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Chương 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

: Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

Giấy chứng 

nhận Đăng ký 

doanh nghiệp  

: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 

0901028152 đăng ký lần đầu ngày 26/01/2018, đăng ký thay đổi 

lần thứ 3 ngày 13/04/2022 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư  

: Mã số dự án 8555806125 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng 

Yên chứng nhận lần đầu ngày 13 tháng 5 năm 2021. 

Người đại diện  : Ông Nguyễn Viết Khương –  Chức vụ: Giám đốc 

2. Tên dự án đầu tư 

Tên Dự án : Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Địa chỉ : Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

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

635/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự án là 5.000.000.000 đồng (năm 

tỷ đồng). Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thì dự án thuộc nhóm C. 

Căn cứ theo phụ lục V, nghị định 08/2022-NĐ-CP, Cơ sở thuộc loại hình sản xuất có 

tiêu chí phân loại dự án nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Tuy 

nhiên, Dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 635/QĐ-UBND ngày 09/3/2022, do đó theo khoản 3, điều 

41 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Dự án thuộc 

đối tượng phải có Giấy phép môi trường do UBND cấp tỉnh cấp giấy phép. 

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

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8555806125 chứng nhận lần 

đầu ngày 13/5/2021 của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Mục tiêu dự án: Sản xuất thức ăn chăn nuôi (Không sử dụng các nguyên liệu 

sản xuất thức ăn chăn nuôi từ xương, xác động vật, không thực hiện nghiền, sấy bột cá, 

bã bia,...). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 437 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên         2 

- Quy mô dự án: 6.000 tấn/năm. Trong đó, thức ăn chăn nuôi dạng bột là 3.000 

tấn/năm, thức ăn chăn nuôi dạng viên là 2.000 tấn/năm và thức ăn chăn nuôi dạng 

mảnh là 1.000 tấn/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, gia súc bao gồm: Thức ăn 

dạng bột, thức ăn dạng viên và thức ăn dạng mảnh. Quy trình sản xuất thức ăn chăn 

nuôi được thể hiện cụ thể như sau:  

a) Sơ đồ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng bột 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng bột 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

*) Cân: 

Nguyên 

liệu dạng 

dung dịch 

Cân 

Nhập bin trộn 

Nguyên liệu thô 

Cân trộn 

Nguyên 

liệu tinh 

Cân 

Vi lượng 

Cân vi lượng 

Nghiền 

Trộn 

Bin thành phẩm 

Đóng bao 

Nhập kho thành phẩm 

Bao bì thải 

Đạt 

Xử lý 

Không đạt 

Sản xuất thức ăn chăn nuôi 
dạng viên 

KCS 

KCS KCS 
KCS 

Bụi 

Bụi 

Bụi 
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- Nguyên liệu trước khi cân phải yêu cầu KCS ở vị trí cấp liệu kiểm tra các tiêu 

chuẩn sau: Nguyên liệu không bị ẩm, mốc, vón cục hoặc bị biến đổi về màu sắc, mùi 

vị. Nếu có các hiện tượng trên thì phải loại bỏ ngay và báo cho thủ kho nguyên liệu 

xếp riêng để xử lý. 

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

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

không đúng chủng loại, thừa thiếu về định mức thì yêu cầu phải cân lại rồi mới cho 

vào máy nghiền. 

- Quá trình cân vi lượng cũng được thực hiện đồng thời với quá trình cân 

nguyên liệu. Vi lượng trước khi cân để cho vào máy trộn cũng phải kiểm tra tình trạng 

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

đủ định mức của phòng kỹ thuật đề ra. Nếu vi lượng có hiện tượng biến đổi về chất 

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

phải cân lại cho đúng. 

*) Công đoạn nghiền:  

- KCS và nhân viên vận hành máy thống nhất kích cỡ nghiền để phù hợp với 

tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Bán thành phẩm khi đã được nghiền xong yêu cầu kiểm tra lại các chi tiết 

như: kích thước hạt, độ mịn của hạt, độ ẩm xem đã đạt yêu cầu kỹ thuật chưa (kiểm tra 

bằng cảm quan hoặc dụng cụ chuyên dùng). Nếu kiểm tra không đạt yêu cầu thì phải 

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

tiến hành chuyển sang công đoạn trộn. 

 *) Trộn hỗn hợp: 

- Căn cứ vào công thức mà phòng KCS đề ra mà trộn nguyên liệu với vi lượng 

cho phù hợp với yêu cầu sản phẩm đầu ra.   

- Thời gian trộn:  

+ Thời gian trộn khô 20s 

+ Thời gian trộn ướt 180s 

*) Bin thành phẩm: 

 Trước khi cho ra bao đóng gói, KSC phải lấy mẫu kiểm tra sản phẩm: độ ẩm, 

độ vón cục của bột, màu, mùi của cám đã đạt yêu cầu hay chưa. Nếu chưa đạt yêu cầu 

thì cho ra và yêu cầu nghiền, trộn lại, ép lại. Nếu đạt yêu cầu thì cho đóng bao và nhập 

kho hoặc sẽ làm nguyên liệu để sản xuất cám dạng viên. 

*) Đóng bao:  

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất bộ phận sản xuất chuẩn bị bao bì và cân tịnh để 

tiến hành đóng gói sản phẩm. Nhân viên KCS có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước 

khi đóng bao.  
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- Sản phẩm nếu không đạt yêu cầu để xuất bán sẽ được xử lý theo từng lỗi của 

sản phẩm và quay lại sản xuất cho đến khi đạt yêu cầu.  

- Mỗi công đoạn sản xuất sẽ có nhân viên KCS đánh giá, kiểm tra. Công ty 

không bố trí phòng thí nghiệm tại dự án, trong trường hợp cần thiết, công ty sẽ gửi 

mẫu sản phẩm cần phân tích tại các phòng phân tích đủ chức năng. 

Quy trình xử lý các sản phẩm không đạt yêu cầu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình: 

*) Phát hiện sản phẩm không phù hợp 

+ 

- 

Phát hiện sản phẩm 

không phù hợp 

 

Tách riêng, treo thẻ đỏ 

nhận biết 

Lấy mẫu kiểm tra. Lập 

phiếu kiểm tra SPKPH và 

lập phiếu SP KPH 

Đề xuất biện pháp 

xử lý 
 

Duyệt 

Thực hiện và theo 

dõi biện pháp 

Lưu hồ sơ 

Đưa ra biện pháp 

khắc phục phòng 

ngừa nếu cần 
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Sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, sản xuất, 

lưu kho phải thông báo trưởng phòng phụ trách để giải quyết 

Sản phẩm không phù hợp có thể là nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm hay 

thành phẩm. 

*) Tách riêng, treo thẻ nhận biết 

 Các sản phẩm không phù hợp phát hiện phải được để riêng, treo thẻ nhận 

biết. 

*) Lấy mẫu, kiểm tra và ghi phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp 

Khi có sản phẩm không phù hợp, nhân viên QC sẽ lấy mẫu để kiểm tra sản 

phẩm không phù hợp và ghi kết quả vào phiếu kiểm tra sản phẩm không phù hợp  

Sản phẩm không phù hợp phát sinh trong quá trình sản xuất:  

Nếu số lượng  sai lỗi ít (dưới 500kg), hàng phát sinh đầu mẻ, cuối mẻ và lỗi  

không liên quan đến chất lượng dinh dưỡng thì không phải mở phiếu sản phẩm 

không phù hợp. Việc khắc phục lỗi được tiến hành ngay (thường là tái chế vào 

chính sản phẩm đó). Nhân viên QC quá trình ghi chép khối lượng sản phẩm không 

phù hợp vào báo cáo kiểm tra ngoại quan hàng ngày với đầy đủ thông tin: Loại sản 

phẩm, số lượng, tái chế vào sản phẩm. Nhân viên vận hành sản xuất ghi vào nhật ký 

vận hành sản xuất để cùng theo dõi  

Nếu số lượng sản phẩm vượt quá định mức cho phép (500kg) hoặc mức độ 

sai lỗi lớn, thì người phát hiện ghi sổ sản lượng, sổ/ phiếu kiểm tra và phải mở 

phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp  

Sản phẩm không phù hợp phát sinh trong quá trình lưu kho: Do hàng thành 

phẩm quá thời hạn xuất bán theo qui trình bảo toàn sản phẩm nguyên liệu mốc hỏng 

trong quá trình lưu kho. Nhân viên phụ trách có trách nhiệm tách riêng, treo biển 

nhận biết (thẻ đỏ) đối với hàng lưu kho không đạt tiêu chuẩn, sau đó mở phiếu xử 

lý sản phẩm không phù hợp  

Các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp sau khi mở được người mở gửi tới 

trưởng các phòng ban  có liên quan và Đại diện lãnh đạo để đề ra các biện pháp xử 

lý thích hợp: Tái chế, bán thanh lý, huỷ 

*) Đề ra biện pháp xử lý 

Trưởng phòng chịu trách nhiệm (phối hợp với các đơn vị liên quan khác, nếu 

cần) đưa ra phương thức xử lý thích hợp, ghi vào phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm 

không phù hợp  

*) Duyệt 

Với các lô hàng thành phẩm lỗi trong quá trình sản xuất, nếu số lượng hàng 

lỗi từ 2 tấn trở lên hoặc nguyên liệu lưu kho có vấn đề về chất lượng cần bán thanh 

lý hoặc huỷ, báo cáo sản phẩm không phù hợp phải trình ban giám đốc ký duyệt sau 
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khi mở phiếu. Các trường hợp khác, trưởng phòng QC có thể ký duyệt các biện 

pháp khắc phục. Sau khi được chấp thuận, trưởng các phòng ban liên quan phân 

công người hoặc đơn vị thực hiện và đặt thời hạn hoàn thành 

*) Thực hiện và theo dõi các biện pháp xử lý: 

Người hoặc đơn vị được phân công thực hiện biện pháp xử lý sản phẩm 

không phù hợp, sắp xếp và báo cáo kết quả thực hiện cho trưởng phòng phụ trách. 

Trong quá trình thực hiện có sự theo dõi, giám sát của trưởng phòng hoặc nhân viên 

QC 

Trong quá trình theo dõi thực hiện biện pháp xử lý nhân viên vận hành điền 

đầy đủ thông tin vào phiếu theo dõi xử lý sản phẩm không phù hợp  

Nhân viên QC kiểm tra lại kết quả và ghi kết quả chi tiết vào phiếu yêu cầu 

xử lý sản phẩm không phù hợp.  

*) Dữ liệu và quản lý hồ sơ 

Trưởng các phòng ban liên quan lưu toàn bộ phiếu xử lý sản phẩm không 

phù hợp và hồ sơ liên quan trong 3 năm 

Hàng tháng, trưởng các phòng ban tổng hợp tình hình thực hiện xử lý sản 

phẩm không phù hợp và tất cả các Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp trình Đại 

diện lãnh đạo xem xét, lưu sổ theo dõi phiếu không phù hợp trong 02 năm  

*) Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa 

Tổng hợp các phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp của các đơn vị, 

nếu thấy cần thiết phối hợp với trưởng các đơn vị liên quan phân tích tìm nguyên 

nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa theo  

*) Sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên: 

Nhân viên KCS có trách nhiệm kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất dạng viên. 

b) Sơ đồ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên 
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Sản phẩm thức ăn chăn nuôi dạng bột chính là nguyên liệu sản xuất cho thức 

ăn chăn nuôi dạng viên.  

*) Quá trình ép viên: 

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

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

có kế hoạch sản xuất loại gì). Quả lô có hoạt động tốt hay không, kiểm tra và yêu cầu 

bộ phận cấp hơi cấp đầy đủ hơi: áp suất cấp 6- 7 kg/cm2. 

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

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

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

vì khuôn ép còn nguội, viên chưa đủ độ cứng, độ bóng… khi nhiệt độ của sản phẩm 

chạy qua khuôn nhỏ hơn 50C hoặc chưa bằng với nhiệt độ đã quy định mới được phép 

cho sản phẩm xuống buồng ủ.  

Ép viên 

Làm nguội 

Sàng rung 

Bin thành phẩm 

 Sạn 

Đạt 

Xử lý 

Không đạt 

Hơi từ 
lò hơi 
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cưa ép 
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Đốt 

Thức ăn chăn 
nuôi dạng bột 

Nhiệt dư, 
bụi, mùi 

Đóng bao 

Nhập kho thành phẩm 

Bao bì thải Sản xuất thức ăn chăn nuôi 
dạng mảnh 

Mùi 
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- Trong giai đoạn ép viên, nhân viên vận hành phải kiểm tra viên: kích cỡ hạt, 

độ chai cứng (độ bóng), nếu chưa đạt yêu cầu phải điều chỉnh áp suất hơi, dao cắt, tốc 

độ cấp liệu… 

Nhiệt độ ép viên tùy thuộc vào từng đối tượng sử dụng: 

+ Ép viên: quy định nhiệt độ ép viên từ 750 C – 950 C 

+ Lợn con ( từ tập ăn – 14kg): 750 C – 820 C 

+ Lợn lớn ( từ 15kg- xuất chuồng):  850 C – 920 C 

+ Gà vịt ( viên và mảnh) : 850 C – 950 C 

+ Kích cỡ viên tùy từng loại sản phẩm theo quy định của công ty. 

*) Quá trình làm nguội: 

Quy trình làm nguội sản phẩm phải dựa trên nguyên tắc: tất cả sản phẩm của 

một lô phải được làm nguội với thời gian như nhau và làm mát với thời gian như nhau. 

Cụ thể: 

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

buồng làm mát. 

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

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

+ 15 phút cho loại cỡ viên từ 3,5 – 4 mm. 

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

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

độ môi trường từ 1-2 0C. 

*) Sàng 

Sản phẩm sau khi qua quá trình làm nguội sẽ được sàng lọc lần 1 và lần 2 để 

thu được các viên cám có kích thước đều nhau đảm bảo chất lượng đầu ra của sản 

phẩm. 

*) Bin thành phẩm: 

 Trước khi cho ra bao đóng gói, KSC phải lấy mẫu kiểm tra sản phẩm: độ ẩm, 

kích thước viên, màu, mùi của viên cám đã đạt yêu cầu hay chưa. Nếu chưa đạt yêu 

cầu thì cho ra và yêu cầu nghiền, trộn lại, ép lại. Nếu đạt yêu cầu thì cho đóng bao và 

nhập kho hoặc sẽ làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng mảnh. 

*) Đóng bao:  

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất bộ phận sản xuất chuẩn bị bao bì và cân tịnh để 

tiến hành đóng bao sản phẩm. Nhân viên KCS có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước 

khi đóng gói.  

- Sản phẩm nếu không đạt yêu cầu để xuất bán sẽ được xử lý theo từng lỗi của 

sản phẩm và quay lại sản xuất cho đến khi đạt yêu cầu. 

*) Sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng mảnh: 
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Nhân viên KCS có trách nhiệm kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất dạng mảnh. 

c) Sơ đồ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng mảnh 

 

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng mảnh 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Sản phẩm thức ăn chăn nuôi dạng viên chính là nguyên liệu sản xuất cho thức 

ăn chăn nuôi dạng mảnh.  

*) Bẻ mảnh: 

- Sản phẩm dạng mảnh sau khi làm nguội sẽ được đưa qua máy bẻ mảnh để đập 

mảnh. 

- Kiểm tra độ đồng đều của sản phẩm sau bẻ mảnh 

*) Sàng 

Sản phẩm sau khi qua quá trình làm nguội sẽ được sàng lọc lần 1 và lần 2 để 

thu được các mảnh cám có kích thước đều nhau đảm bảo chất lượng đầu ra của sản 

phẩm. 

*) Bin thành phẩm: 

 Trước khi cho ra bao đóng gói, KSC phải lấy mẫu kiểm tra sản phẩm: độ ẩm, 

kích thước mảnh, màu, mùi của cám đã đạt yêu cầu hay chưa. Nếu chưa đạt yêu cầu thì 

cho ra và yêu cầu nghiền, trộn lại, ép lại. Nếu đạt yêu cầu thì cho đóng bao và nhập 

kho. 

*) Đóng bao:  
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- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất bộ phận sản xuất chuẩn bị bao bì và cân tịnh để 

tiến hành đóng bao sản phẩm. Nhân viên KCS có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước 

khi đóng gói.  

- Sản phẩm nếu không đạt yêu cầu để xuất bán sẽ được xử lý theo từng lỗi của 

sản phẩm và quay lại sản xuất cho đến khi đạt yêu cầu. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là thức ăn chăn nuôi (Không sử dụng các nguyên liệu sản 

xuất thức ăn chăn nuôi từ xương, xác động vật, không thực hiện nghiền, sấy bột cá, bã 

bia,...) với công suất cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm của dự án 

STT Tên sản phẩm Khối lượng (tấn/năm) 

1 Thức ăn chăn nuôi dạng bột 3.000 

2 Thức ăn chăn nuôi dạng viên 2.000 

3 Thức ăn chăn nuôi dạng mảnh 1.000 

Tổng 6.000 

Một số hình ảnh sản phẩm của dự án: 

  
Sản phẩm dạng bột Sản phẩm dạng viên 

 

Sản phẩm dạng mảnh 

Hình 1.4. Sản phẩm của dự án 
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4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của dự án; nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên, vật liệu, hóa chất của dự án 

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

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của dự án 

TT Tên nguyên liệu Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
GĐ vận hành 

thương mại 

(01 năm) 

I Nguyên liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất 

1 Bắp hạt Tấn 1.851,87 Việt Nam 

2 Khô đậu Tấn 969,61 Việt Nam 

3 Cám gạo 12% Đạm Tấn 870,70 Việt Nam 

4 Cám trích ly Tấn 603,17 Trung Quốc 

5 Sắn Tấn 291,07 Việt Nam 

6 Lúa mì Tấn 262,05 Việt Nam 

7 Bắp đùn Tấn 152,58 Việt Nam 

8 Mật rỉ Tấn 101,96 Việt Nam 

9 Cám mỳ thô Tấn 86,13 Việt Nam 

10 DFM (Lợi khuẩn) Tấn 110,88 Trung Quốc 

11 DDGS  (Bã rượu khô) Tấn 82,98 Mỹ 

12 Bã mỳ sấy Tấn 77,86 Việt Nam 

13 Bã cọ Tấn 62,81 Malaysia 

14 Bã cải đắng Tấn 48,65 Ấn Độ 

15 Cám gạo loại 1 Tấn 44,48 Việt Nam 

16 Tấm gạo Tấn 44,40 Việt Nam 

17 Đậu nành ép đùn Tấn 41,36 Việt Nam 

18 Bột đá mịn Tấn 23,41 Việt Nam 

19 Muối Tấn 23,09 Việt Nam 

20 L – Lysine 98% (amino acid) Tấn 22,69 Trung Quốc 

21 Sweet Whey (Váng sữa) Tấn 14,65 Canada 
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22 Vevovitall (axit benzoic) Tấn 14,42 Hà Lan 

23 Dextrose (Đường) Tấn 13,32 Trung Quốc 

24 
Methionine 98% 

(axit amin) 
Tấn 12,19 Trung Quốc 

25 Protilac, Bột sữa Extra 42 Tấn 11,10 Hà Lan 

26 
Bentonite 

(Khoáng chất) 
Tấn 10,76 Việt Nam 

27 
Sobemix 11 

(Vitamin và khoáng chất) 
Tấn 10,21 Việt Nam 

28 NaHCO3 Tấn 6,97 Việt Nam 

29 
L- Threonine 98% 

(axit amin) 
Tấn 6,92 Trung Quốc 

30 
DCP 

(Khoáng chất vi lượng Ca và P) 
Tấn 6,56 Trung Quốc 

31 Dầu nành Tấn 5,88 Việt Nam 

32 
Diamond V XPC 

(Men tiêu hóa) 
Tấn 5,77 Mỹ 

33 Mỳ chính Tấn 5,68 Việt Nam 

34 
Choline – Chloride 60% 

(Bổ sung vitamin B4) 
Tấn 4,13 Trung Quốc 

35 
Sobemix 22 (Broiler chicken) 

(vitamin và khoáng chất cho gà) 
Tấn 3,59 Trung Quốc 

36 

Feedcurb dry 

(Chất chốc mốc sử dụng trong 

thức ăn chăn nuôi) 

Tấn 3,08 Trung Quốc 

37 
L – Tryptofan 

(axit amin) 
Tấn 2,22 Trung Quốc 

38 Bột huyết tương Tấn 2,22 Trung Quốc 

39 Khoáng heo con 0615 Tấn 2,22 Trung Quốc 

40 
Btraxim Pro 2 

(Khoáng vi lượng) 
Tấn 2,14 Trung Quốc 

41 
Sobemix 40 

(Vitamin và khoáng chất) 
Tấn 2,11 Trung Quốc 
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42 Vitamin heo con 0615 Tấn 1,78 Trung Quốc 

43 

Colistin Sunfat 10 

(Thuốc thú y để phòng và trị 

bệnh về đường ruột) 

Tấn 1,45 Trung Quốc 

44 
Sobemix 13 

(vitamin và khoáng chất) 
Tấn 1,39 Trung Quốc 

45 

Endox C 

(Chất chống oxy hóa trong thức 

ăn chăn nuôi) 

Tấn 1,37 Trung Quốc 

46 

Vita Mycotoxin/ Toxfin Dry 

(Chất hấp thụ độc tố nấm trong 

thức ăn chăn nuôi) 

Tấn 1,02 Trung Quốc 

47 
Hy D Premix 

(vitamin và khoáng chất) 
Tấn 0,91 Trung Quốc 

48 Lysine 70% (axit amin) Tấn 0,91 Trung Quốc 

49 

Hanqinol 60% 

(Thuốc thú y phòng và trị bệnh 

tiêu chảy) 

Tấn 0,85 Trung Quốc 

50 

Leader yellow 2% 

(Bổ sung sắc tố vàng cho lòng 

đỏ trứng gà, chân gà) 

Tấn 0,85 Trung Quốc 

51 Hương sữa Tấn 0,60 Trung Quốc 

52 
E Sel Premix 

(Vitamin E và selen) 
Tấn 0,56 Trung Quốc 

53 
Mix 9006 

(Vitamin và khoáng chất) 
Tấn 0,49 Trung Quốc 

54 

BMD 

(Thuốc thú y phòng và trị bệnh 

viêm đường ruột) 

Tấn 0,44 Trung Quốc 

55 Đậu nành lên men (Soytide 50) Tấn 71,49 Việt Nam 

Tổng Tấn 6.002  

II Nguyên liệu khác 

1 Mùn cưa ép Tấn 552 Việt Nam 

2 Bao bì Chiếc 600.000 Việt Nam 
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Công ty cam kết không sử dụng các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 

xương, xác động vật, không thực hiện nghiền, sấy bột cá, bã bia,... Công ty sử dụng 

nguyên liệu thay thế các nguyên liệu từ xương, xác động vật. Cụ thể sử dụng đậu nành 

lên men (Soytide 50) có hàm lượng chất dinh dưỡng: 

Đạm: ≥ 50% 

Độ ẩm: ≤ 10,0% 

Xơ: ≤ 5,0% 

Tro: ≤ 8,0% 

Hàm lượng chất béo: ≥ 0,5% 

Chất cấm, chất kháng sinh: không có 

4.2. Nhu cầu về điện, nước của dự án 

* Nhu cầu về điện: 

 Nhà máy sử dụng điện do điện lực địa phương cung cấp với tổng lượng điện sử 

dụng vào khoảng 1.500.000 KWh/năm. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cấp nước: Dự án sử dụng nước sạch được cung cấp bởi Nhà máy nước 

sạch Ân Thi tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

- Nước cấp cho sinh hoạt:  Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, số lượng cán bộ 

công nhân viên làm việc tối đa tại dự án là 60 người. Định mức cấp nước cho sinh hoạt 

của dự án áp dụng theo TCXDVN 33:2006 của Bộ xây dựng quy định 45 lít/người/ca 

(dự án không có nấu ăn). Vậy nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của dự án là:  

60 x 45/1.000= 2,7 (m3/ngày đêm) 

- Nước cấp cho tưới cây, rửa đường trong khu vực dự án hoạt động khoảng 1 

m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho lò hơi khoảng 5 m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi khoảng lần đầu khoảng 2 m3/ngày 

đêm và bổ sung nước hàng ngày khoảng 0,5 m3/ngày đêm. 

Nhu cầu sử dụng điện, nước tại dự án như bảng sau: 

Bảng 1.3. Dự báo tổng nhu cầu sử dụng điện và nước của dự án 

STT Nhu cầu sử dụng Đơn vị tính Số lượng 

1 Điện Kwh/tháng 1.500.000 

2 Nước m3/ngày 8,7 

2.1 
Cấp nước cho hoạt động sinh hoạt của công 

nhân 
m3/ngày 2,7 

2.2 
Nước cấp cho tưới cây, rửa đường trong khu 

vực dự án  
m3/ngày 0,5 
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2.3 Nước cấp cho lò hơi m3/ngày 5 

2.4 Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

2.4.1 
Nước cấp ban đầu cho hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi 
m3 2 

2.4.2 Nước cấp bổ sung hàng ngày m3/ngày 0,5  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Vị trí địa lý của dự án 

- Dự án Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần Growfeed miền 

Bắc được thực hiện trong khu nhà xưởng cho thuê có tổng diện tích khoảng 2.770 m2 

của công ty TNHH Tân Việt Đại Thành trên địa bàn thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên.  

- Vị trí địa lý của dự án cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc giáp mương thủy lợi; 

+ Phía Nam giáp PGD Vietcombank chi nhánh huyện Ân Thi; 

+ Phía Đông giáp giáp đất canh tác; 

+ Phía Tây giáp đường ĐT. 376 (đường 200 cũ); 

Khoảng cách gần nhất tới khu dân cư khoảng 400m về phía Nam của dự án. 

Diện tích đất của công ty cổ phần Growfeed miền Bắc thuê là 2.770 m2 (thuê khu 

nhà xưởng 2.000 m2 và 01 tầng nhà điều hành 770 m2 của Công ty TNHH Tân Việt 

Đại Thành). Còn lại là hạng mục công trình của đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng 

hoặc công ty cổ phần Growfeed miền Bắc xây dựng trên đất bên ngoài nhà xưởng 

thuê. Phần diện tích ngoài nhà xưởng thuê, công ty cổ phần Growfeed miền Bắc được 

phép sử dụng theo thỏa thuận của hai bên. 

Về công trình bảo vệ môi trường, hiện tại công ty TNHH Tân Việt Đại Thành đã 

xây dựng hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước thải; bể tự hoại 3 

ngăn; bể nước ngầm cứu hỏa và hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 5 

m3/ngày đêm, công ty cổ phần Growfeed miền Bắc được phép sử dụng với sự thỏa 

thuận của hai bên. Ngoài ra, công ty cổ phần Growfeed miền Bắc đã đầu tư hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi tại phía cuối khu đất về phía Đông Nam, hệ thống thu hồi bụi bên 

trong nhà xưởng và khu lưu giữ chất thải nguy hại và chất thải thông thường ở bên 

trong nhà xưởng.  
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Hình 1.5. Sơ đồ vị trí dự án 
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Bảng 1.4. Toạ độ VN2000 (Kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o) các điểm mốc dự án 

Điểm X Y 

A 02303517 00560819 

B 02303392 00560847 

C 02303517 00560979 

D 02303474 00560982 

* Mối tương quan giữa dự án với các đối tượng xung quanh: 

- Giao thông: Dự án nằm giáp hành lang đường ĐT. 376 (đường 200 cũ) về phía 

Tây vì vậy điều kiện giao thông tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu 

hàng hóa, ra vào nhà máy và thuận lợi cho hàng hóa được lưu thông ra các tỉnh lân cận. 

- Sông suối: 

Cách dự án về phía Bắc khoảng 5,5 km có hệ thống sông Bắc Hưng Hải giữ vai 

trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp cho nhân dân. 

Cạnh vị trí thực hiện dự án có hệ thống mương, đây cũng là nguồn tiếp nhận nước thải 

sau xử lý của dự án. 

- Khu dân cư: Cách khoảng 400m về phía Nam là khu dân cư. Xung quanh dự án 

là PGD Vietcombank chi nhánh huyện Ân Thi, bến xe khách huyện Ân Thi, Trung tâm 

thương mại huyện Ân Thi, Công ty TNHH Foremart Việt Nam,... do đó hoạt động sản 

xuất của dự án sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khu vực xung quanh dự án trong tương lai. 

- Di tích văn hoá - lịch sử: 

Khu vực dự án không nằm gần các công trình kiến trúc, công trình Quốc gia và 

di tích lịch sử văn hoá. 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Hiện tại, Công ty đã hoàn thiện việc cải tạo và xây mới một số hạng mục công 

trình cho phù hợp với thực tế sản xuất. Các hạng mục công trình được trình bày chi tiết 

như sau: 

Bảng 1.5. Danh mục các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động  

của dự án 

TT Hạng mục công trình Đơn vị Diện tích Tình trạng 

A Phần diện tích thuê 

I Hạng mục công trình chính 

1 Nhà điều hành 01 tầng m2 770 Đã xây dựng 

2 Khu đặt dây chuyền sản xuất  m2 150 Đã xây dựng 

3 Khu vực kho chứa nguyên liệu m2 1.000 Đã xây dựng 

4 Khu vực kho chứa thành phẩm m2 600 Đã xây dựng 

5 Đường nội bộ bên trong nhà m2 250 Đã xây dựng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 437 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên         18 

xưởng 

 Tổng m2 2.770  

B Phần diện tích sử dụng miễn phí  

I Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Cổng chính m dài 8 Đã xây dựng 

2 Nhà bảo vệ m2 4 Đã xây dựng 

3 Bãi đỗ xe m2 36 Đã xây dựng 

4 Trạm cân điện tử m2 81,6 Đã xây dựng 

III Hạng mục công trình BVMT 

1 Khu  lưu giữ chất thải m2 10 Đã xây dựng 

2 Khu hệ thống xử lý khí thải lò hơi m2 50 Đã xây dựng 

3 Bể nước ngầm cứu hỏa Bể 01 Đã xây dựng 

4 Hệ thống thu gom, thoát nước thải HT 01 Đã xây dựng 

5 Hệ thống thoát nước mưa HT 01 Đã xây dựng 

 Tổng m2 181,6  

Trong đó, diện tích đất của công ty cổ phần Growfeed miền Bắc thuê 2.770 m2 

(thuê khu nhà xưởng 2.000 m2 và 01 tầng nhà điều hành 770 m2 của Công ty TNHH 

Tân Việt Đại Thành) để làm xưởng sản xuất. Còn lại là hạng mục công trình của đơn 

vị cho thuê nhà xưởng xây dựng hoặc công ty cổ phần Growfeed miền Bắc xây dựng 

trên đất bên ngoài nhà xưởng thuê. Phần diện tích ngoài nhà xưởng thuê, công ty cổ 

phần Growfeed miền Bắc được phép sử dụng theo thỏa thuận của hai bên. 

5.3. Danh mục các máy móc thiết bị cho hoạt động của dự án 

Bảng 1.6. Bảng danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị 
Số 

lượng 
Nguồn gốc 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

I Các thiết bị chính 

1 Tủ điều khiển Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

2 Máy bẻ sắn dạng 

thanh đập 
Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

3 Máy sàng Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

4 Vít tải liệu thô Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

5 Gầu tải liệu thô Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

6 Vít tải liệu bột Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

7 Gầu tải liệu bột Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

8 Van 2 ngả Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

9 Vít tải trung gian Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 437 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên         19 

10 Cửa xả vào Bin Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

11 Vít tải cân tự động Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

12 Trạm cân 2 tấn Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

13 Cửa xả cho trạm cân Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

14 Vít tải sau trạm cân Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

15 Gầu tải liệu trước 

nghiền 
Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

16 Cửa xả liệu nghiền Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

17 Van cấp liệu cho 

 máy nghiền 
Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

18 Máy nghiền kèm thiết bị 

lọc bụi 
Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

19 Vít tải bột sau  

nghiền 
Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

20 Máy trộn  Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

21 Vít tải bột sau trộn Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

22 Cân mật mỡ Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

23 Bơm màng Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

24 Gầu tải bột sau trộn Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

25 Máy đánh tơi dạng đập Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

26 Van 2 ngả Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

27 Vít tải bột trung gian Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

28 Cửa xả bột Bin ép viên Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

29 Buồng làm mát Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

30 Gầu tải HT 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

31 Van hai ngả Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

32 Cửa xả Bin thành phẩm Cái 3 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

33 Cân đóng bao Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

34 Băng tải HT 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

35 Máy nén khí Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

36 Máy ép viên Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

37 Máy bẻ mảnh Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

II Thiết bị phụ trợ 

42 Lò hơi công suất 1,5 

tấn/giờ 
Cái 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 

43 Bồn pha dung dịch Bộ 1 Trung Quốc 2020 Mới 100% 
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Một số hình ảnh máy móc, thiết bị của dự án: 

 

 

Máy trộn 

 

Hình ảnh tổng thể máy móc, thiết bị Máy nghiền 

Hình 1.6. Một số máy móc, thiết bị của dự án 

5.4. Tiến độ, tổng vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án: Kể từ ngày 13/5/2021, dự án được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư như sau: 

- Từ tháng 5/2021 đến tháng 01/2022: Cải tạo các hạng mục công trình; 

- Từ tháng 02/2022 đến tháng 6/2022: Tiến hành lắp đặt máy móc, trang thiết bị; 

- Từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022: Vận hành sản xuất thử và đưa một phần 

dự án đi vào hoạt động; 

- Từ tháng 01/2023: Hoàn thiện các hạng mục công trình và đưa toàn bộ dự án đi 

vào hoạt động. 

b. Tổng vốn đầu tư dự án 

-Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

- Tổng số cổ phần: 1.000.000 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Nhu cầu nhân lực của của Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc được thể hiện 

trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1.7. Bảng nhu cầu lao động của Dự án 

TT Chức vụ Đơn vị Số lượng 

1 Giám đốc Người 1 

2 Phó giám đốc Người 1 

3 Phòng kế toán Người 2 

4 
Phòng hành chính - 

nhân sự 
Người 2 

5 
Phòng Quản lý chất 

lượng 
Người 3 

6 Lao động trực tiếp Người 50 

7 Bảo vệ Người 1 

- Chính sách tuyển dụng lao động và đào tạo: 

Dự án tuyển lao động theo hình thức ký Hợp đồng lao động giữa Giám đốc 

hoặc người được Giám đốc uỷ quyền và người lao động phù hợp với các quy định của 

luật pháp.  

Ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương, đặc biệt là con em các hộ gia 

đình đang sống xung quanh khu vực Dự án và những gia đình bị ảnh hưởng bởi sự 

thành lập và hoạt động của Dự án. 

- Chế độ đãi ngộ khác: 

+ Lao động được đào tạo nghề miễn phí tại đơn vị;  

+ Được trang bị đồng phục không phải trả tiền. 

+ Được ký Hợp đồng lao động. 

+ Được đóng BHXH và BHYT. 

- Chế độ làm việc 

Đơn vị đảm bảo người lao động làm việc 8 tiếng/ngày, 40 tiếng/tuần. Tuy 

nhiên, chế độ làm việc giữa các bộ phận có sự điều chỉnh khác biệt nhằm đảo bảo tính 

hiệu quả trong quá trình hoạt động. 

+ Nhân viên quản lý làm việc theo giờ hành chính do đơn vị quy định. 

+ Công ty xây dựng chế độ làm việc theo ca. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 437 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên         22 

CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

+ Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh 

học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp 

được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

+ Về mục tiêu đến năm 2030: 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, các-bon thấp, phấn đấu 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, dự án đầu tư là 

phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: Hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên chưa ban hành quyết định quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.  

- Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc thuê nhà xưởng và nhà văn phòng của 

công ty TNHH Tân Việt Đại Thành trên địa bàn Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên; đơn vị được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 8555806125, chứng nhận lần đầu ngày 13/5/2021 do đó địa điểm 

thực hiện dự án được đánh giá là phù hợp với quy hoạch chung của huyện Ân Thi 

cũng như của tỉnh Hưng Yên. 

- Địa điểm được chọn để thực hiện dự án có diện tích khoảng 2.770 m2, trong đó 

diện tích thuê nhà xưởng là 2.000 m2 và diện tích thuê nhà văn phòng mà 770 m2.  Phía 

Bắc giáp mương thủy lợi, phía Nam giáp PGD Vietcombank chi nhánh huyện Ân Thi, 

phía Đông giáp đất canh tác, phía Tây giáp đường ĐT. 376 (đường 200 cũ), do đó 

thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

- Cơ sở hạ tầng về điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc được đầu tư 

xây dựng đồng bộ.  

- Hiện trạng hoạt động xử lý chất thải và các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

tại dự án: 
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+ Về kiểm soát nước thải: Nước thải được thu gom bằng đường ống riêng sau 

đó được xử lý sơ bộ và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 5 m3/ngày 

đêm của đơn vị cho thuê đạt QCĐP 02:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải công nghiệp, trước khi thải ra ngoài môi trường.  

+ Về kiểm soát chất thải rắn: Các chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh 

trong quá trình hoạt động của dự án được thu gom, phân loại tại nguồn và ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Về kiểm soát khí thải: Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự 

án đều được các chủ doanh nghiệp có các biện pháp giảm thiểu đến môi trường như: 

trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, trang bị bảo 

hộ lao động cho công nhân,… 

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

Không thay đổi so với các đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường. Cụ thể như sau: 

 Trong báo cáo ĐTM của dự án, Công ty đã lấy mẫu phân tích hiện trạng môi 

trường trong khu vực thực hiện dự án tại thời điểm nghiên cứu cho thấy môi trường 

khu vực dự án như sau: 

- Môi trường không khí và đất khu vực dự án tại thời điểm lấy mẫu chưa có dấu 

hiệu bị ô nhiễm. 

- Nước thải sau xử lý sơ bộ của dự án được đấu nối vào Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của đơn vị cho thuê nhà xưởng, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trước 

khi thải vào mương phía Bắc cạnh công ty, nên môi trường nước mặt khu vực thực hiện 

dự án vẫn còn khả năng chịu tải. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 - Hệ thống thu gom nước mưa:   

Công ty ký hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Tân Việt Đại Thành. 

Công ty TNHH Tân Việt Đại Thành đã tiến hành xây dựng hoàn thiện nhà xưởng, hệ 

thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu 

gom và thoát nước thải,… nên nước mưa chảy tràn phát sinh từ khu vực nhà xưởng 

thực hiện dự án được thu gom và thoát ra ngoài môi trường bởi hệ thống của Công ty 

TNHH Tân Việt Đại Thành.  

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Gồm hố ga thu nước mưa chảy tràn và hệ thống 

cống thoát nước. Cống thoát nước mưa được xây bằng gạch, nắp bằng bê tông cốt 

thép. Độ dốc của rãnh thu là 0,1%. Tiết diện cống có dạng hình chữ nhật, bề rộng từ 

0,4- 1,2 m. 

+ Hiện tại, công ty có 01 điểm thoát nước mưa ra ngoài môi trường nằm về phía 

Tây Bắc của công ty. Tọa độ vị trí xả nước mưa (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105030, múi chiếu 30) tại Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên như sau: 

X:2303518 ;  Y: 560813. 

+ Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 

+ Hướng thoát nước thải toàn dự án là từ Nam sang Bắc. 

 

Hình 3.1. Hình ảnh hệ thống thu gom nước mưa tại dự án  

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Ống thu nước mưa 

từ mái nhà xưởng 
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1.2.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn vận hành, dự án sử dụng khoảng 60 cán 

bộ công nhân viên. Với mức tiêu thụ nước trung bình của một người là khoảng 0,045 

m3/ngày (áp dụng tiêu chuẩn cấp nước 45 lít/ca sản xuất, không nấu ăn tại công ty), thì 

lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên là 2,7m3/ngày đêm. 

Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp và phát sinh chủ yếu 

từ khu vực rửa tay chân, nhà vệ sinh. Do đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình vận hành của dự án tối đa là 2,7m3/ngày đêm. 

* Nước thải sản xuất:  

Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi có chứa chất rắn 

lơ lửng cao, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được tuần hoàn, định kỳ thải bỏ 

01 tháng/lần. Lưu lượng thải ước tính khoảng 2 m3/ lần thải, được xử lý sơ bộ qua bể 

lắng trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

Vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động ổn định, tổng lượng nước thải công nghiệp 

của công ty cổ phần Growfeed miền Bắc cần xử lý tối đa khoảng 4,7 m3/ngày đêm.  

1.2.2. Biện pháp thu gom, thoát nước thải: 

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

- Hướng thoát nước thải toàn dự án là từ Nam sang Bắc. 

Dưới đây là sơ đồ thu gom nước thải của dự án: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải tại dự án 

- Nước thải từ nhà vệ sinh: Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại 3 ngăn và được thu gom dẫn về HTXLNT tập trung của đơn vị cho thuê 

xưởng. Vị trí xây dựng và kích thước của từng bể tự hoại như sau: 

+ Bể tự hoại số 1 được đặt tại khu vực nhà điều hành, kích thước RxDxC = 

5x1x1,5 = 7,5 m3. Nước thải sau bể tự hoại số 1 được thu gom dẫn về HTXLNT tập 

trung của đơn vị cho thuê. 

Nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 

HTXL nước thải tập trung 

của đơn vị cho thuê 

Nước mưa Hố ga 

Bể tự 

hoại 

Nguồn tiếp 

nhận 

Nước thải sinh hoạt  

Bể lắng 
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+ Bể tự hoại số 2 được đặt bên ngoài nhà xưởng (phía Nam), kích thước RxDxC 

= 5x1x1,5 = 7,5 m3. Nước thải sau bể tự hoại số 2 được thu gom dẫn về HTXLNT tập 

trung của đơn vị cho thuê. 

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom xử lý sơ bộ qua bể 

lắng được xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt thép có kích thước 2x1x2 = 4 m3, sau đó 

được thu gom dẫn về HTXLNT tập trung của đơn vị cho thuê xưởng. 

- Vị trí xả nước thải ra ngoài môi trường: Hiện tại, có 01 điểm thoát nước thải ra 

ngoài môi trường nằm về phía Bắc của xưởng sản xuất. Tọa độ vị trí xả nước thải 

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

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, như sau: 

X: 2303523 ;  Y: 560976 

Hình ảnh vị trí điểm xả nước thải ra ngoài môi trường: 

 

Hình 3.3. Điểm xả nước thải ra ngoài môi trường  

1.2.3. Xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công ty cổ phần Growfeed miền 

Bắc được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải sản xuất phát sinh của công ty 

cổ phần Growfeed miền Bắc được xử lý sơ bộ qua bể lắng. Sau đó, toàn bộ lượng nước 

thải phát sinh của công ty cổ phần Growfeed miền Bắc được đấu nối vào hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Tân Việt Đại Thành để xử lý đảm bảo đạt 

giới hạn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

* Bể tự hoại 

Làm giảm một phần nồng độ chất ô nhiễm hữu cơ bằng quá trình lắng và lên men 

kỵ khí, chuyển hóa các chất ô nhiễm khó xử lý, phức tạp về dạng đơn giản, dễ xử lý 
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hơn. Đảm bảo cho quá trình xử lý phía sau đạt hiệu quả cao hơn. Bể có công dụng 

giống bể xử lý kỵ khí. 

Giải pháp xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của khu vệ sinh sử dụng bể tự hoại 3 

ngăn được trình bày theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Vị trí bể tự hoại: 01 bể đặt tại khu vực nhà điều hành và 01 bể đặt tại bên ngoài 

nhà xưởng (phía Nam). Bể tự hoại được xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt thép, kích 

thước mỗi bể là RxDxC = 5x1x1,5 = 7,5 m3.  

* Bể lắng 

Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi có chứa chất rắn lơ 

lửng cao, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được tuần hoàn, định kỳ thải bỏ 

01 tháng/lần. Lưu lượng thải ước tính khoảng 2 m3/ lần thải, được xử lý sơ bộ qua bể 

lắng để lắng bớt các chất rắn lơ lửng trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung để xử lý. Bể lắng được xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt thép có kích thước 

2x1x2 = 4 m3. 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Hiện tại, công ty TNHH Tân Việt Đại Thành đã hoàn thành việc xây dựng, lắp 

đặt máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 5 m3/ngày 

đêm để xử lý toàn bộ nước thải công nghiệp phát sinh của công ty cổ phần Growfeed 

miền Bắc với công nghệ MBR, vật liệu Composite. Sơ đồ quy trình công nghệ như 

sau: 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý sơ bộ  Hố thu gom  

Ngăn điều hòa  Ngăn thiếu khí  Ngăn hiếu khí (màng MBR)  Ngăn khử trùng 

 Đạt QCĐP 02:2019/HY thải ra môi trường. 

Hiệu quả xử lý của hệ thống: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép 

theo QCĐP 02:2019/HY. 

NGĂN 1 

- Điều hoà 

- Lắng 

-Phân huỷ 

sinh học 

 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân 

huỷ sinh 

học 

NGĂN 3 

- Lắng 

- Chảy 

tràn 

HTXL nước 

thải tập trung 

 

Nước thải 

sinh hoạt 
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Hình 3.5. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Để tăng hiệu quả xử lý nước thải, công ty cổ phần Growfeed miền Bắc thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải. Kiểm tra phát 

hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu 

quả làm sạch của công trình. 

- Định kỳ hút bùn cặn của bể tự hoại và bể lắng. 

2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải và mùi trong quá trình sản xuất 

a. Khí thải phát sinh từ lò hơi 

Để đảm bảo an toàn cho môi trường, nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi trước khi thải ra môi trường. Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi của nhà 

máy như sau: 

 

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Bụi, khí thải lò hơi 

Xyclon lọc bụi 

Quạt hút ly tâm 

Tháp hấp thụ 

Ống khói thoát khí 

Môi trường (Khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B) 

Thải cặn khô (bụi thô) 

Thải cặn ướt Nước sạch 
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+ Nguyên lý làm việc của hệ thống có thể tóm tắt như sau: 

Tại khu vực lò hơi bụi và khí thải phát sinh từ công đoạn đốt cháy nhiên liệu để 

cung cấp nhiệt cho nồi hơi. Dòng bụi và khí thải nhờ quạt hút có công suất lớn hút 

lượng bụi và khí đến hệ thống Xyclon lọc bụi. Tại đây lượng bụi thô được giữ lại và 

lắng xuống đáy phễu của Xyclon (định kỳ mở van xả của phễu thu gom lượng bụi).  

Khí thải sau khi qua Xyclon lọc bụi được dẫn vào tháp hấp thụ bằng nước sạch 

do nguyên liệu sử dụng là mùn cưa ép nên phần lớn phát sinh bụi.  

Sau quá trình hấp thụ, các khí và bụi đồng thời được giữ lại, nhiệt độ của dòng 

khí cũng giảm đáng kể. Dòng khí sạch được dẫn tới ống khói thoát ra ngoài môi 

trường không khí xung quanh. Nước được bơm tuần hoàn trở lại bồn chứa ban đầu. 

Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được xử lý sơ bộ qua bể lắng rồi đấu 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của đơn vị cho thuê nhà xưởng xử lý. 

Công ty đã lắp đặt camera giám sát ống khói lò hơi và lưu giữ hình ảnh trong 

vòng 01 tháng. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý như sau: 

STT Thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số/ Đặc điểm 

1 Thiết bị Xyclon  cái 01 02 tầng 

2 Quạt hút cái 01 Công suất tối đa: 15.000 m3/h 

3 Ống thoát khí cái 01 Chiều cao: 15m 

4 Tháp hấp thụ cái 01 Chiều cao 1,5m 

 

Hình 3.7. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

b. Bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất 

Do nhà máy sản xuất chủ yếu là thức ăn gia súc nên các nguồn phát sinh khí thải 

của Nhà máy chủ yếu là bụi hữu cơ từ quá trình: cấp liệu, nghiền. Quá trình cấp liệu và 

nghiền có đi kèm thiết bị lọc bụi.  
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Quá trình nghiền, trộn được thực hiện bằng máy móc, thiết bị nghiền, trộn kín và 

có đi kèm 02 hệ thống thu hồi bụi có nguyên lý hoạt động tương tự nhau, cụ thể như 

sau: 

 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền được hút bằng quạt hút và buồng lọc. Tại đây 

khí và các hạt sẽ bị giảm vận tốc dẫn tới các hạt tỷ trọng lớn sẽ rơi xuống dưới và đi ra 

ngoài. Phần khí sạch đi qua túi lọc và thoát ra ngoài. Các hạt bụi nhỏ hơn sẽ bám lại 

trên bền mặt của túi lọc. Quá trình làm sạch túi lọc thực hiện rung giũ túi. Phương 

pháp sử dụng là rung giũ cơ. Các hạt bụi bám trên bề mặt túi rơi xuống dưới và đưa ra 

ngoài qua thiết bị thu. 

Thông số kỹ thuật của 02 hệ thống thu hồi bụi đi kèm máy móc thiết bị như sau: 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số lượng/ 

1 HT 

Số lượng/2 

HT 

1 Quạt hút có công suất 1 kW 1 chiếc 2 chiếc 

2 Thiết bị thu bụi 

số lượng túi lọc bụi trong 01 

hệ thống: 6 túi, kích thước 50 

mm x 300 mm 

1 thiết bị 2 thiết bị 

3 Ống phóng không 
đường kính 0,2 m; cao 

khoảng 0,5 m 
1 chiếc 2 chiếc 

c. Đối với mùi từ quá trình sản xuất 

- Nguồn phát sinh: 

Công ty cam kết không sử dụng các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 

xương, xác động vật, không thực hiện nghiền, sấy bột cá, bã bia. Công ty sử dụng đậu 

nành lên men (soytide 50) để làm nguyên liệu thay thế nguyên liệu từ xương, xác động 

vật. Ngoài ra, các công đoạn sản xuất như nghiền, trộn, ép viên, sấy sản phẩm được 

thực hiện trong máy móc thiết bị kín, công đoạn làm nguội sản phẩm được thực hiện 

Bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền 

Quạt hút 

Túi vải 

Ống phóng không ra  

môi trường nhà xưởng 

Bụi 
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trong buồng làm mát kín bằng quạt gió vì vậy mùi phát sinh từ quá trình sản xuất của 

dự án được đánh giá không lớn. Mùi phát sinh chủ yếu là mùi đặc trưng của thức ăn 

chăn nuôi, chủ yếu là mùi của các hợp chất hữu cơ. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

Để đảm bảo giảm thiểu mùi một cách triệt để tránh gây ảnh hưởng đến khu vực 

xung quanh nhà máy thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào: Tất cả nguyên liệu trước khi đưa vào 

sản xuất đều được chứa trong bao kín, xếp trên kệ tránh tiếp xúc trực tiếp với nền nhà 

và được kiểm tra nhằm đảm bảo nguyên liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ ẩm, 

không nấm, mốc... 

+ Vệ sinh nhà xưởng: thường xuyên quét dọn, không để ẩm mốc trong nhà 

xưởng. 

+ Không sử dụng các nguyên liệu từ xương, xác động vật, không thực hiện công 

đoạn nghiền xương động vật tại nhà máy. 

+ Máy móc thiết bị sử dụng tại các công đoạn nghiền, trộn, ép viên, sấy, làm 

nguội kín. 

+ Đảm bảo nhiệt độ trong quá trình ép viên không vượt quá 95oC 

+ Thời gian ủ sản phẩm từ 15-20 phút cho một đợt xả sản phẩm xuống buồng 

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

phẩm ở buồng làm mát phải được làm mát với thời gian tối thiểu là 15 phút cho loại cỡ 

viên từ 3,5 – 4 mm và 20 phút cho loại cỡ viên từ 2,2 - 2,8 mm. 

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

*) Nguồn phát sinh chất thải rắn 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm và thương mại chất thải rắn phát sinh từ 

nhà máy bao gồm: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên; 

+ Chất thải rắn từ quá trình sản xuất 

*) Thành phần và tải lượng 

- Chất thải rắn sinh hoạt:   

Khi dự án đi vào vận hành ổn định với số lượng cán bộ công nhân viên lao động 

tối đa khoảng 60 người, khi đó tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 18 

kg/ngày với các thành phần phần lớn là các vỏ lon, vỏ hộp cơm, vỏ cốc nhựa dùng 1 

lần,.... Ngoài ra còn có một phần nhỏ các loại bao bì thực phẩm, giấy phế liệu. Chất 

thải rắn còn có chứa một lượng không đáng kể các thành phần khó phân huỷ như bao 

bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, thuỷ tinh. Ngoài ra, còn có một lượng bùn 

cặn từ hệ thống bể tự hoại (phát sinh không liên tục) ước tính khoảng 1 tấn/năm. 

- Chất thải rắn công nghiệp: 
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Chất thải công nghiệp phát sinh trong giai đoạn này bao gồm: 

+ Các sản phẩm lỗi, mốc, hỏng trong quá trình sản xuất; 

+ Hộp catton, hộp xốp, mút, bao bì sản xuất hỏng,... 

+ Tro mùn cưa ép phát sinh từ hoạt động của lò hơi; 

+ Mực in, hộp mực in văn phòng không chứa thành phần nguy hại; 

Công ty hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn với đơn vị đủ chức 

năng (như Urenco- 11) để xử lý chất thải một cách hiệu quả nhất. 

+ Bụi từ hoạt động sản xuất: khoảng 1.200 kg/ năm, lượng bụi phát sinh từ công 

đoạn nạp liệu, nghiền là không đáng kể và được thu gom tại nguồn bằng thiết bị lọc 

bụi túi vải. Lượng bụi này chính là nguyên liệu của nhà máy nên được thu hồi triệt để, 

tránh tổn thất gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Tải lượng chất thải rắn công nghiệp phát thải từ quá trình vận hành của dự án cụ 

thể như sau: 

Bảng 3.1. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp của dự án 

TT Loại chất thải rắn 
Đơn 

vị 

Khối lượng  

( kg/năm) 
Nguồn phát sinh 

1 Sản phẩm lỗi, hỏng thải bỏ Kg 600 
Các công đoạn sản 

xuất 

2 Bao bì thải Kg 300 Công đoạn đóng bao 

3 Tro Kg 11.040 Đốt lò hơi 

4 Bụi nguyên liệu Kg 1.200 
Công đoạn nạp liệu, 

nghiền 

5 
Mực in văn phòng không chứa 

thành phần nguy hại 
Kg 1 Văn phòng làm việc 

6 
Hộp mực in văn phòng không 

chứa thành phần nguy hại 
Kg 2 Văn phòng làm việc 

7 
Giấy và bao bì giấy các tông 

thải bỏ 
Kg 10 Văn phòng làm việc 

Tổng 13.153  

 

*) Biện pháp giảm thiểu: 

- Trang bị các thùng chứa chất thải chuyên dụng. 

- Bố trí khu lưu giữ tạm thời chất thải thông thường có diện tích khoảng 5 m2.  

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

theo đúng quy định. 

Các yêu cầu kỹ thuật đối với công trình bảo vệ môi trường đối với loại chất thải 

này như sau: 
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- Khu lưu giữ này được thiết kế thông thoáng có mái che tránh mưa, nền cứng.  

- Cao độ nền đảm bảo không ngập lụt. 

- Mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không thẩm thấu và tránh nước mưa chảy 

tràn từ bên ngoài vào. 

Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng (như Công ty cổ phần môi trường 

đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11) đến thu gom và xử lý theo quy định.  

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

- Khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình sản xuất: 

Bảng 3.2. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất  

STT Tên chất thải Mã chất thải Đơn vị 

GĐVH 

thương mại 

(năm) 

1 
Giẻ lau chứa thành phần nguy 

hại 
18 02 01 Kg 12 

2 
Bao bì mềm thải có chứa thành 

phần nguy hại 
18 01 01 Kg 10 

3 
Bao bì nhựa thải có chứa thành 

phần nguy hại 
18 01 03 Kg 10 

4 
Bao bì kim loại thải có chứa 

thành phần nguy hại 
18 01 02 Kg 15 

5 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Kg 10 

 Tổng cộng   57 

 - Biện pháp xử lý: Công ty bố trí 1 khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 

khoảng 5 m2. Đối với các loại CTNH trên, dự án áp dụng các biện pháp quản lý như 

sau: 

+ Khu lưu giữ chất thải nguy hại được phân khu và có dán các dấu hiệu cảnh báo 

rõ ràng theo TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại -  Dấu hiệu cảnh báo. 

+ Phân loại và lưu chứa các loại CTNH trong các thiết bị lưu chứa riêng biệt. 

Công ty sử dụng 03 thùng 200L để lưu chứa chất thải rắn nguy hại. 

+ Khu lưu giữ chất thải được đổ nền bê tông, bao tôn cứng xung quanh có mái 

che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây 

nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

+ Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được đặt các thùng chứa để lưu giữ 

các loại chất thải nguy hại khác nhau. Theo TCVN 6707:2009, phân loại các chất thải 

của dự án được dán các biển cảnh báo như sau: Biển 6.3.1: cảnh báo chất lỏng dễ 
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cháy, Biển 6.3.2: cảnh báo chất rắn dễ cháy, Biển 6.3.3: cảnh báo chất rắn dễ cháy – dễ 

nổ, Biển 6.6.1: cảnh báo chất thải chứa các chất độc hại, đặt các biển cảnh báo treo 

trên tường có vị trí thẳng thùng chứa chất thải, đúng vào tầm mắt người. Trên mỗi 

thùng đựng chất thải ghi rõ loại chất thải, mã chất thải nguy hại. Các khu vực này được 

thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả 

năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ. Mỗi khu vực lưu giữ 

được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật 

liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Biện pháp xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng (như Công 

ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11) đến thu gom và xử lý 

theo quy định.  

Hình ảnh khu lưu giữ chất thải của dự án như sau: 

   

Hình 3.8. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải rắn thông thường và khu lưu giữ chất 

thải rắn nguy hại 

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

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị máy móc 

trong dây chuyền sản xuất như: 

+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và hàng hoá; 

+ Các công đoạn sản xuất: Nghiền, ép viên và sàng rung; 

+ Bơm chữa cháy. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

Theo lý lịch các loại máy móc, hầu hết thiết bị dự kiến sử dụng đều có mức ồn 

không lớn lắm. Để giảm tiếng ồn Nhà máy áp dụng các biện pháp sau: 

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

kế các bộ phận giảm âm. 

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

ống đẩy sử dụng các mối nối mềm. Lắp các chi tiết giảm ồn và rung, gioăng cao su, lò 

xo giảm chấn.. 

+ Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng quy trình của nhà sản xuất. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 437 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên         35 

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

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

động…) đồng thời nhà máy quy định cụ thể thời gian làm việc trong 1 ca được rút 

ngắn 1-2 giờ, nghỉ giữa ca 30-45 phút. 

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

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

- Đối với hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 

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

pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải 

ra ngoài môi trường.  

+ Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ phận dễ hư 

hỏng như: quạt hút, bơm tuần hoàn nước,... 

+ Cấp thêm oxi tại thời điểm nhóm lò, tắt lò và bổ sung nguyên liệu.  

- Đối với hệ thống thu hồi, xử lý bụi: 

+ Định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh thiết bị;  

+ Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ phận dễ hư 

hỏng như: quạt hút, lọc bụi túi vải,…  

- Khu lưu trữ chất thải:  

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

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

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

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

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

+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề 

phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.  

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

a. Sự cố cháy nổ 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ và đầu tư trang thiết bị 

bảo đảm công tác an toàn trong kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm. 

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho đội phòng cháy cơ sở để kịp thời xử lý các 

tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Vệ sinh công nghiệp đối với nhà kho, nhà xưởng 

- Bố trí, sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC 

- Trang bị phương tiện chữa cháy đầy đủ theo quy định. 
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- Thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc đối với nhà, công trình kiến trúc và các 

trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư và tài sản khác. 

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

đặt tại những vị trí thích hợp thuận tiện trong công trình. 

- Hệ thống PCCC của công trình được thiết kế và được sự chấp nhận riêng của cơ 

quan quản lý. 

- Bố trí lắp đặt các thiết bị như bình chữa cháy bằng dạng bột hoặc khí phù hợp 

với các nguồn phát sinh gây cháy tại khu vực lắp đặt. 

- Hệ thống hoạt động thường trực 24/24 để đảm bảo an toàn trong mọi trường 

hợp bất ngờ xảy ra cháy. 

Biện pháp ứng phó sự cố: 

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

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

dập tắt đám cháy; 

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

ngừng hoạt động sản xuất; 

- Di tản mọi người ra khỏi khu vực cháy; 

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

- Nếu có người mắc kẹt phải tổ chức thực hiện giải cứu và đưa người mắc kẹt ra 

ngoài; 

- Người bị kẹt trong khu vực đám cháy phải dùng quần áo bịt kín và thực hiện 

các thao tác đã huấn luyện để di tản ra khỏi khu vực đám cháy;  

- Khi người mắc kẹt được đưa ra khỏi đám cháy mà bị ngất, bộ phận y tế cấp cứu 

bên ngoài hoặc ai đó thực hiện thao tác sơ cứu hà hơi thổi ngạt như đã được tập huấn, 

và đưa người bị thương đi bệnh viện. 

b. Sự cố tai nạn lao động 

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

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

Phòng ngừa: 

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

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

nhóm vi phạm. 

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

thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Cấm sử dụng điện thoại di động, làm việc riêng trong giờ làm việc; 

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

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho người công nhân; 
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- Kiểm tra thiết bị an toàn, gương chiếu hậu của phương tiện vận tải để tránh các 

tai nạn không đáng có xảy ra. 

Ứng phó: 

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

khác nhau nhưng về cơ bản qua các bước như sau: 

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

tai nạn và thông báo cho giám đốc sản xuất hoặc trưởng bộ phận sản xuất để cho dừng 

hoạt động và thực hiện thao tác cứu chữa người bị tai nạn. 

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

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

người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sỹ. Khi xảy ra tai nạn 

cần phải: 

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

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

c. Tai nạn giao thông 

- Đề ra nội quy an toàn giao thông trong khuôn viên nhà máy. 

- Sơ cấp tại chỗ người bị tai nạn. 

- Chuyển người bị tai nạn đến cơ sở y tế. 

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

đánh giá tác động môi trường 

- Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được thể hiện bảng dưới đây: 

Bảng 3.3. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

STT Quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo 

cáo ĐTM 

Nội dung thay đổi Giải trình lý do thay 

đổi 

1 Khu lưu giữ chất thải 

 Bố trí 01 khu lưu giữ 

chất thải có diện tích 

khoảng 20 m2 đặt tại 

bên trong nhà xưởng, 

khu vực sản xuất. 

Bố trí 01 khu lưu giữ chất 

thải có diện tích khoảng 10 

m2 đặt tại bên ngoài nhà 

xưởng, đặt bên cạnh hệ 

thống xử lý nước thải tập 

trung (phía cuối khu đất 

thực hiện dự án). 

Nhằm bố trí hợp lý các 

hạng mục công trình tại 

dự án. Vị trí đặt khu lưu 

giữ chất thải mới đã 

được sự thống nhất 

giữa công ty và đơn vị 

cho thuê xưởng. Ngoài 

ra, khối lượng chất thải 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 437 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên         38 

phát sinh tại dự án 

không quá nhiều nên 

công ty chỉ bố trí khu 

lưu giữ chất thải có 

diện tích 10 m2. 

2 Về hệ thống thu hồi, xử lý bụi  

 - Lắp đặt 01 hệ thống 

thu hồi, xử lý bụi từ quá 

trình cấp liệu (không đi 

kèm máy móc), khí thải 

sau xử lý thoát ra ngoài 

môi trường bằng ống 

phóng không. 

- Quá trình nghiền, trộn 

được thực hiện bằng 

máy móc, thiết bị 

nghiền, trộn kín và có 

đi kèm hệ thống thu hồi 

bụi, ống phóng không 

ra môi trường nhà 

xưởng. 

- Quá trình nạp liệu, 

nghiền được thực hiện 

bằng máy móc có đi kèm 

hệ thống thu hồi bụi, ống 

phóng không ra môi 

trường nhà xưởng. 

- Quá trình trộn được thực 

hiện trộn kín và không có 

hệ thống thu hồi, xử lý bụi 

đi kèm. 

Do sự thay đổi về máy 

móc, thiết bị sản xuất 

đầu tư để phù hợp với 

thực tế sản xuất của dự 

án. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

* Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi; 

* Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép: 15.000 m3/h 

* Dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01 dòng khí thải. 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 

nhiễm theo dòng khí thải 

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

C Cmax 

1 CO mg/Nm3 1.000 1.000 

2 NOx (Tính theo NO2) mg/Nm3
 850 850 

3 SO2 mg/Nm3
 500 500 

4 Bụi tổng mg/Nm3
 200 200 

5 Tốc độ dòng khí thải m3/h - - 

Ghi chú:  

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

đối với bụi và các chất vô cơ (cột B), kp = 1, kv = 1. 

Dấu “-”: Quy chuẩn không quy định  

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

+ Vị trí xả thải: Tại ống khói lò hơi sau HTXL, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Toạ độ vị trí xả khí thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30: X: 2303474;  Y: 560981 

+ Phương thức xả thải: cưỡng bức 

+ Chế độ xả thải: Gián đoạn theo ca sản xuất 

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

* Nguồn phát sinh chất thải:  

+ Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống 

của công nhân viên tại dự án. 

+ Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ hoạt động 

sản xuất tại dự án. 

+ Nguồn số 03: Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại dự án. 

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

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 437 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên         40 

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

TT Chất thải Đơn vị Khối lượng Phân loại 

I Chất thải rắn sinh hoạt 

1 Rác thải sinh hoạt Kg/năm 4.320 CTRSH 

2 Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại Kg/năm 1.000 CTRSH 

II Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

1 Bao bì thải Kg/năm 300 CTR TT 

2 Sản phẩm lỗi, hỏng thải bỏ Kg/năm 600 CTR TT 

3 Tro từ lò hơi Kg/năm 11.040 CTR TT  

4 
Mực in văn phòng không chứa thành 

phần nguy hại 
Kg/năm 1 CTR TT 

5 
Hộp mực in văn phòng không chứa 

thành phần nguy hại 
Kg/năm 2 CTR TT 

6 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ Kg/năm 10 CTR TT 

III Chất thải nguy hại 

1 Giẻ lau chứa thành phần nguy hại Kg/năm 12 
CTNH  

Mã 18 02 01 

2 
Bao bì mềm thải có chứa thành phần 

nguy hại 
Kg/năm 10 

CTNH  

Mã 18 01 01 

3 
Bao bì nhựa thải có chứa thành phần 

nguy hại 
Kg/năm 10 

CTNH  

Mã 18 01 03 

4 
Bao bì kim loại thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Kg/năm 15 

CTNH  

Mã 18 01 02 

5 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Kg/năm 10 

CTNH 

Mã 16 01 06 

* Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải: 

- Thiết bị lưu chứa các loại chất thải phát sinh là các thùng chứa chuyên dụng 

được làm bằng nhựa cứng, có nắp đậy. 

- Khu lưu giữ chất thải: Bố trí 01 khu lưu giữ chất thải có diện tích khoảng 10 m2 

đặt tại bên ngoài nhà xưởng, đặt bên cạnh hệ thống xử lý nước thải tập trung (phía cuối 

khu đất thực hiện dự án). Khu lưu giữ này được đổ nền bê tông, bao tôn cứng xung 

quanh, có mái che, chia làm 02 ngăn chính trong đó 01 ngăn để lưu giữ chất thải rắn 

thông thường (diện tích 5 m2), còn 01 ngăn còn lại được dùng để lưu giữ chất thải 

nguy hại (diện tích 5 m2). Bên ngoài khu lưu giữ chất thải được gắn các biển cảnh báo 

khu lưu giữ chất thải theo đúng quy định. 
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5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại: Không có 

Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên của Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc không có đề nghị cấp giấy phép dịch vụ 

xử lý chất thải nguy hại. 

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

ngoài làm nguyên liệu sản xuất: Không có 

Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên của Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc không có đề nghị cấp giấy phép nhập 

khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường: 

a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường: Dự án không thuộc trường hợp phải cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: Dự án không thuộc trường hợp phải bồi hoàn 

đa dạng sinh học. 

c, Các nội dung chủ dự án cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định bảo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc đã bố trí hoàn thiện các hạng mục công 

trình theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
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CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ 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: 

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

1.1. Thời hạn dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo tiến độ thực hiện dự án, thời gian hoàn thành dự án và bắt đầu đi vào vận 

hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường vào khoảng tháng 03/2023. 

* Tổng hợp danh mục các công trình xử lý nước thải của dự án  

Bảng 5.1. Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải 

Công trình Quy mô Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi 

Công suất 15.000 

m3/h 
Tháng 5/2023 Tháng 8/2023 

Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc 

VHTN 100% 
100% 

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

bị xử lý 

 * Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý: 

 Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

4 điều này (dự án quy định tại cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự 

án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

 Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để 

đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò hơi như sau: 

 Dự án sẽ tiến hành lấy mẫu nước thải trong 03 đợt để đánh giá hiệu quả xử lý 

của hệ thống: 
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Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc chất thải 

Số đợt 
Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 
Vị trí Thông số Quy chuẩn so sánh 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Lần 1 03 ngày liên 

tiếp trong 

tháng 

06/2023 

03 

 

- Mẫu khí 

thải sau xử 

lý tại ống 

khói lò hơi 

Tốc độ dòng 

khí thải, Bụi 

tổng, NOx, 

CO, SO2 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, kp = 1, kv = 1 

Lần 2 

Lần 3 

Trước khi dự án đi vào VHTN công trình BVMT công ty sẽ gửi Thông báo tới sở 

tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên theo quy định tại khoản 5 điều 31, nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trăc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

Dự kiến giai đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc về môi trường, dự kiến là Trung tâm Quan trắc – 

thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên thực hiện quan trắc nước thải để 

đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải. 

Thông tin đơn vị phối hợp thực hiện: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Quan trắc – thông tin Tài nguyên và Môi trường; 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 437 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh hưng 

Yên 

Điện thoại: 02216 256 999 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc của Trung tâm Quan 

trắc – thông tin Tài nguyên và Môi trường: Vimcerts 161; 

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 số hiệu Vilas 894 

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

Dự án Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty cổ phần Growfeed miền 

Bắc không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ theo quy định của pháp luật. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” 

Công ty cổ phần Growfeed miền Bắc 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 
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CHƯƠNG 6. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

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

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

cam kết như sau:  

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

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

- Cam kết đảm bảo xử lý các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở 

nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các 

yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

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

khí xung quanh. 

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

nguy hại. 

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

đối với bụi và các chất vô cơ, kp = 1, kv = 1. 

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. 

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

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

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

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

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

- Cam kết chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường 

trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai thực hiện dự án.  

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

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

Nam./. 

 


