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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

 - Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH BAO BÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT 

NAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN  

 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) 

 - Địa chỉ văn phòng (địa chỉ trụ sở): Lô CN1-3, Khu công nghiệp Minh Quang, 

phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

+ Họ và tên:  Ông Nguyễn Bá Dũng              Giới tính: Nam 

 + Chức danh: Giám đốc chi nhánh 

+ Điện thoại: 0986 395 335         Email: ………………. 

  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0106576467-002 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 06/01/2022. 

  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 6285838181, chứng nhận lần 

đầu ngày 23/5/2022, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28/10/2022 do Ban Quản 

lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

1.2.1. Tên dự án và địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

 a. Tên dự án đầu tư: 

DỰ ÁN NHÀ MÁY BAO BÌ CARTON TẠI HƯNG YÊN (sau đây gọi tắt là 

“Dự án”) 

 b. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 

Dự án Nhà máy Bao bì Carton tại Hưng Yên được thực hiện tại Lô CN1-3 (thuê 

của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lisocon) và Lô CN1-4 (thuê của Công ty 

TNHH Ven Holdings), KCN Minh Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên với tổng diện tích lô đất thực hiện dự án là 20.367 m2 (Căn cứ theo Hợp 

đồng thuê nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ số 022022/2022/HĐ/VEN-

IPVN ngày 21/01/2022; số 1722/2022/HĐ/LI-IPVN ngày 17/01/2022 giữa Công ty 

TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên với Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Lisocon và Công ty TNHH Ven Holdings). 

Ranh giới tiếp giáp của Dự án cụ thể như sau: 

- Phía Bắc: giáp với Công ty TNHH New Best Wire Việt Nam; 

- Phía Nam: giáp với khu đất trống và đường nội bộ của KCN (tuyến số 5); 
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- Phía Đông: giáp với Công ty TNHH Vân Hồ; 

- Phía Tây: giáp với đường nội bộ của KCN (tuyến số 6). 

Tọa độ các điểm mốc giới của khu đất thực hiện dự án theo hệ tọa độ VN-2000 

được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 1-1. Tọa độ các điểm mốc giới của khu đất thực hiện dự án 

TT Tên điểm 
Tọa độ (VN-2000) 

X (m) Y (m) 

1 Điểm số 1 20917.833 106115.644 

2 Điểm số 2 20920.742 106116.209 

3 Điểm số 3 20917.834 106115.644 

4 Điểm số 4 20920.730 106116.215 

5 Điểm số 5 20920962 106115.051 

6 Điểm số 6 20921.455 106115.703 

                                                                [Nguồn: Bản vẽ mặt bằng vị trí lô đất thực hiện dự án] 
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Hình 1-1. Vị trí khu đất xây dựng dự án trong mối quan hệ với các đối tượng xung quanh 
  

       VỊ TRÍ DỰ ÁN 
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Hình 1-2. Tổng mặt bằng khu đất thực hiện dự án 
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c. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội 

* Các đối tượng tự nhiên 

- Đường giao thông: 

+ Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên có hai 

mặt tiếp giáp với trục đường nội bộ của KCN Minh Quang là tuyến số 5 và số 6. Các 

mặt còn lại tiếp giáp với khu đất trống và các Công ty khác trong KCN. 

+ Các tuyến đường giao thông trong KCN Minh Quang được trải nhựa và bê 

tông hóa, với chiều rộng lòng đường lên đến 24m. KCN Minh Quang tiếp giáp với 

tuyến đường QL5 ngay cạnh dự án, đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội, 

Hải Dương, Hải Phòng. Như vậy, dự án rất thuận lợi về giao thông đối ngoại. 

- Hệ thống sông suối, ao hồ và kênh mương thoát nước: 

Khu vực thực hiện dự án chỉ tiếp giáp với hệ thống thu gom, thoát nước của 

KCN. Gần KCN Minh Quang còn có tuyến kênh Ngọc Lâm phục vụ tưới tiêu cho toàn 

bộ khu vực cùng hệ thống mương nhỏ tưới tiêu nội đồng. 

* Các đối tượng kinh tế - xã hội 

- Các công trình văn hoá, tôn giáo, di tích lịch sử: Khu vực thực hiện dự án 

thuộc KCN Minh Quang đã được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng. Qua nghiên cứu, khảo 

sát thực địa cho thấy, trong phạm vi bán kính 2km xung quanh khu vực dự án không 

có các công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử, đền chùa, miếu thuộc diện quy 

hoạch của Quốc gia. Tuy nhiên, dự án cách một số công trình tôn giáo thuộc diện quy 

hoạch của địa phương cụ thể của xã Bạch Sam và xã Minh Đức. 

- Khu dân cư gần nhất: Dự án nằm trong KCN nên không tiếp giáp với khu dân 

cư tập trung. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư gần nhất (dân cư thôn Lường, xã 

Bạch Sam) khoảng 900m về hướng Tây Nam. Phía Đông có khu dân cư thôn Vân Am 

và Sài Phi của xã Minh Đức cách khoảng 1.200 m.…  

- Các đối tượng kinh doanh, sản xuất xung quanh dự án:  

Xung quanh khu vực thực hiện dự án có một số Công ty khác đang hoạt động và 

xây dựng như: Công ty TNHH New Best Wire Việt Nam, Công ty TNHH Vân Hồ, 

Công ty TNHH Nakano Industrial Việt Nam,…. 

d. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 20.367 m2 (thuê lại toàn bộ 

đất và nhà xưởng của Công ty TNHH Ven Holdings và Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Lisocon) tại Lô CN1-3 và Lô CN1-4, KCN Minh Quang, phường Bạch 

Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Hiện trạng, Công ty TNHH Ven Holdings và 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lisocon đã đầu tư xây dựng hoàn thiện khu nhà 
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xưởng có tổng diện tích 13.194,2m2 (số tầng 01, chiều cao 13,7m), nhà văn phòng, nhà 

bảo vệ, các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống cấp thoát nước, cấp điện tới chân 

hàng rào của dự án. Tuy nhiên, để phù hợp với hoạt động sản xuất của nhà máy, trong 

thời gian tới Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên sẽ 

tiến hành cải tạo lại nhà xưởng bằng cách lắp đặt các vách ngăn phân chia thành từng 

khu xưởng sản xuất; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, cấp điện bên trong công trình, 

xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi,… để phục vụ cho hoạt động sản xuất. 

Dự án thuê lại toàn bộ diện tích đất và các hạng mục công trình trên đất của Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lisocon (tại lô CN1-3) và của Công ty TNHH Ven 

Holdings (tại lô CN1-4). Ngoài ra, lô CN1-3 và lô CN1-4 tiếp giáp nhau và nhà xưởng 

thuộc 2 lô thông với nhau nên rất thuận tiện cho việc hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của nhà máy. 

Một số hình ảnh về hiện trạng khu nhà xưởng và xung quanh khu đất thực hiện 

dự án: 

  

Hình ảnh tổng thể 2 khu xưởng Hiện trạng bên trong nhà xưởng 

  

Đường nội bộ giữa 2 khu xưởng Tuyến đường nội bộ KCN giáp dự án 
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1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án 

1.2.2.1. Cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và hồ sơ 

thiết kế cơ sở 

 Cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và hồ sơ thiết 

kế cơ sở của Dự án là: Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên. 

1.2.2.2. Cơ quan cấp Giấy phép môi trường 

 Cơ quan cấp giấy phép môi trường của Dự án là: UBND tỉnh Hưng Yên. 

1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công):  

- Loại hình dự án: Đây là dự án công nghiệp và không thuộc danh mục loại hình 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. Dự án thuộc nhóm II được quy định tại số thứ tự 2, Phụ lục IV Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và thuộc trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 29 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Tổng mức đầu tư: 160.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn). 

 Theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 8 và khoản 3, Điều 9, Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 thì dự án thuộc nhóm B. Vì vậy theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020 thì cơ quan cấp Giấy phép môi trường là UBND tỉnh Hưng 

Yên1. Cơ quan tham mưu, thường trực thẩm định cấp Giấy phép môi trường của 

UBND tỉnh Hưng Yên là Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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

1.3.1. Mục tiêu, công suất của dự án đầu tư 

1.3.1.1. Mục tiêu của dự án 

  Dự án Nhà máy Bao bì Carton tại Hưng Yên triển khai có các mục tiêu sau đây: 

  - Sản xuất các sản phẩm bao bì carton làm từ giấy. 

- Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Chủ đầu tư và nguồn thu cho ngân 

sách Nhà nước; giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động; góp phần tích cực trong 

việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói chung và thị xã Mỹ Hào nói 

riêng. 

1.3.1.2. Quy mô, công suất của dự án 

- Quy mô diện tích đất thực hiện dự án: 20.367 m2. 

- Quy mô lao động: 160 người. 

- Công suất sản phẩm: Bao bì carton các loại: 30.000 tấn/năm.  

                                              

1 Dự án Nhà máy Bao bì Carton tại Hưng Yên thuộc nhóm B (theo tiêu chí phân loại của Luật Đầu tư công). 

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì dự án thuộc nhóm II  và phải lập Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường và sẽ do UBND cấp tỉnh cấp. 
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1.3.1.3. Các hạng mục công trình của Dự án 

a) Quy mô các hạng mục công trình của dự án 

Dự án Nhà máy Bao bì Carton tại Hưng Yên được thực hiện tại Lô CN1-3 và 

CN1-4, KCN Minh Quang với tổng diện tích sử dụng đất là 20.367 m2. Hiện trạng, 

Công ty TNHH Ven Holdings và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lisocon (là 2 

đơn vị cho thuê) đã đầu tư xây dựng hoàn thiện khu nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà 

bảo vệ, các hạng mục phụ trợ và hệ thống cấp thoát nước, cấp điện tới chân hàng rào 

của dự án. Trong thời gian tới, Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi 

nhánh Hưng Yên sẽ tiến hành cải tạo nhà xưởng, xây dựng đồng bộ các hạng mục 

công trình bảo vệ môi trường và lắp đặt máy móc để đưa nhà máy đi vào hoạt động. 

 Cơ cấu sử dụng của khu đất thực hiện Dự án như sau: 

- Tổng diện tích đất: 20.367 m2. 

- Diện tích xây dựng: 14.482,85 m2.  

- Diện tích sân, đường nội bộ: 2.219,61 m2. 

- Diện tích cây xanh, thảm cỏ: 4.073,4 m2 (20%). 

Các hạng mục công trình của Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1-2. Các hạng mục công trình của Dự án 

TT Hạng mục 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Số 

tầng 
Thiết kế Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng số 1  6.672,2 - - Diện tích sàn: 7.450,2 

m2;  

- Chiều cao công trình 

13,7m; 

- Bố trí khu nhà kho các 

loại, văn phòng, nhà ăn 

và nghỉ giữa ca cho cán 

bộ, công nhân viên của 

Công ty. 

Cải tạo lại 

từ khu 

nhà 

xưởng tại 

lô CN1-3 

hiện đã có 

1.1 
Khu văn phòng 

(sàn lửng) 
778 02 

1.2 Khu nhà xưởng 6.672,2 01 

2 Nhà xưởng số 2      6.852 - - Diện tích sàn: 7.576,25 

m2;  

- Chiều cao công trình 

13,7m; 

- Bố trí lắp đặt các dây 

chuyền sản xuất. 

Cải tạo lại 

từ khu 

nhà 

xưởng tại 

lô CN1-4 

hiện đã có 

2.1 Khu văn phòng 330 02 

2.2 Khu nhà xưởng 6.522 01 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ (2 nhà) 32,68 01 - Diện tích sàn: 32,68m2. Có sẵn 
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- Chiều cao công trình 

3,35m. 

 

2 

 

Trạm bơm + Bể 

nước PCCC (02 

bể) 

45,5 - 

- Bể xây dựng ngầm 

dung tích 360m3/bể. 

- Trạm bơm trên bể: diện 

tích xây dựng bể 1 là 

21,5m2; bể 2 là 24m2, 

chiều cao 3,4m. 

Có sẵn 

3 
Trạm điện 1000 

KVA 
20 01 

- Diện tích sàn: 20m2. 

- Chiều cao công trình 

6m. 

Có sẵn 

4 
Sân đường nội bộ, 

lán để xe 
2.219,69 - Nền trải bê tông Có sẵn 

III Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1 

Nhà rác - khu lưu 

giữ chất thải (02 

nhà) 

83,28 01 

- Diện tích sàn: 83,28m2 

(nhà rác tại lô CN1-3 

diện tích 37,5m2; nhà rác 

tại lô CN1-4 diện tích 

45,78m2). 

- Chiều cao công trình 

3,5m. 

Có sẵn 

2 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt 

tập trung công suất 

15 m3/ng.đ 

45 - - Xây dựng ngầm BTCT 

Xây lắp 

mới 

3 

Hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất 

công suất 20 

m3/ng.đ 

120 - - Xây dựng ngầm BTCT 

4 Bể tự hoại (04 bể) 86m3 - 

- Xây dựng ngầm BTCT 

- Tổng thể tích các bể 

86m3 

Có sẵn 

5 
Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi 

10.000 

m3/h 
- 

Lắp đặt đồng bộ với lò 

hơi 

Lắp đặt 

mới 

6 Diện tích cây xanh 4.073,4 - 

- Được trồng tại khu đất 

trống phía Nam dự án, 

khu tiểu sảnh xung 

quanh hàng rào nhà 

máy. 

Có sẵn 

 [Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết minh thiết kế cơ sở của Dự án] 
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b) Kết cấu các hạng mục công trình của Dự án 

b1) Các hạng mục công trình chính 

 Nhà xưởng số 1 kết hợp văn phòng (nhà xưởng thuộc lô CN1-3):  

Nhà xưởng sản xuất kết hợp văn phòng được xây dựng cách tường rào ranh giới 

4,5m, và 8m có tổng diện tích sàn 7.450,2 m2, khu nhà xưởng ở tầng một diện tích 

6.672,2m2; khu văn phòng được bố trí tại tầng 2 (sàn lửng) với diện tích 778 m2. Với 

kết cấu chịu lực móng cọc D300, dài cọc 25m chia làm 3 đoạn. Nền đất tự nhiên cao 

0,3m. Mái lợp tôn sóng seam có lớp chống nóng trên hệ xà gồ và vì kèo thép tổ hợp. 

Hệ thống cửa cuốn bằng thép có chiều rộng 4,5m để cho xe có thể ra vào nhà 

xưởng để bốc dỡ hàng và Contaier bốc xếp hàng. Cửa an toàn và phòng cháy đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC và thoát nạn. 

Khu vực xưởng tường xây gạch chỉ 6,5x10,5x22cm, VXM mác 75# cao 1m, 

phía trên hệ khung vách tường tôn dày 0.4. Khu vực thang bộ và vệ sinh xây tường 

bao và tường ngăn xây gạch chỉ 6,5 x10,5 x 22cm VXM mác 75. 

 Nhà xưởng số 2 kết hợp văn phòng (nhà xưởng thuộc lô CN1-4): 

Nhà xưởng sản xuất kết hợp văn phòng được xây dựng cách tường rào ranh giới 

4,5m và 8m có tổng diện tích xây dựng là 6.852m2, tổng diện tích sàn 7.576,25 m2, 

khu nhà xưởng một tầng diện tích xây dựng 6.522 m2; khu nhà văn phòng 02 tầng 

được bố trí ở phía trước với diện tích xây dựng 330 m2
 (diện tích sàn 660 m2) . Với kết 

cấu chịu lực móng cọc D300, dài cọc 25m chia làm 3 đoạn. Nền đất tự nhiên cao 0,3m. 

Mái lợp tôn sóng seam có lớp chống nóng trên hệ xà gồ và vì kèo thép tổ hợp. 

Hệ thống cửa cuốn bằng thép có chiều rộng 4,5m để cho xe có thể ra vào nhà 

xưởng để bốc dỡ hàng và Contaier bốc xếp hàng. Cửa an toàn và phòng cháy đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC và thoát nạn. Tường xây gạch chỉ 6,5x10,5x22cm, VXM 

mác 75# cao 1m, phía trên hệ khung vách tường tôn dày 0.4. Khu vực vệ sinh xây 

tường bao và tường ngăn xây gạch chỉ 6,5 x10,5 x 22cm VXM mác 75. Phía mặt trước 

xây tường cao 1m, phía trên dựng vách panel cao vượt mái tạo kiến trúc ấn tượng. 

Phía mặt trước bố trí khu văn phòng nền lát gạch ceramic 600x600, trần ốp 

thạch cao cao 3m so với nền. Hệ thống cửa sảnh chính rộng 2.2m kết hợp vách kính 

tạo kiến trúc ấn tượng. Các cửa thoát nạn và cửa cầu thang sử dụng cửa an toàn và 

phòng cháy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC và thoát nạn. Tường panel kết hợp cửa 

sổ và các  ô vách kính tạo kiến trúc hiện đại cho nhà máy. 

b2) Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Nhà bảo vệ (02 nhà):  

Hiện trạng khu vực dự án đã có 02 nhà bảo vệ, mỗi nhà có diện tích 16,34 m2 (01 

nhà tại lô CN1-3; 01 nhà tại lô CN1-4 đã được hai đơn vị cho thuê xây dựng sẵn). 

Chiều cao toàn bộ công trình 3,35m tính từ sân. Hình thức nhà bê tông cốt thép, tường 

gạch, mái bằng. 

 Hệ thống sân, đường nội bộ 

Đường giao thông nội bộ được đổ bê tông bố trí xung quanh khu vực Dự án tạo 

lối đi hợp lý và đảm bảo cảnh quan hài hòa. 
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 Hệ thống cấp điện: 

Sử dụng hệ thống cấp điện hiện trạng đã được Công ty TNHH Ven Holdings và 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Licosin (02 đơn vị cho thuê nhà xưởng) đấu nối 

và lắp đặt sẵn. Sau khi thuê lại nhà xưởng, Công ty sẽ tiến hành cải tạo nhà xưởng và 

thực hiện đấu nối, lắp đặt đường điện phù hợp đến từng vị trí sử dụng. Nguồn cung cấp 

điện được lấy từ KCN Minh Quang qua 1 điểm đấu nối dẫn đến trạm biến áp có công 

suất 560 KVA sau đó cấp đến từng vị trí sử dụng điện. 

 Hệ thống cấp nước:  

 Nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất, PCCC và tưới cây rửa đường được lấy từ hệ 

thống cung cấp nước sạch của KCN rồi bơm vào 02 bể nước ngầm hiện trạng đã có 

sẵn có tổng thể tích 1.606,4m3 (mỗi khu nhà xưởng có 01 bể do 02 đơn vị cho thuê đã 

xây dựng). Trong đó, bể tại lô CN1-3 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lisocon 

dung tích 904,4m3 (kích thước DxRxC=38mx7mx3,4m); bể tại lô CN1-4 của Công ty 

TNHH Ven Holdings có dung tích 702 m3 (kích thước DxRxC=18mx12mx3,25m). 

Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên sẽ lắp đặt bổ 

sung đường ống dẫn nước đến khu nhà văn phòng, nhà ăn, nhà xưởng để sử dụng 

nước cho hoạt động sản xuất của dự án. 

 Xây dựng hệ thống cấp nước cho dự án, sử dụng ống nhựa loại dày và kết hợp với 

van khóa. Nước từ điểm cấp nước của KCN qua ống HDPE 100A để phân phối các các 

khu vực. Các ống phân phối sử dụng ống HDPE 20A, HDPE 65A và HDPE 80°. 

 Hệ thống thoát nước: 

Hiện trạng, hệ thống thoát nước mưa đã được các đơn vị cho thuê xây dựng 

hoàn thiện. Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng tách riêng với hệ thống thoát 

nước thải, trong đó: 

- Hệ thống thoát nước mưa:  

+ Nước mưa trên mái và nước mưa ở các sênô được thu gom vào máng thoát 

nước rồi dẫn vào các ống đứng DN140. Sau đó, nước mưa được thoát ra hố ga của hệ 

thống thoát nước mưa ngoài nhà.  

+ Đường thoát nước mưa bề mặt được xây dựng bằng BTCT có kích thước D400 – 

D800 mm, độ dốc I = 0,2 % ở dạng mương hở hoặc có nắp tùy thuộc vào từng vị trí.  Trên 

đường thoát nước mưa có bố trí các hố ga lắng cặn và có nắp đan để ngăn rác.  Đường ống 

thu nước trên mái được làm bằng nhựa PVC có kích thước D140mm. 

 + Hố ga: Mỗi hố có kích thước LxBxH = 0,5m x 0,5m x 1,5m, đáy đổ bê tông 

lót đá 4x6, bê tông đáy đá 1x2 mác #250, tường xây gạch chỉ 220 mác #75, trong trát 

vữa xi măng dày 2cm 

+ Số điểm đấu: 02 điểm thoát nước mưa, trong đó khu nhà xưởng CN1-3 có 01 

điểm, khu nhà xưởng CN1-4 có 01 điểm (Chi tiết trong bản vẽ thoát nước mưa được đính 

kèm phụ lục báo cáo). 

- Hệ thống thoát nước thải: 
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+ Đường thoát nước thải được bố trí riêng biệt với đường thoát nước mưa, vật liệu  

HDPE,PVC kích thước 160 – 200, độ dốc I = 1%. Trên đường thoát nước có bố trí các hố 

ga có kích thước LxB = 0,5m x 0,5m. 

+ Số điểm đấu nối nước thải: 02 điểm (Trong đó 01 điểm tại khu nhà xưởng CN1-3; 

01 điểm tại khu nhà xưởng CN1-4 - Chi tiết trong bản vẽ thoát nước thải được đính kèm 

phụ lục báo cáo). 

 Hệ thống cây xanh: Loại cây được lựa chọn trồng tại Dự án dự kiến là các 

loại cây có diện tích phủ bóng mát tốt, dễ sinh trưởng và phát triển. Diện tích cây 

xanh, thảm cỏ của Công ty khoảng 4.073,4 m2 đảm bảo chiếm tỷ lệ từ 20% trở lên. 

 Hệ thống phòng cháy chữa cháy:  

 Khu nhà xưởng thực hiện dự án đã được Công ty TNHH Ven Holdings và Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Licosin (2 đơn vị cho thuê nhà xưởng) xây dựng, lắp 

đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định hiện hành. Cụ thể: Xây dựng đường giao thông 

nội bộ, các bể chứa nước, hệ thống đường ống và các van cấp nước theo đúng tiêu 

chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Lắp đặt các bình chữa cháy, ống dẫn bơm 

chữa cháy, các biển hiệu và biển tiêu lệnh PCCC. Một số phương tiện PCCC hiện có 

gồm: Hệ thống báo cháy tự động và bằng tay; hệ thống chữa cháy tự động và vách 

tường; trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho công trình; hệ thống đèn chiếu sáng sự 

cố; trụ chữa cháy ngoài nhà. 

 Sau khi thuê lại nhà xưởng, Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi 

nhánh Hưng Yên sẽ thực hiện cải tạo cho phù hợp với yêu cầu của dự án. Do đó, để 

đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư 

vấn nghiên cứu, khảo sát và thiết kế, lắp đặt hệ thống PCCC bên trong phù hợp với 

hiện trạng dự án và quy định của nhà nước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b3) Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Toàn bộ diện tích đất và các công trình có sẵn trên đất của Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Lisocon (tại lô CN1-3) và Công ty TNHH Ven Holdings (tại lô 

CN1-4) được Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên 

thuê lại để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Dự án. Do vậy, trong phạm vi khu nhà 

xưởng thuê lại chỉ có duy nhất Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi 

nhánh Hưng Yên hoạt động nên toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và các hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường (như hệ thống xử lý nước thải, kho chứa chất 

thải,…) sẽ do Công ty trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm thu gom, xử lý, cụ thể các 

hạng mục công trình xử lý chất thải bao gồm: 

 Kho chất thải (nhà rác):  

Công ty sẽ bố trí 02 khu lưu giữ chất thải (nhà rác) tại 02 khu nhà xưởng. Khu 

nhà rác 1 (tại lô CN1-3) có diện tích 37,5m2; khu nhà rác 2 (tại lô CN1-4) có diện tích 
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45,78m2. Cốt nền so với cốt vỉa hè là +0,25 m. Chiều cao toàn bộ công trình 3,5m tính 

từ sân. Sàn bê tông sơn Epoxy. Kết cấu khung thép tiền chế, thép mác SS400. Cột thép tiết 

diện I200x150x6x8, kèo thép I200x150x6x8. Mái lợp tôn, nền chống thấm, cửa thép. Các 

ngăn nhà rác đều có rãnh thoát nước và hố gas thu gom. Khu nhà rác 1 được chia làm 

3 ngăn chứa rác như sau: ngăn chứa CTRSH, ngăn chứa CTNH, ngăn chứa 

CTRCNTT; còn khu nhà rác 2 để chứa phế liệu, giấy vụn sau khi được đóng thành 

kiện. 

 Công trình xử lý nước thải: 

Công trình xử lý nước thải của dự án bao gồm: Các bể tự hoại 3 ngăn và HTXL 

nước thải tập trung, cụ thể: 

+ Bể tự hoại: Bể được xây dựng ngầm bằng BTCT. Hiện trạng, các đơn vị cho 

thuê đã xây dựng 04 bể tự hoại có quy mô cụ thể như sau: 27m3/bể (02 bể tại mỗi khu 

nhà xưởng 1 bể); 16 m3/bể (02 bể tại 02 khu nhà bảo vệ) để xử lý sơ bộ nước thải từ 

các khu nhà vệ sinh của Công ty trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. Bể được xây bằng gạch đặc vữa xi măng mác 75; đáy đổ bê tông cốt thép mác 

200 dày 150mm; nắp đổ bê tông cốt thép mác 200 dày 100mm. Lòng bể trát vữa mác 

100 dày 25mm và đánh lớp xi măng chống thấm. Thành bể trát vữa xi măng mác 75 

dày 25mm. 

+ Hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung công suất 15m3/ngày.đêm: Bao gồm một 

tổ hợp các bể xử lý nối tiếp cấu tạo bê tông cốt thép, trát vữa xi măng mác 75. Đáy bể 

đổ bê tông cốt thép mác 300 dày 300mm, lòng bể trát vữa mác 100 dày 25mm. Thành 

trong của bể đánh lớp xi măng và sơn chống ăn mòn (Chi tiết Bản vẽ thiết kế thi công 

được đính kèm phụ lục báo cáo). 

+ Hệ thống XLNT sản xuất công suất 20 m3/ngày.đêm: Được thiết kế theo dạng 

bể, nửa chìm, nửa nổi. Trong đó: Bê tông đáy: Dày 250 mm, đá 1x2, mác 250. Bê tông 

thân: Dày 220mm, đá 1x2, mác 250, trát vữa xi măng cát vàng dày 20mm, mác 75 bên 

trong bể. Bên dưới có lớp bê tông lót dày 100mm mác 100, đặt trên nền đất tự nhiên 

độ chặt K95. Nắp ga thăm sử dụng nắp ga bê tông mác M250. 

Hiện trạng tại 2 khu nhà xưởng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lisocon và 

Công ty TNHH Ven Holdings (2 đơn vị cho thuê nhà xưởng) đã xây dựng xong hệ 

thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý cho hệ 

thống. Do vậy, trong thời gian tới Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi 

nhánh Hưng Yên sẽ cải tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý phù hợp với công suất hệ 

thống, đặc thù nước thải phát sinh từ dự án. 

 Công trình xử lý khí thải: 

+ Hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi: Công ty dự kiến lắp đặt 01 hệ thống xử 

lý bụi và khí thải khu vực lò hơi đốt củi, để xử lý bụi, khói lò đốt theo phương pháp 
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lọc khô bằng cyclon khô và hấp thụ bằng cyclon ướt với quạt hút công suất 

10.000m3/h. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-3. Quy trình công nghệ sản xuất, gia công sản phẩm bao bì carton                        

các loại tại dự án 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

- Nhập nguyên liệu: Nguyên liệu chính của quy trình sản xuất hộp carton là 

giấy Kraft được mua từ cơ sở cung cấp trong nước. Giấy Kraft sau khi nhập về sẽ được 

lưu vào kho. 

Nguyên vật liệu                         

(Giấy Kraft các loại)  

 

Dây chuyền sóng  

 

Bồi giấy 

 

In nhãn mác 

Nhiệt độ, tiếng ồn; bụi,                   

khí thải lò hơi 

Nước thải từ quá trình  vệ 

sinh máy dán hồ 

 

Hơi nước từ lò 

hơi, cấp nhiệt 
 

Máy bồi giấy, hồ 

tinh bột, nhiệt, điện 

Hộp mực in thải, mực in 

thừa, hơi mực in, nước thải 

vệ sinh khay mực in 

 

Cắt tấm 
Máy cắt các loại, 

điện  

 

CTR, tiếng ồn, bụi giấy 

Mực in, điện 

Củi cấp cho                

lò hơi 

 

Bế hộp 
 

CTR, tiếng ồn 
Máy bế hộp carton, 

điện  

 

Ghim, dán 
Máy dập ghim, dán 

thùng, điện  

 

CTR, tiếng ồn 

Kiếm tra, đóng gói,  

lưu kho  

 

 

CTR (sản phẩm lỗi hỏng) 
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- Dây chuyền sóng: Đầu tiên, giấy Kraft được gia nhiệt ở nhiệt độ 1000C - 

1700C và làm ẩm nhờ hơi nước từ nồi hơi dùng nguyên liệu củi là chất đốt. Sau đó, lớp 

giấy sẽ được đi qua lô sóng để tạo sóng. Máy tạo sóng có thiết kế bộ phận hút chân 

không giúp giấy ôm sát vào lô sóng, dưới lực ép của 2 lô sóng, lớp dợn sóng được tạo 

thành.  

Thông qua các trục dẫn của máy ép sóng 3 lớp, 5 lớp tạo ra các loại bìa carton 

dạng tấm tương đương 3 lớp và 5 lớp. Công đoạn chạy giấy sóng làm phát sinh tiếng 

ồn và nhiệt dư. 

Hồ dán được sử dụng tại nhà máy là loại hồ dán pha sẵn (với thành phần bột 

năng pha nước) nên tại dự án không tiến hành công đoạn pha hồ dán. 

Để làm thùng carton 3 lớp thì chỉ cần một đầu máy chạy giấy 2 lớp sau đó giấy sẽ 

chạy qua máy cán lớp mặt cuối cùng. Sau công đoạn này ta sẽ tạo ra được những tấm 

giấy carton 3 lớp. 

Còn về giấy 5 lớp ta phải chạy sóng giấy 2 lớp qua 2 đầu máy. Sau đó từ 2 đầu 

máy này sẽ chạy qua máy cán lớp sóng cuối cùng như sản xuất giấy carton 3 lớp. Đây 

chính là những tấm giấy tạo ra các thùng carton theo yêu cầu của khách hàng. Dù 3 lớp 

hay 5 lớp thì giấy để tạo ra những tấm giấy này dựa theo loại giấy mà khách hàng yêu 

cầu. 

Ở phần này, nhà cung cấp cũng chú ý đến phần hết sức quan trọng là chọn sóng 

giấy. Có các loại sóng A, sóng B, sóng C, sóng E… Các loại này kết hợp thành giấy 

carton có sóng AB hay sóng BC. Có thể kết hợp trùng sóng là sóng B – B, hay sóng E 

– E. Việc chọn loại sóng cũng quyết định đến độ cứng độ đàn hồi, độ bục của giấy 

carton.   

Tại máy tạo sóng, dự án còn cấp nhiệt và hơi nước của lò hơi để tăng độ bám 

dính và làm khô lớp bìa. 

- Bồi giấy: Giấy Kraft sau khi qua công đoạn tạo sóng sẽ được tráng hồ tinh bột 

(hồ dán) lên đỉnh sóng. Loại hồ tinh bột này được pha tự động bằng máy từ nước, keo 

hồ và tinh bột (quy trình pha hồ tinh bột sẽ được nêu cụ thể ở phần sau). Lớp dợn sóng 

sau khi được tráng hồ dán được ghép với lớp giấy mặt để tạo thành tấm Carton 2 lớp. 

Sau đó, băng carton sẽ đi qua bộ phận gia nhiệt để giảm lượng ẩm và dễ thấm hút keo 

hơn khi ghép với 1 lớp mặt ngoài nữa. Với nhiệt độ và áp lực từ băng tải ép, lớp carton 

2 lớp sẽ dính chặt với 1 lớp giấy mặt ngoài nữa để tạo thành tấm carton 3 lớp. Đối với 

tấm carton 5 lớp cũng có quy trình tương tự như tấm carton 3 lớp nhưng được gắn 

thêm 1 lớp sóng và 1 lớp giấy mặt.   

Hàng ngày, cuối ca làm việc máy dán hồ sẽ được công nhân vệ sinh bằng nước 

để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng của lô sản phẩm sau. Công đoạn này phát sinh 
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nước thải sản xuất. 

- Cắt tấm: Giấy sau khi bồi sẽ được đưa vào máy cắt tự động để cắt thành các 

tấm riêng rẽ theo kích thước yêu cầu của sản phẩm. Công đoạn này phát sinh chất thải 

rắn là các vụn liệu và bụi giấy. 

- In nhãn mác: Các tấm bìa carton được đưa qua hệ thống máy in liên hợp Flexo 

và sử dụng mực in gốc nước để in tự động các thông tin khách hàng cần đưa lên mặt 

thùng carton. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, các khay mực in sẽ được vệ sinh bằng 

nước trước khi tiến hành in lô hàng mới. Công đoạn này làm phát sinh hơi mực in, 

mực in thải, hộp mực in và nước thải của quá trình vệ sinh khay mực in.  

Dự án sử dụng công nghệ in Flexo để tiến hành in hình ảnh, thông tin lên trên 

bề mặt sản phẩm. Đây là phương pháp in trực tiếp do có bản in nổi, mực in được cấp 

cho bản in nhờ trục anilox. Trục anilox là một trục kim loại, bề mặt được khắc lõm 

nhiều ô nhỏ (cell). Trong quá trình in, trục được nhúng một phần trong máng mực, 

mực sẽ lọt vào các ô trên bề mặt trục, phần mực nằm trên bề mặt sẽ được dao gạt mực 

gạt xuống máng mực. Sau đó bản in sẽ tiếp xúc với trục và nhận mực từ trong các cell 

trên bề mặt trục in. Sau khi nhận mực in xong, bản in sẽ tiếp xúc trực tiếp với bề mặt 

tấm bao bì giấy cần in. Và mực in sẽ được chuyển từ bản in vào tấm bao bì, qua đó 

hình ảnh, thông tin về sản phẩm sẽ được in lên trên bề mặt tấm bao bì giấy. 

 Loại mực dự án sử dụng cho công đoạn này là mực in Flexo hệ nước (WF-

INK). Trước khi in, công nhân sẽ tiến hành pha loãng mực in với nước theo tỉ lệ mực: 

nước là 3:1. 

Quá trình in có thể làm hơi mực in; hơi cồn; mực in, hộp đựng mực in thải; giẻ 

lau dính mực; nước vệ sinh trục anilox. 

- Bế hộp: Các tấm bìa carton sau khi in nhãn mác được đưa sang thiết bị bế hộp 

để định hình cho thùng carton. Thiết bị bế hộp sẽ thực hiện xẻ rãnh, cán lằn, đục lỗ xỏ 

tay, hoàn thành công đoạn gia công thùng carton. Công suất bế hộp của thiết bị đạt từ 

80 - 140 tấm/ phút. Công đoạn này phát sinh chất thải rắn là các vụn liệu.  

- Ghim, dán: Các tấm bìa carton sau khi được cán lằn, sẻ rãnh và in theo đúng 

quy cách sẽ được chuyển sang công đoạn hoàn thiện. Tại đây, tùy theo yêu cầu của 

khách hàng, hai mép dọc biên của bìa carton sẽ được dán lại với nhau bằng hồ dán 

hoặc đính lại bằng ghim để tạo thành sản phẩm bao bì hoàn thiện. Công đoạn này làm 

phát sinh CTR là ghim hỏng, sản phẩm lỗi hỏng. 

- Kiểm tra, đóng gói và lưu kho: Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được kiểm tra 

lại kích thước, quy cách, sau đó đóng gói nhập kho chờ xuất hàng. Sản phẩm lỗi được 

quay lại quy trình để khắc phục, trường hợp không thể khắc phục sẽ lưu kho chất thải. 
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Công đoạn này làm phát sinh sản phẩm lỗi, hỏng. 

Sản phẩm bìa carton, hộp carton sau khi được hoàn thiện được Công ty xuất 

bán ra thị trường. 

* Quy trình vận hành lò hơi: 

Công ty dự kiến lắp đặt 01 lò hơi dùng củi làm nguyên liệu đốt để tạo hơi nước 

phục vụ sản xuất. Sơ đồ quy trình công nghệ lò hơi cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-4. Sơ đồ nguyên lý làm việc của lò hơi 

- Nguyên lý hoạt động của lò hơi như sau: 

Củi được đưa vào buồng đốt và bốc cháy, đốt nóng ống lò, từ đó làm nước bên 

ngoài ống lò sôi và sinh ra hơi. Sau đó khói nóng đi vào chùm ống lửa (được định trước 

bằng các hộp khói), thực hiện quá trình trao đổi nhiệt cho chùm ống để sinh hơi và thoát ra 

khỏi lò đi vào ống khói. Lượng hơi nước được sinh ra ấy là hỗn hợp lẫn với nước sẽ 

được đưa lên khoang hơi để tách hơi khỏi nước, nước chưa bốc hơi được đưa trở lại 

dàn ống để tiếp tục các chu trình tuần hoàn khép kín tiếp theo. Khói nóng sau khi được 

trao đổi nhiệt sẽ xả ra bên ngoài thông qua ống khói. 

- Đặc tính kỹ thuật của lò hơi như sau: 

Bảng 1-3. Đặc tính kỹ thuật của lò hơi 

TT Các đặc tính Ký hiệu 
Đơn vị 

tính 
Lò hơi LT3/10E1 

1  Năng suất sinh hơi  D Kg/h 6.000 

2 Áp suất làm việc tối đa PLVmax Kg/cm2 15 

3 Nhiệt độ hơi bão hòa thbh 
0C 201 

4 Thể tích chứa hơi Vh m3 2,78 

5 Thể tích chứa nước Vn m3 10,5 

6 Suất tiêu hao nhiên liệu (than) B Kg/h 720 

7 Tổng diện tích tiếp nhiệt  F m2 178 

8 Kích thước (Dài x Rộng x Cao) DxRxC mxmxm 8,21x2,53x4,216 

[Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết minh thiết kế cơ sở của Dự án] 

- Công đoạn thu hồi hơi nước: Hơi sinh ra từ lò hơi sẽ cung cấp lượng nhiệt 

theo yêu cầu của các quy trình sản xuất. Sau khi truyền nhiệt cho các thiết bị sản xuất, 

Củi Buồng đốt Chùm 

ống lửa 

Hơi nước cấp cho  

sản xuất  

Ống khói 
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tại bộ phận trao đổi nhiệt hơi bị ngưng tụ sẽ chuyển sang dạng lỏng. Lượng nước này 

sẽ được thu hồi tuần hoàn khép kín về lò hơi thông qua hệ thống bơm nước ngưng. 

* Quy trình pha keo của Dự án: 

Quá trình sản xuất bao bì giấy của dự án sử dụng loại keo dán là hồ tinh bột 

(keo sữa pha từ tinh bột sắn). Quá trình pha keo của dự án được tóm tắt như sau: 

Hồ tinh bột (keo sữa): Hồ tinh bột là hỗn hợp tinh bột sắn, nước và phụ gia (bột 

keo) được bồn chứa có cánh khuấy đảo trộn bằng điện ở nhiệt độ 300C theo tỉ lệ sau: 

Tinh bột sắn: nước: bột keo = 1:1:0,009. Hồ tinh bột (keo sữa) sau khi pha sẽ bơm ra 

khu vực thùng chứa keo tại khu vực máy sản xuất.  

Quá trình pha keo và dán keo không phát sinh khí thải, chỉ phát sinh chất thải 

rắn là bao bì đựng nguyên liệu để phục vụ công đoạn pha keo.  

 Phương án xử lý bao bì giấy thải, sản phẩm giấy lỗi, hỏng của Dự án: 

Để thuận tiện cho việc lưu giữ trong kho cũng như vận chuyển bao bì giấy thải, 

sản phẩm giấy lỗi, hỏng của Dự án được xử lý sơ bộ như sau: 
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Hình 1-5. Quy trình xử lý bao bì giấy thải, sản phẩm giấy lỗi hỏng 
 

- Cắt: Bao bì giấy thải, sản phẩm giấy lỗi, hỏng được thu gom và đưa vào máy 

cắt để cắt nhỏ trước khi đi vào quạt hút của hệ thống thu gom giấy thải của nhà máy. 

- Đường ống hút, quạt hút: Sau khi cắt nhỏ giấy sẽ được hút vào hệ thống 

quạt hút công suất lớn thông qua đường ống hút và dẫn về hệ thống máy ép. 

- Máy ép: Vụn giấy được máy ép giấy ép thành các khối chặt có kích thước 

80x60x60cm để thuận tiện cho việc lưu kho cũng như vận chuyển. 

- Lưu kho và trả lại nhà cung cấp: Giấy sau khi ép thành kiện sẽ được lưu 

kho và chuyển giao lại cho nhà cung cấp giấy. 

1.3.2.3. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ sản xuất lắp đặt tại dự án là quy trình tiên tiến, hiện đại với khả năng 

tự động hóa cao nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và hạn chế các rủi ro môi 

trường. Một số đặc điểm nổi bật của dây chuyền công nghệ: 

- Dây truyền công nghệ sản xuất được lắp đặt đồng bộ, khép kín. 

- Tiên tiến, độ chính xác cao, phù hợp với quy mô đầu tư. 

- Sử dụng nguồn năng lượng, nguyên vật liệu hợp lý. 

- Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm trong suốt quá trình sản xuất.  

- Hạn chế phát thải và ảnh hưởng đến môi trường do bụi, tiếng ồn, đảm bảo an 

toàn cho môi trường. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là Bao bì Carton các loại làm từ giấy: Công suất 30.000 

tấn/năm. 

Bao bì giấy thải, sản phẩm 

giấy lỗi hỏng 

Cắt  

Đường ống hút, quạt hút  

Lưu kho  

và trả lại nhà cung cấp 

Máy ép  

Bụi  

Bụi  
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Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về sản phẩm của Dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-6. Hình ảnh minh họa về một số sản phẩm của dự án 

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

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất đầu vào trong giai đoạn hoạt 

động của Dự án 

a/ Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) 

 Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu: 

Nguyên liệu đầu vào chính phục vụ sản xuất là các loại giấy Kraft, Giấy sóng 

dakeo (không sử dụng bột giấy hoặc nguyên liệu tương tự) và các vật liệu khác với 

nhu cầu sử dụng cụ thể như sau: 

Bảng 1-4. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của dự án 

TT Nguyên, vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Mục đích sử dụng 

1 
Giấy Kraft và giấy sóng 

dakao 
Tấn/năm 31.500 

Nguyên liệu chính 

phục vụ sản xuất 

2 Ghim dập Tấn/năm 8,55 
Định hình, tạo hình 

sản phẩm 

3 Củi Tấn/năm 13.524 Nguyên liệu cho lò hơi 

4 Tinh bột sắn Tấn/năm 1.404 
Nguyên liệu để pha tạo 

hồ tinh bột (keo sữa) 
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TT Nguyên, vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Mục đích sử dụng 

để sử dụng cho công 

đoạn dán keo định 

hình sản phẩm bao bì 

Tổng 46.436,55  

Chủ đầu tư cam kết sử dụng các nguyên liệu sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

không nhập các sản phẩm cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

Nguồn cung cấp: Nguyên, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của Dự án 

được nhập chủ yếu từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, một số khác được 

nhập từ  Đài Loan, Trung Quốc,… 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất, nhiên liệu và các vật liệu khác: 

Nhu cầu sử dụng hóa chất và các vật liệu khác khi Dự án đi vào hoạt động ổn 

định bao gồm:  
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Bảng 1-5. Nhu cầu sử dụng hoá chất, nguyên liệu khác của Dự án 

TT Tên hóa chất Mã số CAS 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng                 

sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 

I Hóa chất phục vụ sản xuất     

1 Mực in Flexo hệ nước 

Styrene/acrylic 

copolymer 
25212-88-8 

Lít/năm 6.000 

Sử dụng để in 

bao bì (in nhãn 

mác, thông tin 

theo đơn đặt của 

khách hàng) 

Styrene/acrylic 

copolymer 
25085-34-1 

Acrylic Solutium 52831-04-6 

Methylethanoamine 141-43-5 

Polypropylene glyco 25322-69-4 

Blue 15.3 147-14-8 

Red 53.1 5160-02-1 

Yellow 12 6358-85-6 

White 6 13463-67-7 

Red 49.1 1103-38-4 

Green 7 1328-53-6 

Carbon Black 1333-86-4 

Violet 3 1325-82-2 

Red 196 (pink) 12237-63-7 

Orange 13 3520-72-7 

2 Mực in Flexoaqua 
Acrylic copolymer - 

Lít/năm 856,5 
Sử dụng để in 

bao bì Bột màu - 
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3 Phụ gia (Bột keo) 

Tinh bột biến tính 

92% 
977052-18-8 

Tấn/năm 12,63 

Pha keo hồ tinh 

bột (tang độ 

dính của hồ tinh 

bột) 
Chất độn khoáng silicat 

5% 
7699-41-4 

Cacbonat packing 3% 497-19-18 

6 
Dung dịch tẩy rửa (hóa chất rửa mực trên trục tấm bản 

in  ULANO 8- Unimix 88) 
- - Lít/năm 562,5 

Vệ sinh trục tấm 

bản in 

II Hóa chất xử lý môi trường      

1 Nước Javen NaClO  7681-52-9  Lit/năm 98 

Sử dụng cho 

công đoạn khử 

trùng tại 

HTXLNTSH 

2 Natri hidroxit NaOH 1310-73-2 Kg/năm 3.900 Vai trò điều 

chỉnh pH và 

công đoạn đông 

keo tụ tại 

HTXLNTSX 

3 Poly Aluminium Chloride PAC 1327-41-9 Kg/năm 7.800 

4 Polymer Polymer - Kg/năm 30 
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Công ty cam kết không sử dụng nguyên vật liệu tái chế và các nguyên liệu, vật 

liệu thuộc hàng cấm theo quy định của Việt Nam. 

b/ Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước 

 Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu sử dụng điện: Dự án sử dụng điện cung cấp cho các hoạt động sản 

xuất, chiếu sáng, sinh hoạt, cho thuê nhà xưởng, văn phòng. Ước tính, nhu cầu sử dụng 

điện trong giai đoạn hoạt động ổn định của Dự án khoảng 302.070 kwh/tháng. 

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện từ mạng lưới điện 3 pha, 22KV của KCN 

Minh Quang đấu nối trực tiếp vào trạm biến áp của Dự án. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Theo tiêu chuẩn cấp nước cho nhu cầu sản xuất công nghiệp đối với các dự án 

sản xuất công nghiệp thì lượng nước cấp trung bình cho hoạt động của Dự án khoảng 

22m3/ha/ngày2. Như vậy tổng nhu cầu sử dụng nước của Dự án là: 

2,0367 ha x 22 m3/ha/ngày = 44,8074 m3/ngày.đêm                                                       

(làm tròn 44,9 m3/ngày.đêm) 

Căn cứ theo hoạt động sản xuất của nhà máy sản xuất bao bì carton hiện tại của 

Công ty tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Nhà máy sản xuất bao bì giấy của 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long (tại KCN Phúc Yên, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc), ước tính lượng nước phân bổ cho hoạt động của dự án cụ thể như sau: 

+ Lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt của CBCNV của Công ty: Khoảng 

10,4 m3/ngày.đêm, tương đương khoảng 80 lít/người/ngày.đêm (số lượng CBCNV của 

Công ty khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 160 người); 

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất (công 

đoạn vệ sinh khay mực in, vệ sinh máy dán keo của quy trình sản xuất hộp carton; vệ 

sinh máy pha keo) khoảng 8 m3/ngày.đêm; 

+ Nước cấp cho quá trình pha keo: Quá trình pha keo sữa với nước theo tỷ lệ 

1:1,5. Một ngày sử dụng 4,5 tấn bột sắn nên nhu cầu sử dụng nước là khoảng 6,75 

m3/ngày; 

+ Nước cấp bổ sung cho lò hơi (bổ sung hàng ngày): Khoảng 15 m3/ngày.đêm; 

+ Nước cấp bổ sung cho HTXL khí thải lò hơi: Khoảng 1m3/ngày.đêm; 

+ Nước cấp bổ sung cho hệ thống làm mát nhà xưởng: Khoảng 4 m3/ngày; 

+ Nhu cầu nước cấp cho tưới cây, rửa đường: Khoảng 3 m3/ngày. 

                                              
2 Theo mục 2.4 TCXDVN 33:2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế 
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Dưới đây là bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án: 

Bảng 1-6. Tổng hợp nhu cầu dùng nước của dự án 

TT Nhu cầu cấp nước 
Nhu cầu 

(m3/ngày) 

Nguồn cung 

cấp nước 
Ghi chú 

1 
Hoạt động sinh hoạt của của 

cán bộ, công nhân viên 
10,4 

Hệ thống cấp 

nước sạch của 

KCN 

Thu gom, xử lý 

bằng HTXL nước 

thải 

2 

Quá trình vệ sinh máy móc, 

thiết bị phục vụ sản xuất (Vệ 

sinh khay mực in, vệ sinh máy 

dán keo, vệ sinh máy pha keo) 

8 

Hệ thống cấp 

nước sạch của 

KCN 

Thu gom, xử lý 

bằng HTXL 

nước thải 

3 
Nước cấp cho quá trình pha 

keo 
6,75 

Hệ thống cấp 

nước sạch của 

KCN 

Không phát sinh 

nước thải 

4 
Bổ sung cho hệ thống làm mát 

nhà xưởng 
1,75 

Hệ thống cấp 

nước sạch của 

KCN 

Không phát sinh 

nước thải 

5 
Bổ sung cho hoạt động của lò 

hơi 
15 

Hệ thống cấp 

nước sạch của 

KCN 

Tuần hoàn, 

không phát sinh 

nước thải 

6 
Bổ sung  cho HTXL khí thải 

lò hơi 
1 

Hệ thống cấp 

nước sạch của 

KCN 

Tuần hoàn, 

không phát sinh 

nước thải 

7 
Hoạt động tưới cây, rửa 

đường 
2 

Hệ thống cấp 

nước sạch của 

KCN 

Không phát sinh 

nước thải 

 Tổng (m3/ngày.đêm) 44,9   

- Nguồn cung cấp: Nguồn nước sử dụng cho Dự án được cung cấp từ hệ thống 

cấp nước sạch của KCN Minh Quang. 

1.4.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành dự án 

Số lượng và chủng loại máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất của dự án khi 

đi vào hoạt động ổn định cụ thể như sau:  

Bảng 1-7. Danh sách dự kiến máy móc, thiết bị sử dụng cho hoạt động của dự án 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 
Tình trạng 

1 Lò hơi 6 tấn 01 Việt Nam 2022 Mới 100% 

3 
Dây chuyền máy tạo 

sóng bìa BHS 
02 Trung Quốc 2022 Mới 100% 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GPMT DỰ ÁN NHÀ MÁY BAO BÌ CARTON TẠI HƯNG YÊN 

Địa điểm: KCN Minh Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên            26 

4 
Máy pha trộn keo (hồ 

tinh bột) tự động 
01 Đài Loan 2022 Mới 100% 

5 Máy in Flexo 02 Đài Loan 2021 Mới 100% 

6 Máy in Wonder 01 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

7 Máy dập ghim  03 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

8 Máy dán thùng 01 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

9 Máy dán ghim tự động 03 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

10 Máy bế carton 04 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

11 Máy hút lề  06 
Việt Nam, 

Trung Quốc 
2021 Mới 100% 

12 Máy băm lề  02 
Việt Nam, 

Trung Quốc 
2021 Mới 100% 

13 
Máy đóng gói bìa 

carton 
04 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

[Nguồn: Thuyết minh đề xuất dự án] 

Các máy móc trên được nhập về Việt Nam với mục đích phục vụ cho nhu cầu 

sản xuất của Dự án. Chủ đầu tư xin cam kết toàn bộ máy móc này đảm bảo máy móc 

mới và chất lượng đúng với quy trình sản xuất của dự án đã đưa ra. 

Ngoài ra, công ty còn đầu tư thêm các máy móc, thiết bị phục vụ cho văn phòng 

như máy vi tính, điện thoại, máy photo, máy fax, bàn ghế,… 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Tổng vốn đầu tư của dự án 

- Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 160.000.000VNĐ (bằng 

chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn), trong đó: 

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 0 VNĐ chiếm 0% tổng vốn đầu tư. 

+ Vốn huy động: 160.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng 

chẵn), chiếm 100% tổng vốn đầu tư. 

+ Vốn khác: 0 VNĐ chiếm 0% tổng vốn đầu tư. 

- Vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường: Xây dựng, lắp đặt các hạng mục 

công trình bảo vệ môi trường là 1.925.000.000 VNĐ. 

-  Nguồn vốn: Vốn huy động và vốn vay của các ngân hàng thương mại. 

1.5.2. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến như sau:  

- Thực hiện thủ tục hành chính: Từ tháng 5/2022 - 12/2022; 
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- Sửa chữa, cải tạo hoàn thiện nhà xưởng: Từ tháng 12/2022 – 01/2023; 

- Lắp đặt máy móc thiết bị: Từ tháng 01/2023 - 3/2023; 

- Hoạt động vận hành thử nghiệm: Từ tháng 3/2023 – đến hết tháng 5/2023; 

- Đưa dự án đi vào hoạt động chính thức: Từ tháng 6/2023. 

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Tổ chức quản lý: Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng 

Yên là đơn vị làm Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án. Bộ máy tổ chức quản lý của dự án 

được bố trí như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-7. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý, vận hành dự án 

- Nhu cầu lao động: 

Dự kiến, trong giai đoạn vận hành ổn định, tổng số CBCNV tuyển dụng làm 

việc khoảng 160 người. Nhu cầu sử dụng lao động của Công ty dự kiến như sau: 

Bảng 1-8. Cơ cấu sử dụng lao động tại dự án 

TT Hạng mục Tổng 

1 Ban Giám đốc 2 

2 Bộ phận nhân sự và kế toán (bộ phận Hành chính) 6 

3 Bộ phận kinh doanh 6 

4 Bộ phận sản xuất 142 

5 Bộ phận kỹ thuật và bảo an 4 

 Tổng 160 

[Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Bao bì Carton tại Hưng Yên] 

- Chế độ làm việc: Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ làm việc 8giờ/ca, 3ca/ngày, 

300 ngày/năm. Nhân viên và người lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định 

của Luật lao động và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. 

- Hoạt động sinh hoạt: Công ty sẽ tổ chức nấu ăn cho các cán bộ công nhân viên 

làm việc tại nhà máy. 

 

Giám đốc 

 

Bộ phận                      

kỹ thuật 

 

Bộ phận hành 

chính, kế toán 

 

Bộ phận Kinh 

doanh  

 

Bộ phận sản 

xuất  
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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 

2.1.1. Sự phù hợp của dự án với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Ngày 13/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

450/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050” đề ra các định hướng toàn diện, tổng thể về bảo vệ môi 

trường (BVMT) của đất nước. Trong thời gian qua, công tác BVMT đã đạt được 

nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức về BVMT đã có sự chuyển biến mạnh 

mẽ, BVMT ngày càng được coi trọng, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. 

Môi trường được coi là yếu tố nền tảng, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, xã 

hội bền vững. Chính phủ và các địa phương kiên quyết không hy sinh môi trường vì 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đánh giá, phân tích sự phù hợp của địa điểm thực hiện 

dự án với “Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050” như sau: 

- Sự phù hợp về mục tiêu: Trong Chiến lược đã được ra mục tiêu đến năm 

2050 như sau: “…Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, ngăn chặn xu hướng gia 

tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng 

bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh 

học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an 

ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

cac-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.…”. 

Dự án Nhà máy bao bì carton tại Hưng Yên của Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp 

Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên được triển khai tại Lô CN1-3 và CN1-4, KCN Minh 

Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với mục tiêu sản xuất các 

sản phẩm bao bì carton bằng giấy (với nguyên liệu đầu vào là giấy Kraf, giấy sóng 

dakao thành phẩm). Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy 

phép đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh: 0106576467-002, đăng ký lần 

đầu ngày 06/01/2022…. nên xét về mặt tổng thể thì dự án là phù hợp với mục tiêu 

của Chiến lược. 

- Sự phù hợp về các biện pháp bảo vệ môi trường của Chiến lược: Trong 

Chiến lược đã đưa ra các biện pháp tổng thể bảo vệ môi trường như sau: … 

Kiểm soát các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; các vấn đề môi trường 

trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất lượng môi trường từng bước được 

cải thiện, phục hồi; tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh 

thái; ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 
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thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; …. “Chủ 

động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố 

môi trường như phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, 

thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; thực hiện phân vùng môi trường, nâng cao 

hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, quản lý dựa 

trên giấy phép môi trường; chủ động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường cao; ngăn chặn các tác động xấu; chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường”…. Dự án Nhà máy bao bì carton tại Hưng Yên của Công ty TNHH Bao bì 

Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên sẽ đầu tư xây dựng, lắp đặt đầy đủ các 

công trình bảo vệ môi trường, bao gồm trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, trạm 

xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xử lý khí thải lò hơi, biện pháp ứng phó PCCC,… 

nên phù hợp với biện pháp BVMT của Chiến lược đề ra. 

2.1.2. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia 

Ngày 18 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

274/QĐ-TTg phê duyệt “Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Hiện nay, “Quy hoạch bảo vệ môi trường 

Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” đang được các cơ quan chức 

năng xây dựng, soạn thảo. 

Theo dự thảo sơ bộ của Quy hoạch, môi trường được phân vùng theo 3 cấp độ 

nhạy cảm. 

- Vùng cấp độ 1 là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm: Khu dân cư tập 

trung, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng nước cấp cho mục đích sinh hoạt hoặc có các 

yếu tố, đối tượng nhạy cảm khác cần bảo vệ nghiêm ngặt, vùng có độ cao từ 1.000 m 

trở lên so với mặt nước biển. 

- Vùng cấp độ 2 là vùng hạn chế tác động, bao gồm: vùng đệm của vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt, vùng thuộc khu di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, 

vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực có đa dạng sinh học cao, hệ sinh thái rừng 

tự nhiên, rạn san hô, cỏ biển, thủy sinh quan trọng cần được bảo vệ; các khu vực có 

độ cao từ 300m đến 1.000m so với mặt nước biển. 

- Vùng cấp độ 3 là vùng khác còn lại trên địa bàn quản lý. 

Dự án Nhà máy bao bì carton tại Hưng Yên được thực hiện tại KCN Minh 

Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Dự án nằm cách xa khu dân cư tập trung, cách 

xa vùng cấp nước cho mục đích sinh hoạt; khu vực thực hiện dự án không có các đối 

tượng nhạy cảm cần bảo vệ nghiêm ngặt,… nên thuộc diện vùng cấp độ 3 (không phải 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế tác động mà thuộc vùng khác còn lại trên 

địa bàn quản lý). 
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Ngoài ra, toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, khí thải phát sinh từ 

dự án được xử lý triệt để, đảm bảo đạt Tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi 

trường, cụ thể: Công ty sẽ đầu tư hệ thống XLNTSH tập trung công suất 

15m3/ngày.đêm, hệ thống XLNTSX tập trung công suất 20m3/ngày.đêm; hệ thống xử 

lý bụi, khí thải lò hơi công suất quạt hút 10.000 m3/h. Do đó, hoạt động của Dự án 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. 

2.1.3. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch của UBN tỉnh Hưng Yên 

 Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất bao bì và được thực hiện tại KCN 

Minh Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nên phù hợp với các quy hoạch sau: 

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên): 

Tại Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quan điểm, mục tiêu chính như sau: 

+ Căn cứ tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xác định, lựa chọn một số lĩnh vực CNHT 

có khả năng phát triển tốt để ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển; gắn phát 

triển CNHT với mục tiêu nội địa hoá các sản phẩm công nghiệp của đất nước. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh phát triển 

sản xuất, kinh doanh sản phẩm CNHT, đồng thời xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết 

doanh nghiệp sản xuất CNHT với các nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng để từng bước 

đưa ngành CNHT của tỉnh tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. 

- Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, định 

hướng đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 

của UBND tỉnh Hưng Yên):  

Mục tiêu của Đồ án: 

+ Quy hoạch thị xã Mỹ Hào trở thành đô thị thương mại – dịch vụ - công nghiệp 

có hệ thống hạ tầng dịch vụ đồng bộ, văn minh, hiện đại; phát triển bền vững gắn với 

vùng công nghiệp và đô thị phía Bắc tỉnh Hưng Yên. 

+ Phát triển khu công nghệ cao. 

Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ như: in ấn, bao bì, cơ khí, sản xuất phụ 

tùng và lắp ráp máy nông nghiệp, phương tiện vận tải và một số ngành công nghiệp 

dịch vụ. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 

28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ): 
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Phù hợp phương hướng Quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên tại Mục IV, 

cụ thể: 

+ Xây dựng đô thị Mỹ Hào, Văn Giang và các đô thị có cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ 

thuật, cơ sở hạ tầng xã hội sớm thực sự là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá – xã 

hội, trung tâm công nghiệp của huyện, của vùng trong tỉnh. 

+ Phù hợp với định hướng bố trí không gian phát triển công nghiệp: gắn phát 

triển không gian công nghiệp với quá trình đô thị hoá; phát triển công nghiệp nhanh và 

bền vững, tuân thủ đúng quy hoạch tổng thể, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội. 

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 hai bên trục kinh tế Bắc - Nam 

thuộc huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào (được phê duyệt tại Quyết định 2280/QĐ-

UBND ngày 19/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên). 

Phù hợp với mục tiêu của Đồ án, cụ thể: 

+ Cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên, quy hoạch chung 

xây dựng dựng huyện Mỹ Hào. 

+ Phát triển khu vực theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm công 

nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, đô thị và nông thôn, có hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện 

đại, có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan và có môi trường phát triển bền vững. Phát 

triển công nghiệp sạch, dịch vụ cấp vùng gắn với trục kinh tế Bắc - Nam, hệ thống 

đường sắt nội tỉnh Hưng Yên và hệ thống đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. 

- Phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Minh Quang (phê duyệt 

tại Quyết định số 2176/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường): 

Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất bao bì nên phù hợp với ngành nghề 

thu hút đầu tư vào KCN Minh Quang và theo định hướng phát triển công nghiệp của 

tỉnh, cụ thể: Trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quang” tại xã Bạch 

Sam, xã Dương Quang và xã Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có nêu các 

loại hình ngành nghề thu hút vào KCN Minh Quang đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 2176/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: 

 + Công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí: điện, điện tử, lắp ráp các linh 

kiện điện tử, máy phát điện, điện gia dụng, phụ tùng ô tô, xe máy, thiết bị giao thông, 

máy móc, thiết bị, động cơ, cơ khí chính xác, các sản phẩm nhựa, khuôn đúc, đột dập 

các sản phẩm từ kim loại sắt thép. 

+ Công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm: chế biến thực phẩm, bia, 

nước giải khát, sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: sản phẩm vệ sinh, đồ dùng gia dụng. 
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+ Công nghiệp vật liệu xây dựng cao cấp. 

+ Công nghiệp sản xuất bao bì.  

+ Công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp khác có công nghệ hiện đại, tiên 

tiến, ít ô nhiễm môi trường như: Kho vận; Trung tâm logistic; Sản xuất phần mềm nội 

dung thông tin số; Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, dịch vụ phần mềm, dịch 

vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin theo quy định pháp luật 

về an toàn thông tin; Sản xuất vật liệu công nghệ, năng lượng. 

2.1.4. Sự phù hợp của dự án với phân vùng môi trường 

Hiện nay, tại khu vực thực hiện dự án (KCN Minh Quang, thị xã Mỹ Hào) 

chưa có quy hoạch phân vùng môi trường nên Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường chưa có cơ sở để so sánh, đối chiếu sự phù hợp của dự án với phân vùng môi 

trường. Tuy nhiên, toàn bộ nước thải của dự án phát sinh được xử lý đảm bảo đạt Tiêu 

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

trung của KCN Minh Quang. Khí thải của dự án được xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho 

phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Do đó, dự án phù hợp với các quy định của 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nguồn tiếp nhận. 

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

a. Sự phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường nước mặt (nơi tiếp 

nhận nguồn nước mưa, nước thải của dự án) 

Dự kiến toàn bộ lượng nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt Tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN Minh Quang và nước mưa phát sinh từ dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mưa của KCN Minh Quang. Sau đó, 

nước thải được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN và nước mưa từ 

hệ thống thu gom được thải ra kênh mương xung quanh, sau đó chảy ra sông Cầu 

Lường. Qua quá trình lập báo cáo, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát 

thực tế và thu thập thông tin cho thấy, hiện trạng, các công trình bảo vệ môi trường của 

KCN Minh Quang đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật thu gom nước 

thải và nước mưa của KCN đã được xây dựng hoàn thiện đến chân hàng rào của dự án. 

Cụ thể: 

 Công trình thu gom nước thải, thoát nước mưa: 

- Thu gom và thoát nước mưa:  

+ Toàn bộ nước mưa trong KCN Minh Quang được thoát kênh mương xung 

quanh và đổ ra sông Cầu Lường qua 08 cửa xả chủ yếu ở phía Tây của Dự án. Hướng 

thoát nước chính từ Đông ra Tây thoát ra sông Cầu Lường ở phía Tây KCN. Hệ thống 

thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải được tách riêng biệt. Nước mưa trên mặt 
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đường sẽ được thu vào các tuyến rãnh thoát nước mưa qua các hố ga thu nước ven 

đường.  

+ Nước từ các nhà máy xả ra sẽ được thu qua các hố ga đặt sẵn hoặc đấu nối trực 

tiếp vào cống thoát nước mưa bên ngoài. Các đoạn đấu nối này sẽ do các nhà máy tự 

làm. Cống đặt bên dưới vỉa hè dùng loại tải trọng A (H13), cống đặt bên dưới đường 

dùng loại tải trọng C (H30). Cống thoát nước mưa được đặt một bên đường, sử dụng 

cống BTCT, cứ 40m có một hố ga thu nước qua đường. 

- Thu gom và thoát nước thải:  

+ Toàn bộ nước thải sản xuất và sinh hoạt trong KCN được thu gom bằng hệ 

thống cống tròn BTCT dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung ở phía Tây KCN, sau khi 

xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn sẽ được xả ra hồ điều hòa và thải vào kênh tiêu (kênh thu 

nước) xung quanh KCN, sau đó thoát ra sông Cầu Lường.  

+ Hệ thống thoát nước thải hoàn toàn tách biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

Cống thoát nước được xây dựng trên vỉa hè, mạng lưới sử dụng cống BTCT có đường 

kính D300mm đến D600mm. Trên các trục đường bố trí ga thăm với khoảng cách mỗi 

ga từ 30-40m để đảm bảo phục vụ cho mọi lô đất và tránh giao cắt nhiều với các 

đường dây, đường ống kỹ thuật khác.  

+ Hệ thống cống thoát nước thải hoạt động theo nguyên tắc tự chảy, chiều sâu 

chôn ống tối thiểu là 0,4m; tối đa là 4,0 mét tính đến đỉnh cống. Để giảm độ sâu chôn 

cống đặt 03 trạm bơm tăng áp để bơm toàn bộ nước thải về trạm xử lý nước thải. 

 Công trình xử lý nước thải: 

+ Hiện nay, KCN Minh Quang đã xây dựng xong Trạm xử lý nước thải tập 

trung (giai đoạn 1) có công suất 2.000 m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát 

sinh tại KCN. Tuy nhiên, lượng nước thải của các doanh nghiệp đã đấu nối thu gom 

nước thải vào HTXLNTTT của KCN chưa đáp ứng đủ lượng công suất tối thiểu và 

chưa có nước thải đầu ra để vận hành thử nghiệm hệ thống. 

+ Nước thải của KCN Minh Quang sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột 

A với hệ số Kq = 1,0; Kf = 0,9, trước khi xả ra kênh tiêu (kênh thu nước) và dẫn về 

sông Cầu Lường, đoạn chảy qua KCN Minh Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

theo như Giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi số 255/GP-TCTL-PCTTr do 

Tổng cục Thuỷ lợi cấp ngày 20/5/2021. 

 Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

+ Công tác PCCC. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ 

thuật của KCN. Chủ đầu tư tầng KCN Minh Quang đã phải quan tâm tới giải pháp an 

toàn trong đấu nối hệ thống kỹ thuật với xung quanh; liên hệ vùng; đường vành đai và 

dải cây xanh ngăn cách vừa bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường cũng là vành đai chống 
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cháy cho từng vùng và toàn khu; hệ thống điện, nước phục vụ giai đoạn đầu tư xây 

dựng và sử dụng sau này dảm bảo tiện ích đồng thời tuân thủ các yêu cầu phục vụ cho 

công tác PCCC. 

+ Chủ hạ tầng KCN đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường; thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân viên về phương 

án phòng ứng, sự cố môi trường 

+ Đã xây dựng hồ điều hoà (đồng thời là hồ sự cố cho trạm xử lý nước thải tập 

trung). Hồ sự cố đóng vai trò đảm bảo an toàn cho tiêu chuẩn xả thải trong trường hợp 

hệ thống gặp sự cố. Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố ngưng hoạt động thì hồ sự 

cố sẽ là nơi chứa nước thải và cho phép xử lý sự cố trong vòng 3 ngày. 

Theo kết quả thu thập, tính đến tháng 06/2022, KCN Minh Quang đã có 08/16 

doanh nghiệp đã thực hiện đấu nối đúng đường ống thu gom nước thải vào HTXLNT 

tập trung của KCN (hiện mới có 04 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động). Tổng lượng 

nước thải tiếp nhận xử lý tập trung của KCN Minh Quang tính đến nay khoảng 

80m3/ngày.đêm. Như vậy công suất hiện có, hệ thống XLNT tập trung hoàn toàn đáp 

ứng được nhu cầu xử lý nước thải của dự án đầu tư. 

  Đánh giá sức chịu tải của nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải của dự án 

(nước mặt kênh thoát nước xung quanh) 

Để đánh giá sức chịu tải của sông kênh thoát nước xung quanh (nguồn tiếp 

nhận nước thải của KCN Minh Quang), trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường sẽ tiến hành đánh giá chất lượng nước thải của KCN Minh Quang và chất 

lượng nguồn nước mặt sông Cầu Lường, cụ thể: 

* Đối với chất lượng nước thải của KCN Minh Quang 

Báo cáo tham khảo kết quả giám sát định kỳ nước thải quý I và quý II năm 

2022 của KCN Minh Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, do Công ty Cổ phần VID 

Hưng Yên làm chủ đầu tư thực hiện dưới sự phối hợp của Công ty Cổ phần Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam (VNST), cụ thể như sau: 

Kí hiệu mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải như sau: 

- NT: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý tập trung của KCN 

Bảng 2-1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Kết quả (NT) 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

T2/2022 
T2 /2022 

mẫu lặp 
T5/2022 Cột A Cột B 

1 pH - 7,37 7,37 7,32 6-9 5,5-9 

2 Chất rắn lơ lửng mg/l 10,5 6,1 7,2 50 100 
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(TSS) 

3 Nhu cầu oxy 

sinh hóa (BOD5) 
mg/l 6,4 9,8 12,6 30 50 

4 Amoni 

(NH4
+)/N 

mg/l 0,07 0,06 0,06 5 10 

5 Nitrat (NO3
-) mg/l 0,49 0,47 1,41 - - 

6 Phosphat (PO43
-) mg/l KPH KPH KPH - - 

7 Sunphat (SO4
2-) mg/l 74,3 70,76 52,8 - - 

8 Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l 0,3 0,32 0,32 - - 

9 
Coliform 

MPN/

100ml 
4.300 KPH 170 3000 5000 

Ghi chú: 

- Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số được xác định theo QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả vào các 

nguồn tiếp nhận là các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Do lượng nước thải của các doanh nghiệp đã đấu nối thu gom nước thải vào 

HTXLNTTT của KCN chưa đáp ứng đủ lượng công suất tối thiểu để vận hành thử 

nghiệm hệ thống nên hệ thống chưa tiến hành vận hành thử nghiệm. 

Nhận xét:  

Từ bảng kết quả phân tích chất lượng nước thải cho thấy, chất lượng nước thải 

đầu vào hệ thống tập trung của KCN tương đối tốt. Tất cả các thông số quan trắc đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Điều đó chứng tỏ 

hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở thứ cấp tương đối tốt. 

* Đối với chất lượng nước mặt tại kênh thu nước trước khi chảy ra sông Cầu 

Lường (nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Quang) 

Đối với kết quả phân tích chất lượng nước mặt kênh tiêu xung quanh (kênh thu 

nước) (nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Quang) trước khi chảy ra sông Cầu 

Lường tại thời điểm lập báo cáo, Báo cáo tham khảo kết quả giám sát định kỳ quý I  và 

quý II năm 2022 của KCN Minh Quang do Công ty Cổ phần VID Hưng Yên làm chủ 

đầu tư. Kết quả thu được như sau: 

Vị trí lấy mẫu được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2-2. Vị trí lấy mẫu nước mặt 

Kí hiệu  Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X Y 

NM 

Nước mặt tại  tại kênh thu nước 

– đoạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Minh Quang 

2314287 0563668 
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Bảng 2-3. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực KCN Minh Quang 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích (NM) 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT  

NM 

(T2/2022) 

NM 

(T2/2022) 

Mẫu lặp 

NM 

(T5/2022) 
Cột A2 Cột B1 

1.  pH - 7,3 7,29 6,89 6-8,5 5,5-9 

2.  DO mg/L 5,1 5 5,2 ≥5 ≥4 

3.  TSS mg/L 20,4 19,2 31,1 30 50 

4.  COD mg/L 18,6 17 31,4 15 30 

5.  BOD5
 mg/L 10,3 9,8 18,5 6 15 

6.  NO3
-  mg/L 0,78 0,79 1,33 5 10 

7.  PO4
3- mg/L KPH KPH KPH 0,2 0,3 

8.  NH4
+  mg/L 0,76 0,76 1,88 0,3 0,9 

9.  Tổng dầu mỡ mg/L KPH KPH KPH 0,5 1 

10.  Coliform 
MPN/ 

100mL 
230 230 220 5000 7.500 

Ghi chú:  

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

mặt, Cột B1: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

KPH: Không phát hiện. 

Nhận xét:  

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại kênh tiêu thu nước khu vực tiếp nhận 

nước thải của KCN Minh Quang nhận thấy: Phần lớn các thông số đều nằm trong giới 

hạn quy định cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt, Cột B1. Riêng đợt quan trắc tháng 5/2022 có 3/10 chỉ tiêu 

quan trắc vượt giới hạn cho phép bao gồm chỉ tiêu COD vượt 1,05 lần; BOD5 vượt 

1,23 lần; NH4
+ vượt 2,09 lần. Nguyên nhân, kênh tiêu là nguồn tiêu thoát nước từ các 

hoạt động sinh hoạt của các khu dân cư, hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động 

chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp tại khu vực và các vùng lân cận. 

Ngoài ra, toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ KCN Minh Quang đều được xử 

lý đạt giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với hệ số Kq = 1,0; Kf 

= 0,9) trước khi xả ra kênh thu nước và chảy ra sông Cầu Lường nên hoạt động của dự 

án đầu tư hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường nước mặt kênh thu 

nước xung quanh (nơi tiếp nhận nước thải của KCN Minh Quang). 
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b. Sự phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, Báo cáo tham khảo 

kết quả giám sát định kỳ quý II năm 2022 của KCN Minh Quang do Công ty Cổ phần 

VID Hưng Yên làm chủ đầu tư. Hiện trạng môi trường không khí xung quanh khu vực 

thực hiện Dự án được tổng hợp như sau.  

Ngày lấy mẫu: Ngày 16/5/2022. 

Thời gian trả kết quả: 23/5/2022. 

Vị trí lấy mẫu được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2-4. Vị trí lấy mẫu không khí 

STT 
Kí 

hiệu  
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 

X Y 

1 KX001 Tại khu vực cổng Khu công nghiệp   2313760 0563831 

2 KX002 
Trước Công ty CP Thăng Long Gia 

Phúc 
2314323 0563686 

3 KX003 Khu vực trước trạm xử lý nước thải 2314444 0564272 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh được tổng hợp 

như sau: 

Bảng 2-5. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 

STT 
Thông số  Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2013/BTNMT KX001 KX002 KX003 

1 Nhiệt độ oC 24 24 24,3 - 

2 Độ ẩm % 69,4 67,9 65,8 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,5 2 1,6 - 

4 Tiếng ồn  dBA 53,7 52,1 58,7 70(1) 

5 
Bụi lơ lửng 

(TSP) 
μg/m3 141 105 85 300 

6 CO μg/m3 4.600 4.100 <3.000 30.000 

7 SO2 μg/m3 25 17 14 350 

8 NO2 μg/m3 23 19 17 200 

Ghi chú: 

- Giá trị giới hạn: Trích theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (Giá trị giới hạn theo trung bình 1 giờ-  

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

   - (-) Quy chuẩn không quy định cụ thể.  
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Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích trong Bảng 2-5 cho thấy: Chất lượng môi trường không 

khí xung quanh khu vực thực hiện dự án khá tốt, tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Chỉ tiêu tiếng ồn nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn. 

  c. Kho lưu giữ CTR, CTNH: 

Hiện nay, các doanh nghiệp trong KCN trực tiếp hợp đồng với các đơn vị có 

chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý đối với CTR, CTNH phát sinh tại 

cơ sở. Việc quản lý phải thực hiện tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty Cổ phần VID Hưng Yên (chủ đầu tư hạ tầng 

KCN Minh Quang) chịu trách nhiệm thu gom và quản lý CTR, CTNH phát sinh từ khu 

vực nhà điều hành, trạm xử lý nước thải tập trung và đường giao thông công cộng 

trong phạm vi KCN. 

Khi Dự án nhà máy bao bì carton tại Hưng Yên đi vào hoạt động, Công ty 

TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên sẽ bố trí khu vực lưu giữ 

và thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, xử lý chất thải đảm bảo theo đúng quy 

định. Do vậy, khả năng chịu tải của môi trường hoàn toàn đáp ứng việc phát sinh CTR, 

CTNH của dự án. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Do dự án được thực hiện tại Khu công nghiệp KCN Minh Quang, phường Bạch 

Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã có đầy đủ các thủ tục, hồ sơ về môi trường 

theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, căn cứ điểm c, khoản 2, 

Điều 28, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có quy định 

các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

không phải thực hiện Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án. Vì vậy, 

trong nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án, Chủ đầu tư không 

trình bày nội dung dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Do dự án được thực hiện tại Khu công nghiệp KCN Minh Quang, phường Bạch 

Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã có đầy đủ các thủ tục, hồ sơ về môi trường 

theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, căn cứ điểm c, khoản 2, 

Điều 28, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có quy định 

các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

không phải thực hiện Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án. Vì vậy, 

trong nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án, Chủ đầu tư không 

trình bày nội dung về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án. 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án 

Do dự án được thực hiện tại Khu công nghiệp KCN Minh Quang, phường Bạch 

Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã có đầy đủ các thủ tục, hồ sơ về môi trường 

theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, căn cứ điểm c, khoản 2, 

Điều 28, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có quy định 

các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

không phải thực hiện Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án. Vì vậy, 

trong nội dung báo cáo, Chủ đầu tư không thực hiện đánh giá hiện trạng các thành 

phần môi trường nơi thực hiện dự án.  
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

  

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn cải tạo, hoàn thiện nhà xưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị 

 Công ty thuê lại toàn bộ đất và các hạng mục công trình gắn liền với đất (nhà 

xưởng và các hạng mục phụ trợ) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lisocon (tại lô 

CN1-3) và của Công ty TNHH Ven Holdings (tại lô CN1-4). Hiện trạng, trên khu đất 2 

đơn vị cho thuê nhà xưởng đã đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống nhà 

xưởng, văn phòng, các hạng mục công trình phụ trợ, bể xử lý nước thải, hệ thống cấp 

thoát nước, cấp điện,... Sau khi thuê lại, chủ đầu tư sẽ tiến hành cải tạo nhà xưởng 

bằng cách lắp đặt các vách ngăn để phù hợp với hoạt động sản xuất của dự án, đồng 

thời lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; lắp đặt máy móc, thiết bị cho hệ thống 

xử lý nước thải, hệ thống xử lý bụi, khí thải,.... 

 Do hoạt động cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt 

động sản xuất và xử lý nước thải, khí thải tại dự án diễn ra trong thời gian ngắn, khối 

lượng thi công xây lắp nhỏ. Do đó, nội dung báo cáo không thực hiện việc đánh giá 

các tác động và biện pháp giảm thiểu đối với giai đoạn cải tạo, hoàn thiện nhà xưởng, 

lắp đặt máy móc, thiết bị. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành dự án 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động từ nguồn liên quan đến chất thải 

4.2.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải 

a. Nguồn phát sinh và thành phần: 

Hoạt động của dự án phát sinh bụi và khí thải từ các nguồn sau: 

 Bụi và khí thải giao thông 

- Nguồn phát sinh:  

+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của Công ty; 

+ Hoạt động giao thông đi lại của các cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công 

ty và của khách hàng. 

- Thành phần: CO, SO2, NOx, VOCS, muội khói, bụi. 

 Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất 
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- Nguồn phát sinh:  

+ Bụi từ công đoạn cắt tấm, bế hộp, cắt, ép lề,.... 

+ Khí thải phát sinh từ các công đoạn in nhãn mác.  

+ Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi đốt củi.  

- Thành phần: Bụi, CO2, CO, SO2, NOx, hơi VOCs … 

b. Đánh giá và dự báo tác động: 

b1. Đối với bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông  

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển sử dụng nhiên liệu là dầu Diezel sẽ 

phát sinh ra môi trường muội khói và các chất khí độc hại như: NOx, CO, CO2, 

VOC,…Theo thống kê, khối lượng nguyên vật liệu, hoá chất phục vụ cho hoạt động 

sản xuất của dự án khoảng 46.443,406 tấn/năm (gần 46.500 tấn/năm). Theo kế hoạch, 

hoạt động phương tiện sử dụng là ô tô tự đổ 15 tấn. Như vậy, mỗi ngày sẽ có khoảng 8 

chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu ra/vào Dự án.  

Như vậy tính toán cả lượng sản phẩm cần vận chuyển đi tiêu thụ thì trung bình 

mỗi ngày có khoảng 16 lượt xe ô tô tải trọng 15 tấn vận chuyển nguyên, vật liệu sản 

xuất và sản phẩm; 320 lượt phương tiện đi lại của 160 CBCNV (giả định toàn bộ lao 

động tại Dự án đều sử dụng phương tiện là xe máy).  

Nồng độ chất ô nhiễm ở khoảng cách x so với nguồn đường về phía cuối gió 

được xác định theo phương pháp mô hình khuyếch tán nguồn đường Sutton: 

Cx = 0,8.E{exp[-(z+h)2 /2.δz2] + exp[-(z-h)2 /2.δz2]}/(δz.u)               (3.1)[3]  

Trong đó:  

Cx: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí đo tại vị trí x so với nguồn đường 

(mg/m3);  

E: Tải lượng chất ô nhiễm của nguồn thải (mg/m.s);  

z: Độ cao của điểm tính (m); lấy z = 1,5m. 

δz: Hệ số khuếch tán ô nhiễm khí thải giao thông, ta sử dụng mô hình dự báo về 

ô nhiễm nguồn đường: theo phương z (m);   

u: Tốc độ gió trung bình (m/s);  lấy u = 1,9 m/s (gió mùa Đông Nam). 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m). Lấy h = 0,5 m  

Tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao thông sinh ra phụ thuộc vào nhiều 

                                              
[3] Giáo trình: Đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong và Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương 
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yếu tố như: Chất lượng động cơ, mặt phẳng đường, vận tốc xe, tải trọng xe,... nên việc 

đánh giá chính xác và chi tiết là rất khó. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi kết hợp hài hòa 

giữa các yếu tố nên coi vận tốc xe trung bình là 40km/h và chạy đường trong thành 

phố. Dưới đây là hệ số phát thải chất ô nhiễm với xe chạy vận tốc 40km/h. 

Bảng 4-1. Hệ số phát thải của các phương tiện tham gia giao thông 

TT Loại phương tiện 
Hệ số chất ô nhiễm (g/km) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Mô tô, xe máy 0,12 0,6.S 0,08 22 15 

3 Xe con 0,07 2,05.S 1,13 6,46 0,6 

2 Xe tải <3,5 tấn 0,2 1,16.S 0,7 1,0 0,15 

4 Xe tải 3,5 - 16 tấn 0,9 4,15.S 1,44 2,9 0,8 

(Nguồn: WHO) 

Thay các giá trị vào công thức, nồng độ các chất ô nhiễm được thể hiện trong 

bảng dưới đây: 

Bảng 4-2. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do đốt cháy nhiên nhiệu  

do hoạt động giao thông - giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

x(m) 
C(x,z) (μg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO 

5 0,984 0,248 0,72 169,852 

10 0,44 0,111 0,322 76,015 

15 0,305 0,077 0,223 52,617 

20 0,24 0,06 0,176 41,389 

25 0,2 0,051 0,147 34,614 

30 0,174 0,044 0,127 30,011 

35 0,154 0,039 0,113 26,648 

40 0,139 0,035 0,102 24,066 

45 0,128 0,032 0,093 22,012 

50 0,118 0,03 0,086 20,333 

Để đánh giá chính xác tác động của các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động 

của phương tiện giao thông, Chúng tôi tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong mối quan 

hệ cộng gộp với hiện trạng môi trường nền khu vực. Theo đó, nồng độ bụi thực tế 

được tính toán theo công thức sau: 

C = Cgt + C0                            (3.2) 

Trong đó:  

C: Nồng độ của chất ô nhiễm tính trung bình 1 giờ (µg/m3); 

Cgt: Nồng độ chất ô nhiễm tính toán theo mô hình lan truyền của Sutton 

(µg/m3); 
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C0: Nồng độ chất ô nhiễm từ kết quả phân tích hiện trạng môi trường nền tại 

khu vực Dự án (kết quả đo lớn nhất thể hiện chi tiết tại Chương 2 báo cáo). 

Bảng 4-3. Dự báo chất lượng môi trường không khí giai đoạn hoạt động 

 

Nhận xét: Kết hợp với hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh 

khu vực thực hiện Dự án đã phân tích tại Chương 2 có thể đánh giá: hoạt động vận 

chuyển nguyên, vật liệu, hoá chất phục vụ sản xuất, sản phẩm của dự án đi tiêu thụ và 

hoạt động đi lại của CBCNV sẽ làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không 

khí. Tuy nhiên, mức độ gia tăng nhỏ, nồng độ các chất ô nhiễm vẫn nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

môi trường không khí xung quanh.  

- Phạm vi tác động: Môi trường không khí trên các tuyến đường vận tải chính 

của Dự án (Đường QL5, đường huyện lộ 198B, các tuyến đường nội bộ KCN…) và 

khuôn viên sân, đường nội bộ của Dự án. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV làm việc tại Dự án; người tham gia lưu 

thông và người dân sinh sống dọc các tuyến vận tải của Dự án.   

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

b2. Đối với bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất  

 Đối với bụi giấy phát sinh từ các công đoạn cắt tấm, bế hộp, nhập nguyên 

vật liệu,....  

Quá trình gia công, sản xuất bao bì giấy hầu như các công đoạn đều phát thải 

bụi giấy, tuy nhiên điển hình nhất là công đoạn cắt tấm theo quy cách sẽ phát sinh 

nhiều bụi nhất, còn các công đoạn khác có phát sinh bụi nhưng không đáng kể. Kích 

thước bụi rất nhỏ khoảng từ 2 – 20mm nên rất dễ phát tán trong không khí. 

Khoảng cách x (m) 
C(x,z) (μg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO 

5 135,084 58,248 50,720 5.669,852 

10 134,54 58,111 50,322 5.576,015 

15 134,405 58,077 50,223 5.552,617 

20 134,340 58,060 50,176 5.541,389 

25 134,300 58,051 50,147 5.534,614 

30 134,274 58,044 50,127 5.530,011 

35 134,254 58,039 50,113 5.526,648 

40 134,239 58,035 50,102 5.524,066 

45 134,228 58,032 50,093 5.522,012 

50 134,218 58,030 50,086 5.520,333 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
300 350 200 30.000 
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Dựa trên các hệ số ô nhiễm bụi trong công nghệ sản xuất các sản phẩm bao bì 

giấy của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thì hệ số ô nhiễm bụi của các khâu sản 

xuất trong công nghệ sản xuất bao bì giấy cụ thể như sau: 

Bảng 4-4. Hệ số ô nhiễm bụi trong công nghệ sản xuất bao bì giấy 

STT Công đoạn Hệ số ô nhiễm 

1 Cắt tấm và bốc xếp giấy 0,0087 kg/tấn giấy 

2 Bế hộp, ép lề (dập ghim) 0,0013 kg/tấn giấy 

[Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993)] 

Kích thước bụi rất nhỏ khoảng từ 2 – 20mm nên rất dễ phát tán trong không khí. 

Tùy từng công đoạn bụi giấy được sinh ra với nhiều loại kích thước khác nhau. Công 

đoạn gia công cắt lượng bụi sinh ra phần lớn đây là bụi có kích thước nhỏ, thường từ 2 

– 20 µm cho nên dễ phân tán trong không khí. Công đoạn bế hộp, do đây là công đoạn 

gia công hoàn thiện sản phẩm chủ yếu sinh ra các hạt bụi giấy có kích thước lớn có khi 

tới hàng ngàn µm. 

Tính toán tải lượng phát sinh:  

 + Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình sản xuất gia công bao bì: 

 Dựa trên hệ số ô nhiễm bụi trong công nghệ sản xuất các sản phẩm bao bì giấy 

của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) và căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế của 

Nhà máy sản xuất bao bì giấy carton của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long 

tại KCN Phúc Yên, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (có hoạt động sản xuất tương 

tự với Dự án), cho thấy lượng bụi giấy phát sinh từ các công đoạn gia công, sản xuất 

bao bì giấy như cắt tấm, bế hộp, dập ghim,... chiếm khoảng 0,001% lượng nguyên liệu 

đầu vào sản xuất kết cấu thép. Với lượng nguyên liệu giấy thành phẩm sử dụng cho 

hoạt động sản xuất tại nhà máy khoảng 31.500 tấn/năm. 

Tải lượng bụi kim loại = 0,001% x 31.500 (tấn/năm) = 0,315 (Tấn/năm)  

 Dự án hoạt động dự kiến 300 ngày/năm, ngày làm 01 ca, mỗi ca 8 tiếng. Vậy 

nên lượng bụi phát sinh tính theo giờ là:  

315 : (300 x 8) = 0,0875 (kg/giờ) = 131,25 (mg/giờ) 

 Ước tính diện tích khu vực đặt máy cắt tấm, máy bế hộp,… tại khu vực sản xuất 

bao bì là 1.000 m2 (Công ty dự kiến bố trí lắp đặt dây chuyền sản xuất các sản phẩm 

bao bì tại khu nhà xưởng thuộc lô CN1-4 có diện tích xây dựng là 6.672,2m2), chiều 

cao công nhân làm việc tại các công đoạn sản xuất này ước tính khoảng 1,65m; giả sử 

điều kiện vi khí hậu trong khu vực sản xuất ổn định, các chất thải không tự phân hủy, 

khi đó nồng độ bụi phát sinh từ các công đoạn gia công cơ khí như sau: 

Cbụi = 131,25 (mg/giờ) : (1.000m2 x 1,65m) = 0,075 (mg/m3.giờ) 
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 So sánh với QCVN 02:2019/BYT thì giới hạn cho phép của nồng độ bụi vô cơ 

lơ lửng toàn phần là 8 mg/m3. Như vậy, nồng độ bụi phát sinh từ các công đoạn này 

thấp hơn nhiều lần giá trị giới hạn cho phép. 

Bên cạnh đó toàn bộ cán bộ, công nhân viên làm việc trong nhà máy đều được 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như quần áo, khẩu trang, kính mắt chuyên dụng,... khi 

tham gia hoạt động động sản xuất, đặc biệt là các công đoạn phát sinh nhiều bụi. Do 

đó, mức độ tác động của bụi giấy được giảm thiểu đáng kể. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

+ Ảnh hưởng của bụi giấy lơ lửng: 

Bụi tác động đến các tuyến nhờn làm da khô, phát sinh các bệnh về da. Đối với 

mắt, bụi bắn vào mắt gây kích thích màng tiếp hợp, viêm mi mắt sinh ra mộng mắt. 

Ngoài ra bụi có thể làm giảm thị lực mắt, bỏng giác mạc, thẩm chí gây mù mắt. Bụi 

kích thước nhỏ, sắc nhọn ban đầu gây viêm mũi, tiết nhiều niên dịch gây hít thở khó 

khăn, lâu ngày có thể gây teo mũi, giảm chức năng giữ lọc bụi, làm bệnh phổi nhiễm 

bụi dễ phát sinh. 

Đặc biệt là bụi giấy có kích thước nhỏ hơn 10 micrômet đây được gọi là bụi 

phổi, khi con người hít vào nó có thể đi thẳng vào phổi gây ung thư phổi. Những hạt 

có kích thước nhỏ hơn 1 micrômet có thể di chuyển như các khí hô hấp gây tắc nghẽn 

mạch máu, có thể làm tăng bệnh cấp, mãn tính của hệ hô hấp. 

Ngoài ra, bụi giấy còn là tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí 

nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh. 

- Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu là CBCNV đang làm việc tại Dự án và các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh lân cận; môi trường không khí xung quanh (đặc biệt là khu 

vực nằm cuối các hướng gió chủ đạo) 

- Mức độ tác động: Trung bình; 

- Phạm vi tác động: Cục bộ trong phạm vi các xưởng sản xuất. 

- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của nhà máy. 

 Đối với hơi hữu cơ từ quá trình in nhãn mác  

Hoạt động sản xuất của Dự án có phát sinh mùi, hơi dung môi từ công đoạn in 

và vệ sinh bản in. Thành phần của mực in bao gồm: Styrene, acrylic solution, 

methyethanoa mine, polypropylene glycol, acrylic copolymer, nước... Theo tổ chức Y 

tế thế giới (WHO) thì hệ số phát thải khí thải - định mức phát thải hơi dung môi 

(Styren) phát sinh trong quá trình sử dụng mực in là 0,015% về khối lượng (Nguồn: 

Air emission inventories and controls, WHO, 1993: trang 3-15).  

Theo tính toán tại Chương 1, khi Dự án đi vào hoạt động ổn định, khối lượng 

mực in sử dụng tại Dự án khoảng 6.856,5 kg/năm, tương đương khoảng 571,455 

kg/tháng (hay 21,975 kg/ngày). 
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Ước tính lượng VOC phát sinh ra ngoài môi trường khoảng 0,015% lượng 

nguyên liệu mực in. Tải lượng hơi VOC (Styren) phát sinh ra môi trường là: 

0,015%  x 21,975 kg/ngày = 0,0033 (kg/ngày) 

Nồng độ hơi dung môi do hoạt động in và làm sạch bản in tạo ra trong không 

khí (khu vực nhà xưởng bố trí dây chuyền in) là: 

Nồng độ (mg/m3) =   {tải lượng (kg/h) x 106}/ 8/V (1) 

Trong đó:  

S = 200 m2 :  Diện tích nhà xưởng chịu tác động 

H = 1,65 m : Chiều cao chịu tác động (chiều cao trung bình của công nhân) 

V = S x H (m3) : V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án  

H : Thời gian làm việc trong 8h/ngày 

Thay vào công thức (1) ta có: CVOC (mg/m3) = 0,11761 (mg/m3). Lượng hơi 

VOC phát sinh không lớn (so với Quyết định 3733:2002/BYT thì giới hạn cho phép 

của của Styren là 85 mg/m3). Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng môi trường và đảm 

bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu phù hợp (khu vực nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, lắp đặt các hệ thống 

điều hòa trung tâm, thông trần vxung quanh nhà xưởng, đảm bảo không khí bên trong 

nhà xưởng được lọc và làm sạch liên tục) nên mức độ tác động sẽ được giảm thiểu 

đáng kể. 

Bên cạnh đó, báo cáo tham khảo kết quả phân tích tại khu vực in của Công ty 

TNHH Bao bì giấy Nam Long có nhà máy đặt tại KP Long Khánh, phường Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Bảng 4-5. Kết quả đo đạc chất lượng KK tại khu vực in của Công ty TNHH Bao 

bì giấy Nam Long tại P.Long Khánh, P Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên 

STT Thông số Đơn vị Kết quả TCVS 3733 : 2002/QĐ-BYT 

1 Bụi mg/m3 0,012 8 

2 SO2 mg/m3 0,039 10 

3 NO2 mg/m3 0,046 10 

4 CO mg/m3 3,39 40 

5 VOCs mg/m3 0,102 - 

Nguồn: Công ty TNHH Bao bì giấy Nam Long tại KP Long Khánh, P Tân Phước 

Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương 
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Nhận xét: Từ bảng 4-5, ta có thể thấy rằng chất lượng không khí khu vực tại 

khu vực in của Công ty TNHH Bao bì giấy Nam Long có nhà máy đặt tại KP Long 

Khánh, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đều đạt tiêu 

chuẩn cho phép trong khu vực sản xuất TCVS 3733:2002/QĐ-BYT. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

- Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực 

in nhãn mác. 

 Đối với bụi khí thải từ hoạt động của lò hơi  

- Nguồn phát sinh: 

Quá trình cấp nhiệt cho lò hơi cần sử dụng một lượng lớn củi, gỗ,... làm nguyên 

liệu lò đốt. Các loại vật liệu này trong thành phần của chúng cơ bản là xenluloza (40-

50%), hemixenluloza (15-25%), lignin (15-30%), trong cấu trúc của các thành phần 

này chỉ gồm Cacbon, Hidro và Oxy. Do vậy khi đôt cháy nguyên liệu khí sinh ra chủ 

yếu là CO2, nước, tro bụi bay theo dòng khí. 

Công ty dự kiến lắp đặt 01 lò hơi 6 tấn (sử dụng nguyên liệu là củi, gỗ). Trong 

trường hợp không áp dụng biện pháp xử lý bụi, khí thải tại lò hơi, nồng độ bụi, khí thải 

phát sinh được tính toán như sau: 

Nhiệt trị của củi gỗ tính theo công thức: 

Qp = 81.Cp + 246.Hp - 26.(Op  - SP) - 6.W 

     = 81.39,6 +246.5,2 - 26.(34,4 - 0) - 6.20 = 5.261,2 Kcal/kg nhiên liệu 

Nhiên liệu có Qsd = 4.385 Kcal/kg nhiên liệu 

Nhiệt lượng cần cung cấp trong 1h là: 

Qh = 6 tấn/h x 4.385.000 Kcal/tấn = 24.770.000 Kcal/h 

Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1h là: 

B = 
Qh

Qp
  = 4.708 (kg/h) 

Bảng 4-6. Tính toán các thông số ô nhiễm trong khí thải lò hơi đốt củi, gỗ 

TT Đại lượng tính toán Công thức 
Ký hiệu 

m3/kg NL 

1 
Lượng không khí khô lí thuyết 

cần cung cấp cho quá trình cháy 

Vo = 0.089*Cp+0.264*Hp 

- 0.0333*(Op-Sp) 
3,75 

2 

Lượng không khí ẩm lí thuyết 

cần cung cấp cho quá trình cháy 

d = 20 g/kg 

Va =(1+0.0016d)*Vo 3,87 
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3 

Lượng không khí ẩm thực tế với 

hệ số thừa không khí α = 1,2 - 

1,6 

Vt =α*Va 4,64 

4 

Lượng SO2 trong sản phẩm cháy  

với hệ số đốt cháy không hoàn 

toàn 

VSO2 =0.00683*Sp 0 

5 

Lượng CO trong sản phẩm cháy  

với hệ số đốt cháy không hoàn 

toàn η = 0,01 - 0,05 

VCO = 0.01865*Cp* η 0,01 

6 

Lượng CO2 trong sản phẩm cháy 

với hệ số đốt cháy không hoàn 

toàn η = 0,01 - 0,05 

VCO2 = 0.01853*Cp*(1- η) 0,72 

7 
Lượng hơi nước trong sản phẩm 

cháy 

VH2O = 0.111*Hp + 

0.0124*Wp + 0.0016*d*Vt 
0,97 

8 Lượng N2 trong sản phẩm cháy VN2 = 0.008*Np+0.79*Vt 3,67 

9 Lượng O2 trong sản phẩm cháy VO2 =0.21*( α-1)*Va 0,16 

 

10 

Lượng NOx trong sản phẩm cháy 

(xem như NO2) 
MNO2 = 3,953.10-8.(B.Qp)1,18 22,52 

Quy đổi ra m3 tiêu chuẩn/kg 

nhiên liệu NO2 = 2,054 kg/m3 
VNO2 =  

MNO2

B.NO2

 2,2.10-3 

Lượng N2 tham gia phản ứng 

NO2 
VN2 = 0,5.VNO2 1,1.10-3 

Lượng O2 tham gia phản ứng 

NO2 
VO2 = VNO2 2,2.10-3 

11 

Lượng sản phẩm cháy tổng cộng 

có trong khói thải khi đốt 1kg 

củi/gỗ 

Vspc = VSO2 + VCO + VCO2 + 

VH2O   + VN2  + VO2 + VNO2 - 

VN2 (NO2) - VO2(NO2) 

5,53 

 

Thể tích sản phẩm cháy của 1 lò đốt là VSPC = 5,53 m3/h 

Lưu lượng khí thải từ một lò hơi đốt mẩu gỗ được tính theo công thức: 

LT = 
VSPC.B

3600
  

Thay số vào công thức trên, ta tính được lưu lượng khí thải từ lò hơi đốt củi gỗ: 

L= 7,677 m3/s (tương đương 27,64 m3/giờ ~28 m3/giờ). 

Bảng 4-7. Tải lượng các chất ô nhiễm do đốt cháy nhiên liệu củi gỗ 

TT Đại lượng tính Công thức Kết quả (g/s) 

1 
Tải lượng SO2 với 

SO2 = 2,926 kg/m3 chuẩn 
MSO2 = 

103.VSO2.B.SO2

3600
 0 
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2 
Tải lượng CO với 

CO = 1,25 kg/m3 chuẩn 
MCO =   

103.VCO.B.CO

3600
  11,1 

3 
Tải lượng CO2 với 

CO2 = 1,977 kg/m3 chuẩn 
MCO2 = 

103.VCO2.B.CO2

3600
 1977 

4 Tải lượng NO2 MNO2 =
103.MNO2

3600
  6,25 

5 Tải lượng bụi với a = 0,5 Mbụi = 
10.a.Ap.B

3600
  3,33 

Bảng 4-8. Nồng độ các chất độc hại trong khói thải lò hơi đốt củi gỗ 

TT Đại lượng tính Công thức Kết quả (g/m3) Kết quả (mg/m3) 

1 Nồng độ SO2 CSO2 =  MSO2/LT 0 0 

2 Nồng độ CO CCO = MCO/LT 0,932 932 

3 Nồng độ CO2 CCO2 = MCO2/LT 166,134 166134 

4 Nồng độ NO2 CNO2 = MNO2/LT 0,525 525 

5 Nồng độ bụi Cbụi = Mbụi/LT 0,279 279 

Bảng 4-9. So sánh tiêu chuẩn khí thải 

TT Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ tính 

toán 

Quy chuẩn so sánh 

Cmax = C.Kp.Kv (mg/l) 

Kết luận 

1 SO2 0 400 Không xử lý 

2 CO 932 800 Phải xử lý 

3 CO2 166.134 - Không xử lý 

4 NOx 525 680 Không xử lý 

5 Bụi 279 160 Phải xử lý 

[C là nồng độ theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B), Kp = 1,0, Kv =0,8] 

+ Đánh giá tác động: 

Như vậy, theo kết quả tính toán tại bảng trên, khí thải từ lò hơi đốt củi/gỗ bao 

gồm bụi, CO, NOx. Tuy nhiên nồng độ NOx phát thải nằm dưới mức quy chuẩn cho 

phép nên không phải thực hiện xử lý đối với nhóm khí này. Bên cạnh đó, nồng độ 

CO và Bụi theo tính toán vượt GHCP theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B lần lượt 

là 1,165 và 1,74 lần do đó bắt buộc Công ty phải áp dụng các biện pháp xử lý khí 

thải lò hơi của nhà máy khi dự án đi vào hoạt động. 
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 Trong trường hợp áp dụng biện pháp xử lý như (như đề xuất tại mục 4.2.2) thì 

lượng bụi, khí thải phát sinh dự báo sẽ nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B. 

Để đánh giá tác động của khí thải lò đốt một cách cụ thể nhất trong trường hợp 

không áp dụng biện pháp xử lý, ta sử dụng mô hình Gauss tính toán lan truyền các chất 

ô nhiễm trong không khí từ điểm phát thải của nhà máy. 

Mô hình GAUSS được được lập trình trên máy tính, dùng ngôn ngữ Pascal để 

nhập dữ liệu, được áp dụng để xác định nồng độ của chất độc hay bụi nhẹ trong môi 

trường không khí. 

Các tham số đầu vào để tính toán bao gồm: 

+ Độ cao của ống khói (h)   : 15 m 

+ Tốc độ phụt của ống khói (vs = m/s) : m/s 

+ Đường kính ống khói (d)   : 0,375 m 

+ Tải lượng chất ô nhiễm ống khói (Qm): CO: 11,1 g/s;  Bụi: 3,33 g/s 

+ Nhiệt dung đẳng áp của không khí (Cps):  0,24 

+ Nhiệt độ nguồn (Ts)   : 1500C 

+ Nhiệt độ không khí (Tkk)   : 300C 

+ Tốc độ gió ở độ cao 10 - 20 m  : 3 m/s 

+ Khoảng cách theo trục x   : 100 m 

+ Khoảng cách theo trục y   : 100 m 

Kết quả chạy mô hình như sau: 

 

Hình 4-1. Đồ thị biểu diễn phát tán khí CO trong khói lò đốt theo khoảng cách 
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Hình 4-2. Đồ thị biểu diễn phát tán bụi trong khói thải lò đốt theo khoảng cách 
 

Qua kết quả chạy mô hình cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm tại các lò đốt đạt 

cực đại (Cmax (CO) = 0,37 mg/m3 và Cmax (bụi) = 0,105 mg/m3) tại cùng vị trí cách 

chân ống khói khoảng 200m xuôi theo chiều gió. 

Mức độ tác động: Lớn, thường xuyên. 

Phạm vi, đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí xung quanh nhà máy, 

cán bộ, công nhân viên làm việc trực tiếp tại nhà máy và các công ty lân cận như: 

Công ty TNHH New Best Wire Việt Nam, Công ty TNHH Vân Hồ, Công ty TNHH 

Nakano Industrial Việt Nam,…. 

Trường hợp áp dụng biện pháp xử lý như nêu tại (mục 4.2.2) thì lượng bụi, khí 

thải phát sinh dự báo sẽ nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B nên tác động của bụi và khí thải phát sinh từ lò hơi đến môi trường không xung 

quanh được giảm thiểu đáng kể. 

  b2. Đối với bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Khi mất điện lưới, nhà máy sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng công suất 1.500 

KVA để đề phòng lúc mất điện, tổng mức tiêu thụ dầu DO là khoảng 344 lít/giờ. 

Do sử dụng nguyên liệu là dầu DO nên khí thải máy phát điện chứa nhiều chất 

ô nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO, VOC. 

Với lượng dầu tiêu thụ khoảng 344 lít/giờ tương ứng với 0,275 tấn/giờ (trọng 

lượng của dầu DO là 0,8 kg/lít). Sử dụng các hệ số đánh giá nhanh của WHO tính 

được lượng ô nhiễm phát sinh do quá trình đốt dầu DO trong bảng sau: 

Bảng 4-10. Lượng ô nhiễm phát sinh do quá trình đốt dầu DO 

Thông số ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn dầu) 

(*) 

Tải lượng ô 

nhiễm (kg/giờ) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp=1,0, 

Kv=0,8 (mg/Nm3) 
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Thông số ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn dầu) 

(*) 

Tải lượng ô 

nhiễm (kg/giờ) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp=1,0, 

Kv=0,8 (mg/Nm3) 

Bụi 0,94 0,26 25,78 160 

SO2 18S 0,0025 24,71 400 

CO 0,05 0,014 1,37 800 

NOx 11,8 3,245 324,01 680 

VOC 0,24 0,066 6,59 - 

(*): WHO, Rapid inventory technique in environment control, 1993 

Kết quả ở bảng trên cho thấy, nồng độ tất cả các chất ô nhiễm cơ bản trong khí 

thải máy phát điện đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT - 

Cột B). Mặt khác, lượng khí thải này phát sinh không thường xuyên và chủ Dự án sẽ 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu nên tác động là không lớn. 

Mức độ tác động: Thấp.  

Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

b3. Mùi hôi từ khu vực tập kết CTRSH, khu vực xử lý nước thải  

Tại khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ 

thích hợp, hoạt động của các vi sinh vật khi phân hủy kỵ khí các thành phần hữu cơ sẽ 

phát sinh mùi và tạo thành các chất khí như NH3, H2S, CH4… Các khí thải chủ yếu là 

H2S, CH4,... có mùi hôi thối, gây ô nhiễm tại khu vực nếu như không có các biện pháp 

quản lý chất thải rắn hợp lý. Ngoài ra, chất thải rắn nếu không được vận chuyển hàng 

ngày, đặc biệt là trong mùa hè sẽ làm phát tán mùi khó chịu, tác động tới hoạt động sản 

xuất và sinh hoạt của công nhân làm việc trong Nhà máy, đến hoạt động sản xuất và sức 

khỏe của cán bộ, công nhân viên làm việc tại các nhà máy lân cận. Lượng khí này rất 

khó tính toán được nên khi dự án đi vào hoạt động Chủ dự án sẽ xây dựng phương án 

lưu giữ và quản lý chất thải hợp lý để hạn chế mùi phát sinh ra môi trường. 

Khu xử lý nước thải tập trung của Dự án còn phát sinh các sol khí sinh học, các 

sol khí này có thể phát tán theo chiều gió thổi với khoảng cách vài chục mét. Trong sol 

khí thường gặp các loại vi khuẩn như: E.Coli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột, nấm 

mốc,... chúng có thể là những mầm gây bệnh hoặc là nguyên nhân gây những dị ứng 

qua đường hô hấp. 

Mức độ tác động: Thấp.  

Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

4.2.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động do nước thải 

a. Nguồn phát sinh nước thải 

 Nước thải sinh hoạt: 
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 - Phát sinh từ hoạt động ăn uống, vệ sinh, và rửa tay chân của cán bộ, công nhân 

viên trong Công ty. 

 - Thành phần: Hàm lượng BOD5, TSS, dầu mỡ, amoni và coliform cao. 

 Nước thải sản xuất: 

Phát sinh từ các hoạt động sản xuất của Công ty: 

- Nước thải từ công đoạn vệ sinh khay mực in, vệ sinh máy dán keo trong công 

đoạn bồi giấy của quy trình sản xuất hộp carton; vệ sinh máy pha keo. Thành phần: Độ 

màu, các chất rắn lơ lửng, BOD5, COD ... cao. 

 - Nước thải phát sinh từ hệ thống làm mát nhà xưởng, thành phần chủ yếu chứa 

cặn lơ lửng. 

- Nước thải phát sinh từ HTXL khí thải lò hơi. Thành phần gồm: Cặn lơ lửng và 

các chất ô nhiễm hòa tan. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải 

* Đối với nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động: 

Theo tính toán tại Chương 1, lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của 

cán bộ, công nhân lao động trong Công ty khoảng 10,4 m3/ngày.đêm. Nước thải sinh 

hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp (Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 39 Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải), 

thì tổng lượng nước thải phát sinh là 10,4 m3/ngày.đêm. 

Thành phần trong nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu các chất cặn bã, chất rắn lơ 

lửng, các hợp chất hữu cơ (COD và BOD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh.  

Hàm lượng các chất ô nhiễm (trường hợp không có biện pháp xử lý) được trình bày 

trong bảng dưới đây:  

Bảng 4-11. Hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị 

1 BOD5 g/người/ngày 45 ÷ 54 

2 COD g/người/ngày 72 ÷ 102 

3 TSS g/người/ngày 70 ÷ 145 

4 Tổng N g/người/ngày 6 ÷ 12 

5 Tổng P g/người/ngày 0,8 ÷ 4,0 

6 Amoni g/người/ngày 2,4 ÷ 4,8 

7 Tổng Coliform* MPN/100ml 106 ÷ 109 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

(*): Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003 
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Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh 

trong giai đoạn vận hành Dự án được trình bày ở Bảng 4-11 dưới đây: 

Bảng 4-12. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

(Tính toán cho 160 người) 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Giá trị 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

Tiêu chuẩn 

đấu nối của 

KCN Minh 

Quang [4] 

1 BOD5 45 ÷ 54 7.200 ÷ 8.640 692,3÷ 830,8 50 

2 COD 72 ÷ 102 11.520 ÷ 16.320 1.108 ÷ 1.569 150 

3 TSS 70 ÷ 145 11.200 ÷ 23.200 1.077 ÷ 2.231 100 

4 Tổng N 6 ÷ 12 960 ÷ 1.920 92,3 ÷ 184,6 40 

5 Tổng P 0,8 ÷ 4,0 128 ÷ 640 12,3 ÷ 61,5 6 

6 Amoni 2,4 ÷ 4,8 384 ÷ 768 36,9 ÷ 73,9 10 

7 Coliform 
106÷109 

(MPN/100ml) 
108 ÷ 1011 

10,4.106 ÷ 

10,4.109 5.000 

 

Từ bảng trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi 

chưa xử lý đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Nếu như lượng nước này xả thải 

trực tiếp sẽ góp phần gia tăng các tác nhân gây ô nhiễm và tăng áp lực xử lý đối với 

HTXLNT tập trung của KCN Minh Quang. Từ đó, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của 

hệ thống. 

+ Mức độ tác động: Trung bình 

 + Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

* Đối với nước thải công nghiệp từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị phục 

vụ sản xuất (vệ sinh khay mực in, vệ sinh máy dán keo, máy pha keo): 

Theo tính toán tại Chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho quá trình vệ sinh máy 

móc, thiết bị phục vụ sản xuất là khoảng 8 m3/ngày.đêm. Nước thải sản xuất được tính 

bằng 80% lượng nước cấp (Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-

CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) và lượng nước 

thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị phát sinh là 6,4 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, 

đây là nước vệ sinh máy móc, thiết bị nên ước tính phát sinh chiếm 100% nước cấp là 

8 m3/ngày.đêm. 

Trong nước thải của quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất (vệ 

sinh khay mực in, vệ sinh máy dán keo, vệ sinh máy pha keo) có thành phần ô nhiễm 

                                              
[4] Tiêu chuẩn đấu nối của KCN Minh Quang 
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như: Độ màu, các chất rắn lơ lửng, BOD5, COD,... cao và một số kim loại nặng như: 

Cu, Pb, Cd là các thông số ô nhiễm chủ yếu. Nếu không được xử lý đạt quy chuẩn 

trước khi xả thải ra ngoài môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn 

tiếp nhận và đời sống của các sinh vật thủy sinh.  

Báo cáo tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải từ quá trình vệ sinh 

máy in, máy dán keo, pha keo từ các công ty sản xuất bìa carton cùng loại (Công ty 

TNHH Bao bì giấy Nam Long tại KP Long Khánh, phường Tân Phước Khánh, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có quy trình công nghệ sản xuất và nhu cầu sử dụng mực 

in cũng như sản phẩm tương tự) thì nồng độ đặc trưng của nước thải loại này có thể 

tham khảo như bảng sau: 

Bảng 4-13. Nồng độ đặc trưng của nước thải vệ sinh máy in, máy dán keo 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
Nồng độ 

Tiêu chuẩn nước thải 

đầu vào của KCN Nam 

Tân Uyên mở rộng 

Tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN Minh 

Quang 

1 pH - 5,8 5,5 – 9 5,5 - 9 

2 Màu Pt/Co 1.200 150 150 

3 COD mg/l 2.300 150 150 

4 BOD5 mg/l 800 50 50 

5 TSS mg/l 2.815  100 100 

6 T-N mg/l 71  40 40 

7 T-P mg/l 18,6 6 6 

               (Nguồn: Nước thải vệ sinh máy in, máy dán keo, pha keo đầu vào của Công ty 

TNHH Bao bì giấy Nam Long) 

Căn cứ vào nồng độ nước thải vệ sinh máy in, máy dán keo, pha keo đầu vào 

như tham khảo ở trên cho thấy hầu hết nồng độ các chất có trong nước thải đều vượt 

giới hạn đấu nối nước thải của KCN Minh Quang. Sở dĩ tổng nitơ và tổng photpho 

trong nước thải vệ sinh máy in cao là do trong thành phần mực in có chứa các chất tạo 

màu (thông thường sử dụng các loại bột màu tan trong nước) và dầu liên kết (dầu liên 

kết là hỗn hợp của một hoặc một vài loại nhựa hòa tan trong dung môi không bay hơi). 

Với thành phần của mực là những hợp chất hữu cơ cho nên làm cho thành phần của 

nước thải có nồng độ T-N, T-P cao. Nước thải loại này nếu không được xử lý mà thải 

trực tiếp vào cống thoát nước thải của KCN thì sẽ làm cho cống có thể bị tắc nghẽn, 

ngăn cản dòng chảy của nước thải và ảnh hướng đến nhà máy xử lý nước thải của 

KCN Minh Quang. Do đó, công ty sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải vệ sinh máy 

in, sau khi xử lý đạt Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN sẽ đấu nối về nhà máy 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GPMT DỰ ÁN NHÀ MÁY BAO BÌ CARTON TẠI HƯNG YÊN 

Địa điểm: KCN Minh Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên            56 

XLNT tập trung của KCN. Nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi 

thải ra môi trường. 

- Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong nước thải của dự án như sau: 

+ Tổng lượng chất thải rắn lơ lửng và hòa tan đều cao hơn quy định. Trong đó 

có nhiều chất độc hại: Các chất hoạt động bề mặt, đặc biệt là các loại muốn hòa tan với 

nồng độ cao đủ khả năng tiêu diệt các loại vi sinh vật. 

+ Các chất khử có trong nước thải làm giảm đáng kể DO trong nước; 

+ Màu nước thải với nồng độ cao làm giảm tính thẩm mỹ và ngăn cản các quá 

trình quang hợp của các vi sinh vật trong nước. Đặc biệt là nước thải có màu đậm cản 

trở hấp thụ oxy và bức xạ mặt trời, ảnh hưởng đến hô hấp và sinh trưởng của quần thể 

các loài sinh vật thủy sinh khác. 

- Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Minh 

Quang. 

- Mức độ tác động: Lớn (trong trường hợp không được xử lý). 

- Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

* Đối với nước thải từ hệ thống làm mát không khí nhà xưởng: 

Ở đầu mỗi nhà xưởng có lắp đặt hệ thống điều hòa Cooling Pad bao gồm các 

màng trao đổi nhiệt dạng vân lượn sóng cùng hệ thống cấp nước và quạt hút. Nước 

được bơm lên các tấm làm mát hoặc máy làm mát nhờ hệ thống máy bơm và ống PVC 

sau đó chảy xuống hố lắng ở phía dưới để lắng cặn và tuần hoàn lại mà không thải ra 

môi trường. Hàng ngày, Chủ đầu tư sẽ bổ sung lượng nước thất thoát do bốc hơi nên 

không gây tác động đến môi trường. 

* Đối với nước thải từ HTXL bụi, khí thải lò hơi: 

Báo cáo tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải từ quá trình hấp thụ 

khí thải lò hơi từ các công ty sản xuất bìa carton cùng loại (Công ty TNHH Bao bì giấy 

Nam Long tại KP Long Khánh, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. Đặc trưng của thành phần nước thải từ quá trình xử lý khí thải lò hơi đốt củi 

gồm có các chất gây ô nhiễm chính theo bảng sau: 

Bảng 4-14. Nồng độ các chỉ tiêu đặc trưng trong nước thải xử lý khí thải lò hơi 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ 

trung bình 

Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của 

KCN Nam Tân Uyên mở rộng 

1 pH - 6-7 5,5-9 

2 COD mg/lít 175 150 
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3 SS mg/lít 425 100 

4 Màu mg/lít 125 150 

(Nguồn: Chuyên đề “Lò hơi và các vấn đề đi kèm”- Th.s Nguyễn Thu Nga) 

Nhận xét: Theo bảng tham khảo ở trên thì nước thải từ quá trình hấp thụ khí 

thải lò hơi đốt củi của công ty có chỉ tiêu SS, COD vượt Tiêu chuẩn đấu nối nước thải 

vào KCN Nam Tân Uyên mở rộng. Do đó, công ty sẽ có các giải pháp khắc phục để 

đảm bảo nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN.  

- Mức độ tác động: Lớn. 

- Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

4.2.1.1.3. Tác động của nước mưa chảy tràn 

 Nguồn phát sinh và thành phần 

Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh do trời mưa, có lưu lượng phụ thuộc vào 

chế độ khí hậu khu vực. Thực chất nước mưa không phải là nước thải, tuy nhiên trong 

quá trình chảy tràn, nước mưa cuốn theo các tạp chất trên bề mặt đất dẫn đến gây ô 

nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng. 

  Đánh giá, dự báo tác động  

Trong giai đoạn vận hành dự án thì φ = 0,95. Áp dụng tương tự giai đoạn thi 

công xây dựng, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án giai đoạn vận hành như 

sau: 

Q = 365 x 0,95 x 2,0367 = 706,23 (l/s) 

Hiện tại, các đơn vị cho thuê nhà xưởng đã xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ 

thống cống rãnh và hố ga để thu gom và thoát nước mưa chảy tràn. Tuy nhiên, nếu các 

chất thải từ quá trình vận hành Dự án không được thu gom, quản lý tốt sẽ bị cuốn theo 

nước mưa có thể gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước của Dự án, dẫn đến ngập úng cục 

bộ, làm gia tăng độ đục nguồn nước tiếp nhận. 

Mức độ tác động: Thấp. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào công tác, thu gom, quản 

lý và xử lý chất thải của Công ty.  

Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

4.2.1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động do CTR, CTNH: 

  Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày của CBCNV làm việc tại Công ty có thành 

phần chủ yếu là thức ăn thừa, gốc rau, vỏ củ quả, túi nilông, giấy vụn, bao gói thức ăn 

thừa,... Chất thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ 
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phân huỷ (trừ bao bì, nylon).  Theo ước tính, hệ số thải rác khoảng 0,5 kg/người.ngày 

[Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Chất thải rắn]. Vậy lượng chất thải 

rắn sinh hoạt được ước tính như sau: 

Cán bộ công nhân viên của Nhà máy có 160 người: 

QSH = 160 x 0,5 = 80 (kg/ngày.đêm) 

Thành phần chính là các loại chất hữu cơ dễ bị phân hủy, thức ăn thừa,giấy vụn, 

vỏ nilong,... Theo số liệu thống kê, thành phần của rác thải sinh hoạt có khoảng 60% 

chất hữu cơ, 40% chất vô cơ. Chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý 

hàng ngày sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, làm mất cảnh quan môi trường khu vực. Cụ 

thể như sau : các loại bao gói, túi nilong đựng đồ ăn, thức uống của công nhân là 

những chất thải khó phân hủy khi chúng tồn tại trong đất, một số đồ ăn thừa phân hủy 

tạo ra mùi hôi thối và nước rỉ rác gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước, không khí. 

Do đó, chất thải rắn sinh hoạt cần phải được thu gom và xử lý đảm bảo hợp vệ sinh 

môi trường. 

- Ngoài ra, còn có bùn (dạng lỏng) từ bể phốt. Thành phần của bùn thải này chủ 

yếu là nước (chiếm tới ~85%, do thiết bị vệ sinh cần nước để hút lôi cuốn các cặn bẩn 

khác) ngoài ra là các chất thải khác (có hàm lượng nhỏ hơn 15%) bao gồm các loại cặn 

được phân hủy từ phân và giấy vệ sinh, ...  

Thể tích phần bùn: 

Wb = (a.N.T2.C) : 1.000  

(Nguồn: Giáo trình đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh 

Hương) 

 Trong đó: 

 + a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người trong 01 ngày đêm (a = 0,4 – 0,5 

lít/ngày đêm). Chọn a = 0,4 lít/ngày đêm; 

+ N: Số công nhân viên của Dự án là 160 người. 

 + T2: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (thời gian gữa 2 lần hút cặn) (T2=6 

– 12 tháng). Chọn T2 = 6 tháng = 180 ngày. 

 + C: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn 

khi hút cặn giúp cho quá trình lên men căn tươi tiếp theo được nhanh chóng và dễ 

dàng hơn, C = 1,2. 

 Suy ra, thể tích phần bùn: Giai đoạn vận hành ổn định:  

Wb2 = (0,4 x 160 x 180 x 1,2) : 1.000 = 13,824 (m3) 

 Với giả thiết, trọng lượng bùn tươi là 1,05 kg/lít. 

  Khối lượng bùn từ bể phốt ước tính khoảng 14.515 kg/lần (tương đương 

14,515 m3/lần). 

Mức độ tác động: Thấp.  

Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 
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  Chất thải rắn công nghiệp 

* Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất: 

Đặc thù Dự án là sản xuất bao bì giấy nên chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh ở hầu hết các công đoạn như: Kiểm tra nguyên liệu, cắt tấm, bế hộp, 

ghim, dán, đóng gói… Thành phần chất thải chủ yếu gồm: Bìa carton hỏng, giấy vụn, 

ghim hỏng, túi nilon, bao bì đựng nguyên liệu phục vụ sản xuất không chứa thành 

phần nguy hại... Căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất thực tế của nhà máy tại 

KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và hoạt động của Nhà máy sản xuất bao bì carton của 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long tại KCN Phúc Yên, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc (có hoạt động sản xuất tương tự với dự án), ước tính tổng lượng chất 

thải công nghiệp thông thường và phế liệu thải phát sinh tại Dự án là 134.130 

kg/tháng. 

Bảng 4-15. Lượng chất thải rắn công nghiệp trong quá trình sản xuất 

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 
Vụn giấy; ghim hỏng, sản phẩm lỗi không 

chứa thành phần nguy hại  
Kg/tháng 125.010 

2 
CTR thông thường khác như: Bao bì thải, 

túi nilon thải,… 

Kg/tháng 
195 

3 
Tro bụi từ quá trình đốt củi gỗ cấp nhiệt cho 

lò hơi 

Kg/tháng 
8.775 

4 Bùn thải từ hệ thống lò hơi Kg/tháng 150 

 Tổng Kg/tháng 134.130 

Hầu hết các loại chất thải rắn văn phòng và chất thải rắn sản xuất thông thường 

phát sinh tại Dự án đều là những chất thải có khả năng tái chế. Do vậy, Công ty sẽ có 

biện pháp quản lý để tận thu các chất thải này để góp phần giảm thiểu những tác động 

xấu tới môi trường. Đối với chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh thường 

xuyên từ quá trình sản xuất nếu không được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng tới cảnh 

quan khu vực xung quanh Công ty, gây ô nhiễm môi trường. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

* Bùn thải từ HTXL khí thải lò hơi: 

Chất thải rắn phát sinh từ HTXL khí thải lò hơi: Khối lượng phát sinh ước tính 

khoảng 100 kg/tháng. 

Đây là các loại chất thải phát sinh không thường xuyên. Khi có nhu cầu nạo vét 

hoặc thay mới, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý 

theo quy định nên không gây tác động lớn đến môi trường. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GPMT DỰ ÁN NHÀ MÁY BAO BÌ CARTON TẠI HƯNG YÊN 

Địa điểm: KCN Minh Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên            60 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian vận hành Dự án.  

 Chất thải nguy hại: 

Căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất thực tế của nhà máy tại KCN Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh và hoạt động của Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty 

Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long tại KCN Phúc Yên, thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc (có hoạt động sản xuất tương tự với dự án), ước tính khối lượng CTNH phát 

sinh tại Dự án khi vận hành ổn định như sau: 

Bảng 4-16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

TT Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg/năm) 

1 
Hộp mực in thải, bao bì đựng mực in 

thải có thành phần nguy hại 
08 02 04 37,5 

2 Dầu mỡ thải 12 06 04 90 

3 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (đã 

chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 
12 06 05 1.440 

4 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 30 

5 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải 17 01 06 22,5 

6 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 450 

7 
Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy 

hại 
18 02 01 90 

8 
Dung dịch tẩy rửa thải chứa thành phần 

nguy hại 
17 08 03 562,5 

 Tổng số lượng   2.722,5 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh đều là những chất có mức độ độc hại cao, 

nếu không có biện pháp quản lý và kiểm soát tốt sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường 

xung quanh và sức khỏe, tính mạng của con người. Chất thải nguy hại rất khó phân 

huỷ trong môi trường tự nhiên, thời gian tồn lưu lâu và có khả năng tích luỹ nên 

thường gây tác động lâu dài, đồng thời cũng rất khó khắc phục khi xảy ra ô nhiễm và 

yêu cầu chi phí khắc phục rất cao. 

Chất thải nguy hại có thể theo nước mưa hòa tan vào nguồn nước mặt, tác động 

trực tiếp đến hệ động thực vật sống trong vùng nước mặt. Lượng chất thải nguy hại ở 

một nồng độ nhất định sẽ tiêu diệt các loài động thực vật thủy sinh như tôm, cua, cá,… 

sống trong nguồn nước bị ô nhiễm, từ đó làm suy giảm đa dạng sinh học. Ngoài ra, các 

chất độc hại có trong chất thải sẽ tích tụ vào cơ thể con người qua chuỗi thức ăn gây 

các bệnh nan y như ung thư, hoặc có thể gây nhiễm độc cấp tính dẫn đến tử vong. 

- Mức độ tác động: Lớn 

- Thời gian tác động: Thường kéo dài hơn thời gian hoạt động của Dự án. 
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4.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải: 

4.2.1.2.1. Tác động do tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ: 

a1/Tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh trong nhà xưởng sản xuất ở hầu hết các công đoạn nhưng 

chủ yếu ở công đoạn cắt tấm, bế hộp, dập ghim, ép giấy vụn thành kiện,…. Tuy nhiên, 

trong quá trình lắp đặt máy móc, công ty đã thực hiện lắp đặt đệm chống rung cho các 

dây chuyền, thiết bị có độ rung lớn, đồng thời khu vực nhà máy nằm trong phạm vi 

khu công nghiệp đã được quy hoạch nên chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao 

động trong nhà máy với mức độ tác động không đáng kể. 

Tiếng ồn phát sinh bên ngoài nhà máy là từ hoạt động giao thông và máy phát 

điện, độ ồn của các phương tiện, thiết bị này như sau: 

Bảng 4-17. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của Công ty 

STT Thiết bị Mức ồn (dBA) 
Cách nguồn ấm 

(m) 
Nguồn 

1 Xe tải vận chuyển 73,0 - 90,0 15 WHO,1993 

2 Máy phát điện 85 0 Nhà sản xuất 

QCVN 26:2010/BTNMT 70   

(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường Mỹ) 

Số liệu trên cho thấy tiếng ồn của dự án chỉ có tác động đối với công nhân trực 

tiếp sản xuất, khu dân cư gần dự án. Tuy nhiên đặc trưng tiếng ồn của dự án là không 

thường xuyên, chỉ diễn ra ở thời điểm nhất định: giờ làm việc của công nhân viên, thời 

gian vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, vì vậy tác động mức ồn do hoạt động giao 

thông tại dự án là kiểm soát được. 

a2/ Độ rung 

Trong quá trình vận hành của dự án nguồn phát sinh rung động chủ yếu từ hoạt 

động của máy phát điện và các phương tiện vận tải ra vào. 

Kết quả độ rung do các thiết bị được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng 4-18. Bảng dự báo mức độ rung động của các máy móc, thiết bị 

STT Loại máy móc 
Cách nguồn gây 

rung 10m 

Cách nguồn gây 

rung 30m 

Cách nguồn gây 

rung 60m 

1 Máy phát điện 82 72 62 

2 Xe vận chuyển 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thường, 6h - 21h): 70 bB 

(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường Mỹ) 
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Từ số liệu ở bảng trên cho thấy rung động tạo ra trong quá trình hoạt động của 

dự án chỉ có ảnh hưởng chủ yếu trong phạm vi dự án. Các khu vực cách xa nhà xưởng 

(>60m) tác động rung có thể bỏ qua. 

  a3/ Nhiệt độ từ công đoạn sử dụng lò hơi (cấp hơi, nhiệt cho công đoạn tạo 

sóng cho giấy) 

Để vận hành sản xuất, Dự án có trang bị 01 lò hơi cấp nhiệt cho sản xuất. Vì 

vậy, khu vực lò hơi, tạo sóng là những khu vực có nhiệt lượng cao hơn các vị trí khác. 

Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng về sinh lý: mất nhiều mồ hôi, mất một lượng lớn các loại 

muối khoáng: các ion K+, Ca++, Na+,... Nhiệt độ cao cũng làm cho tim phải làm việc 

nhiều hơn, chức năng của hệ thần kinh trung ương và thận cũng bị ảnh hưởng, tỷ lệ 

mắc bệnh cao hơn so với làm việc trong môi trường bình thường, ví dụ: bệnh tiêu hoá 

chiếm tới 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da chiếm tới 6,3% so với tỷ lệ 1,6%. Ngoài ra, 

còn các triệu trứng nguy cấp như say nóng và choáng. 

Theo thực tế sản xuất của nhà máy tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho 

thấy, tác động do nhiệt độ đến môi trường xung quanh không lớn do hệ thống lò hơi 

được nhà sản xuất thiết kế hệ thống bảo ôn nhiệt để hạn chế phát tán nhiệt ra môi 

trường. Mặt khác, các công đoạn gia nhiệt đều được tiến hành trong hệ thống khép kín 

nên sự phát sinh nhiệt không lớn và chỉ ảnh hưởng cục bộ, trực tiếp tới công nhân làm 

việc tại các bộ phận này. Do đó, tác động của nhiệt độ tới sức khỏe của người lao 

động ở mức độ trung bình.  

-  Phạm vị tác động: Phát sinh tại khu vực tạo sóng và tại khu vực lò hơi. 

 - Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

4.2.1.2.2. Tác động đến giao thông trong khu vực 

 Sự lưu thông của phương tiện vận tải phục vụ hoạt động vận chuyển máy móc 

thiết bị và hoạt động sản xuất của Dự án sẽ làm gia tăng lưu lượng xe trên các tuyến 

đường QL5; đường huyện lộ 198B ... Đây là các tuyến đường có mật độ tham gia giao 

thông lớn (đặc biệt là QL5) nên việc tập trung các phương tiện giao thông của Dự án 

sẽ gây ra các tác động sau:  

- Gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường. 

- Gia tăng áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông: Dự án gần với đường QL5 

nên các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên, vật liệu, sản phẩm và phương tiện 

đi lại của CBCNV sẽ cản trở khả năng lưu thông của các phương tiện di chuyển trên 

tuyến đường này. Đây là nguyên nhân có thể dẫn đến các tai nạn giao thông. 

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến môi 

trường không khí; sức khỏe của các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường; giảm tầm nhìn 

của và khả năng quan sát người tham gia giao thông. 
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- Mức độ tác động: Trung bình; 

 - Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

4.2.1.2.3. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội thì hoạt động của Dự án có 

khả năng gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự, trị an của khu vực như: Mâu 

thuẫn giữa công nhân, người dân bản địa với công nhân ở nơi khác đến do những cạnh 

tranh hay do văn hóa sinh hoạt khác nhau.  

Sự tập trung đông công nhân có thể phát sinh các tệ nạn xã hội như nghiện hút, 

trộm cắp,… hoặc làm các dịch bệnh như cúm, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết dễ lây lan 

rộng rãi.  

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động các nguồn ô nhiễm có thể gây tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường sống, sức khỏe của con người trong các vùng lân cận. 

Gia tăng áp lực cho hệ thống giao thông trong khu vực; kéo theo đó tiềm ẩn nguy cơ 

tắc đường (vào giờ cao điểm), tai nạn giao thông; Gia tăng áp lực cho hệ thống cơ sở 

hạ tầng trong KCN và khu vực: Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường; 

Dự án đi vào hoạt động tập trung một lượng công nhân sẽ làm gia tăng các hoạt 

động dịch vụ (nhà ở trọ, chợ vỉa hè, quán xá,...), dẫn theo mật độ sống tăng. Đặc biệt, an 

ninh trật tự địa phương bị xáo trộn gây khó khăn cho nhà quản lý, đồng thời kéo theo 

nhiều tệ nạn xã hội do một số công nhân có trình độ dân trí thấp. 

Mức độ tác động: Trung bình.  

Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

4.2.1.3. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố môi trường: 

a/ Sự cố cháy nổ 

Lượng điện năng tiêu thụ cho Nhà máy tương đối lớn, 90% các công đoạn trong 

quá trình sản xuất của Nhà máy đều sử dụng điện. Các sự cố cháy nổ, giật điện, an 

toàn lao động trên cao có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

 + Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc, thiết bị thi công có thể gây sự cố 

điện giật, chập, cháy nổ,… gây tai nạn lao động, thiệt hại về kinh tế cho công nhân; 

+ Do công nhân sử dụng không đúng các trang thiết bị bảo hộ lao động hoặc 

không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. 

Ngoài ra, sự cố cháy nổ còn có thể bắt nguồn từ kho chứa hóa chất, kho chứa 

giấy nguyên liệu, sản phẩm, kho chứa củi, mùn gỗ. Khối lượng hóa chất và nguyên 

liệu giấy của nhà máy sử dụng tương đối lớn, đây đều là các nguyên liệu dễ cháy. Bên 

cạnh đó, trong vùng Dự án về mùa khô nhiệt độ không khí cao, độ ẩm thấp do vậy 
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trường hợp cháy kho sản phẩm là rất dễ xảy ra. Khi sự cố gây cháy nổ xảy ra, có thể 

dẫn tới các thiệt hại sau: 

- Thiệt hại tới tính mạng con người; 

- Thiệt hại về tài sản; 

-  Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi 

bốc lên làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án. 

Mức độ tác động: Lớn 

Phạm vi: Bán kính 100m xung quanh Nhà máy. 

b/ Sự cố nổ lò hơi 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy có sử dụng lò hơi để cấp hơi nước nóng 

và cấp ẩm cho công đoạn tạo sóng sản phẩm. Do đó nếu hệ thống lò không hoạt động 

tốt hoặc gây nổ khi hoạt động sẽ gây nguy hiểm cho người lao động và ảnh hưởng đến 

năng suất hoạt động của Công ty. 

Các nguyên nhân có thể gây nổ ở lò hơi bao gồm: 

- Thiết kế lò không đảm bảo tương ứng với áp suất làm việc: khi thiết kế, các 

nhà thiết kế phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn áp lực do đó lỗi do 

nhà thiết kế rất ít. Tuy nhiên khi đưa vào vận hành, người sử dụng có thể vận hành lò ở 

áp suất cao hơn áp suất thiết kế gây mất an toàn.  

 - Cáu cặn trong lò quá nhiều: khi cáu cặn trong lò nhiều, nhiệt độ bề mặt bề 

mặt truyền nhiệt tăng, sức bền của vật liệu giảm làm cho lò không chịu được áp suất 

làm việc gây nổ lò. Đây là một trong những nguyên nhân chính của nổ lò. 

- Cạn nước lò hơi: khi cạn nước trong lò, nhiệt độ bề mặt vật liệu tăng, khả 

năng chịu áp của lò giảm. Ngoài ra khi cạn nước có thể gây tăng áp suất đột ngột gây 

nổ lò. Trường hợp cạn nước sự cố rất thường gặp, nổ lò thì không nhiều lắm nhưng 

biến dạng hỏng lò thì rất nhiều. 

- Hệ thống tự động, bảo vệ hỏng: Lò hơi, lò dầu được bảo vệ bằng các loại rơ le 

áp suất, rơ le nước, rơ le nhiệt độ, van an toàn...Nhưng khi các bảo vệ này đồng loạt 

hỏng và người vận hành không phát hiện ra gây nổ lò. Trường hợp này thường gây hậu 

quả to lớn vì khi đó áp suất trong lò thường tăng quá cao. 

Mức độ tác động: Lớn 

Phạm vi tác động: Trong phạm vi Nhà máy. 

c/ Tai nạn giao thông, tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra như sau: 
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- Tai nạn trên các tuyến đường vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu, chất thải 

trong giai đoạn hoạt động: Hoạt động chuyên chở các loại nguyên vật liệu, sản phẩm và 

hoạt động giao thông đi lại của các cán bộ, công nhân viên của Dự án sẽ  làm tăng lưu 

lượng xe trên các tuyến đường (đường nội bộ KCN Minh Quang) dẫn đến việc gia tăng 

nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt vào các giờ cao điểm là giờ tan tầm của các Công ty 

trong KCN. 

 - Tai nạn do điện giật,... gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công 

nhân lao động cũng như tài sản của Công ty. 

- Tai nạn do vận hành máy móc sản xuất: Các máy móc, thiết bị sản xuất tại Dự 

án đều tiên tiến, hiện đại với mức độ an toàn cao. Mặt khác, Chủ đầu tư luôn chú trọng 

trang bị bảo hộ lao động và yêu cầu CBCNV nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy về 

an toàn lao động. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành Dự án có thể gặp phải các sự cố 

sau: Điện giật, tai nạn do máy cắt, máy nén khí, lò hơi,... gây thiệt hại đáng kể về 

người và tài sản, ảnh hưởng đến tâm lý của công nhân, làm giảm năng suất lao động và 

tiến độ của Dự án. 

 + Mức độ tác động: Mức độ lớn. 

  + Xác suất xảy ra sự cố: Phụ thuộc vào ý thức chấp hành an toàn giao thông, an 

toàn lao động của người lao động.  

d/ Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và các sự cố về ngộ độc thực phẩm cần 

được quan tâm hàng đầu tại các công ty. Việc ăn uống tập thể dễ xảy ra rủi ro ngộ độc 

hàng loạt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người lao động trong Công ty. 

Ngộ độc thực phẩm xảy ra do nhiều nguyên nhân, song phần lớn là do việc lựa 

chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm không an toàn, do quy trình chế biến 

không đảm bảo theo nguyên tắc, người trực tiếp chế biến thực phẩm thiếu kiến thức về 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra tại khu bếp ăn tập thể của Công ty thì số lượng 

công nhân bị nhiễm là rất lớn vì có khẩu phần ăn như nhau. Ngộ độc thực phẩm không 

chỉ gây hại cho sức khỏe (có thể dẫn đến tử vong nếu bị nặng), khiến tinh thần mệt 

mỏi mà còn ảnh hưởng đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm của Công ty. 

Do đó cần phải có các biện pháp ứng phó và khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm tại Công ty tránh những rủi ro xấu nhất có thể xảy ra. 

e/ Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Sự cố rò rỉ hóa chất gây sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ công 

nhân tại khu vực nhà máy, lớn hơn có thể gây cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường đất và 

nguồn nước tiếp nhận. 

Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 
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Bảng 4-19. Các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất và nguyên nhân, ảnh hưởng 

Khu vực có nguy 

cơ 

Các loại nguy cơ, sự 

cố 
Nguyên nhân Hậu quả, ảnh hưởng 

Khu vực sản xuất 

Cháy nổ hóa chất 

Chập cháy hệ thống điện, bảo quản hóa 

chất không đúng nhiệt độ cho phép của 

nhà sản xuất. 

Sử dụng ngọn lửa trần không đúng khu 

vực quy định. 

Cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản 

Ô nhiễm môi trường 

Rơi vãi, tràn, đổ hóa 

chất 

Do quá trình sử dụng hóa chất không 

đúng quy định. 

Do các thiết bị, máy móc, bơm hóa chất 

bị hư hỏng, do đường ống bị rò rỉ, nứt. 

Gây tấy đỏ, phồng rộp, bỏng rát, đau cổ 

họng, ho, hơi thở nặng nhọc cho người tiếp 

xúc 

Ăn mòn máy móc, thiết bị, đường ống. 

Hóa chất văng bắn Do quá trình thao tác với hóa chất 
Gây tấy đỏ, phồng rộp, bỏng rát, đau cổ 

họng, ho, hơi thở nặng nhọc 

Kho chứa hóa 

chất 

Cháy nổ hóa chất 

Chập cháy hệ thống điện, bảo quản hóa 

chất không đúng nhiệt độ cho phép của 

nhà sản xuất. 

Sử dụng ngọn lửa trần không đúng khu 

vực quy định 

Cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản 

Ô nhiễm môi trường 

Rơi vãi hóa chất Do quá trình thao tác, lưu trữ hóa chất 
Gây tấy đỏ, phồng rộp, bỏng rát, đau cổ 

họng, ho, hơi thở nặng nhọc 

Nguy cơ ăn mòn Do hóa chất bị rơi vãi, rò rỉ, tràn đổ  Ăn mòn máy móc, thiết bị, đường ống. 

Hóa chất văng bắn Do quá trình thao tác với hóa chất 
Gây tấy đỏ, phồng rộp, bỏng rát, đau cổ 

họng, ho, hơi thở nặng nhọc 
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Bảng 4-5. Nguy cơ sự cố và mức độ ảnh hưởng của các loại hóa chất 

Nhóm hóa chất Quy cách đóng gói Nguy cơ xảy ra sự cố Hậu quả 

Nhóm hóa 

chất lỏng 

Mực in các loại 
Can nhựa 5-10 

lít/can 
Rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong 

khâu vận chuyển, xếp kho. 

Hóa chất văng bắn trong khi sử 

dụng. 

Cháy nổ hóa chất trong xe, kho 

do nhiệt độ kho không đảm bảo. 

→ Gây kích ứng da khi tiếp xúc, 

ngộ độc khi hít phải  

→ Nguy cơ thấm vào đất, nước → 

ô nhiễm đất, nước ngầm, nước 

mặt. 

→ Nguy cơ cháy nổ lớn. 

Dung dịch tẩy rửa mực 

trên trục tấm bản in 
Can nhựa 3 lít/can 

Dung dịch H2SO4 Lọ thuỷ tinh 2 lít/lọ 

Nhóm phụ 

gia dạng rắn 

Phụ gia (Bột keo) Bao tải 25kg/bao 

Rách bao tải, rơi vãi, đổ hóa chất 

trong quá trình vận chuyển, xếp 

dỡ, sử dụng  

→ Nguy cơ thấm vào đất, nước → 

ô nhiễm đất, nước ngầm, nước 

mặt. 

→ Gây ngộ độc khi nuốt phải. 

Bột đá CaCO3 Bao tải 25kg/bao 

NaOH Bao tải 25kg/bao 

Polymer Bao tải 5kg/bao 

PAC Bao tải 25kg/bao 

Hoá chất khử trùng Bao tải 5kg/bao 

Mức độ tác động: Lớn 

Phạm vi tác động: Môi trường không khí trong phạm vi Nhà máy, hệ thống xử lý tập trung của KCN Minh Quang và môi trường 

nước mặt nguồn tiếp nhận. 
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f/ Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải: 

+ Cán bộ phụ trách vận hành sai quy trình; 

+ Hóa chất bổ sung không đúng liều lượng; 

+ Các thiết bị của hệ thống bị hỏng: Thiết bị điều chỉnh pH, thiết bị bổ sung 

chất keo tụ, chất trợ keo,… 

+ Rò rỉ, tắc nghẽn hoặc vỡ đường ống dẫn nước thải; 

+ Lưu lượng nước thải vượt quá khả năng xử lý của hệ thống; 

+ Hóa chất khử trùng quá ít so với lưu lượng nước thải. 

Các sự cố trên nếu xảy ra sẽ làm giảm hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước 

thải, nước thải đầu ra có thể không đạt quy chuẩn; khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN sẽ gây áp lực và giảm hiểu quả xử lý của hệ thống xử lý, dẫn 

đến nước thải đầu ra không đảm bảo có thể gây ô nhiễm môi trường nước mặt nguồn 

tiếp nhận. 

+ Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thu gom, thoát nước thải và hệ thống xử 

lý nước thải của KCN Minh Quang. 

+ Phạm vi tác động: Khu vực Nhà máy và khu vực thu gom, xử lý nước thải của 

KCN Minh Quang. 

g/ Sự cố hệ thống xử lý khí thải lò đốt 

Sự cố hệ thống xử lý khí thải lò đốt xảy ra bởi một số nguyên nhân sau: 

- Lượng củi đốt sử dụng tăng đột biến và liên tục trong thời gian dài dẫn đến hệ 

thống xử lý bị quá tải, lượng nước không đảm bảo để xử lý đủ và kịp thời, làm giảm 

hiệu quả xử lý. 

- Hệ thống phun sương ngừng hoạt động khiến nồng độ CO trong khí thải đầu 

ra vượt ngưỡng cho phép. 

4.2.1.4. Đánh giá tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng 

thu gom và xử lý nước thải của khu công nghiệp 

Hiện nay toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ Khu công nghiệp Minh Quang 

(bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất) được xử lý sơ bộ tại các cơ sở 

thứ cấp sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Minh Quang. 

Công ty Cổ phần VID Hưng Yên (chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Quang) đã đầu tư 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày.đêm (giai đoạn 

1) với công nghệ hoá lý. Hiện nay, KCN mới có 4 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động 

với tổng lưu lượng nước thải đấu nối vào trạm xử lý của KCN khoảng 80m3. Với 

lượng nước thải phát sinh tối đa tại Dự án khoảng 18,4 m3/ngày.đêm (NTSH khoảng 

10,4 m3/ng.đ; NTSX khoảng 8 m3/ng.đ) nên hệ thống hoàn toàn đảm bảo việc thu gom, 

xử lý nước thải của Dự án. 
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4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn vận hành dự án 

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

4.2.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

 a/ Đối với bụi và khí thải phát sinh quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản 

phẩm ra vào nhà máy và từ hoạt động đi lại của cán bộ công nhân viên lao động 

Để hạn chế tác động của bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, Chủ đầu tư sẽ 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Không nổ máy xe khi đang giao, nhận hàng; 

- Giới hạn tốc độ các phương tiện trong đường nội bộ công ty; 

- Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông, vận tải đã qua kiểm định đạt tiêu 

chuẩn về khí thải, tiếng ồn theo đúng quy định; thường xuyên bảo trì và bảo dưỡng xe 

định kỳ; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị, luôn đảm bảo 

máy móc thiết bị hoạt động ở trạng thái tốt nhất; 

- Đường giao thông và mặt sân được bê tông hóa hoàn toàn để hạn chế lượng 

bụi phát sinh; 

- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải, phun nước trên 

đường nội bộ, sân bãi,…  

- Xe chở nguyên vật liệu, sản phẩm và máy móc thiết bị chở đúng tải trọng cho phép; 

- Cam kết bố trí diện tích cây xanh đảm bảo theo QCXDVN 01:2021/BXD ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng. Vị 

trí, diện tích, loại cây xanh trồng tại khuôn viên dự án, cụ thể như sau: 

Bảng 4-20. Tổng hợp diện tích cây xanh được trồng tại khuôn viên dự án 

TT Vị trí Đơn vị Diện tích Loại cây xanh 

1 Khu vực tiểu sảnh m2 2.073,4 
Cây Chuỗi Ngọc, Ắc Ó, 

cỏ Lông Heo. 

2 

Xung quanh hàng rào 

nhà máy, dọc sân 

đường nội bộ 

m2 2.000 

Cây Bàng Đài Loan, cây 

Giáng Hương và thảm cỏ, 

cây bụi kết hợp. 

 b/ Bụi phát sinh từ các công đoạn sản xuất 

- Biện pháp chung: Công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau để giảm thiểu các 

tác động đến môi trường không khí. Cụ thể: 

+ Thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp đặt 

hệ thống làm mát không khí. 

+ Bố trí hệ thống điều hòa tổng, lắp đặt hệ thống thông gió để đối lưu không 

khí, tạo môi trường thông thoáng, mát mẻ. 
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+ Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất như mũ, 

găng tay, quần áo bảo hộ lao động , đặc biệt là các dụng cụ bảo vệ đường hô hấp (khẩu 

trang). 

+ Lắp các quạt thông gió công nghiệp trong khu vực nhà xưởng. 

+ Nhà xưởng thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo ánh sáng, độ thông thoáng, có khả 

năng thông hút gió tự nhiên.  

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh các khu vực sản xuất, sân đường nội bộ 

trong Công ty; tiến hành vệ sinh công nghiệp khu vực sản xuất và kho nguyên liệu với 

tần suất 1 lần/ngày; 

+ Thường xuyên dọn vệ sinh và tưới ẩm với tần suất 2-3 lần/ngày (tùy vào điều 

kiện thời tiết) khu vực công cộng, tuyến đường nội bộ vào khu vực nhà máy và các 

tuyến đường xung quanh khu vực dự án để giảm lượng bụi phát tán vào không khí, đặc 

biệt vào những ngày thời tiết khô hanh. 

- Đối với hơi dung môi hữu cơ phát sinh từ công đoạn in và tẩy rửa, vệ sinh 

máy in: 

Như đánh giá tại mục 4.2.1 cho thấy, nồng độ hơi hữu cơ phát sinh từ quá trình 

in có nồng độ tương đối nhỏ. Loại mực in Công ty sử dụng có thành phần ít gây ô 

nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để môi trường làm việc đảm bảo, tránh ảnh hưởng lâu 

dài đến sức khỏe của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy, thì ngoài việc thiết 

kế nhà xưởng cao, thông thoáng, Công ty sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống thông gió trên 

mái, xung quanh tường để làm mát nhà xưởng, hút đẩy hơi, khí nóng trong nhà xưởng 

ra ngoài. 

 Việc sử dụng các thiết bị thông gió mái nhà xưởng sẽ hút không khí, hơi nóng 

ra ngoài và đưa khí mát, không khí có nhiều oxy vào nhà xưởng, giúp điều hòa vi khí 

hậu bên trong nhà xưởng. 

 Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị thông gió mái cũng có thể hút mùi, hút bụi, 

giảm thiểu được tiếng ồn (do vị trí lắp đặt trên mái). Dưới đây là mô hình các thiết bị 

thông gió trên mái và quạt hút ly tâm gắn xung quanh tường: 

 

  

Thiết bị thông gió trên mái nhà xưởng Thiết bị quạt hút ly tâm thông gió xưởng 
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 - Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi: 

Để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi chủ dự án sẽ lắp đặt hệ 

thống xử lý đối, nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý bụi, khí thải của lò hơi 6 tấn 

cụ thể như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-4. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi và khí thải lò hơi tại dự án 
 

 - Quy trình công nghệ: Dòng khí sau khi ra khỏi lò hơi có chứa các thành phần 

chủ yếu như: Bụi, CO, CO2, NOx, SO2,... Dòng khí và bụi sau khi ra khỏi lò hơi sẽ 

được quạt hút dẫn toàn bộ sang hệ thống lọc bụi bằng cyclone (xử lý bụi khô) để loại 

bỏ một phần lượng bụi có trong dòng khí. Thiết bị Cyclone hoạt động dựa trên nguyên 

tắc thay đổi hướng chuyển động với vận tốc cao của dòng hỗn hợp khí thải và bụi dưới 

dạng vòng xoáy. Dưới tác dụng của lực ly tâm, các hạt bụi có khối lượng riêng lớn 

được tách ra và được thu gom ở đáy thiết bị.  

Hỗn hợp bụi, khí thải sau khi qua cyclone sẽ được tiếp tục đưa sang bể hấp thụ 

(dập bụi ướt) và tháp hấp thụ. Trong tháp hấp thụ, dòng khí đi từ dưới lên và dung 

dịch nước vôi trong Ca(OH)2 phun từ trên xuống nhờ hệ thống giàn phun. Khí thải khi 

tiếp xúc với nước vôi trong sẽ tạo thành dạng bùn và đi xuống phía đáy tháp xuống bể 

hấp thụ và sang bể lắng bùn. Bùn cặn được định kỳ được nạo hút, xử lý theo quy định. 

Dung dịch phía trên bể lắng sẽ được bơm tuần hoàn lại bể mà không thải ra môi trường. 

Khí sạch được thoát ra ngoài qua ống khói ra môi trường. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi sẽ lắp đặt tại dự án được 

thống kê trong bảng sau: 

 

Khí thải lò hơi 

Bể hấp thụ và  

tháp hấp thụ 

Ống khói  

Thải ra môi trường 

Cyclone  

Dung dịch 

nước vôi trong 

 

Bể lắng 

Nước 

thải 

Tuần hoàn 

Thuê xử lý 

Bùn 

thải 

đường ống 

Quạt hút 
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Bảng 4-22. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

STT Bộ phận Kích thước 

1 Cyclone  d = 1.800mm, H =  3.600mm 

2 Bể hấp thụ D 2.000mm x R 2.000mm x  H 1.200mm 

3 Bể lắng D 1.500mm x R 1.500mm x  H 2.500mm 

4 Tháp hấp thụ D 3.500mm x R 2.000mm x  H 2.000mm 

5 Ống khói H = 6.800mm, d= 800mm 

6 Quạt hút H = 2.000pa, V = 1.400V/P 

(Chi tiết bản vẽ hệ thống xử lý khí thải lò hơi đính kèm phụ lục của báo cáo) 

  

 Ngoài ra, tại đầu mỗi nhà xưởng, lắp đặt hệ thống làm mát không khí bằng 

hơi nước (Cooling Pad). Nguyên lý làm việc hệ thống điều hòa bằng hơi nước Cooling 

Pad được mô phỏng bằng sơ đồ sau: 

 

Hình 4-5. Sơ đồ nguyên lý làm việc hệ thống điều hòa bằng hơi nước                           

Cooling Pad 

Hệ thống điều hòa Cooling Pad bao gồm các màng trao đổi nhiệt dạng vân lượn 

sóng cùng hệ thống cấp nước và quạt hút. Máy làm mát vận hành theo nguyên lý, dùng 

hệ thống bơm nước tuần hoàn để nước chảy từ đỉnh của màng trao đổi nhiệt dạng vân 

lượn sóng xuống dưới của màng tạo thành tấm màng nước hấp phụ bụi và nhiệt. 

Không khí nóng và bụi bên trong nhà xưởng được các quạt hút được hút vào các máy 

làm mát qua các tấm trao đổi nhiệt, một phần nước bị bay hơi, bụi và khí thải trong 

không khí bị được hấp phụ vào tấm màng trao đổi nhiệt không khí sạch được hút và 

thoát ra ngoài nhà xưởng.  

 c/ Đối với mùi, khí thải phát sinh từ khu vực chứa chất thải, xử lý nước thải 

- Rác thải sinh hoạt được thu gom thường xuyên. Khu lưu giữ rác thải sinh hoạt 

phải được quét dọn sạch sẽ, không để rác thải sinh hoạt rơi vãi trên nền. Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý đúng quy định với tần suất: 01 

lần/ngày. 
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- Các thức ăn thừa từ nhà bếp hàng ngày được nhân viên vệ sinh mang về tận 

dụng làm thức ăn chăn nuôi. Các loại chai lọ, túi nilong,… được phân loại và thu gom 

vào các thùng chứa có nắp đậy để hạn chế ruồi muỗi và bốc mùi, hàng ngày sẽ được 

công ty vận chuyển đến thu gom, xử lý.  

- Kho chứa chất thải được bố trí ở vị trí thông thoáng, ngăn cách với khu vực 

khác của dự án và được vệ sinh ngay sau khi thu gom rác.  

- Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

- Đối với HTXL nước thải được xây dựng ngầm, các bể xử lý được đậy kín nên 

không phát tán khí thải, mùi ra môi trường xung quanh. 

- Định kỳ thuê đơn vị chức năng thu hút bùn cặn từ hệ thống bể tự hoại và hệ 

thống xử lý nước thải tập trung để tăng hiệu quả xử lý, giảm thiểu mùi phát sinh. 

- Nhân viên vệ sinh sẽ phun chế phẩm khử mùi, diệt côn trùng tại kho lưu giữ 

rác thải sinh hoạt, khu vực xử lý nước thải. Phun chế phẩm EM (Effective 

Microorganisms - các vi sinh vật hữu hiệu), pha 01 lít EM với 100 lít nước, phun lên 

trên bề mặt của khu chứa rác. Phun chế phẩm bình quân 01 lần/ngày. 

d/ Biện pháp giảm thiểu tác động do máy phát điện dự phòng 

 Để giảm thiểu tác động từ hệ thống máy phát điện, các biện pháp kỹ thuật sau 

sẽ được áp dụng: 

- Máy phát điện được đầu tư mới và có hệ thống vỏ cách âm; 

- Máy phát điện sẽ được bố trí trong buồng cách âm ở khu kỹ thuật; xung quanh 

vị trí đặt máy có bố trí các tường tiêu âm để giảm thiểu tiếng ồn; 

- Lắp đặt đệm giảm ồn, chống rung cho hệ thống máy phát điện; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống máy phát. 

4.2.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

a/ Công tác thu gom, phân luồng nước thải 

Các nguồn phát sinh nước thải tại Dự án bao gồm: 

 - Nước thải từ HTXL khí thải lò hơi. 

 - Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV. 

 - Nước thải từ công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất (vệ sinh 

khay mực in, vệ sinh máy dán keo, vệ sinh máy pha, nấu keo). 
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 Công tác thu gom, phân luồng và xử lý nước thải tại dự án dự kiến như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-6. Sơ đồ thu gom, phân luồng và xử lý nước thải tại Dự án 

b. Công trình xử lý nước thải: 

 Bể tách dầu mỡ (thiết bị tách dầu mỡ) 

Bể tách dầu mỡ (thiết bị tách mỡ) được lắp đặt ngầm tại khu vực nhà ăn. Thiết 

bị được chia thành 3 ngăn gồm: ngăn chứa rác, ngăn lọc mỡ và ngăn chứa nước thải 

sau tách mỡ.  Nguyên lý hoạt động của thiết bị tách dầu mỡ: 

- Ngăn thứ 1: Lọc rác và mỡ có kích thước lớn: Tại đây, rác thải và dầu mỡ có 

kích thước lớn được giữ lại giỏ lọc. Ngăn thứ 1 ngoài chức năng thu rác, còn có chức 

năng điều hòa dòng chảy, tránh gây tắc nghẽn đường ống. 

- Ngăn thứ 2: Bẫy mỡ: Thực hiện chức năng tách dầu mỡ. Do lưu lượng đã 

được ổn định nhờ ngăn thứ nhất. Ngăn thứ 2 này được thiết kế để hạn chế sự xáo trộn 

của dòng nước, qua đó mỡ nổi lên bề mặt của ngăn, nước thải còn lại tiếp tục chảy qua 

ngăn tiếp theo. Mỡ nổi lên được vớt ra ngoài tại ngăn này. Tại đây thường được thiết 

kế vách để hướng dòng tách mỡ và nước thành 2 phần riêng biệt. 

- Ngăn thứ 3: Ngăn chứa nước thải sau tách mỡ. Đây là ngăn trung chuyển. 

Nước từ ngăn này được đấu nối ra đường ống thoát nước chung với nguồn nước thải 

thông thường khác. 

Thiết bị có dạng hình hộp chữ nhật. Cấu tạo thiết bị bằng vật liệu inox 304, 

thành bể dày 1,5mm; kích thước: dài x rộng x cao = 1,0 x 0,5 x 1,0 m. 

 04 bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích 86 m3/ngày.đêm 

Bể tự hoại được xây dựng gồm các loại có quy mô 27 m3/bể (02 bể tại khu nhà 

xưởng thuộc lô CN1-3 và lô CN1-4): 16 m3/bể (02 bể tại 02 khu nhà bảo vệ). 

Tuần hoàn tái 

sử dụng 

Nước thải xám 

(từ nhà ăn, vệ 

sinh tay, chân) 

Nước thải đen 

(từ các nhà 

 vệ sinh) 

Bể tự hoại 3 ngăn 

HTXL nước thải sinh hoạt 

công suất 15 m3/ng.đ 

Hệ thống XLNT tập trung của 

KCN Minh Quang 

Nước thải từ 

HTXL khí thải 

lò hơi 

Lắng cặn Bể tách mỡ 

Nước vệ sinh khay 

mực in, máy dán 

keo, máy pha  

nấu keo 

HTXLNTSX công 

suất 20 m3/ng.đ 
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 Dưới đây là môi hình bể tự hoại 3 ngăn:  

 

Hình 4-7. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại 3 ngăn (ngăn kỵ khí, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2) là công trình làm 

đồng thời hai chức năng lắng và phân hủy cặn lắng. Trong các ngăn kỵ khí xảy ra quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và các chất dạng keo trong nước thải với sự 

tham gia của hệ vi sinh vật kỵ khí. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, vi sinh 

vật kỵ khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải, phân hủy và chuyển 

hóa chúng thành các hợp chất ở dạng khí (khoảng 70 – 80% là metan, 20 – 30% là 

cacbonic). Bọt khí sinh ra bám vào các hạt bùn cặn. Các hạt bùn cặn này nổi lên trên 

làm xáo trộn, gây ra dòng tuần hoàn cục bộ trong lớp cặn lơ lửng. Hiệu quả khử BOD 

và COD có thể đạt 70 – 90%. 

Các phương trình hóa học xảy ra trong ngăn kỵ khí như sau: 

Chất hữu cơ + VK kỵ khí → CO2 + H2S + CH4 + các chất khác + năng lượng. 

Chất hữu cơ + VK kỵ khí + năng lượng →C5H7O2N (Tế bào vi khuẩn mới). 

Lên men Chất hữu cơ → CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S 

Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas, nhiệt trị của 

khí Biogas khoảng 4500 ÷ 6000 Kcal/m3 (tùy thuộc vào % lượng khí methane). Nên 

trong quá trình kỵ khí ở các công trình lớn ta có thể tận thu khí Biogas làm chất đốt. 

Nước thải sau khi qua ngăn lắng 1 tiếp tục qua ngăn lắng 2 trước khi thải ra ngoài.  

Tính toán dung tích bể tự hoại: 

Dung tích bể tự hoại: Wbể = Wn + Wc                                                      

Trong đó:   

+ Wn: thể tích phần nước (m3); Wn = 60%×Qthải x tn                               

(Theo tiêu chuẩn cấp nước, lượng nước cấp cho hoạt động vệ sinh bằng 60% 

tổng lượng nước cấp) 

Với - Qthải: Lưu lượng nước thải, Qthải = 10,4 m3/ngày  

       - tn : Thời gian lưu nước trong bể, tn = 5 ngày; 

=> Wn = 60%× 10,4×5 = 31,2 (m3) 

+ Wc: thể tích phần cặn (m3);  

Wc = {a x T(160 – W1) x b x c x N}/{(160-W2)x1000}                        

Nước ra 

Vật liệu lọc 

Nước thải 
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Với: - a: Lượng cặn trung bình của 1 người thải ra trong 1 ngày đêm, a = 

0,1lít/ngày.đêm; 

        - T: Thời gian lưu giữ 2 lần lấy cặn, lấy T =  1 năm = 365ngày; 

        - W1: Độ ẩm cặn tươi vào bể, W1 = 95%; 

        - b: Hệ số kể đến sự giảm thể tích của cặn khi lên men, lấy b = 0,7   

        - c: hệ số kể đến lượng cặn để lại khi hút cặn, lấy c = 1,2; 

        - W2: độ ẩm khi lên men W2 = 90% 

        - N: số người, N = 160 người (ước tính số người tối đa tại Dự án) 

=> Wc = {0,1 x 365x (160 – 0,95) x 0,7 x 1,2 x 100}/{(160-0,9)x1000} = 1,226 m3 

Thay số vào ta có: Wbể = 31,2 + 1,226 = 32,426 m3 (làm tròn 33 m3). 

Như vậy, với lưu lượng nước thải sinh hoạt là 10,4 m3/ngày.đêm thì các bể tự 

hoại đã xây dựng với tổng dung tích 86 m3 hoàn toàn đáp ứng việc thu gom, xử lý sơ 

bộ nước thải của Dự án. 

 01 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ng.đ 

Toàn bộ lượng nước thải của Dự án sau khi xử lý sơ bộ được dẫn về hệ thống 

XLNT tập trung của Công ty trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của 

KCN Minh Quang. Theo tính toán, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án 

là 10,4 m3/ngày đêm, để đảm bảo hệ số an toàn  k=1,2; lựa chọn HTXL nước thải công 

suất 15 m3/ngày.đêm cho dự án. Sơ đồ dây chuyền công nghệ cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-8. Sơ đồ dây chuyền hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty 

Nước thải sinh hoạt  

 

Bể điều hòa (T1) 

Bể aerotank (T3) 

Bể lắng sinh học (T4) 

Bể khử trùng 

Nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của KCN 

Minh Quang  

Nước Javen 

Cấp khí 

Bể chứa bùn (T5) 

Nước tuần 

hoàn 

Bể anoxic (T2) 
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 + Quy trình xử lý nước thải trong hệ xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

- Bể điều hòa: Bể điều hòa của hệ thống vừa có chức năng thu gom nước thải, 

vừa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất có trong nước thải.  

Nước thải sau một thời gian tại bể điều hòa sẽ được bơm hút nước và chuyển 

sang bể anoxic. Tại bể anoxic nhờ hoạt động của các vi sinh vật thiếu khí, phân hủy 

các chất ô nhiễm hữu cơ, giảm tải lượng các chất ô nhiễm trước khi sang bể aerotank. 

- Bể anoxic: Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và 

Photphoril. Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

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

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

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

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
-  NO2

- N2O N2 

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

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

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

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

phân hủy đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Cũng tại đây hóa chất dinh dưỡng (như Methanol) cũng sẽ được châm vào để 

bổ sung dưỡng chất cho quá trình khử nito. 

NO3
- + CH3OH  CO2 + N2 + H2O + OH- 

Nước thải sau khi được xử lý sinh học thiếu khí tiếp tục được chuyển sang bể 

aerotank để xử lý sinh học hiếu khí. 

- Bể aerotank:  

Quá trình hiếu khí ở đây sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí có chứa nhiều 

chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy, oxy hóa các hợp chất hữu cơ trong nước thải. 

Không khí từ bên ngoài được cung cấp vào bể hiếu khí thông qua máy thổi khí để duy 

trì nồng độ oxy hòa tan trong bể khoảng 2 – 4 mg/l. Sau bể sinh học hiếu khí, nước 

thải được lắng để loại bỏ hoàn toàn bùn hoạt tính lơ lửng. 

+ Quy trình xử lý tại bể aerotank: 

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

khí, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước thành bùn hoạt tính tồn 

tại ở dang pha rắn.  

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

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

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

tả chi tiết bằng phương trình sau: 
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C18H19O9N + 0,74NH3 + 8,8O2  1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

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

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

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

thành NH4
+) thành NO2

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

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

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

vật Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Nước thải sau xử lý hiếu khí tại bể aerotank sẽ tiếp tục sang bể lắng sinh học để 

lắng cặn sinh học. 

+ Bể lắng sinh học: Tại bể lắng, pha rắn sẽ được tách ra khỏi pha lỏng. Do tỷ 

trọng của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một 

khoảng thời gian đủ lớn thì hầu như toàn bộ pha rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng. 

+ Bể khử trùng: Nước thải sau khi lắng sinh học xong sẽ được đưa tới bể khử 

trùng để xử lý các vi sinh vật gây hại có trong nước thải bằng hóa chất khử trùng. Còn 

bùn cặn sẽ được tách ra và đưa đến bể chứa bùn và bùn định kỳ sẽ được đơn vị có 

chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

Bùn thải từ hệ thống xử lý được định kỳ Công ty thuê đơn vị có chức năng đến 

thu gom và đem đi xử lý. 

 + Các thông số cơ bản của công trình xử lý nước thải: 

Bảng 4-23. Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý nước thải công suất 

15m3/ngày đêm của dự án 

TT Hạng mục Kích thước (WxLxH) Thể tích (m3) Thời gian lưu 

1 Bể điều hòa 1,4m x 2,06m x 2,25m 6,489 12 

2 Bể Anoxic 1,0m x 2,06m x 2,25m 4,635 7,2 

3 Bể Aerotank 1,4m x 2,06m x 2,25m 6,489 14 

4 
Bể lắng sinh học, 

kết hợp khử trùng 
1,2m x 0,92m x 2,25m 2,484 5,5 

6 Bể chứa bùn 1,2m x 0,92m x 2,25m 2,484 4,5 

(Trong đó: W là kích thước chiều rộng, L là kích thước chiều dài, H là kích thước 

chiều cao) 

* Đánh giá hiệu quả xử lý: Toàn bộ nước thải sinh hoạt của Dự án sau khi xử lý 

tại hệ thống đảm bảo nước thải đầu ra đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN 

Minh Quang. 
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+ Hóa chất, chất xúc tác của từng công đoạn xử lý nước thải: Hóa chất sử dụng 

cho công đoạn khử trùng là nước Javen, hóa chất NaOH để trung hòa pH, cơ chất 

Methanol.  

Bảng 4-24. Định mức, nhu cầu hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày.đêm 

TT Loại hóa chất 
Định mức sử 

dụng 

Lưu lượng nước 

thải cần xử lý 

Nhu cầu     

(kg/năm) 

1 Javen (NaClO) 8% 0,5 mg/l ≈ 15 m3/ng.đ 27,4 

2 Dung dịch NaOH (20%) 25 ppm/l ≈ 15 m3/ng.đ 136,9 

3 Cơ chất Methanol (10%) 1cc/phút 1.440 phút/ngày 1,44 

 01 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 20 m3/ng.đ 

Theo tính toán, tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh tối đa tại dự án khoảng 8 

m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, để dự phòng cho hoạt động mở rộng cho tương lai, Công ty dự kiến 

lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất tập trung công suất 20 m3/ngày.đêm. Sơ đồ hoạt 

động của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-9. Sơ đồ quy trình công nghệ của HTXLNT sản xuất tập trung 

Bể chứa bùn  (T05) 

Bể trung hoà (T04) Axit/baza 

Nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của KCN 
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Nước thải sản xuất  
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- Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 

+ Bể thu gom nước thải sản xuất: Nước thải từ quá trình rửa khay mực in, vệ 

sinh máy dán keo, pha nấu keo được dẫn đến bể thu gom nước thải sản xuất. Sau 

đó, nước thải được bơm lên bể điều hòa nước thải sản xuất nhờ hoạt động của hệ 

thống bơm chìm có phao cảm biến. 

+ Bể điều hòa nước thải sản xuất: Nước thải từ bể thu gom bơm lên trước tiên 

đi qua song chắn rác. Rác có kích thước lớn được giữ lại thu gom xử lý vào kho chất 

thải rắn của Công ty. 

Bể điều hòa nước thải sản xuất có chức năng điều tiết lưu lượng và ổn định 

nồng độ các chất ô nhiễm. Trong bể điều hòa, lắp đặt hệ thống ống phân phối khí đáy 

bể. Máy thổi khí sẽ cấp khí dạng thô giúp hòa trộn đồng đều không khí trên toàn diện 

tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn tạo ra mùi hôi.  

Trong bể bố trí bơm đặt chìm, hoạt động luân phiên theo phao báo mức để bơm 

nước thải sang cụm xử lý hóa học. 

+Bể phản ứng keo tụ: 

Nước thải sau khi điều chỉnh pH phù hợp được đưa sang bể hòa trộn thực hiện 

phản ứng keo tụ. Phèn nhôm (PAC) được châm vào bể trộn phản ứng. Nồng độ phèn 

nhôm được điều chỉnh thông qua biến tần của bơm định lượng. Thiết bị khuấy với số 

vòng quay phù hợp được lắp đặt trong bể này nhằm khuấy trộn đều hóa chất với nước 

thải. Quá trình đông tụ chính là sự thuỷ phân của ion nhôm Al3+ theo phản ứng sau: 

Al3+ + 3OH-  → Al(OH)3↓ 

Bông keo ban đầu tạo thành có kích thước nhỏ gọi là tâm keo, các hạt keo này 

sẽ hấp thụ các chất hữu cơ có trong nước thải lên bề mặt hạt keo, kết quả là nước thải 

được làm sạch một phần. Các tâm keo tụ ban đầu tạo thành có kích thước nhỏ rất, khó 

lắng. Đồng thời hóa chất khử màu được châm vào cùng. Độ màu của nước thải sản 

xuất được xử lý trước khi đến hệ xử lý sinh học. 

+ Bể phản ứng tạo bông 

Để các hạt keo này kết hợp với nhau tạo thành hạt lớn hơn, Polymer được bổ 

sung vào bể tạo bông. Polymer sẽ đóng vai trò như cầu nối kết nối các tâm keo và các 

chất rắn lơ lửng lại với nhau để tạo thành bông keo có kích thước lớn. Để tránh phá vỡ 

các bông bùn tạo thành, thiết bị khuấy tại bể này được duy trì ở tốc độ thấp. 

+ Bể lắng hóa lý 

Từ bể keo tụ, hỗn hợp nước thải/bông bùn chảy vào bể lắng. Bông bùn có kích 

thước và tỷ trọng lớn sẽ lắng xuống đáy, nước trong được thu vào hệ thống máng thu 

và được dẫn đến bể điều hòa tập trung. Bể lắng được thiết kế là loại bể lắng đứng. Bùn 

lắng xuống đáy theo autoval xả về bể chứa bùn thải. Bùn thải từ hệ thống xử lý được 

định kỳ Công ty thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đem đi xử lý. 
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+ Bể trung hoà: 

Bể trung hoà có nhiệm vụ chứa nước thải sau xử lý đồng thời điều hoà lưu 

lượng, ổn định pH cho hệ thống. 

Bảng 4-25. Thông số thiết kế của HTXLNT tập trung công suất 20m3/ngày.đêm 

TT Tên bể xử lý 
Kích thước  

(Dài x rộng x cao) 

1 Bể thu gom nước thải sản xuất 2,2mx2,2mx2,5m 

2 Bể điều hòa nước thải sản xuất 1,0mx2,2mx2,5m 

3 Bể keo tụ 0,6mx0,8mx2,5m 

4 Bể tạo bông 0,6mmx0,8x2,5m 

5 Bể lắng hóa lý 1,0mx0,9mx2,5m 

6 Bể trung hoà 1,0mx0,75mx 2,5m 

7 Bể chứa bùn thải 0,81mx1,76mx2,5m 

+ Hóa chất, chất xúc tác của từng công đoạn xử lý nước thải: Hóa chất sử dụng 

cho công đoạn keo tụ và tạo bông là PAC và Polymer. 

* Đánh giá hiệu quả xử lý: Toàn bộ nước thải sản xuất của Dự án sau khi xử lý 

tại hệ thống đảm bảo nước thải đầu ra đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN 

Minh Quang. Với biện pháp xử lý đề xuất trên hiện nay đang được Công ty Cổ phần 

Kỹ thuật Bao bì Cửu Long (có địa điểm tại KCN Phúc Yên, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc) áp dụng và cho hiệu quả xử lý cao, cụ thể: 

Bảng 4-6. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của                                            

Công ty CP Kỹ thuật Bao bì Cửu Long 

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kết quả 

NTTXL 

Kết quả 

NTSXL 

Hiệu 

quả xử 

lý (%) 

Giá trị 

Cmax 

(Kq=1,0; 

Kf=1,1) 

(cột A) 

1 Màu Pt-Co 1.200 35,4 97,1 50 

2 pH - 6,0 - 8,0 7,17 - 6 - 9 

3 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 385 18 

95,3 
55 

4 
Nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5) 
mg/l 950 15 

98,4 
33 

5 
Nhu cầu ôxy hóa học 

(COD) 
mg/l 2.850 36 

98,7 
82,5 

6 Tổng Nitơ (N) mg/l 42 11,43 72,8 22 

7 Tổng Photpho (P) mg/l 9,5 <0,07 99,3 4,4 
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8 Đồng (Cu)  mg/l <0,03 <0,03 - 2,2 

9 Chì (Pb) mg/l <0,007 <0,007 - 0,11 

10 Cadimi (Cd)  mg/l 0,038 0,006 84,2 0,055 

11 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 2,2 <1 55 5,5 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long) 

4.2.2.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với nước mưa chảy tràn 

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

như sau: 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. 

- Mạng lưới thoát nước mưa được bố trí trên nguyên tắc tự chảy. Trên hệ thống 

thu gom và thoát nước mưa có bố trí các hố ga và song chắn rác. Trung bình từ 25 - 

30m lại bố trí một hố ga. 

- Thuê đơn vị có đủ chức năng định kỳ nạo vét bùn cặn trong hố ga và đem đi 

xử lý theo đúng quy định. 

- Thu gom và lưu giữ các chất thải một cách hợp lý và vệ sinh để tránh các chất 

này bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

 

 

 

Hình 4-10. Hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn 

 Đánh giá hiệu quả xử lý: 

Các biện pháp giảm thiểu đang áp dụng là hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

4.2.2.1.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do CTR 

Để giảm tác động của chất thải rắn đến môi trường và sức khỏe con người, Chủ 

đầu tư (Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên) sẽ chịu 

trách nhiệm phân định, phân loại, thu gom và xử lý các chất thải phát sinh theo đúng 

quy định của Thông tư 02/2022/TT/BTNMT ngày 10/01/2022. 

  - Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Đối với khu văn phòng, nhà vệ sinh,...:  Bố  trí  các thùng chứa rác có dung 

tích 10 - 15L. Đối với khu vực nhà xưởng: Bố trí các thùng rác 30 lít có nắp đậy ở 

những vị trí thuận tiện, dễ thấy trong khu vực nhà xưởng. 

Song 

chắn rác 

Nước mưa 

chảy tràn 
Hố ga 

lắng cát 

Hệ thống thoát 

nước Công ty 

Hệ thống thoát nước 

mưa của KCN 
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+ Đối với khu vực nhà ăn: Bố trí thùng rác loại có dung tích 20 - 30 L. Đối với 

thức ăn thừa từ khu vực nhà ăn: được thu gom tạm thời vào các thùng rác dung tích 20 

– 30L, sau đó Đơn vị cung cấp suất ăn cho Công ty sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định với tần suất 1 ngày/lần.  

+ Vào cuối mỗi ngày, CTR sinh hoạt từ các thùng rác sẽ được tập trung tại khu 

vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt diện tích 10m2 (trong khu vực kho tại lô CN1-3 có 

tổng diện tích 37,5 m2). Sau đó, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom dự kiến: 01 lần/ngày. 

 + Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Kho chứa CTRSH có kết cấu tường xây 

gạch, sàn BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài 

vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực được 

trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

 - Đối với CTR sản xuất thông thường: 

+ Quá trình phân loại, lưu giữ và quản lý tạm thời CTR sản xuất tuân thủ theo 

đúng Thông tư 02/2022/TT/BTNMT ngày 10/01/2022. 

+ CTRSX phát sinh từ các khu vực khác nhau được thu gom tập trung vào khu 

vực lưu giữ CTR sản xuất thông thường có diện tích 17,5m2 (trong khu vực kho có 

tổng diện tích 37,5 m2 tại lô CN1-3). Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định với tần suất phụ thuộc vào khối 

lượng CTR phát sinh thực tế. 

 + Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kho chứa CTRTT có kết cấu tường 

xây gạch, sàn BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên 

ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực 

được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

+ Đối với xỉ than: Được thu gom tạm thời tại khu vực lò hơi. Sau đó, Chủ đầu 

tư hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

+ Đối với phế liệu như giấy thải, giấy vụn, sản phẩm giấy lỗi, hỏng, công nhân 

trong Công ty sẽ thu gom, vận chuyển vào bãi tập kết tại các khu vực chứa nguyên liệu 

thải và đưa vào máy cắt, ép lề. Giấy sau khi ép thành các khối chặt có kích thước 

80x60x60cm được lưu giữ tại khu vực kho chứa phế liệu giấy có diện tích 45,78m2 (tại 

lô CN1-4) sau khi đã ép kiện của dự án và chuyển giao lại cho nhà cung cấp giấy. 

+ Đối với chất thải từ HTXL nước thải và HTXL khí thải: Khi có nhu cầu nạo 

vét, thay mới, Chủ đầu tư hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định. 

4.2.2.1.5. Đối với chất thải nguy hại (CTNH) 

- Để giảm tác động của chất thải nguy hại đến môi trường và sức khỏe của 

người lao động, Chủ đầu tư (Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh 
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Hưng Yên) sẽ chịu trách nhiệm phân định, phân loại, thu gom và xử lý các chất thải 

nguy hại phát sinh theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tu số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Tiến hành thu gom CTNH vào các thùng có nắp đậy dung tích 60-120 L, trên 

thùng có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và lưu giữ tại khu vực kho lưu giữ CTNH có diện tích khoảng 10m2  (trong khu 

vực kho có tổng diện tích 37,5 m2 tại lô CN1-3), sau đó hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

Một số hình ảnh minh họa về các biển cảnh báo nguy hại theo quy định: 

  

Biển cảnh báo chung về sự nguy hiểm 

của CTNH 

Biển cảnh báo về nguy cơ dễ cháy của 

chất thải 

  

Biển cảnh báo chất thải có tính OXH Biển cảnh báo chất thải có tính ăn mòn 

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Công ty: Bùn thải 

phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 20 m3/ngày.đêm được định kỳ 

nạo hút và đưa vào máy ép bùn, bùn thải sau khi ép được đưa vào kho lưu giữ CTNH 

của dự án. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu giữ CTNH: Kết cấu bằng tường gạch, sàn 

BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có 

mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực này được trang 

bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. Bên trong bố trí các 

thùng đựng bằng nhựa cứng composite; bao bì mềm và có dán nhãn, ghi mã cụ thể.  
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 Công ty dự kiến ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công 

nghiệp 11- Urenco 11 (có địa chỉ tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) 

định kỳ thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh tại dự án đảm bảo 

theo đúng quy định. 

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

4.2.2.2.1. Giảm thiểu tác động do ồn, rung 

- Đối với tiếng ồn do giao thông: 

+ Không nổ máy xe khi nhập nguyên liệu và giao hàng; 

+ Không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ; khi phương tiện ra vào 

Công ty phải hạn chế bóp còi; 

+ Cán bộ, công nhân viên không đi xe máy trong khu vực khuôn viên Công ty. 

Dừng xe, tắt máy và dắt bộ khi ra, vào nhà gửi xe; 

+ Trồng cây xanh để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải. 

- Đối với tiếng ồn do hoạt động của máy móc, thiết bị: 

+ Kiểm tra sự cân bằng khi lắp đặt máy móc để giảm phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

+ Lựa  chọn  các  thiết  bị  tiên tiến, hiện đại, có độ  ồn thấp; các thiết bị có 

cường độ âm lớn được trang bị  bộ phận tiêu âm; trang bị cho công nhân thiết bị chống 

ồn khi làm việc tại các công đoạn có phát sinh tiếng ồn cao,… 

+ Lựa  chọn  các  thiết  bị  tiên tiến, hiện đại, có độ rung thấp; lắp đệm cao su 

và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; thường xuyên kiểm tra bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc,... 

+ Nhà xưởng được lắp đặt hệ thống thông gió bằng các các quạt hút công suất 

lớn ở trên tường gần mái nhằm tạo không khí thoáng mát, thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất của công nhân.  

+ Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Bố trí lao động với thời gian lao động hợp lý nhằm giảm thời gian tiếp xúc với 

tiếng ồn; 

+ Định kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là yếu tố thính lực. 

4.2.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của nhiệt độ 

Chủ đầu tư sẽ áp dụng một số những biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt độ 

đến môi trường và sức khỏe người lao động như sau:  

- Đối với khu vực nhà bếp: Bố trí quạt hút tại khu vực nấu nướng để giảm thiểu 

nhiệt phát sinh. 

- Đối với khu vực sản xuất, văn phòng nhà máy bố trí quạt thông gió cục bộ, lắp 

đặt điều hòa kết hợp thiết kế nhà xưởng thông gió tự nhiên. 
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- Bố trí khu vực lò hơi cách xa các nhà xưởng, văn phòng, nhà ở CBCNV, nhà 

ăn ca,... 

4.2.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hạ tầng giao thông của khu vực 

Để giảm thiểu tác động đến hệ thống hạ tầng giao thông, Công ty sẽ thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Yêu cầu các lái xe và công nhân thực hiện nghiêm túc các luật lệ an toàn giao 

thông; 

- Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các luật lệ an toàn giao thông đối với 

nhân viên lái xe của dự án; 

- Sử dụng phương tiện đã qua đăng kiểm. Không sử dụng các loại xe quá cũ để 

đảm bảo an toàn cho người lái và những người đang lưu thông trên đường; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện giao thông vận tải 

được sử dụng; 

- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm vào các giờ cao điểm. 

4.2.2.2.4.Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh  tế - xã hội khu vực, Công ty sẽ áp 

dụng một số biện pháp như sau: 

- Các lao động tại địa phương có đầy đủ năng lực theo yêu cầu được ưu tiên 

tuyển dụng vào làm việc tại Dự án. 

- Khuyến khích công nhân tham gia vào các hoạt động của đoàn thể, các hoạt 

động xã hội để góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.  

- Tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh cho CBCNV bằng nhiều hình thức 

như lồng ghép vào các chương trình đạo tạo, tổ chức các buổi giao lưu,... 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giữ gìn tình hình trật tự, trị an 

khu vực và quản lý người từ địa phương khác đến sống và làm việc tại Công ty, bắt buộc 

phải đăng ký tạm trú, tạm vắng. 

- Đảm bảo các chế độ chính sách theo đúng quy định tại Bộ Luật Lao động cho 

công nhân như: Chế độ bảo hiểm, tiền lương,... 

- Thành lập tổ bảo vệ thường trực 24/24 giờ.  

4.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi trường 

4.2.2.3.1. Các biện pháp phòng chống cháy nổ: 

* Biện pháp báo cháy: 
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Hệ thống báo cháy được trang bị bao gồm các bộ phận cấu thành như tủ điều 

khiển báo cháy, đầu báo cháy, đèn chỉ thị, còi báo cháy... Đầu báo cháy gồm các loại 

đầu báo như đầu báo nhiệt cố định, đầu báo khói và được bố trí theo từng vùng phù 

hợp với chức năng từng loại. Tất cả các thiết bị bao gồm: Tủ điều khiển, chuông, đèn, 

nút ấn sử dụng của hãng Nohmi – Nhật Bản hoặc tương đương. 

Tủ điều khiển báo cháy 30 vùng (lắp mới) đặt ở nhà bảo vệ. Bảng chỉ thị phụ 30 

vùng (lắp mới) đặt ở Văn phòng – tầng 2. 

Cáp điện dùng cho hệ thống báo cháy: 0.6kV Cu/PVC/PVC 2C-1,25mm2 đi 

trong ống PVC D20 hoặc máng cáp. 

* Biện pháp chữa cháy: 

- Bơm chữa cháy (sử dụng bơm chữa cháy chung cho hệ thống chữa cháy 

vách tường và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler): 

+ Tính năng: Cung cấp nước cho hệ thống với cột áp và lưu lượng yêu cầu 

trong trường hợp chữa cháy; 

+ Cột áp làm việc: 80mH; 

+ Lưu lượng: 8,580 l/phút; 

+ Số lượng: 02 chiếc (1 bơm Diesel và 1 bơm điện). 

- Tủ điều khiển bơm chữa cháy (sử dụng chung cho hệ thống chữa cháy vách 

tường và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler): 

+ Tính năng: Để điều khiển đóng mở tự động hoặc bằng tay bơm chữa cháy, 

cho phép khởi động bơm chữa cháy, hiển thị trạng thái của bơm. Tủ điều khiển chữa 

cháy đồng thời có các thiết bị bảo vệ quá tải hoặc sự cố; 

+ Có thể chuyển đổi từ chế độ tự động sang chế độ bằng tay và ngược lại; 

+ Tín hiệu lối ra: 1 tín hiệu báo bơm chữa cháy đang chạy, 1 tín hiệu báo bơm 

chữa cháy sự cố; 

+ Số lượng: 01 tủ. 

- Hộp chữa cháy ngoài nhà: 

+ Tính năng: Sử dụng để triển khai chữa cháy ngoài nhà; 

+ Kích thước: Hộp thép có mái chống nước 600x960x200; 

+ Loại vòi: 2 cuộn vòi vải tráng cao su D65 dài 40m; 

+ Lăng phun nước: D65-30l/s; 

+ Số lượng: 06 hộp. 

- Trụ chữa cháy ngoài nhà: 

+ Tính năng: Sử dụng để triển khai chữa cháy ngoài nhà; 

+ Cỡ van góc: D65 x 2 (pcs); 

+ Số lượng: 06 trụ. 

- Hộp chữa cháy trong nhà: 
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+ Tính năng: Sử dụng để triển khai chữa cháy trong nhà; 

+ Kích thước: Hộp thép 600x950x180; 

+ Loại vòi: 01 cuộn vòi vải tráng cao su D50 dài 40m; 

+ Cỡ van góc: D50; 

+ Lăng phun nước: D50-2.5l/s; 

+ Số lượng: 15 hộp; 

- Bình chữa cháy 

+ Số lượng và lựa chọn bình chữa cháy áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 

7435:2004 và TCVN 3890:2009; 

+ Bình chữa cháy khí dùng loại CO2 5kg, bình chữa cháy bột dùng loại ABC 

4kg và bình CO2 24kg cho phòng điện. 

 Bình chữa cháy xách tay MFZL-4 

+ Tính năng: Sử dụng để triển khai chữa các đám cháy nhỏ, mới phát sinh, đám 

cháy xăng dầu; 

+ Chất chữa cháy: Bột ABC; 

+ Khối lượng: 4kg; 

+ Số lượng: 220 bình. 

 Bình chữa cháy xách tay MT-5 

+ Tính năng: Sử dụng để triển khai chữa các đám cháy nhỏ, đám cháy điện, 

cháy xăng dầu, hoặc chữa cháy các thiết bị máy móc không thể chữa cháy bằng nước 

hoặc bột; 

+ Chất chữa cháy: Khí CO2; 

+ Áp lực khí CO2 lưu trữ: 110kg/cm2; 

+ Khối lượng: 5kg; 

+ Số lượng: 220 bình.   

* Biện pháp chống sét: 

Hệ thống chống sét được lắp đặt với 01 kim thu sét tia tiên đạo sớm, có bán 

kính bảo vệ cấp 2 là 120 m. Kim thu sét này được nối với hệ thống tiếp địa có điện trở 

R≤ 10. 

Dây dẫn sét xuống được sử dụng cáp 0,6kV Cu/PVC 1c-70mm2  đi trong ống 

luồn dây PCC D32. 

Kim thu sét được gá lắp trên trụ thép cao 6m, trụ thép này được lắp đặt ở vị trí 

cao nhất của mái nhà xưởng. Sét sẽ được thoát xuống đất qua cáp đồng 70mm2 nối với 

bãi tiếp địa có điện trở nhỏ hơn 10. Ngoài ra, còn có 02 cọc tiếp địa riêng được chôn 

sẵn và dòng dây về hộp kiểm tra tiếp địa phục vụ cho công tác kiểm tra định kỳ điện 

trở của hệ thống chống sét. 
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* Đánh giá hiệu quả của các biện pháp áp dụng: Các biện pháp nêu trên đều 

đem lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ. 

4.2.2.3.2. Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải:  

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố có thể xảy ra, Chủ đầu tư đã và đang thực 

hiện các biện pháp sau: 

(1) Bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách và tuân thủ nghiêm ngặt trình tự vận 

hành hệ thống, cụ thể: 

- Chuẩn bị trước khi vận hành: Trước khi vận hành hệ thống, yêu cầu cán bộ 

phụ trách kiểm tra đầy đủ các điều kiện sau đây: 

+ Kiểm tra nguồn điện cấp cho tủ điện, nguồn điện cấp cho các thiết bị. 

+ Kiểm tra độ an toàn của thiết bị: loại bỏ các vật thể có thể làm ảnh hưởng tới 

quá trình hoạt động của thiết bị. 

+ Kiểm tra hoạt động của các thiết bị bảo vệ… 

+ Hiểu rõ nguyên lý, chức năng hoạt động của các hạng mục công trình và các 

thiết bị có trong hệ thống XLNT. 

- Công tác vận hành: 

+ Kiểm tra hệ thống tủ điện điều khiển. Nếu thấy đèn báo lỗi và còi báo sự cố 

phải xử lý ngay. 

+ Kiểm tra nguồn điện cấp cho tủ điện điều khiển và hệ thống các đèn báo hiệu 

trên tủ điện. Đảm bảo các đèn báo hiệu hệ thống tủ điện hoạt động bình thường. 

+ Kiểm tra hóa chất tại hệ thống bồn hóa chất. Nếu đã hết cần pha bổ sung. 

+ Kiểm tra phao và bơm.  

+ Kiểm tra tình trạng của các thiết bị bao gồm: Máy thổi khí, máy bơm nước 

thải, bơm định lượng hóa chất, máy khuấy. 

+ Kiểm tra tình trạng các van điều khiển trên hệ thống đường ống cấp nước 

thải, đảm bảo các van đóng/mở bình thường.  

+ Kiểm tra tình trạng các van điều khiển trên hệ thống đướng ống cấp khí, đảm 

bảo các van đóng/mở bình thường. 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để kịp thời phát hiện những thiết 

bị có khả năng bị hỏng hóc. 

(2) Khi sự cố không khắc phục được buộc phải dừng toàn bộ hệ thống xử lý 

nước thải thì Chủ đầu tư sẽ có một số biện pháp ứng phó sau: 
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- Khi sự cố xảy ra, nhân viên vận hành sẽ đóng van xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Giảm lượng nước thải phát sinh. 

- Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để hệ thống xử lý 

nước thải hoạt động trở lại, tránh trường hợp hệ thống bị quá tải. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố không thể khắc phục ngay khiến cho hệ thống 

không đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), tùy từng trường 

hợp có thể tạm dừng sản xuất để cải tạo hệ thống hoặc thuê đơn vị có chức năng đến 

thu gom và vận chuyển nước thải đi xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài ra, Công ty sẽ thường xuyên tổ chức nâng cao tập huấn an toàn lao động 

cho công nhân và nâng cao chuyên môn, ý thức bảo vệ môi trường cho người phụ 

trách vận hành hệ thống xử lý môi trường tại Dự án. Đồng thời tuân thủ chế độ kiểm 

soát nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của đơn vị quản lý hạ tầng 

KCN Minh Quang. 

4.2.2.3.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố lò hơi 

Đối với sự cố lò hơi, để phòng ngừa và ứng phó, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các 

biện pháp sau: 

a. Đối với sự cố khi vận hành lò hơi 

- Hoạt động vận hành lò hơi tuân thủ theo đúng QCVN 01-2008/BLĐTBXH – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động lò hơi và bình chịu áp lực. 

- Nhân viên vận hành phải được tập huấn kỹ thuật và an toàn trong vận hành lò 

hơi. Thường xuyên ghi chép tình trạng hoạt động của lò vào sổ theo dõi. Cụ thể: 

+ Theo dõi chặt chẽ quá trình cấp nước lò hơi (thông qua việc kiểm tra mức 

nước trong lò hơi, bể cấp nước). 

+ Chỉ cấp nước sạch (loại bỏ phần lớn muối của Canxi và Magie) vào lò hơi. 

+ Thường xuyên kiểm tra áp suất hơi trong quá trình vận hành, kiểm tra rò rỉ 

nước và hơi trên đường ống. 

+ Xây dựng quy trình xử lý đối với từng loại sự cố có thể phát sinh, công nhân 

vận hành bắt buộc phải nắm chắc các quy trình này để thực hiện ngay khi có sự cố. 

+ Định kỳ kiểm định hoạt động của lò hơi theo quy định tại Thông tư số 

05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên vận hành. 

- Yêu cầu nhân viên tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành lò hơi 

- Vệ sinh sạch sẽ lò hơi và các thiết bị. 
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- Trước khi vận hành, tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống lò, bao gồm: Kiểm 

tra hệ thống điện, kiểm tra hệ thống cấp nước và chất lượng nước, kiểm tra tình trạng 

của lò hơi các thiết bị áp kế, ống thủy, rowle áp suất, van an toàn, bộ điều khiển bơm 

nước và quạt phải ở trạng thái sử dụng tốt,.. 

- Nghiêm cấm người không phận sự ra vào khu vực vận hành lò hơi. 

- Khi xảy ra sự cố, nhân viên vận hành sẽ lập tức tạm ngừng hoạt động của lò, 

ngắt các thiết bị điện và báo cáo lên lãnh đạo tìm ra nguyên nhân gây sự cố để sửa 

chữa, khắc phục. 

- Bảo quản lò hơi khi dừng lò trong thời gian dài. 

b. Đối với sự cố HTXL khí thải lò hơi 

- Cán bộ vận hành hệ thống tuân thủ theo đúng quy trình và thông số kỹ 

thuật của Nhà sản xuất. Trước khi vận hành, kiểm tra tình trạng các van điều khiển 

trên hệ thống. 

- Thực hiện đầy đủ Chương trình giám sát khí thải định kỳ để kịp thời phát hiện 

sự cố khi hiệu quả xử lý của hệ thống không đảm bảo. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải. 

- Bổ sung đầy đủ hóa chất hấp thụ, thường xuyên nạo vét bùn cặn tại bể lắng để 

đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống. 

4.2.2.3.4. Biện pháp giảm thiểu sự cố an toàn thực phẩm: 

- Yêu cầu bộ phận nhà bếp chọn thực phẩm tươi, sạch, có nguồn gốc, xuất xứ rõ 

ràng, đọc kỹ các thông tin trên nhãn, thông tin liên quan đến thực phẩm; vệ sinh thực 

phẩm kỹ trước khi chế biến, nấu chín, mở vung khi đun nấu…. 

- Nghiêm cấm việc sử dụng các loại thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có 

dấu hiệu thay đổi về mùi, màu sắc, hình dáng (vỏ đồ hộp…) so với ban đầu. 

- Không sử dụng các loại thực phẩm được khuyến cáo có khả năng chứa chất 

độc, các loại thực phẩm lạ. 

- Vệ sinh nhà bếp, nhà ăn sạch sẽ sau mỗi lần chế biến món ăn.  

- Phối hợp với đơn vị có chức năng tuyên truyền về vấn đề ATTP cho cán bộ, 

nhân viên đặc biệt là nhân viên phụ trách nhà bếp. 

- Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm cần sơ cứu kịp thời cho bệnh nhân, nếu ở dạng 

nhẹ có thể thực hiện các biện pháp sau: Bù nước, uống nhiều nước sạch và ăn nhẹ. 

Nếu có các triệu chứng nặng hơn thì cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp 

thời cứu chữa. 
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4.2.2.3.5. Đối với sự cố tai nạn lao động: 

Công tác kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị an toàn và máy móc thiết bị được 

tổ chức thường xuyên 100% các thiết bị được vận hành đúng quy cách và an toàn 

trong quá trình sản xuất. 

Hàng năm, Công ty đều có kế hoạch trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

đảm bảo an toàn trong sản xuất, thực hiện đào tạo an toàn cho công nhân theo quy 

định của Luật an toàn vệ sinh lao động và đảm bảo chế độ bồi dưỡng hiện vật cho 

công nhân làm công việc nặng nhọc độc hại. 

Công ty tổ chức một số buổi tập huấn, nâng cao nhận thức về môi trường cho 

mọi người, đồng thời có chế độc khen thưởng và kỷ luật hợp lý để khuyến khích toàn bộ 

công nhân viên tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường trong sạch. 

Nhìn chung, việc mở rộng sản xuất cũng đồng nghĩa với sự gia tăng các chất ô 

nhiễm cũng như rủi ro và sự cố môi trường. Nhận thức được vấn đề này, Công ty sẽ 

cho lắp đặt thêm các thiết bị an toàn và hệ thống cảnh báo tại một số điểm nhạy cảm 

để đảm bảo đáp ứng được với nhu cầu mở rộng sản xuất của dự án mới. 

* Đánh giá hiệu quả của các biện pháp áp dụng: Các biện pháp nêu trên đem 

lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động. 

4.2.2.3.6. Biện pháp ứng phó, phòng ngừa đối với sự cố rò rỉ hóa chất 

Công ty sẽ bố trí 01 kho để chứa hóa chất, phụ gia (Mực in, bột đá, Clo Javen, 

NaOH, Cơ chất Methanol, dung dịch tẩy rửa, H2SO4...). Sự cố hóa chất là tình trạng 

cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất ngoài và không kiểm soát được, gây hại cho người, tài 

sản và môi trường. 

Công ty sẽ xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất niêm yết 

tại Công ty, cụ thể: 

 Nội quy quản lý hóa chất trong kho 

- Hóa chất được phân loại, dán nhãn mác rõ ràng. 

- Có dấu hiệu chỉ dẫn đối với hóa chất có tính độc hại, chất dễ cháy. 

- Có thiết bị theo dõi điều kiện sử dụng hóa chất, nhiệt độ, độ ẩm tại khu vực 

kho. 

- Có thiết bị thông gió. 

- Có bảng hướng dẫn ứng biến khẩn cấp và dụng cụ dùng cho ứng biến khẩn cấp. 

- Hóa chất trước khi nhập kho phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, có kiểm định đạt 

chất lượng. 

- Nhân viên khi vận chuyển thao tác với hóa chất phải tuyệt đối sử dụng đầy đủ 

bảo hộ lao động. 
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 Xử lý hóa chất khi xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất 

- Đối với các hóa chất dạng rắn, bột khi có rò rỉ phải dùng chổi thu gom sạch, sau 

đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất vừa rò rỉ. Hóa chất rò rỉ sau khi được 

thu gom cũng được xử lý theo quy trình quản lý chất thải rắn nguy hại. 

- Đối với các loại hóa chất dạng lỏng (dung dịch) khi có sự cố rò rỉ, công nhân 

phải nhanh chóng dùng cát hoặc đất khoanh vùng hóa chất rò rỉ, không cho hóa 

chất lan rộng, đặc biệt không cho hóa chất lan ra hệ thống nước sinh hoạt. Cát 

thấm hóa chất sẽ được thu gom tập trung để xử lý. Dùng máy hút hoặc chổi 

quét sạch hóa chất xuống rãnh thoát nước ra hệ thống xử lý nước thải. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục và kinh phí công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà máy được tổng 

hợp trong bảng dưới đây. 

Bảng 4-26. Danh mục và kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường                   

của Dự án 

TT 
Các thiết bị/công trình bảo vệ 

môi trường 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

1 
Hệ thống điều hòa trung tâm, hệ 

thống quạt thông thoáng nhà xưởng 
Hệ thống 01 600 

2 
Hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung 

15 m3/ngày.đêm 
Hệ thống 01 300 

3 
Hệ thống XLNT sản xuất tập trung 

20 m3/ngày.đêm 
Hệ thống 01 450 

4 
Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

công suất 10.000m3/h. 
Hệ thống 01 500 

5 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa 
Hệ thống 01 - 

4 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

thải 
Hệ thống 01 - 

7 
Thùng chứa chất thải thông 

thường/chất thải nguy hại 
Thùng 50 25 

8 Khu lưu giữ CTR, CTNH Kho 01 50 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án sẽ được xây dựng, lắp đặt và hoàn 

thiện trước khi Nhà máy đi vào hoạt động (dự kiến là trước tháng 3/2023). 
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4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng 

Yên thực hiện tốt chương trình quản lý và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện 

hành, cụ thể: 

- Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các vấn đề 

môi trường cho dự án: đội ngũ nhân viên dọn vệ sinh, cán bộ chuyên trách môi trường. 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ 

môi trường của các nhà thầu trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở của dự án. 

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Tổ chức thu gom chất thải rắn và chất thải nguy hại của dự án, hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

a) Quản lý môi trường trong giai đoạn xây dựng của Dự án 

Trong giai đoạn này, đơn vị nhà thầu thi công sẽ thành lập một bộ phận chuyên 

trách theo dõi và giám sát trực tiếp, để đảm bảo quản lý, giám sát các tác động xấu tới 

môi trường. 

b) Quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án 

Chương trình quản lý môi trường của dự án tuân thủ theo đúng quy định của  

luật BVMT và tuân thủ theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án. 

Bộ máy quản lý, vận hành các công trình môi trường tại dự án được thể hiện  

qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-111. Mô hình quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Sau khi dự án đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ thành lập một bộ phận chuyên 

trách riêng để quản lý về mặt môi trường. Dự kiến bộ phận này sẽ có 2 người có trình 

độ trung cấp trở lên, có chuyên môn về môi trường, an toàn lao động, thực hiện các 

nhiệm vụ chính: vệ sinh môi trường trong khu vực dự án, tập huấn, hướng dẫn công 

Chủ dự án 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Quan trắc 

môi trường 

Quản lý chất 

thải rắn, CTNH 

Quản lý dự án 

Vận hành hệ 

thống xử lý 

nước thải, 

khí thải 

Bộ phận môi trường 

Giám sát 

vệ sinh 
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nhân vệ sinh phân loại, thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, chỉ đạo và phối hợp 

thực hiện với các bộ phận khác các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với 

đơn vị có chức năng quan trắc, giám sát môi trường định kỳ. 

Định kỳ, 1 tháng/lần, bộ phận môi trường sẽ báo cáo với quản lý dự án và giám 

đốc về các vấn đề môi trường tại khu vực, tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ  

môi trường (nếu có). 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

- Về mức độ chi tiết: các đánh giá về tác động môi trường do việc triển khai 

thực hiện dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu lên được 

các tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được 

các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn của dự án. 

- Về mức độ tin cậy: các phương pháp áp dụng trong quá trình đánh giá tác 

động có độ tin cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên 

thế giới. Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với 

các Tiêu chuẩn cho phép là phương án thường được áp dụng trong quá trình đánh giá, 

dự báo tác động. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp 

dụng trong quá trình đánh giá, dự báo tác động của dự án như: mô hình phát tán nguồn 

đường, nguồn điểm cao,… đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên 

cứu thực tế. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá không cao, nó không những phụ 

thuộc vào phương pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Mô hình tính toán được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt. Trong đó 

các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”, không tính đến các yếu tố ảnh 

hưởng do địa hình khu vực… 

- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung 

bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có mức tin độ tin 

cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực hiện sẽ rất 

tăng chi phí và mất nhiều thời gian. 

Cụ thể phương pháp đánh giá như sau: 

- Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán 

khí thải và bụi: 

+ Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các 

phương tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng 

theo các công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, nhưng độ chính xác so với thực tế 

khong cao do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào mức độ hao mòn của từng 

loại xe và thiết bị máy móc đã được sử dụng nhiều năm, chế độ vận hành như: lúc khởi 

động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi 

loại xe. 
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+ Để tính toán phạ vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các ô 

hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm 

trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió tùy thuộc 

vào từng thời điểm khác nhau (khi có gió to sẽ cuốn theo bụi đất đá lớn hơn và phạm 

vi ảnh hưởng sẽ rộng hơn. Ngược lại khi lặng gió hoặc khi trời mưa thì mức độ và 

phạm vi ảnh hưởng của bụi sẽ nhỏ hơn, khoảng cách,… và được giới hạn bởi các điều 

kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không tránh khỏi. 

 - Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn: 

Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần 

số và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá 

nguồn tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào: 

- Tốc độ của từng xe. 

- Hiện trạng đường: độ nhẵn mặt đường, độ dốc, bề rộng, chất lượng đường. 

Xác định chính xác mức ồn chung của dong xe là một công việc rất khó khăn, 

vì mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu 

lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh,… Mức ồn dòng xe 

lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường 

dùng trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để 

đặc trưng cho mức ồn của dòng xe và đo lường mức ồn của dòng xe cũng phải dùng 

máy đo tiếng ồn tích phân trung bình mới xác định được. 

- Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán 

các chất ô nhiễm trong nước thải: 

+ Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sản 

xuất và Nước thải sinh hoạt của đối tượng sử dụng trong báo cáo được tính bằng 100% 

lượng nước đầu vào.  

+ Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do 

lượng mưa phân bố không đều trong năm. 

+ Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô nhiễm 

cần xác định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này 

nên việc xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 

- Đánh giá đối với các tính toán về lượng chất thải rắn, CTNH phát sinh: 

Cũng như đối với các tính toán khác trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường, các tính toán về thải lượng, thành phần chất thải rắn cũng gặp phải những sai 

số tương tự. Lượng chất thải rắn phát sinh được tính ước lượng thông qua định mức 

phát thải trung bình nên so với thực tế không thể tránh khỏi các sai khác. 

- Đánh giá đối với các rủi ro, sự cố: 

Các sự cố rủi ro đã được đánh giá trên cơ sở tổng kết đúc rút những kinh 
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nghiệm thường gặp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật vì thế có tính 

dự báo cáo. 

Tuy các đánh giá không thể định lượng hóa được hết các tác động môi trường 

nhưng căn cứ đánh giá là rất chắc chắn: dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của các nhà 

môi trường, dựa trên các kết quả thu được từ nhiều công trình nghiên cứu về những 

vấn đề liên quan nên những đánh giá trong báo cáo này có tính khả thi cao. 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

5.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải sinh hoạt 

a/ Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt. 

+ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10,4 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: có 01 dòng nước thải sinh hoạt, được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của dự án với công suất 15 m3/ngày đêm, nước thải đầu ra đạt Tiêu 

chuẩn KCN Minh Quang trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Minh 

Quang. 

b/ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:  

Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Quang, giá trị giới hạn của 

các chất ô nhiễm được quy định chi tiết tại Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải, cụ thể: 

Bảng 5-1. Giới hạn tiếp nhận nước thải 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước 

thải của KCN Minh Quang 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

6 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 6 

7 Tổng Nitơ mg/l 40 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

9 Clo dư  mg/l 2 

10 Sunfua (S-) mg/l 0,5 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 

(Chi tiết Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải được đính kèm Phụ lục báo cáo) 

c/ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt 

- Vị trí xả thải tại hố ga nước thải, cách cổng số 1 (lô CN1-3) của dự án khoảng 

15m, có toạ độ: X=2314327.809; Y=563829.435 

- Phương thức xả thải: tự chảy, nước thải đầu ra đạt Tiêu chuẩn KCN Minh 

Quang trước khi chảy vào hệ thống thoát nước của KCN Minh Quang. 
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- Cấu tạo của cống xả nước thải: 

+ Vật liệu: Bê tông cốt thép/ống nhựa HDPE. 

+ Kích thước cửa xả: Φ = 600 mm. 

5.1.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải sản xuất 

a/ Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất. 

+ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 8 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: có 01 dòng nước thải sản xuất, được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của dự án với công suất 20 m3/ngày đêm, nước thải đầu ra đạt Tiêu 

chuẩn KCN Minh Quang trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Minh 

Quang. 

b/ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:  

Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Quang, giá trị giới hạn của 

các chất ô nhiễm được quy định chi tiết tại Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải, cụ thể: 

Bảng 5-2. Giới hạn tiếp nhận nước thải 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước 

thải của KCN Minh Quang 

1 Độ màu Pt-Co 150 

2 pH - 5,5-9 

3 BOD5 mg/l 50 

4 COD mg/l 150 

5 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

6 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 6 

7 Tổng Nitơ mg/l 40 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

(Chi tiết Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải được đính kèm Phụ lục báo cáo) 

c/ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt 

- Vị trí xả thải tại hố ga nước thải, cách cổng số 2 (lô CN1-4) của dự án khoảng 

10m, có toạ độ: X=2314097.500; Y=563738.409 

- Phương thức xả thải: tự chảy, nước thải đầu ra đạt Tiêu chuẩn KCN Minh 

Quang trước khi chảy vào hệ thống thoát nước của KCN Minh Quang. 

- Cấu tạo của cống xả nước thải: 
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+ Vật liệu: Bê tông cốt thép/ống nhựa HDPE. 

+ Kích thước cửa xả: Φ = 600 mm. 

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

a/ Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ khu vực lò hơi 

+ Lưu lượng xả khí thải tối đa: 10.000 m3/h. 

+ Số lượng dòng khí thải cấp phép: 01 

b/ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:  

Giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải được quy định tại QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B), Kv=0,8, Kp=0,1, cụ thể: 

Bảng 5-3. Giới hạn các thông số ô nhiễm trong khí thải 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT  

(cột B), Kv=0,8, Kp=0,1 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

3 CO mg/Nm3 800 

4 SO2 mg/Nm3 400 

5 NOx (tính theo NO2). mg/Nm3 680 

(Chi tiết Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải được đính kèm Phụ lục báo cáo) 

c/ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt 

- Vị trí xả thải tại ống khói thoát khí thải tại khu vực lò hơi, có tọa độ: 

X=2319178.210; Y=563421.358 

- Phương thức xả thải: Cưỡng bức. 

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

 - Nguồn phát sinh: Hoạt động của Dự án chủ yếu phát sinh tiếng ồn, độ rung từ 

hoạt động sản xuất các sản phẩm bao bì (công đoạn cắt tấm, bế hộp, dập ghim, như 

nhập nguyên vật liệu…..) và của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản 

phẩm ra/vào Công ty; từ các phương tiện giao thông của cán bộ, công nhân viên và 

khách hàng đến làm việc tại Dự án.  

 - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

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

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

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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* Về tiếng ồn: 

Bảng 5-4. Tổng hợp giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ  

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 01 lần/năm Khu vực đặc biệt 

2 70 55 01 lần/năm Khu vực thông thường 

* Về độ rung: 

Bảng 5-5. Tổng hợp giá trị giới hạn đối với 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 60 55 01 lần/năm Khu vực đặc biệt 

2 70 60 01 lần/năm Khu vực thông thường 

 

 -  Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

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

tiến, hiện đại, có độ  ồn thấp; các thiết bị  có cường độ âm lớn được trang bị  bộ phận 

tiêu âm; trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có 

phát sinh tiếng ồn cao,… 

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

hiện đại, có độ rung thấp; lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có 

công suất lớn; thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc,... 

- Toạ độ :   

(1) X = 2314312.433;      Y=563776.714   (Cổng số 1 thuộc lô CN1-3) 

(2) X = 2314331.779;      Y=563850.517  (Cổng số 2 thuộc lô CN1-3) 

(3) X = 2314148.238;      Y=563733.413  (Cổng số 3 thuộc lô CN1-4) 

5.4. Về quản lý chất thải 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh 

* Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Bảng 5-6. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

TT Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg/năm) 

1 Hộp mực in thải, bao bì đựng mực in 08 02 04 37,5 
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TT Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg/năm) 

thải có thành phần nguy hại 

2 Dầu mỡ thải 12 06 04 90 

3 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (đã 

chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 
12 06 05 1.440 

4 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 30 

5 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải 17 01 06 22,5 

6 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 450 

7 
Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy 

hại 
18 02 01 90 

8 
Dung dịch tẩy rửa thải chứa thành phần 

nguy hại 
17 08 03 562,5 

 Tổng số lượng   2.722,5 
 

* Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Bảng 5-7. Thành phần và khối lượng CTR sản xuất thông thường phát 

sinh 

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 
Vụn giấy; ghim hỏng, sản phẩm lỗi không 

chứa thành phần nguy hại  
Kg/tháng 125.010 

2 
CTR thông thường khác như: Bao bì thải, 

túi nilon thải,… 

Kg/tháng 
195 

3 
Tro bụi từ quá trình đốt củi gỗ cấp nhiệt cho 

lò hơi 

Kg/tháng 
8.775 

4 Bùn thải từ hệ thống lò hơi Kg/tháng 150 

 Tổng Kg/tháng 134.130 

* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 80 kg/ngày.đêm 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng composite dung tích  60-120 

lít. 

- Khu lưu chứa trong nhà: 

+ Diện tích khu vực lưu chứa trong nhà: 10 m2. 
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+  Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà:  Kho chứa chất thải nguy 

hại có kết cấu bằng tường gạch, sàn BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu 

giữ chất thải; khu vực này được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa 

cháy theo quy định. Bên trong bố trí các thùng đựng bằng nhựa cứng composite; bao 

bì mềm và có dán nhãn, ghi mã cụ thể.  

 c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

 - Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng composite 80 lít; bao túi mềm 

bằng nilon. 

 - Khu vực lưu chứa trong nhà: 

 + Diện tích khu vực lưu chứa CTRCNTT: 17,5 m2. 

+ Diện tích kho chứa phế liệu: 45,78 m2. 

 + Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu tường xây gạch, sàn BTXM 

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

kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực được trang bị đầy đủ 

thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

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

 - Đối với khu văn phòng, nhà vệ sinh,...:  Bố  trí  các thùng chứa rác có dung 

tích 10 - 15L.  

- Đối với khu vực nhà xưởng: Bố trí các thùng rác 30 lít có nắp đậy ở những vị 

trí thuận tiện, dễ thấy trong khu vực nhà xưởng. 

- Đối với khu vực nhà ăn: Bố trí thùng rác loại có dung tích 20 - 30 L. Đối với 

thức ăn thừa từ khu vực nhà ăn: được thu gom tạm thời vào các thùng rác dung tích 20 

– 30L, sau đó Đơn vị có chức năng sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 

với tần suất 1 ngày/lần.  

- Khu lưu chứa trong nhà: 

+ Diện tích khu vực lưu chứa trong nhà: 10m2. 

 + Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu tường xây gạch, sàn BTXM 

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

kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực được trang bị đầy đủ 

thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

công trình xử lý nước thải của Dự án thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Như đã đề xuất tại chương IV của báo cáo, các công trình lưu giữ, xử lý chất 

thải của dự án trong giai đoạn dự án đi vào vận hành được liệt kê tại bảng sau: 

Bảng 6-1. Tổng hợp công trình lưu giữ, xử lý chất thải của Dự án 

TT Tên công trình 
Số 

lượng 

Công suất/ 

dung tích 
Ghi chú 

1 Công trình xử lý nước thải  

1.1 Bể tự hoại 04 
27 m3/bể (2 bể); 16 

m3/bể (2 bể) 

Công trình xử lý nước 

thải tại chỗ  không 

phải VHTN 

1.2 HTXLNT sinh hoạt  01 15m3/ngày.đêm Công trình xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung 

1.3 HTXLNT sản xuất 01 20m3/ngày.đêm Công trình xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung 

2 Công trình xử lý bụi, khí thải  

- 

Hệ thống xử lý bụi, 

khí thải khu vực lò 

hơi 

01 10.000 m3/h Công trình xử lý bụi, 

khí thải 

3 Công trình lưu giữ CTR, CTNH  

- Kho lưu giữ CTRSH 01 kho 10 m2 
Khu lưu giữ chất thải 

của Công ty có tổng 

diện tích 37,5 m2 được 

bố trí tại lô CN1-3 

- 
Kho lưu giữ 

CTRCNTT 
01 kho 17,5 m2 

- Kho lưu giữ CTNH 01 kho 10 m2 
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- 

Khu lưu giữ phế liệu 

(giấy vụn thải đã 

đóng thành kiện) 

01 kho 45,78 m2 
Được bố trí tại xưởng 

thuộc lô CN1-4 

 + Đối với công trình bể tự hoại thuộc các công trình xử lý nước thải tại chỗ. Do 

đó, theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, công trình bể tự hoại của dự án thuộc đối tượng không phải vận hành thử 

nghiệm. 

+ Đối với công trình xử lý nước thải, khí thải: Chủ Dự án dự kiến thời gian vận 

hành thử nghiệm dự án 6 tháng kể từ khi hoàn thành công trình xử lý chất thải của Dự 

án và dự án bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm (dự kiến từ tháng 2/2023-7/2023). 

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

thiết bị xử lý chất thải 

Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên sẽ phối 

hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu quả của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung, cụ thể như sau: 

  - Thời gian vận hành thử nghiệm: 6 tháng kể từ khi hoàn thành công trình xử lý 

chất thải của Dự án và dự án bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm - Thời gian dự kiến 

vận hành thử nghiệm từ tháng 2/2023 – 7/2023 (cụ thể sẽ được trình bày trong Thông 

báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án). 

- Tần suất quan trắc: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải: 

Bảng 6-2. Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu 
Thời gian dự 

kiến 

I Đối với giai đoạn điều chỉnh hiệu suất (45 ngày mỗi lần cách nhau 15 ngày) 

1 
01 mẫu trước hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 15m3/ngày.đêm  
NT1TXL 

15/3/2023 

01/4/2023 

16/5/2023 

2 
01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 15m3/ngày.đêm 
NT1SXL 

3 01 mẫu trước hệ thống xử lý nước thải sản NT2TXL 
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xuất công suất 20m3/ngày.đêm 

4 
01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất công suất 20m3/ngày.đêm 
NT2SXL 

5 
01 mẫu tại ống thoát khí sau HTXL khí 

thải lò hơi 
KT 

II 
Đối với giai đoạn vận hành ổn định (03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều 

chỉnh) 

1 
01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung công suất 15m3/ngày.đêm  
NT1 

17/5/2023 

18/5/2023 

19/5/2023 

2 
01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất tập trung công suất 20m3/ngày.đêm 
NT2 

3 
01 mẫu tại ống thoát khí sau HTXL khí 

thải lò hơi 
KT 

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

của công trình: 

Bảng 6-3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu 

quả xử lý của công trình 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số giám sát Tần suất 

I Đối với giai đoạn điều chỉnh hiệu suất (45 ngày mỗi lần cách nhau 10 ngày) 

1 

01 mẫu trước hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung công suất 

15 m3/ngày.đêm  

Lưu lượng, pH, BOD5, 

COD, TSS, Sunfua, 

Amoni (tính theo N), tổng 

N, tổng P, Clo dư, 

Coliform. 

15 ngày/lần 

2 

01 mẫu sau hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung công suất 

15m3/ngày.đêm 

3 

01 mẫu trước hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất tập trung công suất 

20 m3/ngày.đêm  

Lưu lượng, pH, Độ màu, 

BOD5, COD, TSS, Tổng 

N, Tổng P, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Cu, Pb, Cd 
4 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất tập trung công suất 
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20m3/ngày.đêm 

3 
01 mẫu tại ống thoát khí sau 

HTXL khí thải lò hơi 

Lưu lượng, bụi tổng, CO, 

SO2, NOx 

II 
Đối với giai đoạn vận hành ổn định (03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều 

chỉnh) 

1 

01 mẫu sau hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung công suất 

15 m3/ngày.đêm  

Lưu lượng, pH, BOD5, 

COD, TSS, Sunfua, 

Amoni (tính theo N), tổng 

N, tổng P, Clo dư, 

Coliform. 

1 ngày đầu 

tiên của 3 

ngày liên tiếp 

2 

01 mẫu sau hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất tập trung công suất 

20m3/ngày.đêm 

Lưu lượng, pH, Độ màu, 

BOD5, COD, TSS, Tổng 

N, Tổng P, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Cu, Pb, Cd 

1 ngày/lần 

3 
01 mẫu tại ống thoát khí sau 

HTXL khí thải lò hơi 

Lưu lượng, bụi tổng, CO, 

SO2, NOx 
1 ngày/lần 

6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Chủ dự án kết hợp với các cơ quan chuyên môn lập chương trình giám sát ô 

nhiễm môi trường nhằm mục đích giám sát các tác động tới môi trường cũng như đánh 

giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm. Nội dung kế hoạch quan trắc môi trường 

như sau: 

 Đối với nước thải, khí thải:  

Theo Điều 111, Điều 112, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; theo 

Điều 97, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 5, Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án chỉ phải thực hiện 

quan trắc cho giai đoạn vận hành thử nghiệm và không thuộc đối tượng phải quan trắc 

môi trường định kỳ. Cụ thể: 

+ Theo quy định tại Điều 97, Điều 98 và Phụ lục số XXVIII, Phụ lục số XXIX 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động 

quan trắc nước thải, dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh nước thải dưới 500 m3/ngày (24 giờ) và lưu 

lượng khí thải dưới 50.000 m3/h thì không phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải. 
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+ Như vậy, dự án phát sinh nước thải với tổng lưu lượng lớn nhất là 18,4 

m3/ngày đêm và lưu lượng khí thải phát sinh là 10.000 m3/h không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải. 

Do vậy, Chủ đầu tư xin đề xuất không thực hiện giám sát định kỳ đối với nước 

thải phát sinh tại Dự án. Tuy nhiên, Chủ dự án cam kết sẽ xử lý nước thải đạt tiêu 

chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Minh Quang đồng 

thời thường xuyên giám sát chất lượng nước thải sau xử lý tại Dự án và thực hiện theo 

quy định của KCN Minh Quang. 

 Giám sát chất thải rắn:  

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, Chủ đầu tư thực hiện giám sát chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải thông thường khác như sau: 

 - Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

 - Các chỉ tiêu cần đánh giá gồm: Nguồn thải, thành phần, lượng thải, công tác 

thu gom, xử lý. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy chuẩn so sánh: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

 Giám sát chất thải nguy hại (CTNH): 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, Chủ đầu tư thực hiện giám sát chất thải 

nguy hại như sau: 

 - Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại. 

 - Các chỉ tiêu cần đánh giá gồm: Nguồn thải, thành phần, lượng thải, công tác 

thu gom, xử lý. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy chuẩn so sánh: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

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

Theo Điều 111, Điều 112, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; theo 

Điều 97, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối tượng 

phải quan trắc tự động, liên tục chất thải. 
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6.4. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án: 

Chủ dự án không có đề xuất gì liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường 

định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 
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CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên xin cam 

kết thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khi triển khai dự án như sau: 

1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án 

được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án có tính chính 

xác và hoàn toàn trung thực. 

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác. 

- Chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép 

tại QCVN 05:2013/BTNMT. 

- Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thi công xây dựng, 

phương tiện vận chuyển sẽ đảm bảo theo QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

27:2010/BTNMT. 

- Nước thải: 

+ Nước thải phát sinh từ dự án được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý của KCN Minh Quang. 

 + Bụi, khí thải được thu gom, xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép của QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B) trước khi thải ra ngoài môi trường. 

- Chất thải rắn, CTNH: Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, CTRCNTT, chất thải 

nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

3. Cam kết cho thuê các dự án có loại hình phù hợp với loại hình tiếp nhận của 

KCN và không phát sinh nước thải sản xuất. 

4. Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu 

trên. 

 5. Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện 

và phòng chống sét. 

6.  Trong quá trình triển khai dự án nếu có xảy ra sự cố, rủi ro môi trường chủ đầu 

tư cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường gây ra. 
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