Toc (TC-131) Kg 7.000 

26 Sô Đa Kg 1.200 

27 Xút vẩy NaOH 99% Kg 18.000 

28 Niken Cathode Kg 6.000 

29 Niken Clorua Kg 500 

30 Niken Sunfat (NiSO4 99,5%) Kg 2.400 

31 Hoá chất Tủ Pac (Al2O3 ≥ 30%) Kg 4.500 

32 Hoá chất Tủ Pac (AL2O3 30%) Kg 750 

33 Hóa chất PB-138RH (thành phần Zn(H2PO4)2 30-40%; 

Ni(NO3)2 1-10%; H3PO4 1-10%; H2SiF6 1-5%; Zn(NO3)2 

1-10%) Kg 2.500 

34 Than hoạt tính Kg 1.100 

35 Hóa chất ZNT (thành phần Na2HPO4 40-50%; Na4P2O7 

10-20%) Kg 70 

 (Nguồn: Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One) 

  



26 
 

1.4.2. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện: chi nhánh điện thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tại nhà máy 

hiện tại đang có 2 TBA 1000KVA và 1500KVA. 

Theo số liệu thống kê mới nhất, trung bình nhu cầu sử dụng điện của toàn Nhà 

máy cho hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong 

các tháng 3,4, 5/2022, trung bình khoảng 180.561 KW/tháng. 

1.4.3. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước  

Nguồn cung cấp nước: Công ty hiện đang được cấp giấy phép sử dụng nước dưới 

đất với mục đích phục vụ sản xuất và sinh hoạt; vị trí công trình khai thác nước nằm 

trong khuôn viên đất của Công ty với số giếng khai thác là 01 giếng và tổng lượng nước 

khai thác là 130 m3/ngày đêm (Theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 

1367/GP-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên cấp ngày 24/06/2022). 

Theo số liệu thống kê mới nhất, trung bình nhu cầu sử dụng nước của toàn Nhà 

máy cho hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong 

các tháng 3,4,5/2022, trung bình khoảng 2.200 m3/tháng, tương đương với khoảng 81 

m3/ngày đêm (số liệu thống kê dựa trên đồng hồ đo lưu lượng nước hàng tháng tại Nhà 

máy). 

Hiện nay Dự án có khoảng 500 công nhân lao động. Công suất hoạt động của nhà 

máy chỉ đạt từ 65% so với thiết kế (tùy từng thời điểm). Nhu cầu sử dụng nước cho 

từng hạng mục của nhà máy như sau: 

Lượng nước cấp cho 01 người/ngày theo TCXDVN 33:2006 là 100 l/người/ngày 

nên với 500 người làm việc tại nhà máy thì tổng lượng nước cấp cho quá trình hoạt sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên là: 

QSinh hoạt hiện tại = 500 người x 0,1 m3/ngày = 50 m3/ngày; 

+ Nước sử dụng cho quá trình sản xuất 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, nước tại Dự án trong giai đoạn nâng công suất như 

sau: 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy 

STT Mục đích sử dụng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Nước m3/ngày 81 

1.1 
Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên 
m3/ngày 50 

1.2 Nước sử dụng cho quá trình sản xuất m3/ngày 455 

1.2.1 Nước sử dụng cho dây chuyền sơn tĩnh điện m3/ngày 136 

1.2.2 
Nước sử dụng cho dây chuyền mạ crom 

niken và hệ thống xử lý khí thải 
m3/ngày 312 
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1.2.3 
Nước sử dụng cho dây chuyền điện hóa sản 

phẩm inox và hệ thống xử lý khí thải 
m3/ngày 7 

1.3 Nước dùng cho tưới cây rửa đường m3/ngày 10 

1.4 Nước tái sử dụng cho hoạt động sản xuất m3/ngày 392 

1.5 Nước tái sử dụng cho nhà vệ sinh m3/ngày 42 

2 
Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy được dự trữ trong bể và chỉ 

sử dụng khi có hỏa hoạn 2 bể = 270 m3 

(Nguồn: Thống kê từ quá trình hoạt động thực tế tại nhà máy) 

 

- Sơ đồ toàn bộ quy trình như sau: 

 

 

Hình 11. : Chu trình cân bằng nước theo thực tế của dự án 

  

Tái sử dụng 

136m3/ngđ 

Hệ thống XLNT 

sản xuất 

Dây chuyền 

sơn tĩnh điện 

136 m3/ngđ 

Dây chuyền mạ 

điện 

312 m3/ngđ 

 

Nước 

cấp 81 

m3/ngđ 
Điện hóa inox 

7 m3/ngđ 

 

Môi trường 

tiếp nhận 

 

Hoạt động vệ sinh 
Hệ thống XLNT 

sinh hoạt 

Tưới cây, rửa 

đường,… 

Tiêu hao, thấm đất 

10m3/ngđ 

63 m3/ngđ 

8 m3/ngđ Hoạt động nấu ăn 

Tái sử dụng 42m3/ngđ 

Tái sử 

dụng 

256m3/

ngđ 

63 

m3/ngđ 

8 

m3/ngđ 

10 m3/ngđ 
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CHƯƠNG II: 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 

Không thay đổi so với nội dung đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh 

giá tác động môi trường (theo Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (ĐTM) của Dự án: số 2537/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 11 năm 

2021 được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt.). Cụ thể: 

Dự án của Công ty nằm trong khu đất tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên. Dự án giáp với KCN Phố Nối A – Đơn vị chủ quản của Khu công 

nghiệp là Công ty quản lý khai thác Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc Tập đoàn Hòa 

Phát nên thuận lợi về các vấn đề như giao thông, hạ tầng và phát triển kinh tế.  

Do điều kiện sản xuất và kinh doanh cũng như cơ cấu lại hệ thống sản phẩm của 

công ty để bắt kịp với thay đổi của thị trường nên Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát đã 

thay đổi mục tiêu dự án, bổ sung sản phẩm mạ (do chuyển sản xuất từ dự án tại Như 

Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên) và thay đổi một số chỉ tiêu đã đăng ký  và đã được 

chấp thuận chủ trương theo Thông báo số 207/TB-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 

của UBND tỉnh Hưng Yên.  

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

Không thay đổi so với nội dung đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh 

giá tác động môi trường (theo Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (ĐTM) của Dự án: số 2537/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 11 năm 

2021 được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt.). 

Dự án hiện tại không đấu nối thoát nước mưa, nước thải với KCN Phố Nối A mà 

đều được xử lý tại nhà máy đến đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. 

Tuy nhiên lượng thải ra rất nhỏ do công ty đã nghiên cứu việc tái sử dụng nước sau xử 

lý cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại dự án. Ngoài ra dự án sử dụng chung đường 

nội bộ KCN Phố Nối A nên việc di chuyển của CBCNV và vận chuyển nguyên vật liệu, 

sản phẩm của dự án tương đối thuận lợi. Công ty đã xây dựng sẵn đường ống chờ đấu 

nối nước thải vào KCN Phố Nối A, khi KCN Phố Nối A đi vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

giai đoạn mở rộng. 

Mặt khác, theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện tại Nhà máy 

cho thấy, tất cả các chỉ tiêu và các mẫu quan trắc đều cho kết quả đạt các quy chuẩn 

hiện hành. 

Do đó, hoạt động của Dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường khu vực. 
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CHƯƠNG III: 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. Thu gom, thoát nước mưa 

Hiện tại, hệ thống thoát nước mưa của nhà máy được thiết kế riêng biệt với hệ 

thống thoát nước thải. Nước mưa từ mái các nhà xưởng và nhà văn phòng được thu 

gom bằng đường ống đứng PVC D76÷D110, sau đó cùng với nước mưa chảy tràn trên 

sân đường nội bộ được dẫn vào hệ thống cống thoát D600 và rãnh B500, i = 1% xây 

dựng xung quanh các nhà xưởng, sân đường nội bộ của nhà máy. Dọc theo công thoát 

nước bố trí các hố ga lắng cặn, khoảng cách giữa các hố ga khoảng 30m. Tổng số hố ga 

là 62 hố. Tổng chiểu dài đường thoát nước mưa là 1.120m, rãnh B500 là 378m. Toàn 

bộ nước mưa của nhà máy được đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN tại 

01 điểm xả, kí hiệu là ĐXNM (ngay cổng Công ty).  

Tại các hố ga có 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 nhà máy có bố trí đội vệ sinh môi trường để vệ 

sinh, nạo vét các hố ga, đường cống dẫn nước, không để rác thải, chất lỏng độc hại xâm 

nhập vào đường thoát nước. 

 (Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa của Dự án được đính kèm trong phần phụ lục) 

3.1.2. Thu gom và xử lý nước thải 

a) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

 

 

Hình 12. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

 

- Nước thải từ khu vưc̣ nhà ăn: 

+ Ống thu gom: PVC D110, chiều dài ống là 25m. 

+ Bể tách dầu mỡ: thể tích 7,2 m3, kích thước là dài×rôṇg×cao: 3,2×1,5×1,5 (m). 

- Nước rửa tay chân: Ống thu gom: PVC D110, chiều dài ống là 3m. 

Nước thải nhà ăn 

Nước rửa tay chân 

Nước từ khu vệ sinh Bể tự hoại 3 ngăn 

Hố ga tách dầu mỡ 

Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 

Tuần hoàn tái sử dụng 
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- Nước thải từ các nhà vê ̣sinh: được thu gom xử lý bằng hệ thống bể phốt 3 ngăn 

(bể phốt được xây ngầm ngay dưới nhà vệ sinh) trước khi đưa về xử lý tại trạm xử lý 

nước thải sinh hoạt 70m3/ngày.đêm của công ty. 

+ Bể tư ̣hoaị: số lươṇg là 03 bể với tổng dung tích 17,56m3:  

Bảng 8. Thông số chi tiết bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự 

hoại 

Dung tích 

bể 

Ngăn 1 

(DxRxC) m 

Ngăn 2 

(DxRxC) m 

Ngăn 3 

(DxRxC) m 

Số 1 10 m3 2,98x1,02x1,55 1,67x1,02x1,55 1,67x1,02x1,55 

Số 2 3,78m3 2,2x0,75x1,2 1,05x0,75x1,2 1,05x0,75x1,2 

Số 3 3,78m3 2,2x0,75x1,2 1,05x0,75x1,2 1,05x0,75x1,2 

 

+ Nước thải được thu gom vào bể sau đó dùng bơm tự động bơm về khu xử lý 

nước thải sinh hoạt qua hệ thống ống HDPE D63, tổng chiều dài 3 tuyến ống là 450m. 

+ Đường ống dẫn nước thải sinh hoạt sau xử lý ra hố ga thu gom của KCN là 

đường ống PVC D110 có chiều dài khoảng 30m. 

Bể tự hoại làm đồng thời hai chức năng lắng và phân huỷ cặn lắng. Chất hữu cơ 

và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân huỷ, một 

phần tạo các khí và tạo ra các chất vô cơ hoà tan. Nước thải sau khi đi qua bể lắng 1 sẽ 

tiếp tục qua bể lắng 2 và 3. Dưới đây là công nghệ xử lý nước thải sơ bộ sinh hoạt của 

cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

- Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng gồm: lắng và phân huỷ cặn lắng. 

Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ.  

Khi nước chảy vào bể nó sẽ được làm sạch bởi hai quá trình là lắng cặn và lên men. 

+ Lắng cặn: Quá trình lắng cặn trong bể có thể xem là quá trình lắng tĩnh, dưới tác dụng 

của trọng lực các hạt cặn lắng dần xuống đáy và nước đi ra sẽ là nước trong. 

+ Lên men: Các cặn lắng rơi xuống đáy bể, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy bởi vi sinh 

vật yếm khí, cặn lên men, mất mùi và giảm thể tích. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được 

chuyển đi bằng xe hút bể phốt chuyên dụng.  

- Bể tự hoại 3 ngăn xử lý được các chỉ tiêu như BOD5, TSS, tổng Nitơ, tổng phốtpho, 

tổng Coliform, sunfua, nitrat,...Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 40 – 45% 

theo BOD và 60 – 65% đối với cặn lơ lửng. 

  Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 70m3/ngày đêm để xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY trước khi thải ra ngoài 

NGĂN 1 

- Điều hoà 

- Lắng 

-Phân huỷ 

sinh học 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân 

huỷ sinh 

học 

NGĂN 3 

- Lắng 

- Chảy 

tràn 

 Nước thải 

sinh hoạt 

Hình 13. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 
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môi trường; một phần nước thải sinh hoạt được tái sử dụng cho hoạt động vệ sinh của 

nhà máy. 

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được trình bày ở hình sau: 

 

 

 

Hình 14. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 70m3/ngày.đêm 

 

 

 

 

 

Nước thải từ nhà 

ăn sau tách mỡ Bể điều hòa 

Bể vi sinh thiếu 

khí 

Nước thải từ WC 

Bể vi sinh hiếu 

khí 1 

Bể vi sinh hiếu 

khí 2 

Bể lắng 1 

Bể lắng 2 

Bể khử trùng 

 

Bể chứa bùn 

Nước sau xử lý  

Đạt QCĐP 01:2019/HY 

Tái sử dụng cho 

WC 

Máy thổi khí 

Bùn tuần hoàn 

Na2CO3 

Đường 

NaClO 
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Hình 15. Hình ảnh Trạm xử lý nước thải sinh hoạt  

 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Bể điều hòa: 

Nước thải từ nhà ăn sau tách dầu mỡ và nước thải từ WC sau khi được xử lý sơ bộ 

từ bể phốt 3 ngăn được đưa về bể điều hòa: có chức năng ổn định mức độ ô nhiễm của 

nước thải, điều hòa lưu lượng nước thải đảm bảo cho hệ thống xử lý nước thải hoạt 

động 24/24h. Bố trí trong bể điều hòa: bơm nước thải thả chìm, tự động bơm khi đầy 

bể, tự động ngắt khi cạn bể. 

Bể vi sinh thiếu khí: 

Bể xử lý vi sinh thiếu khí có chức năng khử thành phần Nitrat trong nước thải để 

giảm chỉ số T-N. 

Nitrat là sản phẩm cuối của quá trình xử lý vi sinh hiếu khí, nitrat chưa được xem là 

bền vững cũng gây độc cho môi trường nên cần được khử thành khí nitơ. 

Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp thiếu khí: sử dụng các chủng vi sinh 

thiếu khí để khử NO3
- thành N2. 

       4NO3
- + 4H+ + 5Chữu cơ            5CO2 + 2N2 + 2H2O              

Một số loài vi khuẩn khử nitrat như: Bacillus, Pseudomonas, Methanomonas, 

Paracoccus, Spirillum, Thiobacilus, Micrococcus, Denitrobacillus.  

Bể xử lý vi sinh thiếu khí được xây dựng bê tông cốt thép, sử dụng giá thể làm tổ 

cho vi sinh thiếu khí phát triển và khử nitrat hoá (chuyển hóa NO3- thành N2). Giá thể 
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mang vi sinh được cố định thành tầng lọc trong bể, tạo điều kiện cho vi sinh vật bám 

dính và phát triển. Nước thải được dẫn vào từ đáy bể, chảy ngược lên và thoát ra ở trên 

mặt bể. 

Bể được trang bị máy khuấy để tăng hiệu quả tiếp xúc, khuấy trộn vi sinh và các 

thành phần ô nhiễm trong nước. 

Bể vi sinh hiếu khí: 

Bể  xử lý vi sinh hiếu khí: có chức năng xử lý các thành phần ô nhiễm COD, BOD, 

NH4+ 

Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí bao gồm 3 giai đoạn: 

- Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2  Enzyme  CO2 + H2O + H 

- Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz+ O2 + NH3  Enzyme  Tế bào vi khuẩn (C5H7O2N)+CO2 + H2O - H 

- Phân hủy nội bào: 

C5H7O2N + O2  Enzyme  5CO2 + 2H2O + NH3  H 

Bể xử lý vi sinh hiếu khí được thiết kế dạng theo kỹ thuật màng lọc sinh học tầng 

chuyển động (MBBR), sử dụng giá thể làm tổ cho vi sinh hiếu khí phát triển xử lý các 

thành phần ô nhiễm (xử lý thành phần COD, chuyển hóa NH4
+ thành NO3

-). Giá thể 

mang vi sinh chuyển động trong bể xử lý thành tầng lọc trong bể, tạo điều kiện cho vi 

sinh vật bám dính và phát triển. Nước thải được dẫn vào từ đáy bể, chảy ngược lên và 

thoát ra ở trên mặt bể. 

Bể xây dựng 2 ngăn nối tiếp 

Bể lắng: 

Lắng là một trong những kỹ thuật làm trong nước, tách các thành phần cặn gây đục 

ra khỏi nước và thu được nước trong. Trong hệ thống xử lý nước thải thành phần gây 

đục nước chính là các vi sinh vật trong quá trình xử lý sinh học hiếu khí, thiếu khí. Vi 

sinh có kích thước nhỏ, khi chưa lắng chúng chuyển động với tốc độ khá lớn trong 

nước. Trong điều kiện nhất định, ví dụ nước lặng hay dòng chảy chậm chúng có thể 

lắng hoặc cần phải sự hỗ trợ từ hóa chất keo tụ và trợ keo tụ. 

Khử trùng: 

Hóa chất khử trùng được sử dụng là NaClO để diệt vi khuẩn, virus, trực khuẩn. 

Bể chứa bùn: 

Bùn thải sau xử lý được hồi về một ngăn trong bể điều hòa. Nước trong được hồi về 

bể vi sinh thiếu khí, phần bùn lắng sau thời gian sẽ được hút xả định kỳ. 
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Bảng 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

Một số thiết bị, phụ kiện của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

- 02 máy thổi khí 

- 02 bơm hóa chất (Na2CO3 và đường) 

- 02 bơm sục khí trong bể điều hòa 

- 04 bơm bùn trong 2 bể lắng 

- 02 bơm hóa chất khử trùng vào bể chứa 

- 02 bơm nước sau xử lý để tái sử dụng. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY được dẫn theo tuyến ống 

PVC, D110 ra 01 hố ga tiếp nhận nước thải của KCN (bên ngoài nhà máy). 

Định mức tiêu hao điện năng cho trạm xử  lý nước thải sinh hoạt (thời gian hệ 

thống vận hành 20h/ngày) như sau: 

Bảng 10. Định mức tiêu hao điện năng cho trạm xử  lý nước thải sinh hoạt 

TT Tên các hạng mục Số 

lượng 

Công suất 

(kWh) 

Định mức tiêu 

thụ 

(kW/ngày) 

1 Máy thổi khí 02 tổ  1,8 72 

2 Bơm tại bể điều hòa 02 cái 0,2 8 

3 Bơm bùn 04 cái 0,2 8 

4 Bơm hóa chất 

(Na2CO3 và đường) 

02 cái 0,2 8 

5 Bơm hóa chất khử 

trùng 

02 cái 0,2 8 

Thông số kỹ thuật 

Kích thước 

Chiều dài 

(m) 

Chiều rộng 

(m) 

Chiều cao 

(m) 

Thể tích 

(m3) 

Bể điều hòa 10,3 3,5 1,9 68,5 

Bể vi sinh thiếu khí 2 2 2,6 10,4 

Bể vi sinh hiếu khí 1 2 2 2,6 10,4 

Bể vi sinh hiếu khí 2 2 2 2,6 10,4 

Bể lắng 1 2 2 2,6 10,4 

Bể lắng 2 2 1,7 2,6 8,84 

Bể tách dầu mỡ Ngăn 1 1,445 1,0 1,0 1,445 

Ngăn 2 0,668 1,0 1,0 0,668 

Ngăn 3 0,668 1,0 1,0 0,668 

Bể phốt Ngăn 1 3,89 2 1,25 9,7 

Ngăn 2 1,835 2 1,25 4,6 

Ngăn 3 1,835 2 1,25 4,6 

Bể chứa nước thải sau xử lý 2 2 2,6 10,4 
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6 Bơm nước sau xử lý 

để tái sử dụng 

02 cái 0,5 20 

Tổng cộng 124 

Nhu cầu sử dụng hóa chất cho trạm xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Na2CO3 và đường: 5kg/tháng 

- Hóa chất khử trùng: 6kg/tháng (định mức 3g/m3 ) 

Tên đơn vị thiết kế, tư vấn công nghệ: Công ty TNHH nông nghệ môi trường Đại 

Dương Xanh 

Tên nhà thầu thi công, xây dựng: Công ty TNHH nông nghệ môi trường Đại 

Dương Xanh 

Đơn vị giám sát thi công : Công ty TNHH nông nghệ môi trường Đại Dương 

Xanh 

b) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải công nghiệp 

Hệ thống thu gom nước thải sản xuất tại nhà máy như sau: 

- Dòng nước thải từ dây chuyền sơn tĩnh điện theo rãnh và đường ống PVC, 

D110 dẫn về bể gom nước thải sản xuất tại trạm xử lý nước thải sản xuất, tổng chiều dài 

rãnh 70m và các tuyến ống là 25m. 

- Dòng nước thải từ dây chuyền mạ (gồm nước thải chứa Cr, Ni và nước thải từ 

hệ thống xử lý khí thải) theo đường ống PVC, D110 dẫn về bể gom nước thải sản xuất 

tại trạm xử lý nước thải sản xuất, tổng chiều dài các tuyến ống là 70m. 

- Dòng nước thải từ dây chuyền điện hóa sản phẩm inox và nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải theo đường ống PVC, D110 dẫn về bể gom nước thải sản xuất tại trạm xử 

lý nước thải sản xuất, tổng chiều dài các tuyến ống là 50m. 

Trạm xử lý nước thải công nghiệp của Dự án có tổng công suất 

455m3/ngày.đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải công nghiệp của Nhà máy đạt 

quy chuẩn cho phép theo QCĐP 02:2019/HY  trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Nước thải sản xuất sau trạm xử lý theo tuyến ống PVC D250 dẫn ra hố ga cuối 

tiếp nhận nước thải của KCN, tổng chiều dài tuyến ống là 200m. 

Hiện nay, hoạt động của nhà máy được chia thành từng phần (có thời điểm nhà 

máy chỉ hoạt động dây chuyền sơn nhưng có những thời điểm nhà máy hoạt động cả 

dây chuyền sơn và dây chuyền mạ). Công suất của từng dòng nước thải sản xuất thực tế 

của nhà máy được mô tả như sau: 

Bảng 11. Công suất từng dòng nước thải sản xuất 

Trường hợp 1 

Dây chuyền mạ và sơn cùng hoạt động 

Trường hợp 2 

Chỉ dây chuyền sơn hoạt động 

Loại nước thải Lưu lượng Loại nước thải Lưu lượng 

Nước thải Cr loãng 216 m3/ngày.đêm   

Nước thải Ni loãng 96 m3/ngày.đêm   

Nước thải sơn 136 m3/ngày.đêm Nước thải sơn 136 m3/ngày.đêm 

Nước thải điện hóa 

Inox 

5 m3/ngày.đêm Nước thải điện 

hóa Inox 

5 m3/ngày.đêm 
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Nước thải Cr và Ni 

đặc 

20 m3/ngày.đêm   

Tổng 455 m3/ngày.đêm Tổng 141 m3/ngày.đêm 

 

Do đó, hiện nay Nhà máy đang vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất theo 

cả cả trường hợp trên để phù hợp với đúng hiện trạng hoạt động của nhà máy. 

Phương án công nghệ áp dụng cho từng trường hợp được thực hiện như sau: 

Phương án công nghệ cho Trường hợp 1 

 

Hình 16. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất sau cải tạo, nâng cấp 

 

Thuyết minh dây chuyền công nghệ (Trường hợp 1) 

Bể điều hòa 

• Nước thải Crôm loãng và nước thải Niken loãng, nước rãnh và nước thải điện hóa 

Inox được dẫn về bể chứa có sẵn, từ đây các dòng nước thải sẽ được bơm hàng giờ tới 

bể điều hòa 

• Nước thải sơn được dẫn thẳng từ nguồn phát thải đến bể điều hòa 

• Nước thải Crôm đặc và Niken đặc, do thông số ô nhiễm của nước thải cao hơn hẳn các 

dòng khác, và vì được xả ra trạm XLNT định kỳ mỗi cuối tuần thay vì được xả liên tục 

hàng giờ, sẽ được đưa về bể chứa riêng. Hàng ngày, lượng nước thải này được vận 
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chuyển sang bể điều hoà bằng bơm định lượng có công suất vừa đủ, để đảm bảo không 

gây quá tải hệ thống. 

• Bể điều hoà sẽ có 03 ngăn, mỗi ngăn được lắp đặt hệ thống phân phối khí thô để cấp 

khí đảo trộn, tránh bùn lắng xuống và tích tụ xuống đáy bể. 

 • Nước thải từ bể điều hòa sẽ bơm nước với lưu lượng ổn định sang cụm xử lý tiếp 

theo, lưu lượng này được điều chỉnh bởi lưu lượng kế điện từ. 

Bể điều chỉnh pH I 

- Để tối ưu hoá các điều kiện hoạt động của quá trình đông tụ điện hoá (ECR), nước 

thải sẽ được điều chỉnh pH trước khi chảy tràn sang thiết bị đông tụ điện hoá. 

- pH của nước thải sẽ được đưa về mức trung hoà, và được điều chỉnh và kiểm soát bởi 

thiết bị đo pH và các hoá chất NaOH và H2SO4. 

Thiết bị đông tụ điện hóa (ERC) 

 
Hình 17. Sơ đồ hoạt động của thiết bị Đông tụ điện hóa trong hệ thống xử lý nước thải 

 

-Thiết bị động tụ điện hoá ECR bao gồm một buồng phản ứng có chứa các tấm kim loại 

bằng nhôm/thép xếp song song nhau. 

 

Hình 18. Nguyên lý hoạt động của thiết bị đông tụ điện hóa 

 

 

- Nước thải sẽ phân bố đều xung quanh các điện cực và chảy theo phương thẳng đứng, 

chiều từ dưới lên trên. Dòng điện môt chiều được sẽ chạy qua buồng phản ứng bằng 
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cách gắn các cực âm và dương vào các điện cực đặt ngoài buồng phản ứng. Nước thải 

sẽ đóng vai trò làm môi trường dẫn điện, cho phép dòng điện một chiều đi qua trong 

buồng phản ứng. Các điện cực phản ứng với dòng điện bằng cách giải phóng các ion 

kim loại vào nước thải theo phương trình sau: 

Al -> Al3+ + 3e- (cực âm) 

3H2O + 3e- -> 3/2 H2 + 3OH- (cực dương) 

- Tương tự như quá trình keo tụ truyền thống sử dụng hoá chất PAC, các ion kim loại 

và electrion trung hoà các chất mang điện và tạo thành mạng gel để bẫy (hoặc nối) các 

hạt, dẫn đến tạo thành hạt đủ lớn để lắng hoặc được giữ lại trong thiết bị lọc. 

- Trong nước thải, các hạt keo thường tích điện âm và ion Al3+ sẽ trung hoà điện tích 

đó. Một khi các hạt mang điện âm đã được trung hòa (do các hạt trái dấu hút nhau), lực 

Van der Waals sẽ khiến các hạt bám lấy nhau để tạo thành các bông nhỏ. 

- Ngoài ra do quá trình đông tụ điện hóa có xảy ra sự điện phân nước, pH của nước thải 

sau đông tụ điện hóa sẽ ở mức trên 10.5, giúp làm kết tủa các kim loại nặng tồn tại 

trong nước thải: 

Fe3+ + 3OH- -> Fe(OH)3
 ↓ 

Ni2+ + 2OH- -> Ni(OH)2 ↓ 

Bể lắng I 

- Sau khi trải qua quá trình keo tụ, nước thải sẽ được chảy tràn sang bể lắng I có gắn 

các tấm Lamen. Nhờ các tấm lắng Lamen, các cụm chất rắn lơ lửng sẽ dễ dàng lắng 

xuống đáy bể lắng và được gom lại trong bể chứa bùn. Nước thải sau lắng sẽ được chảy 

sang bể trung gian I.  

 

Hình 19. Nguyên lý hoạt động của bể lắng Lamen 

Bể trung gian I 

Bể trung gian I, bao gồm 2 ngăn A và B. Trong trường hợp 1, ngăn A sẽ tiếp nhận nước 

thải sau lắng, ngoài ra nước thải từ ngăn A sẽ được cấp cho các bồn lọc áp lực hoặc để 

rửa ngược bồn lọc. Ngăn B sẽ không được sử dụng. 

Bồn lọc áp lực 
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Do bùn Ni là hỗn hợp khó lắng nên nhà thầu đã lắp đặt bồn lọc áp lực đa vật liệu để 

đảm bảo xử lý Ni triệt để,. Lớp vật liệu lọc bao gồm than antraxit, lớp cát thạch anh và 

lớp sỏi đỡ:  

 

Hình 20. Chiều cao tiêu biểu của các lớp vật liệu trong bồn lọc áp lực đa vật liệu 

 

- Tại bể trung gian, thiết bị đo pH sẽ được lắp đặt trong bể, đảm bảo pH của nước thải 

trong bể luôn trên 10, nhằm tối đa hóa khả năng kết tủa Ni còn dư. Ngoài ra, nếu cần 

thiết, hóa chất NaOH cũng được châm vào bể để đảm bảo pH ở mức trên. 

- Bể trung gian có tác dụng chứa nước thải dùng để rửa ngược bồn lọc áp lực. Nước thải 

từ quá trình rửa ngược bồn lọc sẽ được đưa về bể điều hòa. 

Bể điều chỉnh pH II 

Nhằm đảm bảo xử lý PO4
3- hiệu quả, pH của nước thải sẽ được điều chỉnh đến điều 

kiện tối ưu và được kiểm soát liên tục bằng đầu đo pH trong bể. 

Hóa chất sử dụng để điều chỉnh pH là H2SO4 

Nước thải sau điều chỉnh pH sẽ chảy sang bể keo tụ. 

Bể keo tụ 

Hóa chất sử dụng là Poly Ferric Sulphate (PFS), chất này phản ứng với PO4
3- như sau: 

Fe2(SO4)3 + PO4
3- -> FePO4↓ + SO4

2- 

Keo tụ là một quá trình được sử dụng để trung hòa các chất mang điện và tạo thành 

màng gel để đặt bẫy (hoặc nối) các hạt, dẫn đến tạo thành hạt đủ lớn để lắng hoặc giữ 

lại trong thiết bị lọc. 

Chất keo tụ là các hạt mang điện trái dấu với điện tích của chất rắn lơ lửng. Chất keo tụ 

được thêm vào nước để trung hòa các điện tích âm trong các chất rắn không lắng phân 

tán trong nước thải, ví dụ như đất sét hay các chất hữu cơ. 

Trong nước thải, các hạt keo được tích điện âm và PFS được thêm vào để tạo ra ion 

mang điện dương (Fe3+). Một khi các hạt mang điện âm đã được trung hòa (do các hạt 

trái dấu hút nhau), lực van der Waals sẽ khiến các hạt bám lấy nhau để tạo thành các 

bông nhỏ. 

Sau bể keo tụ, nước chảy đến bể tạo bông. 

 

Bể tạo bông 
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- Quá trình tạo bông gắn với việc thêm các polymer để kết các hạt nhỏ, đã được trung 

hòa lại thành khối lớn hơn để chúng có thể được tách ra một cách dễ dàng khỏi nước. 

Tạo bông là một quá trình vật lý và không liên quan đến việc trung hòa điện tích. Keo 

tụ và tạo bông được sử dụng cùng nhau để làm sạch nước. 

Hóa chất được sử dụng là A- Polymer, cả quá trình được kiểm soát bởi bơm định lượng 

với nồng độ hóa chất được tính toán trước. 

Sau quá trình xử lý hóa lý, các hạt có thể lắng được sẽ lắng trong bể lắng hóa lý. 

Bể lắng hóa lý II 

- Các cụm chất rắn lơ lửng lắng xuống đáy bể lắng và được bơm sang bể chứa bùn. 

Nước thải sẽ tiếp tục chảy đến bể điều chỉnh pH III hoặc được dẫn sang bể trung gian II 

cho quá trình xử lý hóa lý dự phòng nếu cần thiết. 

Bể điều chỉnh pH và khử trùng trước khi xả ra ngoài môi trường 

- Bể điều chỉnh pH III (hiện trạng) có tác dụng trung hòa pH của nước thải trước khi 

khử trùng. 

- pH của nước thải được điều chỉnh và kiểm soát bởi thiết bị đo pH và dung dịch NaOH 

và H2SO4 

- Hầu hết các bước xử lý trước không xử lý được virus và vi khuẩn. Để hoàn thành quá 

trình xử lý, cần phải sử dụng hóa chất có khả năng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. 

Dung dịch NaOCl (chất oxy hóa mạnh) được bổ sung vào bể khử trùng (hiện trạng) để 

tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. 

Xử lý bùn 

Bùn dư từ các bề lắng và các bể lắng đứng dự phòng sẽ được gom về bể chứa bùn hiện 

trạng. Từ bể này, bùn sẽ được bơm sang hệ thống máy ép bùn khung bản hiện trạng để 

giảm lượng nước trong bùn, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoạn vận chuyển và xử lý 

bùn về sau. 

Cụm xử lý hóa lý dự phòng 

Trong trường hợp bất thường, nước thải từ bể trung gian II (tức bể xử lý Niken hiện 

trạng) sẽ được bơm lên bể lắng đứng hiện có của trạm. Một thiết bị trộn tĩnh đã được 

lắp đặt trên đường ống bơm vào các bể lắng đứng. 

Tại thiết bị trộn tĩnh, hoá chất PFS và A-Polymer được châm vào để tiếp tục keo tụ-tạo 

bông các kim loại nặng còn dư. Các bông bùn tạo ra từ quá trình keo-tụ, tạo bông này 

sẽ được lắng tại các bể lắng hoá lý hiện có. Nước thải sau lắng sẽ được dẫn chảy qua 

các bể lọc trọng lực hiện có để giữ lại các bông bùn nhỏ, không lắng được, trước khi 

được dẫn sang bể xử lý pH III. 

Hệ thống cấp hóa chất 

- Hệ thống cấp hóa chất bao gồm: 

• Bồn hoá chất NaOH và bơm định lượng NaOH: châm vào bể điều chỉnh pH I và III để 

điều chỉnh pH tới mức tối ưu 

• Bồn hoá chất H2SO4 và bơm định lượng H2SO4: châm vào bể điều chỉnh pH I và II để 

điều chỉnh pH tới mức tối ưu. Ngoài ra, dung dịch H2SO4 còn được châm vào bể điều 

chỉnh pH III 
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• Bồn hoá chất PFS và bơm định lượng PFS: châm vào trước bể lắng I và các bể lắng 

đứng dự phòng để tối ưu hoá quá trình lắng bùn. 

• Bồn hoá chất A-Polymer và bơm định lượng PFS: châm vào trước các bể lắng đứng 

dự phòng để tối ưu hoá quá trình lắng bùn. 

• Bồn hoá chất NaOCl và bơm định lượng NaOCl: châm vào bể khử trùng. 

 

Phương án công nghệ cho Trường hợp 2: 

 

 

Hình 21. Thuyết minh dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất cho 

Trường hợp 2 

- Do lưu lượng nước thải trung bình giờ thấp hơn công suất của thiết bị đông tụ điện 

hóa, ngoài ra do nồng độ COD và PO4
3- trong nước thải tăng lên đáng kể (do không 

được pha loãng với các dòng thải ít ô nhiễm ở các chỉ số trên hơn), nên nước thải sau 

xử lý đông tụ điện hóa được tuần hoàn liên tục, vừa để đảm bảo thiết bị vận hành ở 

đúng công suất thiết kế vừa giảm tải trọng chất ô nhiễm trong cụm xử lý hóa lý. 
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- Nước thải sau đông tụ điện hóa sẽ được đưa về cả 2 ngăn A và B của bể trung gian I 

đã được cải tạo. Từ ngăn A, nước thải sẽ được bơm tuần hoàn về bể điều chỉnh pH I 

thay vì được cấp cho các bồn lọc áp lực. Từ ngăn B, nước thải sẽ được bơm sang cụm 

xử lý hóa lý bổ sung để xử lý triệt để chỉ tiêu tổng Photpho. 

- Hệ thống bể lắng đứng và bồn lọc trọng lực sẵn có sẽ được dùng làm dự phòng trong 

trường hợp các bước xử lý trên không xử lý triệt để các chất ô nhiễm trong nước thải  

- Cuối cùng, nước thải sẽ được đưa về bể điều chỉnh pH III và bể khử trùng. 

Bảng 12. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

STT Các hạng mục công trình Thể tích (m3) 

1 

Bể tiếp nhận nước thải loãng  Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 2,9 x 1,7 x 2,0m 

2 

Bể tiếp nhận nước thải Niken & 

Crom đặc 

Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 3,6 x 2,9 x 2,0m 

3 

Bể điều hòa ngăn 1 Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 4,0 x 3,9 x 1,8m 

4 

Bể điều hòa ngăn 2 Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 5,4 x 4,5 x 3,0m 

5 

Bể điều hòa ngăn 3 Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 5,4 x 2,9 x 3,0m 

6 

Bể trung gian I (ngăn A) Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 3,1 x 2,48 x 1,8m 

7 

Bể trung gian II (ngăn B) Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 2,48 x 1,2 x 1,8m 

8 

Bể trung gian II Vật liệu: BTCT, phủ 3 lớp composit, 

nhựa UPR 820 trên bề mặt bê tông 

LxWxH= 2,0 x 1,0 x 2,0m 

9 
Bể điều chỉnh pH cuối Vật liệu: BTCT 

LxWxH= 1,8 x 1,3 x 2,5m 

10 
Bể khử trùng Vật liệu: BTCT 

LxWxH= 1,7 x 1,4 x 2,5m 

11 
Bể chứa bùn Vật liệu: BTCT 

LxWxH= 6,2 x 4,4 x 2,3m 

12 Bể sự cố 
Vật liệu: BTCT,  

V = 400 m3 
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Bảng 13. Các thiết bị xử dụng trong hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

STT Thiết bị ĐVT Số 

lượng 

Quy cách 

1 Bơm vận chuyển 

nước thải 

Bộ 2 Bơm màng 

Công suất: 0,2kW, 

380V/3ph/50Hz 

2 Bơm vận chuyển 

nước thải sang bể 

điều hòa  

Bộ 1 Công suất: 5,5kW, 

380V/3ph/50Hz 

3 Bơm vận chuyển 

nước thải sang bể 

điều hòa 

Bộ 1 Công suất: 2,2kW, 

380V/3ph/50Hz 

4 Bơm bể điều hòa Bộ 2 Công suất: 3,0kW, 

380V/3ph/50Hz 

5 Máy thổi khí cạn Cái 3 Q = 7m3/phút và Q = 2m3/phút 

6 Thiết bị đo pH Bộ 4 Khoảng đo 0 đến 14 

Tín hiệu ra 4 đến 10mA 

Nguồn cấp AC 100 đến 240V 

7 Máy nén khí Bộ 1 Lưu lượng khí nén Q= 85L/phút 

Công suất: 0,37kW, 

220V/1ph/50Hz 

8 Động cơ khuấy kèm 

giảm tốc 

Bộ 4 Tốc độ n = 30 - 50 v/phút 

Công suất: P = 1.5 kw; 

380V/3ph/50Hz 

9 Thiết bị đông tụ điện 

hoá 

Bộ 1 Công suất xử lý thiết kế: 20 m3/h 

Nguồn điện: 380-440V/3 

pha/50Hz 

10 Bơm bùn bể lắng 

ECR 

Bộ 1 Lưu lượng: 33m3/h 

Cột áp: H > 10m 

Công suất: 3,0W; 

380V/3ph/50Hz 

11 Bơm cấp nước cho 

bồn lọc 

Bộ 2 Lưu lượng: 20m3/h 

Cột áp: H > 25m 

Công suất: 3,0kW; 

380V/3ph/50Hz 

12 Bơm rửa ngược cho 

bồn lọc 

Bộ 1 Lưu lượng: 60m3/h 

Cột áp: H > 25m 

Công suất: 7,5kW; 

380V/3ph/50Hz 

13 Bơm cấp nước tới hệ Bộ 1 Lưu lượng: 9.6 m3/giờ 
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hóa lý II Cột áp: ≥ 10m 

Công suất: 0,55kW; 

380V/1ph/50Hz 

14 Bơm bùn bể lắng II Bộ 1 Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: H > 9m 

Công suất: 0,37kW; 

380V/3ph/50Hz 

15 Bơm cấp nước cho 

các bể lắng đứng 

Bộ 1 Lưu lượng: 30 m3/h 

Cột áp: H > 25m 

Công suất: 7,5kW; 

380V/3ph/50Hz 

16 Bơm bùn cấp cho 

máy ép bùn 

Bộ 1 Dạng bơm bùn trục vít truyền 

động dây đai 

17 Máy ép bùn Bộ 1 Loại khung bản 

18 Bơm định lượng hóa 

chất 

Bộ 5 Lưu lượng: 60-150 L/h 

Cột áp: 8 - 6 bar 

Công suất: 0,2kW; 

380V/3ph/50Hz 

 

Bảng 14. Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

STT Tên hóa chất Đơn vị Số lượng Mục đích sử dụng 

1 NaOCl kg/m3 0,01 Khử trùng 

2 NaOH kg/m3 0,03 Điều chỉnh pH 

3 PFS kg/m3 0,01 Keo tụ 

4 A-Polymer kg/m3 0,005 Tạo bông 

5 H2SO4 kg/m3 0,01 Điều chỉnh pH 

 

Định mức tiêu hao điện năng cho trạm xử  lý nước thải sản xuất (thời gian vận 

hành của hệ thống là 20h/ngày) như sau: 

Bảng 15. Định mức tiêu hao điện năng cho trạm xử  lý nước thải sản xuất 

STT Thiết bị Số lượng 
Công suất 

(kWh) 

Định mức 

tiêu thụ 

(KW/ngày

) 

1 Bơm vận chuyển nước thải 2 0,2 8 

2 Bơm vận chuyển nước thải 

sang bể điều hòa  

1 5,5 110 

3 Bơm vận chuyển nước thải 

sang bể điều hòa 

1 2,2 44 

4 Bơm bể điều hòa 2 3,0 120 
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5 Máy thổi khí cạn 3 2,0 120 

6 Thiết bị đo pH 4 0,1 8 

7 Máy nén khí 1 0,37 7,4 

8 Động cơ khuấy kèm giảm 

tốc 

4 1,5 120 

9 Thiết bị đông tụ điện hoá 1 3,0 60 

10 Bơm bùn bể lắng ECR 1 3,0 60 

11 Bơm cấp nước cho bồn lọc 2 3,0 120 

12 Bơm rửa ngược cho bồn lọc 1 7,5 150 

13 Bơm cấp nước tới hệ hóa lý 

II 

1 0,55 11 

14 Bơm bùn bể lắng II 1 0,37 7,4 

15 Bơm cấp nước cho các bể 

lắng đứng 

1 7,5 150 

16 Bơm bùn cấp cho máy ép 

bùn 

1 2,0 40 

17 Máy ép bùn 1 2,0 40 

18 Bơm định lượng hóa chất 5 0,2 4 

Tổng cộng 1.179,8 

 

Tên đơn vị thiết kế, tổng thầu: CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

Tên nhà thầu thi công, xây dựng: CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

Đơn vị giám sát thi công : CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

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

3.2.1. Công trình thu gom xử lý bụi, khí thải dây chuyền sơn tĩnh điện 

Phía trên các buồng sơn tĩnh điện đã được lắp đặt cố định các hệ thống chụp hút. 

Công suất quạt hút của mỗi buồng là 5000m3/h. 

Khí phòng sơn được đưa qua thiết bị xyclon để thu hồi bụi sơn, tại đây bụi sơn 

được lắng xuống đáy và tái sử dụng. Dòng khí thải sau khi ra khỏi xyclon được dẫn qua 

màng lọc để giữ lại những hạt bụi lơ lửng còn lại (không lắng xuống đáy xyclon); màng 

lọc được tạo nên bởi các sợi Polyme tổng hợp được ép thành từng bánh lọc và được 

thay thế định kỳ. Hệ thống xử lý bao gồm 2 cyclone và 1 buồng lọc bụi. 

 



46 
 

 

Hình 22. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi sơn 

Bảng 16. Thông số của hệ thống xử lý bụi sơn tĩnh điện 

TT Thiết bị xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Tháp cyclone lắng 

bụi sơn 

02 cái - Kích thước tháp cyclone: 

+ Chiều cao: 3350 mm 

+ Kích thước: Ø1270 mm 

+ Vật liệu: Inox SUS 304, dày 

1,2mm 

2 Quạt hút 02 cái + Công suất: 4500- 6000m3/h 

3 Buồng lọc bụi 01 cái + Số lượng: 06 màng lọc 

+ Kích thước: 900mm 
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Tên đơn vị tư vấn: Công ty TNHH công nghệ sơn Hoàn Hảo 

Tên nhà thầu thi công, xây dựng: Công ty TNHH công nghệ sơn Hoàn Hảo 

Đơn vị giám sát thi công : Công ty TNHH công nghệ sơn Hoàn Hảo 

3.2.2. Công trình thu gom khí thải buồng sấy sơn 

Hình ảnh buồng sấy sơn đã được lắp đặt tại nhà máy: 

 
Không khí được đốt nóng bằng gas được đưa vào phòng sấy để sấy bán sản phẩm 

trước và sau khi sơn. Lượng khí trong buồng sấy được tuần hoàn trở lại để tận dụng 

nhiệt năng. 

 

Hình 23. Sơ đồ công nghệ thu hồi khí buồng sấy 

 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống thu hồi khí buồng sấy: Hệ thống thu hồi khí  phòng 

sấy là tuần hoàn nên hiệu quả thu hồi là 100%. 

 

Khí nóng (đốt 

gas) 

 

Buồng sấy 

Khí tuần hoàn 
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Bảng 17. Thông số của hệ thống thu hồi khí buồng sấy sơn 

TT Thiết bị xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Buồng sấy 02 cái - Kích thước: 

+ Chiều cao: 3350 mm 

+ Kích thước: Ø1270 mm 

+ Vật liệu: Inox SUS 304, dày 

1,2mm 

2 Quạt hút 02 cái + Công suất: 4500- 6000m3/h 

3 Ống thoát khí 01 cái + Số lượng: 12 màng lọc 

+ Chiều cao: 900mm 

Tên đơn vị tư vấn: Công ty TNHH công nghệ sơn Hoàn Hảo 

Tên nhà thầu thi công, xây dựng: Công ty TNHH công nghệ sơn Hoàn Hảo  

Đơn vị giám sát thi công : Công ty TNHH công nghệ sơn Hoàn Hảo 

3.2.3. Công trình thu gom xử lý hơi axit từ dây chuyền mạ crom – niken 

Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý hơi axit từ dây chuyền mạ crom - niken 

được trình bày ở sơ đồ dưới đây: 

 

Hình 24. Sơ đồ công nghệ hệ thống chụp hút và xử lý khí thải dây chuyền mạ 

 

 

1. Hệ thống xử lý khí thải bể tẩy dây chuyền mạ: 

a. Thiết bị: 

- Quạt hút: công suất 22.5kw 

- Bơm nước: công suất 2.2kw 

Ống dẫn 

Quạt hút 

Khí thải sau  khi 

xử lý 

Nước thải 

Hệ thống xử lý NTSX 

Chụp hút 

Khí thải 

Ống thoát khí 

Tháp xử lý Nước sạch 
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- Tháp hấp thụ 

b. Nguyên lý hoạt động: 

Khí thải từ bể tẩy catot, tẩy anot, tẩy axit bay lên sẽ được hệ thống hút khí đặt ở miệng 

bể hút lại, sau đó khí này được cho đi qua tháp hấp thụ để  hấp thụ các khí hóa chất có 

trong khí. Tại tháp hấp thụ, nước sẽ được bơm tự động vào dưới dạng phun sương, các 

quả cầu nhựa chuyển động làm tăng diện tích tiếp xúc, để quá trình hấp thụ khí hóa chất 

vào nước diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn. Khi khí hóa chất được hấp thụ vào nước, 

nguồn nước này sẽ được đưa về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Khí sạch được 

thải ra môi trường. 

2. Hệ thống xử lý khí thải bể mạ Crom: 

a. Thiết bị:  

- Quạt hút : công suất 7.5kw 

- Bơm nước: công suất 2.2kw 

- Tháp hấp thụ 

b. Nguyên lý hoạt động: 

Khí thải từ bể mạ crom bay lên sẽ được hệ thống hút khí đặt ở miệng bể hút lại, sau đó 

khí này được cho đi qua tháp hấp thụ để  hấp thụ các khí hóa chất có trong khí. Tại tháp 

hấp thụ, nước sẽ được bơm tự động vào dưới dạng phun sương, các quả cầu nhựa 

chuyển động làm tăng diện tích tiếp xúc, để quá trình hấp thụ khí hóa chất vào nước 

diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn. Khi khí hóa chất được hấp thụ vào nước, nguồn nước 

này sẽ được đưa về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Khí sạch được thải ra môi 

trường. 
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Hình 25. Hình ảnh thực tế hệ thống chụp hút và xử lý khí thải dây chuyền mạ   

crom-niken 

 

Hệ thống gồm các miệng hút trên từng bể cần thiết, khí thải bao gồm hơi kiềm, hơi axit, 

hơi kim loại được quạt hút trực tiếp từ các bể đưa vào tháp rửa và được tẩy sạch qua 

nhiều công đoạn xử lý sau: 

Làm ướt và hạ nhiệt độ khí thải bằng phun nước 

Giảm tốc, hút dính 

Phun nước tẩy rửa độc tố và đưa khí sạch thoát ra không khí 

Cho phép tuần hoàn sử dụng nước rửa sau đó thải vào bể nước thải để xử lý. Hệ thống 

xử lý có thể đạt 90% hiệu quả xử lý. 

Bảng 18. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ 

TT Thiết bị xử lý Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống nhánh thu khí 

phát sinh từ khu vực phát khí 

thải từ dây chuyền mạ 

15 cái - Đường kính ống: Ø150-350 mm 

- Vật liệu: nhựa FRP 

- Chiều dài ống: từ 3-10m 

2 Tháp xử lý khí thải từ dây 

chuyền mạ 

02 tháp - Kích thước tháp hấp thụ: 

+ Chiều cao: 3000 mm 

+ Kích thước: Ø955 mm 

+ Vật liệu: nhựa FRP 

3 Quạt hút 02 cái - Công suất: 22.5 kW; lưu lượng: 

10.000 m3/h 

- Công suất: 7.5 kW; lưu lượng: 

3.000 m3/h 

4 Ống thoát khí 02 cái - Vật liệu: nhựa FRP 

- Kích thước ống: Ø355 mm 

- Chiều cao: 2830 mm 
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Tên đơn vị thiết kế, tổng thầu: Process Advance Technology Ltd 

Tên nhà thầu thi công, xây dựng: Process Advance Technology Ltd 

Đơn vị giám sát thi công : Process Advance Technology Ltd 

3.2.3. Công trình thu gom xử lý hơi axit từ dây chuyền mạ crom – niken 

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải hơi axit từ dây chuyền điện hóa với 

quy trình xử lý như sau: 

 

 

Hình 26. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý hơi axit khu vực điện hóa 

 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Tại bể hóa chất lắp đặt thiết bị chụp hút, khí chứa hơi hóa chất được quạt hút thổi với 

lưu lượng 8000m3/h qua tháp hấp thụ. Dòng khí thải được quạt hút hút vào tháp xử lý 

số 1 và đi từ dưới lên trên. Tháp xử lý được thiết kế theo hệ thống dàn phun mưa. Tại 

đây, dung dịch xút được bơm vào tháp xử lý khí dưới dạng sương mù và đi từ trên 

xuống dưới, dòng khí thải gặp dung dịch xút sẽ trung hoà hết lượng hơi axit và hấp thụ 

phần hơi kim loại có trong khí thải. Sau đó khí thải sẽ tiếp tục qua tháp xử lý số 2, tại 

đây nước sạch được bơm vào tháp xử lý dưới dạng sương mù và đi từ trên xuống nhằm 

mục địch tăng hiệu suất xử lý. 

Hấp thụ xảy ra trong tháp xử lý diễn ra quá trình sau: 

Ống dẫn 

Quạt hút 

Tháp xử lý 1 

Khí thải sau  khi 

xử lý 

Nước thải 

Hệ thống xử lý NTSX 

Chụp hút 

Khí thải 

Ống thoát khí 

Tháp xử lý 2 Nước sạch 

NaOH 0,1% 
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Quá trình hấp thụ hóa học: Đó là quá trình xảy ra phản ứng hóa học giữa NaOH với axit 

H2SO4,… muối kim loại để tạo thành các dung dịch hòa tan, kết tủa. Các phản ứng như 

sau: 

H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O 

Khí thải sau khi đã được loại bỏ toàn bộ chất độc hại sẽ được đẩy ra ngoài không khí 

theo đường ống thoát khí, dung dịch xút sau khi hấp thụ sẽ được thu gom sau đó được 

bơm ra hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

 

Hình 27. Hình ảnh thực tế hệ thống chụp hút và xử lý khí thải hơi axit  

khu vực điện hóa 

Bảng 19. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi axit khu vực điện hóa 

TT Thiết bị xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống nhánh thu khí 

phát sinh từ khu vực phát 

sinh hơi axit 

05 cái - Đường kính ống: Ø110 mm 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Chiều dài ống: từ 3-10m 

2 Tháp xử lý khí thải hơi 

axit 

02 tháp - Kích thước tháp hấp thụ: 

+ Chiều cao: 3000 mm 

+ Kích thước: Ø955 mm 

+ Vật liệu: nhựa PVC 

3 Quạt hút 01 cái - Lưu lượng: 8000m3/h 

4 Ống thoát khí 01 cái - Vật liệu: nhựa PVC 

- Kích thước ống: Ø355 mm 

- Chiều cao: 7500 mm 

 

Tên đơn vị thiết kế, tổng thầu: Công ty cổ phần công nghệ hóa xanh Việt Nam  
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Tên nhà thầu thi công, xây dựng: Công ty cổ phần công nghệ hóa xanh Việt Nam 

Đơn vị giám sát thi công : Công ty cổ phần công nghệ hóa xanh Việt Nam 

 

3.3. Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại 

Phương án thu gom chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại tại Dự án đã 

thực hiện như sau: 

- Chất thải rắn sản xuất thông thường: Cơ sở đã trang bị hệ thống thu gom các 

loại chất thải bằng 40 thùng chứa, thể tích 200 lít/thùng và đang vận hành 01 kho chứa 

chất thải rắn thông thường được xây riêng biệt. Kho chứa có diện tích 70m2, được phân 

tách thành 3 khoang chứa rác thải công nghiệp thông thường, rác thải sinh hoạt và phế 

liệu. Tần suất thu gom 1 lần/tuần, riêng đối với chất thải nhà bếp được thu gom với tần 

suất 1 lần/ngày. 

- Chất thải sinh hoạt:  

+ Bố trí 02 thùng chứa thể tích 10 lít/thùng tại văn phòng. 

+ Bố trí 40 thùng chứa thể tích 200 lít/thùng tại nhà xưởng. 

+ Bố trí 02 xe đẩy thể thích 0.5 m3 tại kho lưu trữ chất thải rắn thông thường. 

- Cấu trúc kho kho chứa chất thải thông thường 

Kho chứa chất thải rắn thông thường của nhà máy có tổng diện tích 70m2, cao 

3,5m. Móng nhà được đào sâu 1,45m so với mặt nền hiện trạng.  

Toàn bộ phần móng nhà là kết cấu bê tông cốt thép. Đất đào móng được đổ và san 

phẳng ra ở các khu vực đất trống của Dự án.  

Kết cấu của nhà là hệ thống khung kết cấu thép. Các cột thép được lắp đặt trên các 

móng bê tông đơn.  

Hệ thống chiếu sáng được treo trên trần nhà ở cao độ 3,5m, độ sáng 200 (LUX).  

Hệ thống thông gió của nhà là hệ thống thông gió tự nhiên..  

Công ty đã ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường, 

rác thải sinh hoạt với Công ty cổ phần Môi trường Công Nghệ Cao Hòa Bình để thu 

gom, vận chuyển và đem đi xử lý toàn bộ rác thải thông thường phát sinh tại nhà máy 

theo đúng quy định (Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và thu mua phế 

liệu số 06/2022/HĐPL/HB-NTTO ngày 09 tháng 07 năm 2022 được đính kèm trong phụ 

lục của báo cáo). 
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Hình 28. Hình ảnh thực tế kho chứa CTTT, rác thải sinh hoạt 

- Chất thải nguy hại:  

 Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

Quá trình hoạt động sản xuất thực tế tại Nhà máy đã làm phát sinh những loại chất 

thải nguy hại như sau:  

Bảng 20. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh của Dự án 

STT Chất thải Mã CTNH Đơn vị  
Lượng 

thải 

1 
Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, hóa 

chất 
18 02 01 kg/tháng 1.600 

2 Cát, bột mài, mùn thải 07 03 08 kg/tháng 1.000 

3 Bao bì mềm 
19 06 01 

18 01 01 

kg/tháng 
450 

4 
Phoi thép từ quá trình cắt gọt kim 

loại 
07 03 11 

kg/tháng 
10.000 

5 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất 
12 06 05 

kg/tháng 
35.000 

6 Thùng đựng sơn, hóa chất thải 18 01 02 kg/tháng 1.200 

7 Đá mài, giấy ráp thải 07 03 10 kg/tháng 300 

 (Nguồn: Căn cứ theo số liệu phát thải thực tế tại Nhà máy các tháng 3,4,5/2022) 

 Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

CTNH sẽ được công ty định kỳ thu gom và vận chuyển đến khu vực lưu giữ CTNH 

của Công ty có diện tích 96m2 ngay cạnh kho chứa chất thải thông thường. 

- Công ty đã bố trí thùng chứa 40 thùng có dung tích từ 100-300 lít  tại vị trí đầu 

các máy móc tại nhà xưởng để lưu giữ CTNH khác tại kho chứa tạm thời. 

Dự án đã có 01 kho chứa CTNH diện tích 96m2 ngay cạnh kho chứa chất thải 

thông thường của Dự án. Trong khó bố trí các thùng chứa để lưu chứa mỗi loại chất 

thải, tuân theo các yêu cầu của Nghị định 08/2022/ NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. Kho chứa chất thải nguy haị của Dự án đươc̣ thiết kế măṭ sàn đổ bê tông; có 
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mái che mưa che nắng; có tủ thuốc y tế; có vách ngăn ngăn cách từng nhóm chất thải 

nguy haị; có gờ ngăn chống tràn và có hố thu gom trong trường hơp̣ tràn đổ.  

+ Cấu trúc kho CTNH: 

Diện tích kho CTNH: 96m2. Chiều cao: 3,5m. 

Móng nhà được đào sâu 1,45m so với mặt nền hiện trạng.  

Toàn bộ phần móng nhà là kết cấu bê tông cốt thép. Đất đào móng được đổ và san 

phẳng ra ở các khu vực đất trống của nhà máy.  

Kết cấu của nhà là hệ thống khung kết cấu thép. Các cột thép được lắp đặt trên các 

móng bê tông đơn.  

Nền nhà được sơn chống ăn mòn hóa chất ngăn ngừa ngấm hóa chất vào môi 

trường khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ tại khu vực kho 

Hệ thống chiếu sáng được treo trên trần nhà ở cao độ 3,5m, độ sáng 200 (LUX).  

Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, ổ cắm, công tắc, quạt thông gió đều là loại         

chống nổ.  

Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại trong kho CTNH: 

Kho chứa CTNH được phân chia thành các ngăn chứa riêng biệt để chứa CTNH 

tùy thuộc theo đặc tính của các loại chất thải nguy hại. 

Chất thải được phân loại theo từng loại dựa vào tính chất, mỗi chất thải sẽ được 

lưu giữ trong 1 thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt, được dán nhãn và có mã chất 

thải nguy hại vào mỗi thùng.  

Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với các đơn vị có 

đầy đủ năng lực, chức năng để xử lý chất thải nguy hại  

Định kỳ 2 lần/năm đơn vị này sẽ tới vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của 

Dự án theo quy định. 

Công ty đã ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

Công ty cổ phần  môi trường Thuận Thành để thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý 

toàn bộ chất thải nguy hại tại nhà máy theo đúng quy định (Hợp đồng thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại và mua bán phế liệu tái chế số 

20220133/2021/HĐXL – PL ngày 03/05/2022 được đính kèm trong phụ lục của báo 

cáo). 
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Hình 29. Hình ảnh thực tế kho chứa CTNH 

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

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

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

hành thử nghiệm 

Bảng 21. Phương án ứng phó sự cố trong giai đoạn vận hành thử nghiệm các công 

trình xử lý chất thải của Dự án 

TT Hạng 

mục 

Sự cố hệ thống Phương án xử lý 

I  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1 Bơm 

chìm  

Bơm chạy nhưng 

không có nước chảy ra 

- Kiểm tra toàn bộ đường ống  

Nếu phát hiện chỗ nứt, vỡ thì phải 

thay thế đường ống. 

- Kiểm tra tình trạng kẹt rác ở 
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cánh quạt bơm, van 1 chiều  Loại 

bỏ rác kẹt. 

- Kiểm tra tình trạng tiếp điểm của 

phao nổi  Thay mới phao nếu 

hỏng tiếp điểm.  

- Tháo vỏ bơm để kiểm tra cuộn 

đồng, phớt cơ khí, phớt dầu của bơm 

 (1) Thay mới phớt bơm nếu phát 

hiện đã hỏng; (2) nếu phát hiện hỏng 

cuộn đồng thì phải bảo trì bơm, thay 

mới nếu cần. 

2 Máy thổi 

khí 

Máy chạy nhưng 

không tạo khí áp  

- Kiểm tra toàn bộ đường ống  

Nếu phát hiện chỗ nứt, vỡ thì phải 

thay thế đường ống. 

- Kiểm tra toàn bộ bơm  Nếu 

phát hiện chỗ nứt vỡ thì thay thế máy 

Tháo máy kiểm tra cuộn đồng  

Nếu phát hiện bị cháy cuộn đồng thì 

thay thế máy bơm 

II Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

1 Bơm 

chìm  

- Bơm chạy nhưng 

không có nước chảy ra 

- Kiểm tra toàn bộ đường ống  

Nếu phát hiện chỗ nứt, vỡ thì phải 

thay thế đường ống. 

- Kiểm tra tình trạng kẹt rác ở 

cánh quạt bơm, van 1 chiều  Loại 

bỏ rác kẹt. 

- Kiểm tra tình trạng tiếp điểm của 

phao nổi  Thay mới phao nếu 

hỏng tiếp điểm.  

- Tháo vỏ bơm để kiểm tra cuộn 

đồng, phớt cơ khí, phớt dầu của bơm 

 (1) Thay mới phớt bơm nếu phát 

hiện đã hỏng; (2) nếu phát hiện hỏng 

cuộn đồng thì phải bảo trì bơm, thay 

mới nếu cần. 

2 Máy thổi 

khí 

- Máy chạy nhưng 

không tạo khí áp  

- Kiểm tra toàn bộ đường ống  

Nếu phát hiện chỗ nứt, vỡ thì phải 

thay thế đường ống. 

- Kiểm tra toàn bộ bơm  Nếu 

phát hiện chỗ nứt vỡ thì thay thế máy 

- Tháo máy kiểm tra cuộn đồng  
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Nếu phát hiện bị cháy cuộn đồng thì 

thay thế máy bơm 

3 Bơm cạn - Bơm chạy nhưng 

không có nước chảy ra 

- Kiểm tra toàn bộ đường ống  

Nếu phát hiện chỗ nứt, vỡ thì phải 

thay thế đường ống. 

- Kiểm tra tình trạng kẹt rác ở 

cánh quạt bơm, van 1 chiều  Loại 

bỏ rác kẹt. 

- Kiểm tra tình trạng air trong 

đường ống  Tìm điểm hở trên 

đường ống, tình trạng kẹt rác ở chõ 

hút và mồi lại nước vào đường ống 

- Kiểm tra tình trạng tiếp điểm của 

phao nổi  Thay mới phao nếu 

hỏng tiếp điểm.  

- Tháo vỏ bơm để kiểm tra cuộn 

đồng, phớt cơ khí, phớt dầu của bơm 

 (1) Thay mới phớt bơm nếu phát 

hiện đã hỏng; (2) nếu phát hiện hỏng 

cuộn đồng thì phải bảo trì bơm, thay 

mới nếu cần. 

4 Bơm 

định 

lượng 

- Bơm chạy nhưng 

không cấp hóa chất 

 

 

 

 

 

 

- Bơm cấp được hóa 

chất nhưng pH/ORP 

controller không báo 

có sự thay đổi HOẶC 

thay đổi  ngược với 

thông thường 

- Kiểm tra chõ hút  loại bỏ cặn, 

thay mới chõ hút nếu gioăng cao su 

trong chõ hút đã bị lão hóa 

- Kiểm tra air khí trong đường hút 

 Mồi lại nước trong đường hút 

- Kiểm tra củ bơm Loại bỏ cặn 

rác, thay thế gioăng cao su nếu phát 

hiện lão hóa. 

- Kiểm tra lại hóa chất trong bồn 

chứa  (1) Nếu phát hiện sai loại 

hóa chất sử dụng thì phải xả hết 

lượng hóa chất trong bồn và pha 

đúng loại hóa chất sử dụng 

- Kiểm tra qui trình pha hóa chất 

 Tăng nồng độ hóa chất nếu phát 

hiện nồng độ hóa chất loãng. 

6 Máy ép 

bùn 

- Máy ép bùn không 

hoat động 

- Kiểm tra vải lọc, khung bản, 

khớp máy  Thay mới nếu phát 

hiện hư hỏng. 

7 Bể lắng - Bùn trong bể đầy - Thuê đơn vị chức năng đến hút 
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hoặc bùn nổi trên bề 

mặt  

 

 

 

bỏ bùn trong bể; đồng thời điều 

chỉnh tăng cường độ làm việc của 

máy ép bùn. 

- Kiểm tra lại vận hành của ngăn 

keo tụ, tạo bông  tăng lượng PFS 

và A-Polymer để đảm bảo khả năng 

lắng của bông bùn 

III Hệ thống xử lý khí thải  

1 Không 

đủ gió 

vào đầu 

hút của 

quạt 

- Nguồn điện cấp vào 

nhỏ hơn nguồn điện 

được yêu cầu 

- Bộ lọc đã bị tắc 

- Kiểm tra lại nguồn cấp 

- Xả bụi bẩn trên bộ lọc 

- - Thay thế bộ lọc 

2 Rung 

động, 

tiếng ồn 

bất 

thường 

- Lỗi động cơ, hoặc 

quạt 

- Ngắt nguồn điện và tháo ra kiểm 

tra 

3 Bụi xuất 

hiện ở 

đầu xả 

gió 

- Bộ lọc đã bị thủng 

- - Lắp đặt bộ lọc bị 

lỗi 

- Thay thế bộ lọc 

- Lắp đặt lại bô lọc cho đúng 

4 Hệ thống 

dừng 

hoạt 

động 

- Khi bị mất điện 

đột ngột 

- Tạm dừng dây chuyền sản xuất 

3.4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi dự án đi vào vận 

hành 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

* Sự cố đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải sản xuất 

- Khi sự cố hỏng hóc, ngừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải xảy ra thì dự án sẽ 

tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống xử lý nước thải để tìm ra nguyên nhân gây hỏng 

hóc, ngừng hoạt động của dự án nếu cần thiết. Nếu không tìm ngay được nguyên nhân, 

dự án sẽ tạm dừng dây chuyền sản xuất đồng thời nhanh chóng phối hợp với nhà cung 

cấp để tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục những nguyên nhân đó một 

cách nhanh nhất. 

- Khi có sự cố về chất lượng nước thải: 

• Nước thải trước xử lý sẽ được tích trữ trong bể điều hòa (3 ngăn có tổng thể tích là 

148 m3) 

• Nước thải sau xử lý sẽ được bơm sang bể sự cố 400 m3  
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Tổng thời gian lưu nước là 548 m3, nước thải sẽ được tích trữ và không xả ra ngoài môi 

trường trong hơn 1 ngày để khắc phục và giải quyết nguyên nhân xẩy ra sự cố. Hoạt 

động sản xuất của nhà máy vẫn diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng. 

STT Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó 

1 

Không bơm 

được nước, 

động cơ 

không chạy 

- Không khí đi vào ống 

hút qua những khớp nối. 

- Không khí bị giữ trong 

bơm. 

- Vị trí đầu vào quá cao; 

- Dung dịch có độ nhớt 

quá cao; 

- Đầu vào bị tắc hoặc van 

bị hỏng; 

- Bộ lọc đầu vào bị tắc; 

- Các van bị tắc do các 

chất bên ngoài được đầu 

hút hút vào. 

- Kiểm tra lại các khớp nối 

- Tăng vận tốc bơm lên giá 

trị lớn nhất hoặc tháo van xả 

và đổ đầy dung dịch; 

- Hạ thấp đầu vào; 

- Lắp đạt ống hút có kích 

thước lớn, tăng áp suốt thủy 

tĩnh ở đầu hút; 

- Kiểm tra lại; 

- Vệ sinh bộ lọc; 

- Tháo van và vệ sinh chúng 

cẩn thận 

2 

Tốc độ dòng 

chảy không 

ổn định 

- Áp suất thủy tĩnh đầu 

vào vượt quá áp suất đầu 

ra; 

- Van giảm áp mở nhưng 

bị tắc do các chất bẩn bên 

ngoài hoặc áp suất đặt quá 

thấp so với đầu vào; 

- Các van mở nhưng bị tắc 

- Tăng áp suất đầu ra bằng 1 

van giảm áp 

- Kiểm tra lại 

3 

Nứt, vỡ 

đường ống 

- Do sự cố sửa chữa 

- Do sử dụng thời gian dài 

- Thường xuyên kiểm tra hệ 

thống dẫn nước; 

- Nhanh chóng sửa chữa hệ 

thống dẫn nước thải khi phát 

hiện có sự cố. 

4 

Nhiệt độ 

thân bơm 

quá cao 

- Lỗi mạch; 

- Nhiệt độ cao do bơm làm 

việc ở áp suất cao hơn áp 

suất cho phép; 

- Mặt bích bị căng; 

- Đường ống bị tắc hoặc 

van bị đóng; 

- Van giảm áp đặt ở áp 

suất cao hơn mức cho 

phép; 

- Mức dầu trong hộp số 

- Kiểm tra; 

- Giảm áp suất đầu ra hoặc 

lắp đặt một đường ống lớn 

hơn trong trường hợp đường 

ống quá hẹp; 

- Nới lỏng các ống được nối 

với đầu bơm và kiểm tra lại; 

- Bổ sung thêm dầu; 

- Tháo bớt dầu. 
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thấp; 

- Mức dầu trong hộp số 

quá cao. 

5 

Mất điện 

- Hệ thống cấp điện bị trục 

trặc 

- Cắt điện 

Dùng máy phát điện dự 

phòng 

 

* Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó 

1  Tắc, tràn bể tự 

hoại 

- Không nạo hút bể tự hoại 

đúng định kỳ. 

- Nạo vét bể tự hoại đúng 

theo định kỳ 

2  Nứt, vỡ đường 

ống 

- Do sự cố sửa chữa 

- Do sử dụng thời gian dài 

- Thường xuyên kiểm tra hệ 

thống dẫn nước; 

- Nhanh chóng sửa chữa hệ 

thống dẫn nước thải khi phát 

hiện có sự cố. 

* Sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải 

STT Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó 

1  Không đủ gió 

vào đầu hút của 

quạt 

- Nguồn điện cấp vào nhỏ 

hơn nguồn điện được yêu 

cầu 

- Bộ lọc đã bị tắc 

- Kiểm tra lại nguồn cấp 

- Xả bụi bẩn trên bộ lọc 

- Thay thế bộ lọc 

2  Rung động, 

tiếng ồn bất 

thường 

Lỗi động cơ, hoặc quạt Ngắt nguồn điện và tháo ra 

kiểm tra 

3  Bụi xuất hiện ở 

đầu xả gió 

- Bộ lọc đã bị thủng 

- Lắp đặt bộ lọc bị lỗi 

- Thay thế bộ lọc 

- Lắp đặt lại bô lọc cho đúng 

4  Hệ thống dừng 

hoạt động 

Khi bị mất điện đột ngột Tạm dừng dây chuyền sản 

xuất 

 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Như đã đánh giá ở phần nhận định dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành 

ổn định của Dự án đối với các sự cố về hóa chất ở trên, thì sự cố hóa chất có nguy cơ 

lớn xảy ra tại công ty là các sự cố về tràn đổ, rò rỉ hóa chất.  

Phương án phòng ngừa chung đối với sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất là: 

- Đảm bảo lưu giữ hóa chất tại kho hóa chất được xây dựng và sắp xếp theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng các thiết bị chứa đựng hóa chất và 

các máy móc, thiết bị sản xuất liên quan tới việc sử dụng hóa chất với tần suất hàng 

ngày ở cấp nhân viên giám sát an toàn, hàng tháng với cấp trưởng ca/ trưởng xưởng và 
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đột xuất, hàng quý đối với cấp lãnh đạo nhà máy. Lập tức sữa chữa hoặc thay thế nếu 

cần khi phát hiện ra các lỗi kỹ thuật tại các thiết bị chứa cũng như máy móc, thiết bị sản 

xuất trên. 

- Lắp đặt đầy đủ các biển cảnh báo, bảng hướng dẫn thao tác với các hóa chất 

nguy hiểm, bảng hướng dẫn sơ cấp cứu người bị nạn tại khu vực có hóa chất nguy hiểm 

- Quản lý chặt chẽ và thiết lập nội quy nhập hóa chất từ nhà cung cấp vào kho hóa 

chất và xuất hóa chất từ kho tới các đơn vị sản xuất một cách cụ thể, chi tiết đối với tất 

cả các loại hóa chất nhà máy sử dụng (đặc biệt là tuyệt đối tuân thủ đối với các loại hóa 

chất cực độc như các hợp chất muối xyanua). Thiết lập đồng thời nội quy ra/ vào tại các 

khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất. 

- Nâng cao ý thức về an toàn hóa chất cho toàn bộ các cán bộ công nhân viên của 

nhà máy và huấn luyện an toàn hóa chất để nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất 

đối với các cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp với các hóa chất đặc biệt nguy 

hiểm, độc hại. 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cần thiết 

Phương án ứng phó chung đối với sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất là: 

Các trường hơp̣ sư ̣cố có thể chia làm các cấp đô ̣ từ nhỏ, trung bình đến nghiêm 

troṇg. 

Nguyên tắc ứng cứu của Công ty đối với các tình huống sự cố hóa chất bao gồm:  

- Ứng cứu theo nguyên tắc 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương 

tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ; 

- Các biện pháp cần làm ngay gồm: dừng hoạt động của nguồn gây sự cố, cô lập  

nguồn gây sự cố; 

- Xử lý thông tin về sự cố, huy động lực lượng và khắc phục. 

- Các tình huống rò rỉ của Dự án đều khó có khả năng phát sinh thành sự cố cháy. 

Do đó các biện pháp ứng phó sẽ chủ yếu bao gồm cô lập các nguồn gây cháy, làm mát 

khu vực, tránh gây lửa, thu gom và thải bỏ hóa chất theo đúng quy định theo các bước 

chính như sau: 

 Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, đặt biển cảnh báo để mọi người không 

đến gần; 

 Mặc thiết bị bảo hộ an toàn lao động; 

 Dựng can hóa chất bị đổ/ bịt chỗ rò rỉ tại vị trí sự cố để hóa chất không tiếp 

tục tràn đổ; 

 Dùng cát, xẻng, phao quây, khăn/bông thấm hút,… để ngăn hóa chất không 

lan chảy ra khu vực khác; 

 Thu gom cát, vật liệu đã thấm hóa chất vào các thùng chứa và đóng kín để 

thuê nhà thầu chất thải xử lý. 

 Cho lệnh tiếp tục công việc khi tình hình ổn định. 

Các tình huống này sẽ do lực lượng tại chỗ xử lý phối hợp với lực lượng ứng cứu 

của nhà máy thực hiện chứ chưa cần thiết phải huy động các lực lượng ứng cứu chuyên 

nghiệp bên ngoài. 
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3.5. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Nhiệt dư và mùi phát sinh từ máy móc, các hoạt động sản xuất của Dự án được 

Công ty lắp đặt các hệ thống quạt thông gió giúp cải thiện đáng kể nguồn phát sinh này.  

Ngoài ra Công ty còn trồng cây xanh tạo không khí trong lành, hấp thụ khí phát sinh 

từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải và giảm tác động của 

tiếng ồn. Diện tích cây xanh là 8.569m2, chiếm 15% tổng diện tích toàn nhà máy. Các 

loại cây được trồng tại Nhà máy gồm: cây cỏ bụi, dâm bụt, xà cừ... 

Chủ đầu tư đã đầu tư lắp đặt hệ thống PCCC cho toàn bộ công ty, hệ thống PCCC 

được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu theo đúng quy định với 02 bể  chữa cháy dung 

tích 640m3. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

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

- Lưu lượng nước thải: 

Nước thải phát sinh thường xuyên của Công ty có tổng lưu lượng thải được xác 

định có thể đạt 525 m3/ngày. 

- Nguồn gốc phát sinh: Nước thải tại công ty bao gồm từ các nguồn: nước thải sinh 

hoạt của nhân viên làm việc và nước thải sản xuất 

- Dòng nước thải:  

+ 01 dòng nước thải sinh hoạt.  

+ 01 dòng nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn: từ dây chuyền sơn tĩnh 

điện, dây chuyền mạ, dây chuyền điện hóa sản phẩm inox (bao gồm cả nước thải từ các 

hệ thống xử lý khí thải). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải mà 

công ty cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt như 

sau: 

Bảng 22. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  trong nước thải 

sinh hoạt của Nhà máy 

TT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị QCĐP 01:2019/HY 

1  pH  - 5 - 9 

2  Tổng chất rắn lơ lửng  mg/L 51 

3  Tổng chất rắn hòa tan mg/L 600 

4  BOD5 (200C) mg/L 30,6 

5  Nitrat (tính theo N)  mg/L 36 

6  Dầu mỡ động, thực vật mg/L 12 

7  Tổng các chất hoạt động bề mặt  mg/L 6 

8  Phosphat (tính theo P)  mg/L 7,2 

9  Sunfua (tính theo H2S) mg/L 1,2 

10  Amoni (Tính theo N)  mg/L 6 

11  Tổng Coliforms(**1) 
MPN/ 

100mL 
3000 
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Ghi chú: 

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

Khy=0,85 ứng với giá trị hệ số khu vực khi nước thải sinh hoạt của doanh nghiệp xả ra 

nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Mỹ Hào (chỉ áp dụng với các thông số BOD5 và 

tổng chất rắn lơ lửng). 

Bảng 23. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  trong nước thải 

công nghiệp của Nhà máy 

TT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị 
QCĐP 02:2019/HY 

C Cmax 

1  Lưu lượng m3/h - - 

2  pH - 6 đến 9 6 đến 9 

3  Độ màu - 50 50 

4  TSS (Chất rắn lơ lửng)  mg/L 50 45,9 

5  BOD5 (20oC)  mg/L 30 27,54 

6  COD mg/L 75 68,85 

7  NH4
+ -N (Amoni  tính theo N)  mg/L 5 5,4 

8  Clorua   500 540 

9  Clo dư mg/L 1 1,08 

10  Cd mg/L 0,05 0,054 

11  Hg mg/L 0,005 0,0054 

12  As mg/L 0,05 0,054 

13  Pb mg/L 0,05 0,054 

14  Cu mg/L 2 2,16 

15  Fe mg/L 2 2,16 

16  Mn  0,5 0,54 

17  Ni (Niken)  mg/L 0,2 0,216 

18  Zn mg/L 3 3,24 

19  Cr3+  mg/L 0,2 0,216 

20  Cr6+   mg/L 0,05 0,054 

21  Sunfua mg/L 0,2 0,216 

22  Tổng N mg/L 20 21,6 

23  Tổng P mg/L 4 4,32 

24  Dầu mỡ khoáng mg/L 5 5,4 

25  Coliform(**1) 
MPN 

/100mL 
3000 3000 
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Ghi chú: 

QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp 

Giá trị nồng độ tối đa cho phép Cmax= C x Kq x Kf x Khy; 

Giá trị hệ số Kq = 0,9 ứng với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải có 

Q≤50m3/s; 

Giá trị hệ số Kf = 1,2 ứng với lưu lượng nguồn thải F≤50m3/24h; 

Khy = 0,85 ứng với giá trị hệ số khu vực khi nước thải công nghiệp xả ra nguồn tiếp 

nhận nước thải trên địa bàn huyện Mỹ Hào (chỉ áp dụng với các thông số COD, BOD5, 

chất rắn lơ lửng). 

- Vị trí xả thải: tại hố ga cuối trong hàng rào Công ty, có tọa độ: X=2317107; 

Y=555647 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy  

- Chế độ xả thải: xả liên tục (24h/ngày đêm) 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp của 

công ty sau xử lý sẽ được xả thải ra cùng 1 điểm xả đấu nối vào hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. 

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

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải từ dây chuyền sơn tĩnh điện 

+ Nguồn số 02: Khí thải từ dây chuyền mạ 

+ Nguồn số 03: Hơi axit dây chuyền điện hóa 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 

+ Khí thải từ dây chuyền sơn tĩnh điện: 4500- 6000m3/h 

+ Khí thải từ dây chuyền mạ: 22,5 KW và 7,5 KW  (tương đương tổng lưu lượng 

hút 34.800m3/h) 

+ Hơi axit dây chuyền điện hóa: 8000m3/h 

- Dòng khí thải: 

+ Dòng khí thải số 01: Khí thải từ dây chuyền sơn tĩnh điện  quạt hút  Ống 

dẫn  Tháp cyclone lắng bụi sơn  Buồng lọc bụi  Ống thoát khí thải ra môi 

trường. 

+ Dòng khí thải số 02: Khí thải từ dây chuyền mạ  Chụp hút  Ống dẫn  

Quạt hút  Tháp xử lý (Nước sạch)  Ống thoát khí thải ra môi trường. 

+ Dòng khí thải số 03: Hơi axit dây chuyền điện hóa  Chụp hút  Ống dẫn  

Quạt hút  Tháp xử lý 1 (NaOH 0,1%)  Tháp xử lý 2 (Nước sạch)  Ống thoát khí 

thải ra môi trường. 

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

thể hiện trong bảng dưới đây:  
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Bảng 24. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

T

T 

Các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải 

Giá trị giới hạn 

của các chất ô 

nhiễm (mg/Nm3) 

Quy chuẩn so 

sánh 

I Khí thải tại 2 điểm đầu ra của dây chuyền mạ  

1 Lưu lượng - QCVN 

19:2009/ 

BTNMT (Cột 

B; Kp=1; 

Kv=1) 

2 HCl 50 

3 H2SO4 50 

I

I 
Khí thải dây chuyền điện hóa sản phẩm inox 

1 Lưu lượng - 

2 H2SO4 50 

Ghi chú:   

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

với bụi và các chất vô cơ (Kp = 1,0 và Kv = 1,0). 

Các vị trí, phương thức xả khí thải được thể hiện trong bảng dưới đây:  

Bảng 25. Vị trí, phương thức xả khí thải 

STT Vị trí 
Tọa độ tham chiếu 

Phương thức xả 

thải 

X Y  

1 

Khí thải từ dây chuyền 

sơn tĩnh điện điểm xả 

số 1 

2.317.019 555.501 

Xả thải theo chu 

kỳ, xả 8h/ngày 

 

2 

Khí thải từ dây chuyền 

sơn tĩnh điện điểm xả 

số 2 

2.316.957 555.559 

3 
Khí thải từ dây chuyền 

mạ điểm xả số 1 
2.316.895 555.270 

4 
Khí thải từ dây chuyền 

mạ điểm xả số 2 
2.328.181 555.348 

5 
Khí thải dây chuyền 

điện hóa sản phẩm 

inox 

2.316.864 555.386 
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4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị trong xưởng sản xuất; 

- Phát sinh từ máy phát điện; 

- Phát sinh từ phương tiện giao thông. 

- Phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

4.3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (ghi tên quy chuẩn áp 

dụng), cụ thể như sau: 

4.3.3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 6 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 

 

4.3.3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 6 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 
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CHƯƠNG V: 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 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

đã hoàn thành của Dự án: 

Bảng 26. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

ST

T 
Danh mục các công trình BVMT 

Công suất dự 

kiến 

Thời gian dự kiến 

vận hành 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 50 - 70 m3/ngày 

đêm 

Ngày lấy mẫu lần 1: 

30/9/2022 

Ngày lấy mẫu lần 2: 

14/10/2022 

Ngày lấy mẫu lần 3: 

28/10/2022 

Ngày lấy mẫu lần 4: 

14/11/2022 

Ngày lấy mẫu lần 5: 

29/11/2022 

 

2 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 300 - 455 

m3/ngày đêm 

3 
Khí thải dây chuyền sơn tĩnh điện Công suất 

5.000 m3/h 

4 
Hệ thống xử lý khí thải dây chuyền 

mạ 

Công suất 

34.800 m3/h 

5 

Hệ thống xử lý khí thải dây chuyền 

điện hóa sản phẩm inox 

Công suất 

8000m3/h 

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

thiết bị xử lý chất thải 

a)  Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu 

  Thời gian lấy mẫu để đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của 

các công trình xử lý chất thải: Tần suất thực hiện: 15 ngày/lần 

Dự kiến các ngày lấy mẫu như sau: 

Ngày lấy mẫu lần 1: 30/9/2022 

Ngày lấy mẫu lần 2: 14/10/2022 

Ngày lấy mẫu lần 3: 28/10/2022 

Ngày lấy mẫu lần 4: 14/11/2022 

Ngày lấy mẫu lần 5: 29/11/2022 

 Thời gian lấy mẫu để đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

của công trình xử lý chất thải: 07 ngày liên tiếp : 01 ngày/lần 

Dự kiến từ ngày 05/12/2022 đến ngày 15/12/2022. 

 Mẫu tổ hợp:  

- Đối với mẫu khí thải: mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục. 

b) Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử 

lý của các công trình xử lý chất thải 

 Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của các công trình xử lý chất thải 

Danh mục các vị trí lấy mẫu, số lượng mẫu và thông số phân tích được liệt kê 

như sau : 
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TT Nội dung công việc 
Số 

lượng 

Khí thải 

QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B; Kp=1; Kv=1) 

I Ống phóng không dây chuyền sơn tĩnh điện (02 ống khói) 

1 Lưu lượng 10 

2 Bụi tổng 10 

3 CO 10 

4 SO2 10 

5 NOx 10 

II Sau hệ thống xử lý Khí thải dây chuyền mạ (02 ống khói) 

1 Lưu lượng 10 

2 HCl 10 

3 H2SO4 10 

III Sau hệ thống xử lý Khí thải dây chuyền điện hóa sản phẩm inox 

1 Lưu lượng 5 

2 H2SO4 5 

Nước thải sinh hoạt 

QCĐP 01:2019/HY 

1 pH  5 

2 Tổng chất rắn lơ lửng  5 

3 Tổng chất rắn hòa tan 5 

4 BOD5 (200C) 5 

5 Nitrat (tính theo N)  5 

6 Dầu mỡ động, thực vật 5 

7 Tổng các chất hoạt động bề mặt  5 

8 Phosphat (tính theo P)  5 

9 Sunfua (tính theo H2S) 5 

10 Amoni (Tính theo N)  5 

11 Tổng Coliforms(**1) 5 

Nước thải sản xuất 

QCĐP 02:2019/HY 

1 Lưu lượng 5 

2 pH 5 

3 Độ màu 5 
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4 TSS (Chất rắn lơ lửng)  5 

5 BOD5 (20oC)  5 

6 COD 5 

7 NH4
+ -N (Amoni  tính theo N)  5 

8 Clorua  5 

9 Clo dư 5 

10 Cd 5 

11 Hg 5 

12 As 5 

13 Pb 5 

14 Cu 5 

15 Fe 5 

16 Mn 5 

17 Ni (Niken)  5 

18 Zn 5 

19 Cr3+  (Crom VI)  5 

20 Cr6+  (Crom VI)  5 

21 Sunfua 5 

22 Tổng N 5 

23 Tổng P 5 

24 Dầu mỡ khoáng 5 

25 Coliform(**1) 5 

 

-  Tần suất : 15 ngày/lần (Dự kiến từ ngày 30/09/2022-29/11/2022), các lần lấy 

mẫu theo bảng trên) 

 Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải 

- Danh mục các vị trí lấy mẫu, số lượng mẫu và thông số phân tích như sau : 

I Ống phóng không dây chuyền sơn tĩnh điện (02 ống khói) 

1 Lưu lượng 10 

2 Bụi tổng 10 

3 CO 10 

4 SO2 10 

TT Nội dung công việc 
Số 

lượng 

Khí thải 

QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B; Kp=1; Kv=1) 
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5 NOx 10 

II Sau hệ thống xử lý Khí thải dây chuyền mạ (02 ống khói) 

1 Lưu lượng 10 

2 HCl 10 

3 H2SO4 10 

III Sau hệ thống xử lý Khí thải dây chuyền điện hóa sản phẩm inox 

1 Lưu lượng 5 

2 H2SO4 5 

Nước thải sinh hoạt 

QCĐP 01:2019/HY 

1 pH  5 

2 Tổng chất rắn lơ lửng  5 

3 Tổng chất rắn hòa tan 5 

4 BOD5 (200C) 5 

5 Nitrat (tính theo N)  5 

6 Dầu mỡ động, thực vật 5 

7 Tổng các chất hoạt động bề mặt  5 

8 Phosphat (tính theo P)  5 

9 Sunfua (tính theo H2S) 5 

10 Amoni (Tính theo N)  5 

11 Tổng Coliforms(**1) 5 

Nước thải sản xuất 

QCĐP 02:2019/HY 

1 Lưu lượng 5 

2 pH 5 

3 Độ màu 5 

4 TSS (Chất rắn lơ lửng)  5 

5 BOD5 (20oC)  5 

6 COD 5 

7 NH4
+ -N (Amoni  tính theo N)  5 

8 Clorua  5 

9 Clo dư 5 

10 Cd 5 

11 Hg 5 

12 As 5 

13 Pb 5 
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- Tần suất : 7 ngày liên tiếp (Dự kiến từ ngày 05/12/2022 đến ngày 

15/12/2022) 

c) Thông tin về đơn vị quan trắc có đủ điều kiện dự kiến phối hợp thực hiện 

chương trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One đã hợp đồng thuê đơn 

vị tư vấn là Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hóa chất – Chi nhánh Viện 

Hóa học Công nghiệp Việt Nam (VIMCERTS 195) là đơn vị có đủ năng lực tư vấn 

cũng như năng lực lấy mẫu phân tích.  

Giới thiệu về Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn HC, Viện hoá học 

công nghiệp Việt Nam: 

- Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

- Giám đốc Trung tâm: Ông Phạm Huy Đông. 

- Điện Thoại: 024.38260669   Fax: 024.38248509 

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và Công nghệ: số A-695 

do Bộ Khoa học Công nghệ cấp ngày 07 tháng 01 năm 2008 (cấp lại).  

- VILAS 557: do Bộ Khoa học Công nghệ cấp. 

- Quyết định số 1044/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2017: về việc chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 195). 

  

14 Cu 5 

15 Fe 5 

16 Mn 5 

17 Ni (Niken)  5 

18 Zn 5 

19 Cr3+  (Crom VI)  5 

20 Cr6+  (Crom VI)  5 

21 Sunfua 5 

22 Tổng N 5 

23 Tổng P 5 

24 Dầu mỡ khoáng 5 

25 Coliform(**1) 5 
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Bảng 27. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm 

TT Tên thiết bị Model thiết bị Hãng sản xuất 
Tần suất 

hiệu chuẩn 

I Thiết bị quan trắc 

1.  Máy lấy mẫu 

hơi dung môi, 

hơi axit trong 

khí thải 

Uni-VOS ES – Mỹ 
1 

năm/lần 

2 Máy lấy mẫu 

bụi trong khí 

thải 

C5000 ES – Mỹ 
1 

năm/lần 

II Thiết bị phòng thí nghiệm 

1  Bộ thiết bị hấp 

thụ nguyên tử  

AAS ICE 3500, 

hệ thống phân 

tích ngọn lửa, lò 

graphite, hóa hơi 

lạnh 

AAS ICE 3500 Thermo – Liên 

doanh Đức - Mỹ 

Định kỳ 

2  Cân phân tích AA-200 Denver – Đức 1 

năm/lần 

Te 214 S- Sartorius – Đức - 

3  Sắc ký khí GC 

2010 

GC 2010-Plus Shimazu Nhật 

bản 

Định kỳ 

4  Tủ lạnh bảo 

quản mẫu 

VH 251K Sanaky - Liên 

doanh Việt Nhật  

1 

năm/lần 

5  Nhiệt kế chỉ thị 

hiện số Hanna 

(Máy đo nhiệt 

độ) 

Checktempl  Rumani 1 

năm/lần 

6  
Lò nung 

L9/11/B170  Nabertherm, Đức 1 

năm/lần 

7  
Tủ sấy 

SR 1000, 

Ecocell 55 

Thermosi - Pháp, 

MMM group 

1 

năm/lần 

8  
Bể ổn nhiệt 

CWB  Hàn Quốc 1 

năm/lần 

 

Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu 

Các phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu môi trường nước, 

không khí được thực hiện theo quy trình kỹ thuật quy định tại thông tư 24/2017/TT-
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BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường của trung tâm, số hiệu VIMCERTS 

195. 

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

 Đối với nước thải sinh hoat: 

- Nước thải sinh hoạt: 

Vị trí giám sát: Điểm đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS,tổng các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động 

thực vật, nitrat, amoni, sunfua, photphat, Coliform. 

Chỉ tiêu so sánh: QCĐP 01:2019/HY 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Nước thải sản xuất: 

Vị trí giám sát: Điểm đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Thông số giám sát: lưu lượng, độ màu, pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, Clorua, 

Clo dư, Cd, Hg, As, Pb, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, Cr3+, Cr6+, Sunfua, Tổng N, Tổng P, dầu 

mỡ khoáng, Coliforms. 

Chỉ tiêu so sánh: QCĐP 02:2019/HY 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

 Đối với khí thải: 

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One sẽ thực hiện giám sát 

về khí thải từ hoạt động của nhà máy tại 5 vị trí như sau: 

- Khí thải dây chuyền sơn tĩnh điện: 

Vị trí giám sát: 02 điểm đầu ra ống phóng không dây chuyền sơn tĩnh điện 

Thông số giám sát: lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx 

Chỉ tiêu so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Khí thải dây chuyền mạ: 

Vị trí giám sát: 02 điểm đầu ra sau hệ thống xử lý dây chuyền mạ 

Thông số giám sát: lưu lượng, HCl, H2SO4 

Chỉ tiêu so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Khí thải khu vực điện hóa: 

Vị trí giám sát: 01 điểm đầu ra sau hệ thống xử lý công đoạn điện hóa 

Thông số giám sát: lưu lượng, H2SO4 

Chỉ tiêu so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One cam kết rằng những 

thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

Đồng thời, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One cam kết xử 

lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, cụ thể: 

1/ Cam kết về các giải pháp, biện pháp xử lý chất thải đảm bảo Quy chuẩn môi trường 

Việt Nam hiện hành:  

- Tiếng ồn đảm bảo nằm trong giới hạn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn; 

- Cam kết xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của Dự án, đảm bảo chất lượng đầu ra đạt 

QCĐP 01:2019/HY trước khi thải ra môi trường. 

- Cam kết xử lý toàn bộ nước thải công nghiệp của Dự án, đảm bảo chất lượng đầu ra 

đạt      QCĐP 02:2019/HY trước khi thải ra môi trường. 

- Cam kết xử lý toàn bộ khí thải nhà máy đảm bảo quy chuẩn tại QCVN 19:2009 - Quy 

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

20:2009 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu 

cơ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cam kết chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ tại Nhà máy đảm bảo theo quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ –CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

2/ 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. 

3/ Cam kết quản lý chất thải, phế liệu theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ –CP 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

4/ Cam kết Công khai giấy phép môi trường, phiếu quan trắc chất thải định kỳ theo quy 

định tại Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2. Giấy chứng nhận đầu tư 

3. Hợp đồng thuê đất 

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

5. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

6. Giấy phép xả thải vào nguồn nước 

7. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

8. Văn bản pháp lý về PCCC 

9. Hóa đơn điện 

10. Nhật ký theo dõi lưu lượng nước xả thải 

11. Nhật ký theo dõi lưu lượng nước khai thác 
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SƠ ĐỒ TỔNG MẶT BẰNG 

SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC 

SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC MƯA 

SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC THẢI 
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HỒ SƠ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 
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HỒ SƠ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 
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HỒ SƠ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

CÔNG NGHIỆP 
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BẢN VẼ THIẾT KẾ KHO CHỨA CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG VÀ        

CHẤT THẢI NGUY HẠI 

HỢP ĐỒNG THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI                 

CÔNG NGHIỆP VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

LIÊN GIAO  NHẬN CHẤT THẢI 
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