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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH may Đại Hướng . 

- Địa chỉ văn phòng: đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: ông LAI MING LIANG   Chức 

vụ: Giám đốc  

- Điện thoại: 02213751268 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 0900682644 do phòng đăng ký kinh doanh- sở kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 10/5/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 

ngày 7/1/2021. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8748723140 của sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 10/5/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 

21/12/2021. 

2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất hàng may Đại Hướng . 

2.1. Vị trí thực hiện dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án: 

Công ty TNHH may Đại Hướng thuê xưởng sản xuất có diện tích khoảng 9.000 

m2 của công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Hưng Phát, địa chỉ tại đường 

Nguyễn Thiện Thuật, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.  

Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Hưng Phát đơn vị có chức 

năng cho thuê xưởng, được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận tại quyết định chủ 

trương đầu tư số 113/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 và quyết định số 01/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2021. Công ty đã được sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số DC022069, cấp ngày 6/10/2021. 

- Vị trí địa lý của khu đất cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc giáp khu dân cư. 

+ Phía Nam giáp công ty TNHH dinh dưỡng Lạc Hồng. 

+ Phía Đông giáp mương thủy lợi, đường giao thông và khu dân cư 

+ Phía Tây giáp đường giao thông DT380. 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất hàng may Đại Hướng 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH may Đại Hướng 

Địa chỉ: phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên                      2 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án 

2.2. Quy mô của cơ sở theo tiêu chí của luật đầu tư công 

Tổng vốn đầu tư dự án là 22.690.000.000 đồng do vậy dự án thuộc nhóm C, 

theo khoản 3, điều 10 của Luật Đầu tư công. Căn cứ theo phụ lục V, nghị định 

08/2022-NĐ-CP, dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tiêu chí phân loại dự án nhóm 

III. Vì vậy, dự án thuộc khoản 4, điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 

ban hành ngày 17/11/2020, thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường do UBND 

cấp huyện cấp giấy phép. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8748723140 do sở kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thì mục tiêu, công suất của dự án như sau: 

- Mục tiêu dự án: sản xuất và gia công hàng may mặc; sản xuất, gia công khẩu 

trang, mũ quần áo, trang phục bảo vệ, linh kiện phụ kiện may mặc sử dụng trong 

phòng dịch bệnh, lĩnh vực y tế và dân dụng 

- Công suất của dự án như sau: 

Bảng 1.1. Quy mô công suất của dự án 

TT Sản phẩm Đơn vị Quy mô 

1 Sản phẩm may quy chuẩn Sản phẩm/năm 700.000 

2 Sản phẩm dệt kim thời trang Sản phẩm/năm 200.000 

3 Sản phẩm khẩu trang, mũ Sản phẩm/năm 5.000.000 

Vị trí dự 

án 
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4 
Quần áo, trang phục bảo vệ, linh 

phụ kiện may mặc khác 
Sản phẩm/năm 500.000 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

*) Quy trình sản xuất các sản phẩm may mặc của dự án 

Hiện tại, công ty TNHH may Đại Hướng đang thực hiện sản xuất, gia công các 

sản phẩm may mặc với sơ đồ quy trình sản xuất của dự án như sau: 

 

Hình 1.2. Quy trình công nghệ sản xuất hàng may mặc của dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Nguyên liệu gồm: vải, chỉ may, khóa, cúc, kim, vải các loại… được nhập về 

nhà máy từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước.  

- Công đoạn kiểm nguyên liệu: Sau khi nguyên liệu được nhập về, nhân viên bộ 

phận vật tư và bộ phận kho nguyên liệu cùng kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng 

loại, với nguyên liệu đạt yêu cầu (chất lượng, kích thước, màu sắc…) được vận chuyển 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bao bì 

hỏng 

Sản phẩm lỗi, 

hỏng 

Kiểm tra, nhập kho 

Nguyên vật liệu Bao gói nguyên 

vật liệu 

Cắt 
Bụi nguyên liệu, CTR, 

tiếng ồn 

Bụi, CTR 

May Chỉ may, phụ liệu may 
Kiểm tra, sửa lỗi 

 

 

Điện 

Đóng gói, nhập kho Bao bì 

Xuất bán 

nội địa 

Xuất khẩu 

Gắn nhãn mác Nhãn mác 

Là ủi Nhiệt dư 

Đạt 

Không  

đạt 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất hàng may Đại Hướng 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH may Đại Hướng 

Địa chỉ: phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên                      4 

về khu vực bảo quản nguyên vật liệu chuẩn bị cho quy trình sản xuất. Trường hợp 

nguyên liệu bị lỗi (vải bị lỗi mực in, lỗi dệt với tần suất lặp lại lớn, chỉ may không 

đúng màu sắc, chủng loại, vải lót không đúng chất liệu, màu sắc….) sẽ được chủ dự án 

gửi trả lại đối tác cung cấp.  

- Công đoạn cắt vải: Tại khu vực này, công nhân sẽ tiến hành cắt vải thành các chi 

tiết theo thiết kế. Công đoạn cắt phát sinh chất thải rắn gồm vải thừa, vụn, bụi nguyên 

liệu và tiếng ồn. Công đoạn này sẽ phát sinh một lượng bụi vải, công ty sẽ đầu tư máy 

cắt vải có kèm theo thiết bị thu hồi bụi. 

- Công đoạn may thành phẩm: Sau khi vải cắt xong được cán bộ công nhân viên 

chuyển sang khu vực may. Tại công đoạn này, dự án sẽ bố trí công nhân theo dây 

chuyền để thực hiện may. Tại công đoạn may phát sinh chất thải rắn, bụi nguyên liệu, 

tiếng ồn. 

- Kiểm tra, sửa lỗi: Sản phẩm sẽ được vận chuyển xuống khu vực kiểm hàng. Tại 

bộ phận này, nhân viên tiến hành kiểm tra sản phẩm theo thông số kỹ thuật được quy 

định tại hồ sơ kỹ thuật của mẫu sống bằng mắt thường và đo thông số, so sánh với sản 

phẩm mẫu. Sản phẩm lỗi có thể chỉnh sửa (đường may chưa đảm bảo, khóa, cúc 

hỏng…) sẽ được quay vòng lại để chỉnh sửa. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang 

công đoạn là. Sản phẩm lỗi nặng (vải bị rách), không thể chỉnh sửa được vận chuyển về 

khu lưu giữ chất thải của dự án. 

- Là ủi: Sản phẩm sau khi kiểm tra, sửa lỗi đạt yêu cầu chuyển sang công đoạn là 

ủi. Dự án sử dụng điện để cấp nhiệt cho công đoạn là gấp sản phẩm. 

- Đóng gói, nhập kho: Tại công đoạn này, sản phẩm sau khi được là hoàn thiện sẽ 

được công nhân vận chuyển sang công đoạn gấp đóng gói để đảm bảo sản phẩm không 

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại quan trong quá trình bảo quản. Sản phẩm đã đóng 

gói xong được vận chuyển vào kho, bảo quản chờ ngày xuất hàng. Quá trình này có 

thể làm phát sinh bụi với nồng độ rất nhỏ, bao gói đựng sản phẩm, thùng carton. 

- Xuất bán: sản phẩm sau khi đóng gói được xuất bán theo đơn hàng của nhà 

máy. 

Trong quá trình sản xuất, Dự án cam kết không nhuộm vải tại nhà máy mà nhập 

số lượng lớn vải theo màu sắc đã được định sẵn, dự án cam kết không giặt tại nhà máy 

mà sẽ thuê đơn vị khác có chức năng để giặt các sản phẩm bên khách hàng yêu cầu và 

cam kết không sử dụng lò hơi cho công đoạn là mà sẽ sử dụng bàn là điện. 

*) Quy trình sản xuất khẩu trang, mũ của cơ sở 

Trong tương lai, Công ty TNHH may Đại Hướng sẽ tiến hành đầu tư máy móc, 

thiết bị để sản xuất khẩu trang, mũ với sơ đồ quy trình được thể hiện qua hình sau: 
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Hình 1.3. Quy trình công nghệ sản xuất khẩu trang, mũ của dự án 

- Thuyết minh quy trình: 

 Nguyên liệu của dự án gồm vải không dệt, chun, nẹp mũi bằng nhựa nguyên 

sinh được nhập về kho chứa nguyên liệu. 

Vải không dệt được công nhân đưa vào máy cắt để tạo phôi sản phẩm, công đoạn 

cắt làm phát sinh chất thải rắn là vải thừa. 

Phôi vải được đưa vào máy dập quai và hoàn thiện sản phẩm, tại công đoạn này 

sử dụng nhiệt là điện, nẹp mũi dự án sử dụng bằng nhựa nguyên sinh. Công đoạn phát 

sinh một lượng nhỏ nhiệt dư. 

Khẩu trang sau khi hoàn thiện được công nhân kiểm tra, đóng gói và xuất bán 

theo đơn hàng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Sản phẩm của cơ sở bao gồm các sản phẩm may mặc, sản phẩm dệt kim ( áo 

khoác, áo leo núi, quần áo thể thao…) khẩu trang, mũ, quần áo, trang phục bảo vệ, linh 

kiện, phụ kiện may mặc. 

 

 

 

Cắt tạo phôi 

Dập quai, hoàn thiện 

Đóng gói 

Xuất bán 

Nhiệt dự Điện, nẹp mũi 

CTR 

Bao bì, túi nilon CTR 

Vải không dệt 
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Một số hình ảnh sản phẩm đang sản xuất của dự án 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng tại cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất của dự án trung bình 

trong 1 năm như sau: 

Bảng 1.2.  Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất của dự án  

TT Tên nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng sử 

dụng 
Nguồn gốc 

1 Vải các loại m2 1.122.555 

Việt Nam và 

nhập khẩu 
2 Túi nilon Tấn 1 

3 Bao bì carton Tấn 13.500 

4 Các phụ liệu may    

4.1 Mex vải Tấn 10 Việt Nam và 

nhập khẩu 4.2 Chỉ  Tấn 2 
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4.3 Khóa Tấn 1 

4.4 Cúc các loại Tấn 0,5 

4.5 Phấn Tấn 0,01 

4.6 Nhãn mác các loại Chiếc 1.400.000 

4.7 Kim các loại Kg 8 

5 Vải không dệt Tấn 1 Việt Nam 

6 Chun bằng chỉ dệt Tấn 0,1 Việt Nam 

7 
Nẹp mũi bằng nhựa nguyên 

sinh 
Tấn 0,2 

Việt Nam 

8 
Dầu DO cấp cho hoạt động 

máy phát điện 
Lít 100 

Việt Nam 

9 Dầu máy may Lít 500 Việt Nam 

 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện năng: 

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động sản xuất, chiếu sáng, 

sinh hoạt và an ninh của dự án được cung cấp từ trạm biến áp đặt trong khuôn viên của 

Dự án. Công ty đã ký hợp đồng cung cấp điện với Điện lực Mỹ Hào. 

 - Nhu cầu sử dụng: Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án khoảng 22.605 

kWh/tháng. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước: 

 + Nguồn cấp nước: Dự án sử dụng nước sạch được cung cấp bởi Công ty 

TNHH nước sạch Ngọc Tuấn-Nagaoka ( Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch được đính 

kèm phụ lục báo cáo). 

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

theo TCXDVN 33:2006 của Bộ xây dựng quy định 70 lít/người/ca (dự án có nấu ăn).  

Với nhu cầu sử dụng lao động tối đa của dự án khoảng 1.100 người thì lượng nước cấp 

cho sinh hoạt của công ty khoảng: 1.100 x 70/1000 = 77 (m3/ngày,đêm). 

Hiện tại công ty đang thực hiện sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc sử 

dụng lượng công nhân làm việc tại nhà máy khoảng 800 người, nhu cầu sử dụng nước 

cấp cho sinh hoạt của dự án khoảng 56 m3/ngày, đêm. 

+ Nước cấp cho tưới cây, rửa đường trong khu vực dự án hoạt động khoảng 2 

m3/ngày, đêm. 
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Bảng 1.3. Nhu cầu tiêu thụ nước của dự án 

Stt Mục đích Lượng tiêu thụ 

1 Nước phục vụ cho sinh hoạt của CBCNV 77 (m3/ ngàyđêm) 

2 Nước dùng cho tưới cây, rửa đường… 2 (m3/ngàyđêm) 

Tổng 79 (m3/ ngàyđêm) 

Riêng nước cấp và dự trữ cho phòng cháy chữa cháy được cấp từ bể nước ngầm 

chứa nước cấp cho sinh hoạt của cả dự án. Từ bể ngầm các chõ hút nước được nối với 

hệ thống ống dẫn và họng cứu hoả.  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án cơ sở  

5.1. Tiến độ thực hiện của cơ sở 

Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư mã số dự án 8748723140, chứng nhận lần đầu ngày 10/5/2011, chứng nhận 

thay đổi lần thứ 7 ngày 31/12/2021, tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Tháng 1/2022 đến tháng 2/2022: lắp đặt máy móc thiết bị 

- Từ tháng 3/2022 đến nay: đưa một phần của dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

Hiện công ty đang thực hiện gia công, sản xuất các sản phẩm may mặc. 

Đối với mục tiêu sản xuất sản phẩm khẩu trang, mũ, linh phụ kiện may mặc khác 

công ty chưa có kế hoạch sản xuất. 

5.2. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở 

 Để phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án, công ty đầu tư, sử dụng các loại 

máy móc thiết bị cụ thể như sau: 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng của dự án 

TT 
Tên máy móc thiết 

bị 
Đơn vị Số lượng 

Nước sản 

xuất 
Tình trạng 

1 Cân điện tử Cái 2 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

2 Cân bàn là Cái 4 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

3 Máy may 1 kim Cái 537 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

4 Máy may 13 kim Cái 4 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

5 Máy may 2 kim Cái 14 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

6 Máy 3 kim chi tiết Cái 5 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

7 Máy 4 kim 6 chỉ Cái 1 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

8 Máy cắt chỉ Cái 2 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

9 Máy cắt đầu bàn Cái 6 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

10 Máy cắt laser Cái 3 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

11 Máy cắt mẫu cứng Cái 1 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

12 Máy cắt nhám Cái 4 Nhập khẩu Hoạt động tốt 
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13 Máy cắt nhiệt Cái 3 Trong nước Hoạt động tốt 

14 Máy cắt phá Cái 10 Trong nước Hoạt động tốt 

15 Máy cắt vòng Cái 2 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

16 Máy cắt viền Cái 1 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

17 Máy dập cúc Cái 11 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

18 Máy cắt phá Cái 10 Trong nước Hoạt động tốt 

19 Máy ép cao tần Cái 1 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

20 Máy ép mex Cái 1 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

21 Máy ép nhiệt Cái 18 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

22 Máy ép sim Cái 10 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

23 Máy giặt Cái 3 Trong nước Hoạt động tốt 

24 Máy giác sơ đồ Cái 3 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

25 Máy hút ẩm Cái 4 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

26 Máy kiểm vải Cái 2 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

27 Máy làm gá Cái 3 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

28 
Máy lập trình may 

nhám 
Cái 4 Nhập khẩu 

Hoạt động tốt 

29 Máy nén khí Cái 2 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

30 Máy nhồi lông Cái 3 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

31 Máy thùa Cái 3 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

32 Máy vắt sổ Cái 11 Nhập khẩu Hoạt động tốt 

33 Máy là Cái 13 Trong nước Hoạt động tốt 

34 Máy tính Cái 90 Trong nước Hoạt động tốt 

35 Máy in Cái 9 Trong nước Hoạt động tốt 

36 Máy photo Cái 2 Trong nước Hoạt động tốt 

37 Máy chấm công Cái 11 Trong nước Hoạt động tốt 

38 Phương tiện vận tải Cái  3 Trong nước Hoạt động tốt 

39 Thiết bị văn phòng HT 1 Trong nước Hoạt động tốt 

40 Máy cắt tạo phôi Cái 01 Trung Quốc Mới 100% 

41 Máy dập quai Cái  05 Trung Quốc Mới 100% 

 

5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy của Công ty trong giai đoạn hoạt động cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

TT Chức vụ Số lượng ( người) 
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1 Giám đốc 1 

2 Phó giám đốc 2 

3 Phòng kế toán 5 

4 Phòng hành chính - nhân sự 7 

5 Phòng KHVT-XNK 10 

6 Phòng Quản lý chất lượng 25 

7 Phòng may mẫu 15 

8 Phòng kỹ thuật 10 

9 Quản đốc 5 

10 Lao động trực tiếp 1.010 

11 Lái xe, thợ điện 5 

12 Bảo vệ 5 

 Tổng cộng 1.100 

 

- Chính sách tuyển dụng lao động và đào tạo: 

Công ty 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.  

Công ty 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 sẽ 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. 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Theo Quyết 

định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành 

quyết định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên xác định các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường như: thu gom, xử lý nước thải 

đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; thu gom, phân loại lưu giữ, xử lý, thải bỏ 

chất thải chất thải rắn theo quy định của pháp luật và giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, 

khí thải theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH may Đại Hướng  được Sở kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định chủ trương đầu tư mã số dự án 

8748723140 cấp lần đầu ngày 10/5/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 

31/12/2021, với mục tiêu sản xuất và gia công hàng may mặc; sản xuất, gia công khẩu 

trang, mũ, quần áo, trang phục bảo vệ; linh kiện phụ liệu may mặc sử dụng trong 

phòng dịch bệnh, lĩnh vực y tế và dân dụng hoàn toàn đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường theo quy định; 

- Về quy hoạch phát triển kinh tế: Theo Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 

19/06/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng 

Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: “Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 

kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao 

mức sống vật chất, thụ hưởng văn hoá, tinh thần của người dân; chủ động hội nhập và 

hợp tác quốc tế; quan tâm đầu tư phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của người Hưng Yên; sử dụng hợp lý, 

hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng 

cường quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”. Việc 

thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất hàng may Đại Hướng” sẽ góp phần phát triển kinh 

tế của tỉnh, bên cạnh đó, đặc thù loại hình dự án phát sinh chất thải ở mức độ thấp nên 

ít gây ảnh hưởng tới môi trường. 

  Dự án phù hợp với Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 về việc 

phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

  - Về quy hoạch đô thị: Địa điểm thực hiện dự án không nằm trong quy hoạch 

đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng của tỉnh và thị xã Mỹ Hào; 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

a. Môi trường nước 

Đối với nước thải sinh hoạt: chủ dự án cũng đã xây dựng bể tự hoại ba ngăn để 

xử lý sơ bộ, và đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để xử lý toàn bộ 
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lượng nước thải sinh hoạt phát sinh đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY trước khi thải ra 

ngoài môi trường. 

b. Môi trường không khí 

- Dự án thực hiện gia công hàng may mặc không có công đoạn giặt mài, nhuộm 

ngoài ra dự án sử dụng máy móc thiết bị hiện đại vì vậy không gây tác động lớn tới 

môi trường không khí. 

- Bê tông hóa đường nội bộ giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ các phương 

tiện vận tải. 

- Công nhân nhà máy quét dọn vệ sinh sau mỗi ca sản xuất. 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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:   

Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống thoát nước mưa và xây dựng 

xung quanh dự án, dọc theo các tuyến đường giao thông và đổ vào hệ thống thoát nước 

mưa chung của khu vực. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ 

thống thoát nước thải. 

Cống thoát được xây bằng gạch, nắp bằng bê tông cốt thép. Độ dốc của mương là 

0,1%. Tiết diện cống có dạng hình chữ nhật, bề rộng từ 0,4 – 1, 2 m.  

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

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

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

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ xử lý nước mưa chảy tràn của cơ sở 

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

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

riêng, sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực phía Tây dự án. Ống thoát 

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

làm hư hại ống. 

+ Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn của dự án là hệ thống thoát nước chung 

của phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

  

Hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở 

+ Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 

Nước mưa Hố ga Mương thoát nước 
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- Hệ thống thoát nước mưa: 

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

thải. Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở bằng bê tông cốt thép với kích thước LxB = 

0,6 m x 0,6 m, tổng chiều dài đường thu gom thoát nước mưa khoảng 720 m.  

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

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

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

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

nước mưa. 

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

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

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

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

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

- Nước thải sinh hoạt của Công ty: 

+ Nước thải thu gom từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng được thu gom xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại 3 ngăn có thể tích V= 60 m3 được thu gom bằng đường ống bê tông 

cốt thép với kích thước 0,3m x 0,3m đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có chiều 

dài 160 m về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra, nước thải sinh hoạt của 

công nhân từ các nhà vệ sinh của các xưởng sản xuất được thu gom về bể tự hoại 3 

ngăn có thể tích V = 150 m3 được thu gom bằng đường ống bê tông cốt thép với kích 

thước 0,3m x 0,3m đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có chiều dài 180 m được 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 80 m3/ngày đêm.  

+ Nước thải từ khu nhà ăn của nhà máy được thu gom qua hệ thống lưới chắn 

rác, qua bể tách dầu mỡ có thể tích V = 3 m3 và được thu gom bằng đường ống bê tông 

với kích thước 0,3 x 0,3m có chiều dài 20 m, sau đó chảy vào hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt với công suất 80 m3/ngày đêm.  

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

QCĐP 01:2019/HY (Khy = 0,85) được thải ra mương thủy lợi phía Đông Nam khu đất 

của dự án. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của Công ty là mương thủy lợi nằm phía Đông dự 

án. 

- Vị trí xả nước thải: tọa độ vị trí xả nước thải là X(m): 2318330; Y(m): 557709 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30) tại phường Phan Đình 

Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 80 m3/ngày đêm 
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+ Nước thải sau xử lý được dẫn từ trạm xử lý nước thải ra cửa xả ra mương 

thủy lợi phía Đông Nam dự án bằng đường ống nhựa PVC đường kính 90 mm có 

chiều dài khoảng 10 m.  

+  Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 

1.3. Xử lý nước thải 

*) Biện pháp xử lý sơ bộ 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

3 ngăn sau đó được đấu nối đến hệ thống xử lý tập trung để xử lý trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

 

Hình 3.2. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên tắc hoạt động của loại công trình này là lắng cặn và phân huỷ, lên men 

cặn lắng hữu cơ. Công ty sử dụng bể tự hoại loại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn quy định về 

kích thước và khối lượng. Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước 

được đưa vào hệ thống xử lý nước thải cấp II của nhà máy. 

Công ty đã bố trí 01 bể tự hoại 3 ngăn tại khu nhà văn phòng với thể tích V= 60 

m3 và 01 bể tự hoại 3 ngăn thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân tại các 

xưởng sản xuất với thể tích V= 150 m3. 

+ Nước thải khu vực bếp ăn: Đối với nước thải từ khu vực bếp ăn của nhà máy 

sẽ được thu gom và xử lý như sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải nhà bếp 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải nhà bếp trước tiên được đi qua lưới chắn rác để loại bỏ các rác thải 

có kích thước lớn. Sau đó nước thải tiếp tục đi qua bể tách dầu mỡ: tách theo nguyên 

Cặn dầu mỡ ĐTV Rác 

Bể tách 

dầu mỡ 

Nước thải 

nhà bếp 

Lưới 

chắn rác 

HT xử lý 

nước thải tập 

trung 

NGĂN 1 

- Điều hoà 

- Lắng 

-Phân huỷ 

sinh học 

 

 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân 

huỷ sinh 

học 

NGĂN 3 

- Lắng 

- Chảy 

tràn 

HT xử lý cấp II Nước thải 

sinh hoạt 
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tắc trọng lượng, dầu mỡ nhẹ nổi lên được giữ lại bởi các tấm ngăn, còn nước trong sẽ 

đi qua bên dưới vách ngăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ bể tách dầu mỡ  

Bể tách dầu mỡ có thể tích bằng 1,1 x 2,3 x 1,2 = 3 m3 được bố trí ngay gần nhà 

ăn. 

Sau khi xử lý tách dầu mỡ, nước thải nhà bếp theo đường ống dẫn vào hệ thống 

xử lý tập trung với nước thải sinh hoạt của cơ sở và thải ra nguồn tiếp nhận. 

*) Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

Công ty TNHH may Đại Hướng đã ký hợp đồng với công ty TNHH Elykay 

Việt Nam đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với công suất 

80 m3/ngày đêm. Với sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 

Dầu mỡ 

Nước sau tách 

dầu mỡ 
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Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của cơ sở 

Nước thải sau khi qua song chắn rác được đưa đến công trình xử lý nước thải như 

sau: 

* Hố thu gom 

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

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

 *Bể điều hòa: 

Nước thải từ hố thu được bơm sang bể điều hòa. Mục đích để điều hòa lưu lượng 

nước thải và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi vào bể xử lý tiếp 

Bể hiếu khí 1,2 

Bể trung gian 

Cột lọc áp lực 

Máy thổi khí 

Nước thải sau xử lý đạt  
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theo, đồng thời cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng để sửa chữa 

hoặc bảo trì.  

* Bể khử Nitrat  

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

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

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

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

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

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

* Bể xử lý sinh học hiếu khí 1,2 

Xử lý BOD5 có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng hiếu 

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

(activated sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

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

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

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

tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

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

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

- 68 pages) 

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

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

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

là NH4
+) thành NO2

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

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

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

– 66 pages) 

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

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

* Bể lắng  
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Tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn 

pha lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ lớn thì hầu như toàn 

bộ pha rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng. 

* Bể chứa trung gian: 

Phần nước trong sau bể lắng sinh học sẽ được dẫn tự chảy sang Bể chứa trung 

gian  phần bùn sẽ được bơm về Bể chứa bùn sinh học. 

 * Cột lọc áp lực: 

Nước từ Bể chứa trung gian được bơm lên cột lọc áp lực. Cột lọc áp lực gồm 2 

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

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

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

trong nước thải. 

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

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

thay định kỳ 6 tháng/ lần và được thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

Cột lọc áp lực bao gồm 02 cột được bố trí nối tiếp nhau để tăng hiệu quả xử lý 

đối với chỉ tiêu TSS từ đó làm giảm hàm lượng TSS trong nước thải đảm bảo nước 

thải sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải 

sinh hoạt. 

* Bể  khử trùng: 

Hầu hết các giai đoạn xử lý trước không xử lý được virus gây bệnh (vi khuẩn có 

kích thước rất nhỏ). Để hoàn thiện cho toàn bộ quá trình xử lý thì cần phải dùng hoá 

chất có khả năng tiêu diệt toàn bộ mầm bệnh này. Ở công đoạn này sử dụng NaOCL 

dạng dung dịch (chất oxy hoá mạnh) bổ sung vào nguồn nước để tiêu diệt các vi trùng 

và vi khuẩn gây bệnh. 

Nước thải sau khi qua Bể khử trùng đảm bảo nước thải đạt QCĐP01:2019/HY. 

* Bể xử lý bùn 

Toàn bộ lượng bùn dư và bùn thải của các giai đoạn xử lý được thu gom và 

chuyển về Bể chứa bùn. Sau đó sẽ thuê đơn vị xử lý môi trường hút và vận chuyển đi 

xử lý theo định kỳ.  

Bảng 3.1. Thông số thiết kế các bể xử lý của HTXLNT 

Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Thiết bị lắp đặt tại bể 

Hố thu gom 
- Vật liệu bể: xây gạch 

- Thể tích bể: 7 m3 01 bể 

- Phao báo mức 

- Bơm chìm chuyển nước 

thải 
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Bể điều hòa 
- Vật liệu bể: bể nhựa PE 

- Thể tích bể: 5 m3 
01 bể 

- 01 hệ thống sục khí 

- 02 bơm chuyển nước 

thải 

- 01 phao đo mực nước 

Bể thiếu khí 

- Vật liệu bể: bê tông chống 

thấm 

- Thể tích sử dụng: 19 m3 

01 bể - 01 máy khuấy chìm 

Bể hiếu khí 1,2 

- Vật liệu: bê tông chống 

thấm 

- Thể tích sử dụng bể hiếu 

khí 1 là 28 m3 

- Thể tích sử dụng bể hiếu 

khí 2 là 18 m3 

02 bể 

- 01 hệ thống sục khí 

- 01 bơm chuyển nước 

thải 

Bể lắng  

- Vật liệu bể: bê tông chống 

thấm 

- Kíc thước sử dụng: WxL= 

3m x3 m 

01 bể - 01 bơm chuyển bùn 

Bể chứa nước 

trung gian 

- Vật liệu bể: bê tông chống 

thấm 

- Thể tích sử dụng là 5 m3 

01 bể 

- 02 bơm lọc 

- 01 phao đo mực nước 

- 01 bộ hộp khử trùng 

- 01 bồn lọc áp lực 

Bể chứa bùn 

- Vật liệu bể: bê tông chống 

thấm 

- Thể tích sử dụng là 6 m3 

01 bể 
- 01 hệ thống sục khí 

 

 

* Đánh giá tính hiệu quả, hiệu suất, khả thi và hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý 

nước thải:  

- Vận hành đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao;  

- Chi phí vận hành thấp; 

- Không gây độc hại cho người vận hành hệ thống; 

- Nước thải sau xử lý luôn đảm bảo ổn định và đạt theo QCĐP 01:2019/HY - 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. 
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Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của cơ sở 

2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải 

*) Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải ra vào cơ sở.  

Để giảm thiếu tác động của bụi, khí thải từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm nhà máy sẽ áp dụng một số các biện pháp như sau: 

- Lập kế hoạch điều động các xe ôtô chuyên chở nguyên liệu ra vào Nhà máy 

hợp lý và khoa học.  

- Bê tông hóa tất cả các đường giao thông trong phạm vi nội bộ nhà máy. 

- Phun nước thường xuyên trên đường nội bộ về mùa nắng và hanh khô để hạn 

chế bụi từ mặt đường; 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân bốc dỡ như: mũ, 

khẩu trang, quần áo BHLĐ,... 

- Khuyến khích sử dụng xăng dầu đạt tiêu chuẩn. 

- Không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe ôtô. 

- Không sử dụng các loại phương tiện cũ nát, hết thời gian lưu hành cho phép.  

*) Biện pháp giảm thiểu bụi từ công đoạn cắt, may sản phẩm và giảm nhiệt 

trong nhà xưởng 

- Để giảm thiểu bụi, nhiệt nhà xưởng, dự án đã đầu tư hệ thống điều hòa công 

nghiệp để không khí khi qua máy được lọc sạch, giảm nhiệt độ, hàm lượng ôxy tăng 

đồng thời tạo môi trường làm việc lý tưởng giúp tăng năng suất lao động và đảm bảo 

sức khỏe cho người lao động. 
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Hình ảnh hệ thống điều hòa công nghiệp của cơ sở 

- Sau mỗi ca sản xuất công nhân tiến hành quét dọn nhà xưởng thu hồi bụi. 

- Trang bị khẩu trang cho công nhân lao động. 

3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường 

* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh trong quá trình vận hành dự án được tổng hợp như sau: 

Bảng 3.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh trong quá trình vận hành dự án  

TT Chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (Kg/tháng) 

Khối lượng phát 

sinh (Kg/năm)  

1 Chất thải sinh hoạt 14.300 171.600 

2 Bụi vải 10 120 

3 Bao bì carton thải 16 200 

4 Nilon thải 2 20 

5 
Phụ kiện (mex, chỉ, khóa, cúc, phấn, 

nhãn mác, kim gãy...) thải 
5 60 

6 
Chất thải rắn thông thường khác ( panel 

gỗ hỏng thải...) 
8 96 

7 Bùn thải  50 600 

Tổng 14.391 172.696 

 

- Chủ dự án bố trí 01 khu lưu giữ có diện tích S= L x B= 4m x 2m=8 m2 để lưu 

giữ toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ nhân viên, 

hoạt động quản Tây Bắc của công ty, vị trí bố trí khu lưu giữ chất thải rắn thể hiện trên 

sơ đồ mặt bằng tổng thể của dự án được đính kèm phụ lục báo cáo. Khu lưu giữ chất 
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thải rắn thông thường được xây dựng có tường bao quanh, có mái che bằng tôn tránh 

mưa dột, nền bê tông và có biển báo theo quy định. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

được chứa trong các thùng chứa riêng và Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng 

(Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH môi trường Ngân Anh) đến thu gom, vận 

chuyển đi xử lý theo quy định. 

 

Hình ảnh khu lưu giữ chất thải thông thường của cơ sở 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

công ty chủ yếu là vải vụn, bao bì carton, túi nilon hỏng, panel gỗ hổng.....phát sinh từ 

quá trình sản xuất được lưu chứa tại khu lưu giữ chất thải tích S= L x B= 4 m x 4 m= 

16 m2, ngoài ra công ty bố trí khu lưu giữ chất thải là phế liệu S= L x B=4 m x 4 m=16 

m2 nằm về phía Tây Bắc của dự án. 

 Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng ( Công ty đã ký hợp đồng với 

Công ty TNHH môi trường Ngân Anh) đến vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

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

* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành được dự báo 

như sau:  

Bảng 3.3. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh của Dự án 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng chất thải 

kg/tháng kg/năm 

1 Dầu máy thải 17 02 03 20 240 

2 
Giẻ lau dính thành phần nguy 

hại 
18 02 01 10 120 

3 
Bao bì cứng bằng kim loại thải 

chứa thành phần nguy hại 
18 01 02 30 360 

Tổng  60 740 
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- Khu lưu giữ chất thải nguy hại của Công ty được xây dựng có diện tích S= L x 

B= 4 m x 3m = 12 m2. Khu lưu giữ chất thải nguy hại được được bố trí tại phía Tây Bắc 

của công ty. Khu lưu giữ chất thải rắn nguy hại được xây dựng có tường bao quanh, có 

mái che bằng tôn tránh mưa dột, nền bê tông, gắn biển báo theo quy định đối với từng 

loại chất thải và bố trí rãnh thu (kích thước 5cm x 10cm) và hố thu trong trường hợp xảy 

ra sự cố tràn đổ dầu mỡ thải, hố thu có kích thước LxBxH = 0,5 m x 0,5m x 0,5 m.  

 

Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại của có sở 

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng ( Công ty đã ký hợp đồng 

với Công ty TNHH môi trường Ngân Anh) đến vận chuyển đi xử lý theo quy định tại 

hợp đồng số 0310/2020/HĐK.NA-MĐH ngày 3/10/2020 (Hợp đồng được đính kèm 

phụ lục của báo cáo). 

Công ty phân loại và lưu giữ đúng vị trí đối với các loại chất thải, bố trí thiết bị 

chuyên dụng để lưu giữ CTNH và dán nhãn cảnh báo theo quy định. 

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

*) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

Theo lý lịch các loại máy móc, hầu hết thiết bị 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, ống giảm củi ép 

và gioăng cao su, lò xo giảm chấn.. 

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

- 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 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất hàng may Đại Hướng 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH may Đại Hướng 

Địa chỉ: phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên                      25 

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  

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác: 

*) 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. 

- 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. 

  

Hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy của cơ sở 

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; 
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- 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. 

 *) Sự cố tai nạn lao động 

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

các biện pháp phòng ngừa và khắc phục 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; 

- 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. 
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*) 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. 

*) Sự cố hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động 

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động, quy trình vận hành của hệ thống; bảo trì, 

bảo dưỡng định kỳ. 

 + Định kỳ tiến hành hút hầm cầu với bể tự hoại và hút bùn cặn tại bể xử lý nước 

thải. 

+ Đối với các sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải. Công ty tính toán, 

thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với hệ số an toàn cao (hệ số an toàn khoảng 

1,2) đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, không bị vượt quá lưu lượng. 

Tuy nhiên trong quá trình vận hành có thể do lỗi vận hành của công nhân dẫn đến 

đầu ra của hệ thống xử lý không đạt. Công ty sẽ kết hợp với các đơn vị có chuyên 

môn, chức năng trong việc đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành và giải quyết các 

hậu quả do sự cố xảy ra. 

Nếu hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố mà chưa thể khắc phục ngay công ty 

sẽ phải dừng hoạt động sản xuất, tuyệt đối không thải nước thải chưa xử lý ra môi 

trường. 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

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

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh 

+ Nước thải sinh hoạt từ bếp ăn ca của công nhân. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 77 m3/ngày đêm.  

- Dòng nước thải: là dòng nước thải sau xử lý được xả ra hệ thống thu gom 

nước thải của khu vực thực hiện dự án. 

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

theo dòng nước thải: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải 

Stt Thông số Đơn vị 
QCĐP 01:2019/HY 

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

1 pH - 5 – 9 

2 TSS mg/L 51 

3 TDS mg/L 600 

4 BOD5 mg/L 30,6 

5 NH4
+ 

mg/L 6 

6 S2- mg/L 1,2 

7 PO4
3- 

mg/L 7,2 

8 Dầu mỡ động, thực vật 
mg/L 12 

9 NO3
- - N 

mg/L 36 

10 Chất hoạt động bề mặt 
mg/L 6 

11 Coliform 
MPN/100mL 3.000 

 

Ghi chú:  

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

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

+ Vị trí xả thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 : VTXT: X(m) = 2318330; Y(m) = 557709 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 
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+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

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

Dự án không sử dụng lò hơi, không sử dụng máy phát điện dự phòng. Hoạt động 

của dự án không phát sinh bụi khí thải dạng điểm, hoạt động của phương tiện giao 

thông vận tải gia vào nhà máy và hoạt động cắt may phát sinh bụi mang tính chất phân 

tán vì vậy không đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải. 

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

- Nguồn phát sinh tiếng ồn của dự án:  

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực xưởng cắt 

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực xưởng may 

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực đóng gói 

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy nén khí 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

Ghi chú 

1 Tiếng ồn dBA 70 Khu vực thông thường 

Ghi chú: 

+ QCVN 26/2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn không khí xung quanh 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Công ty TNHH may Đại Hướng đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung với công suất 80 m3/ngày, đêm đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt 

QCĐP 01:2019/HY. Công ty đã phối hợp với đơn vị quan trắc là Viện công nghệ môi 

trường tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trường nước thải sau xử lý vào ngày 26/3/2022 

với kết quả phân tích cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc mẫu nước thải sau xử lý 

TT Thông số Đơn vị Kết quả ( NT) 
QCĐP 

01:2019/HY 

1 pH - 7,44 5-9 

2 BOD5 mg/l 11 30 

3 TSS mg/l 5,6 50 

4 TDS mg/l 182,7 500 

5 Dầu mỡ động thực vật mg/l <1 10 

6 Photphat mg/l 0,98 6 

7 Sunfua mg/l < 0,02 1 

8 Amoni mg/l 0,1 5 

9 Nitrat mg/l 12,2 30 

10 Chất hoạt động bề mặt mg/l <0,015 5 

11 Coliform MPN/100 ml 440 3.000 

( Nguồn: kết quả quan trắc môi trường của công ty tháng 3/2022) 

+ Ghi chú:  

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

- NT: Mẫu nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của công ty TNHH 

may Đại Hướng. 

+ Nhận xét: qua bảng kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của công ty cho thấy 

các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2019/HY. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

Tham khảo báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động tháng 

4/2022 của công ty cụ thể như sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc ánh sáng của công ty tháng 4/2022  

Giới hạn cho phép theo  

QCVN 22:2016/BYT 

Giới hạn độ rọi cho phép 

Em (Lux) 

TT Vị trí quan trắc Mẫu đạt Mẫu không 
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đạt 

 XƯỞNG MAY NHÀ A   

1 Khu vực kiểm bán thành phẩm 1172  

2 Giữa khu vực cắt 1 726  

3 Giữa khu vực cắt 2 756  

4 Giữa khu vực cắt 3 840  

5 Giữa khu vực cắt 4 794  

6 Giữa khu vực cắt 5 775  

7 Đầu chuyền A2.1 983  

8 Giữa chuyền A2.2 1065  

9 Cuối chuyền A2.3 1179  

10 Đầu chuyền A2.4 975  

11 Giữa chuyền A2.5 961  

12 Cuối chuyền A2.6 1014  

13 Giữa chuyền A2.7 938  

14 Giữa phòng cắt laser 1359  

15 Khu vực ép nhiệt 2080  

16 Khu vực là 908  

 XƯỞNG MAY NHÀ B   

17 Đầu chuyền B1.1 2020  

18 Giữa chuyền B1.2 1088  

19 Cuối chuyền B1.3 899  

20 Phòng gá cữ 1060  

21 Phòng nhồi bông 1 445  

22 Phòng nhồi bông 2 540  

23 Phòng nhồi bông 3 571  

24 Phòng nhồi bông 4 750  
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25 Phòng kiểm hàng 1 1460  

26 Phòng kiểm hàng 2 1256  

27 Đầu khu vực chuyên dùng 1168  

28 Cuối khu vực chuyên dùng 1094  

29 Đầu chuyền B2.1 1518  

30 Giữa chuyền B2.2 835  

31 Cuối chuyền B2.3 1012  

32 Đầu chuyền B2.4 841  

33 Giữa chuyền B2.5 1730  

34 Cuối chuyền B2.6 1270  

35 Giữa chuyền B2.7 976  

36 Khu vực ép nhiệt 994  

37 Khu vực là 841  

  XƯỞNG MAY NHÀ C   

38 Đầu chuyền C2.1 1235  

39 Giữa chuyền C2.2 765  

40 Cuối chuyền C2.3 1480  

41 Đầu chuyền C2.4 915  

42 Giữa chuyền C2.5 1239  

43 Cuối chuyền C2.6 1075  

44 Giữa chuyền C2.7 898  

45 Khu vực là 971  

46 Khu vực ép nhiệt 1067  

  KHO THÀNH PHẨM   

47 Khu vực giữa kho 435  

48 Phòng hút ẩm 514  

  PHÒNG ĐÓNG GÓI   
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49 Giữa phòng đóng gói 571  

  KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU   

50 Khu vực giữa kho tầng 1 470  

51 Khu vực giữa kho tầng 2 579  

  NHÀ ĂN   

52 Khu vực bếp nấu tầng 1 368  

53 Giữa nhà ăn tầng 2 401  

54 Khu vực bếp nấu tầng 3 220  

  PHÒNG KỸ THUẬT   

55 Khu vực làm mẫu 795  

56 Khu vực may mẫu 680  

  KHU VĂN PHÒNG   

57 Phòng phỏng vấn 920  

58 Phòng hành chính - tổng vụ 1118  

59 Văn phòng điều hành 1248  

60 Phòng giám đốc 1135  

61 Phòng kế hoạch 633  

Tổng số 61 0 

Nhận xét:  

Ánh sáng tại các vị trí lao động đo được dao động từ 220 Lux-2.080 Lux đều đật giới 

hạn cho phép theo QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng- 

mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc tiếng ồn của công ty tháng 4/2022 

Giới hạn cho phép theo 

QCVN 24:2016/BYT 

Mức áp âm chung hoặc 

tương đương không quá 

85 dBA 

Vị trí sản xuất trực tiếp 
Mẫu đạt 

Mẫu không 

đạt 

 XƯỞNG MAY NHÀ A   

1 Khu vực kiểm bán thành phẩm 70,9  
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2 Giữa khu vực cắt 1 73,6  

3 Giữa khu vực cắt 3 75,7  

4 Giữa khu vực cắt 5 66,8  

5 Đầu chuyền A2.1 66,5  

6 Cuối chuyền A2.3 68,9  

7 Giữa chuyền A2.5 66,1  

8 Giữa chuyền A2.7 67,7  

9 Giữa phòng cắt laser 75,6  

10 Khu vực ép nhiệt 69,9  

11 Khu vực là 67,8  

 XƯỞNG MAY NHÀ B   

12 Giữa chuyền B1.2 63,8  

13 Phòng gá cữ 60,5  

14 Phòng nhồi bông 1 62,3  

15 Phòng nhồi bông 3 61,8  

16 Phòng kiểm hàng 1 61,8  

17 Đầu khu vực chuyên dùng 64,8  

18 Giữa chuyền B2.2 69,4  

19 Đầu chuyền B2.4 69,9  

20 Cuối chuyền B2.6 66,8  

21 Khu vực ép nhiệt 63,7  

22 Khu vực là 66,8  

  XƯỞNG MAY NHÀ C   

23 Đầu chuyền C2.1 66,6  

24 Cuối chuyền C2.3 68,7  

25 Giữa chuyền C2.5 65,8  

26 Giữa chuyền C2.7 65,8  

27 Khu vực là 64,2  

28 Khu vực ép nhiệt 63,2  

  KHO THÀNH PHẨM   
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29 Khu vực giữa kho 73,2  

  PHÒNG ĐÓNG GÓI   

30 Giữa phòng đóng gói 69,1  

 KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU   

31 Khu vực giữa kho tầng 1 67,5  

  PHÒNG KỸ THUẬT   

32 Khu vực làm mẫu 72,5  

33 Khu vực may mẫu 65,3  

  KHU VĂN PHÒNG   

34 Văn phòng điều hành 61,4  

Tổng số 34 0 

Nhận xét: Tiếng ồn tại các vị trí lao động đo được dao động từ 60,5 bBA- 75,7 bBA 

so với QCVN 24:2016/BYT, tiếng ồn được đo tại các vị trí lao động đều đạt quy chuẩn 

cho phép. 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc bụi của công ty tháng 4/2022 

Giới hạn cho phép theo 

QCVN 02:2019/BYT 

(Lấy mẫu theo thời điểm) 

Nồng độ bụi toàn phần 

< 8,0 mg/m3 

TT Vị trí lao động Mẫu đạt Mẫu không đạt 

 XƯỞNG MAY NHÀ A   

1 Khu vực kiểm bán thành phẩm 0,54  

2 Giữa khu vực cắt 1 0,48  

3 Giữa khu vực cắt 3 0,42  

4 Giữa khu vực cắt 5 0,44  

5 Đầu chuyền A2.1 0,49  

6 Cuối chuyền A2.3 0,39  

7 Giữa chuyền A2.5 0,41  

8 Giữa chuyền A2.7 0,46  

9 Giữa phòng cắt laser 0,41  

10 Khu vực ép nhiệt 0,38  
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11 Khu vực là 0,46  

 XƯỞNG MAY NHÀ B   

12 Giữa chuyền B1.2 0,39  

13 Phòng gá cữ 0,47  

14 Phòng nhồi bông 1 0,44  

15 Phòng nhồi bông 3 0,43  

16 Phòng kiểm hàng 1 0,45  

17 Đầu khu vực chuyên dùng 0,41  

18 Giữa chuyền B2.2 0,39  

19 Đầu chuyền B2.4 0,38  

20 Cuối chuyền B2.6 0,42  

21 Khu vực ép nhiệt 0,44  

22 Khu vực là 0,46  

  XƯỞNG MAY NHÀ C   

23 Đầu chuyền C2.1 0,35  

24 Cuối chuyền C2.3 0,36  

25 Giữa chuyền C2.5 0,33  

26 Giữa chuyền C2.7 0,41  

27 Khu vực là 0,42  

28 Khu vực ép nhiệt 0,38  

  KHO THÀNH PHẨM   

29 Khu vực giữa kho 0,32  

  PHÒNG ĐÓNG GÓI   

30 Giữa phòng đóng gói 0,33  

 KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU   

31 Khu vực giữa kho tầng 1 0,39  

  PHÒNG KỸ THUẬT   
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32 Khu vực làm mẫu 0,32  

33 Khu vực may mẫu 0,35  

  KHU VĂN PHÒNG   

34 Văn phòng điều hành 0,23  

35 Phòng giám đốc 0,28  

Tổng số 35 0 

Nhận xét: Nồng độ bụi toàn phần tại các vị trí lao động đo được tại các vị trí lao đồng 

đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT. 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc khí thải của công ty tháng 4/2022 

TT 

Thông số quan trắc CO CO2 SO2 

GHCP < 40 mg/m3 
< 18.000  

mg/m3 
< 10  mg/m3 

Vị trí quan trắc    

 XƯỞNG MAY NHÀ A    

1 Khu vực kiểm bán thành 

phẩm 
 850  

2 Giữa chuyền A2.5  775  

3 Giữa phòng cắt laser 1,68 985 0,083 

4 Khu vực là  873  

 XƯỞNG MAY NHÀ B    

5 Phòng gá cữ  1010  

6 Phòng nhồi bông 3  1258  

7 Giữa chuyền B2.2  846  

8 Khu vực là  916  

  XƯỞNG MAY NHÀ C    

9 Giữa chuyền C2.5  949  

10 Khu vực ép nhiệt 1,50 796 0,097 

  PHÒNG ĐÓNG GÓI    

11 Giữa phòng đóng gói  1250  
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Nhận xét: Tại thời điểm đo và lấy mẫu phân tích, nồng độ các hơi khí độc đo được tại 

các vị trí lao động đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KHO NGUYÊN PHỤ 

LIỆU 
   

12 Khu vực giữa kho tầng 1  929  

  PHÒNG KỸ THUẬT    

13 Khu vực làm mẫu  839  

  KHU VĂN PHÒNG    

14 Văn phòng điều hành  873  

Tổng số 02 14 02 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Bảng 6.1: Kế hoạch dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của dự án 

TT Công trình xử lý chất thải Thời gian 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

Thời gian 

kết thúc vận 

hành thử 

nghiệm 

Công suất 

đạt được 

1 01 HTXL nước thải tập trung Tháng 7/2022 Tháng 9/2022 
80% công 

suất 

 

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

bị xử lý chất thải: 

a) Thời gian dự kiến quan trắc:  

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

tháng 8/2022. 

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

Giám sát môi trường nước thải  

1 Vị trí 
- Mẫu nước thải đầu vào của HTXL NT sinh hoạt của Dự án 

- Nước thải đầu ra HTXL nước thải của Dự án 

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

mẫu nước thải đầu ra của hệ thống 

3 
Thông số 

giám sát 

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

3-, sunfua 

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

thực vật, Tổng Coliforms.     

4 
Quy chuẩn 

so sánh 
QC ĐP  01:2019/HY 

- Về việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu quả cho từng 

công trình, thiết bị xử lý trong kế hoạch quan trắc chất thải quy định tại Mục 5 Điều 21 

thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được thực hiện như sau: Đối với mẫu nước thải phải 

đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định các công trình xử lý nước thải. 
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- Cơ quan lấy mẫu, phân tích: Đơn vị có chức năng lấy mẫu, phân tích theo quy 

định  

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

Bảng 6.2.  Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

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

Quan trắc chất lượng môi trường nước thải: 02 mẫu 

- NT1: mẫu nước thải 

sinh hoạt trước xử lý 

- NT2 : mẫu nước thải 

sinh hoạt sau xử lý 

Lưu lượng, pH, TDS, 

BOD5, TSS; NH4
+, NO3, 

PO4
3-, sunfua (tính theo 

H2S); tổng các chất hoạt 

động bề mặt, Dầu mỡ 

động thực vật, Tổng 

Coliforms.     

06 

tháng/lần 
QC ĐP 01:2019/HY 

Quan trắc tiếng ồn 

- Mẫu không khí 

trước khu vực xưởng 

cắt 

- Mẫu không khí 

trước khu vực xưởng 

may 

- Mẫu không khí 

trước khu vực xưởng 

đóng gói 

- Mẫu không khí 

trước khu vực máy nén 

khí 

Tiếng ồn 
06 

tháng/lần 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

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

- Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước: 10 triệu đồng/năm.  

- Quan trắc mẫu không khí xung quanh: 1 triệu đồng/năm. 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH may Đại Hướng lắp đặt máy móc thiết bị và đưa dự án đi vào 

hoạt động sản xuất từ tháng 3/2022 đến nay. Trong quá trình hoạt động sản xuất dự án 

chưa tiếp đoàn thanh tra về bảo vệ môi trường. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở xin cam kết: 

- 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 dự án 

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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cam kết 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./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy tờ pháp lý liên quan đến công ty TNHH may Đại Hướng 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0900682644 do 

phòng đăng ký kinh doanh- sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu 

ngày 10/5/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 7/1/2021. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8748723140 do sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 10/5/2011, chứng nhận thay đổi lần 

thứ 7 ngày 31/12/2021. 

- Hợp đồng thuê nhà xưởng số 012021/HP-ĐH ngày 6/10/2021. 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở các công trình bảo vệ môi trường, kèm theo thuyết minh 

về quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải; 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải với công ty TNHH môi trường Ngân 

Anh. 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 

2. Giấy tờ pháp lý liên quan đến công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ 

Hưng Phát. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 113/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 23/XN- UBND ngày 

14/11/2018. 

- Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh 

- Hợp đồng thuê đất số 70/HĐ-TĐ ngày 7/5/2018 

- Giấy phép xây dựng số 10/GPXD-SXD ngày 29/01/2019. 

- Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 19/TD-

PCCC ngày 25/1/2019 và số 171/TD-PCCC ngày 5/9/2019. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

 


