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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan. 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ dân phố Long Đằng, phường Phùng Chí Kiến, Thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: ông Trần Văn Việt– chức 

danh: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0946.033.888 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

mã số: 0901018676 đăng ký lần đầu ngày 01/9/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

08/3/2022 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. 

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí Phương Lan 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên. 

- Quy mô của Dự án: Tổng vốn đầu tư dự án là 20 tỷ 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 thế, 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 dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 03/QĐ-

UBND ngày 22/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thì công suất của dự án 

như sau: 

- Tấm cốp pha định hình, chi tiết linh kiện, phụ tùng máy móc, đồ gá, khuôn 

mẫu: 42.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Dịch vụ kho bãi: 28.000 tấn/năm. 

Phạm vi của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Công ty TNHH sản 

xuất và dịch vụ Phương Lan chỉ đăng ký cấp giấy phép môi trường của việc thực hiện 

sản xuất các sản phẩm bao gồm:  

+ Tấm cốp pha định hình, đồ gá, khuôn mẫu: 42.000 tấn sản phẩm/năm. 

+ Dịch vụ kho bãi: 28.000 tấn/năm. 

Trong tương lai, nếu Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan có nhu cầu 

thực hiện sản xuất các sản phẩm và công suất thực hiện như trong Quyết định chủ 

trương đầu tư 03/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thì 
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chủ dự án sẽ gửi văn bản giải trình lên cơ quan có thẩm quyền và cam kết thực hiện 

đầy đủ các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

a) Quy trình sản xuất, gia công tấm cốt pha định hình 

Quy trình sản xuất, gia công tấm cốp pha định hình của dự án thể hiện như quy 

trình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất, gia công tấm cốp pha định hình  

*) Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là các cuộn tôn sẵn. Các bước sản 

xuất và gia công tôn cuộn thành sản phẩm sẽ được thực hiện trên dây chuyền khép kín 

như sau: 

         Công đoạn cắt: Tôn sẽ được cắt bằng máy cắt. Chiều dài của tấm tôn dựa vào 

yêu cầu của khách hàng. Công đoạn này phát sinh chất thải rắn, tiếng ồn và bụi kim 

loại. 

          Công đoạn uốn định hình:  Tôn đã được cắt sẽ được chuyển sang máy uốn định 

hình theo mẫu. Công đoạn này phát sinh tiếng ồn. 

 Công đoạn hàn: Tấm tôn sau khi đã uốn định hình theo mẫu sẽ được chuyển 

sang công đoạn hàn. Công ty sẽ nhập các tôn xương đã hoàn chỉnh, tiến hành hàn các 

tôn xương đó vào tấm tôn đã được uốn định hình tạo ra sản phẩm.  

Hàn 

Cắt tấm   

Tôn cuộn 

 

CTR, Tiếng ồn  

 

Tiếng ồn 

 

Uốn định hình 

Khói hàn, CTNH Tôn xương,  

tấm tôn, que hàn 

Sản phẩm  

Vệ sinh mối hàn CTR, CTNH, bụi 
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Hàn hoàn thiện: Tại công đoạn này, các công nhân sẽ sử dụng máy hàn điện để 

hàn tạo thành hình dạng hoàn chỉnh của sản phẩm theo yêu cầu thiết kế.  

Tại công đoạn hàn, các kết cấu của sản phẩm sẽ được đưa vào máy hàn tự động 

để cho những mối hàn đúng kỹ thuật và có chất lượng tốt nhất. Nhà máy sử dụng công 

nghệ hàn bằng hồ quang tự động. Quá trình hàn nóng chảy trong đó nguồn nhiệt hàn 

được cung cấp bởi hồ quang tạo ra giữa điện cực nóng chảy (dây hàn) và vật hàn. Tuy 

nhiên một số mối hàn ngắn, góc kết nối vẫn cần sử dụng đến hàn thủ công dùng que 

hàn. 

Công đoạn vệ sinh mối hàn: Các cấu kiện đã được hàn và hoàn thiện được công 

nhân đưa sang bộ phận vệ sinh mối hàn. Tại đây, công nhân sẽ sử dụng máy mài cầm 

tay để vệ sinh mối hàn. Máy mài cầm tay sử dụng đĩa mài để mài nhẵn mối hàn. Dự án 

sẽ có các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của bụi phát sinh tại công đoạn này. 

Các sản phẩm này sau khi hoàn thành sẽ được đóng kiện và cho vào kho chờ xuất 

xưởng. 

b) Quy trình gia công sản phẩm cơ khí (đồ gá, khuôn mẫu) 

Quy trình gia công sản phẩm cơ khí (đồ gá, khuôn mẫu) của dự án thể hiện như 

quy trình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàn 

Lắp ráp 

Cắt   

Tôn cuộn 

 

CTR,Tiếng ồn  

 

Tiếng ồn 

 

Chấn định hình 

Khói hàn, bụi, 

nhiệt, CTNH 

 

Tiếng ồn 

 

Sản phẩm  

Đinh, ốc 

Que hàn 
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Hình 1.2. Quy trình công nghệ gia công sản phẩm cơ khí của dự án 

* Thuyết minh quy trình gia công sản phẩm cơ khí của dự án 

Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là cuộn tôn. Các bước gia công tôn 

cuộn thành sản phẩm cơ khí sẽ được thực hiện như sau: 

         Công đoạn cắt: Đưa tôn cuộn vào máy cắt, rồi cắt theo bản vẽ gia công thành 

phôi của kết cấu sản phẩm theo yều cầu cảu khách hàng. Công ty sử dụng máy cắt 

CNC tự động đảm bảo độ chính xác cao, hao hụt về nguyên liệu giảm, giúp giảm phát 

sinh chất thải tại công đoạn này.  

Công đoạn chấn định hình: Vật liệu sau khi cắt đúng kích thước được đưa vào 

máy chấn để định hình tấm thép theo thành hình dạng yêu cầu. Tại công đoạn này sẽ 

phát sinh tiếng ồn. 

Công đoạn hàn:  

Hàn gá tổ hợp: Các vật liệu sau khi được cắt, chấn định hình tạo hình sẽ được 

hàn gá tổ hợp hoàn chỉnh kết cấu theo yêu cầu thiết kế. Cần sử dụng các biện pháp tạo 

khung, dưỡng định hình sau đó đưa các phân đoạn vào tổ hợp rồi dùng máy hàn đính 

tại một số điểm giúp đính lại với nhau để tạo thành hình dạng sơ bộ của khung sản 

phẩm. 

 Công đoạn lắp ráp: Cuối cùng là công đoạn lắp ráp, công ty tiến hành hoàn 

thiện sản phẩm bằng cách lắp ráp đinh, ốc đảm bảo độ chắc chắn và chính xác cho sản 

phẩm theo yêu cầu. 

Sản phẩm sau đó được lưu kho, chờ xuất bán. 

c) Quy trình cho thuê kho  

Dự án thực hiện dịch vụ cho thuê kho với quy mô 28.000 tấn/năm để lưu giữ 

hàng hóa tổng diện tích kho cho thuê là 2.757m2. Hoạt động lưu giữ hàng hóa của dự 

án có phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động bốc dỡ hàng hóa và từ hoạt động của các 

phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa ra vào dự án.  

Đối với mục tiêu cho thuê kho: Công ty chỉ tiến hành cho thuê để làm kho bãi lưu 

giữ hàng hóa và không sản xuất. Cam kết không lưu giữ hóa chất, hàng hóa có nguy cơ 

cháy nổ cao, ô nhiễm, độc hại. Công ty dự kiến cho các đơn vị thuê làm kho, bãi chứa 

hàng do đó nhu cầu công nhân đối với các loại hình này không lớn. 

Trách nhiệm của Chủ dự án: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ quá trình hoạt động của các đơn vị thuê kho theo đúng quy định của pháp luật, đảm 

bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép.  

Trách nhiệm của đơn vị thuê kho: trả chi phí thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

và đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty 

TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan. Ngoài ra, các đơn vị thuê kho có trách nhiệm 
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thu gom, thuê xử lý chất thải rắn thông thường và CTNH, xử lý bụi, khí thải phát sinh 

từ quá trình hoạt động của từng cơ sở. Thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường 

theo quy định. Các đơn vị thuê phải có trách nhiệm đầu tư các thùng lưu giữ chất thải, 

khu lưu giữ chất thải riêng và thuê đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: bao gồm tấm cốp pha định hình, đồ gá, khuôn mẫu; 

dịch vụ thuê kho. 

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

án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng tại dự án 

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

trong 1 năm như sau: 

Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu của dự án  

TT Nguyên liệu, vật liệu  Đơn vị Số lượng Nguồn gốc 

I Nguyên liệu sản xuất 

1 Tôn cuộn Tấn/năm 200 Việt Nam 

2 Tôn xương Tấn/năm 90 Việt Nam 

3 Đinh, ốc Tấn/năm 4 Việt Nam 

4 Que hàn Tấn/năm 6 Việt Nam 

II Nguyên liệu phụ trợ 

1 Nguyên liệu sử dụng cho HTXLNT 

a Clorin viên nén Tấn/năm 0,012 Việt Nam 

b Vật liệu lọc thải sử dụng 

cho HTXLNT 

Tấn/năm 0,01 Việt Nam 

c Javen Kg/năm 4 Việt Nam 

d Đường trắng Kg/năm 4 Việt Nam 

2 Bánh mài công nghiệp 

(sử dụng công đoạn vệ 

sinh mối hàn) 

Tấn/năm 0,4 Việt Nam 

3 Dầu DO (sử dụng cho 

máy phát điện dự phòng) 

Tấn/năm 0,3 Việt Nam 

 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện năng: 
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- Nguồn cung cấp: Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động sản xuất, chiếu 

sáng, sinh hoạt và an ninh của dự án từ lưới điện quốc gia. Công ty đã ký hợp đồng 

cung cấp điện với Điện lực Hưng Yên.  

 - Nhu cầu sử dụng: Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án khoảng 7.650 

kWh/tháng. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước: 

 - Nguồn cung cấp: Nhà máy sử dụng nước sạch được cung cấp bởi Công ty 

TNHH nước sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên. 

 - Nhu cầu sử dụng nước: Khi dự án đi vào hoạt động, nhu cầu sử dụng nước của 

dự án gồm: 

 + Nước cấp cho sinh hoạt: trong giai đoạn dự án đi vào vận hành thương mại 

cần khoảng 60 cán bộ công nhân viên và dự án có tổ chức nấu ăn thì mức tiêu thụ 

nước trung bình của một người là khoảng 70 lít/ngày (áp dụng TCXDVN 33:2006 của 

Bộ xây dựng), ước tính lượng nước cần cung cấp cho sinh hoạt của CBCNV thường 

xuyên làm việc ở cơ sở là 4,2 m3/ngày, đêm. 

+ Nước cấp cho sinh hoạt của đơn vị thuê kho với khoảng 10 lao động với các 

loại hình hoạt động tại dự án, ước tính lượng nước cần cung cấp khoảng 0,45 m3/ngày 

đêm. 

+ Bể ngầm PCCC khoảng 800m3 (01 bể có thể tích là 300 m3 và 01 bể có thể tích 

là 500 m3). 

Bảng 1.2: Nhu cầu tiêu thụ nước của dự án 

TT Nhu cầu cấp nước Số lượng người Lượng tiêu thụ 

I Giai đoạn xây dựng   

1 
Cấp nước cho vệ sinh của công 

nhân xây dựng 
10 người 2 (m3/ng.đ) 

II Giai đoạn vận hành   

1 
Cấp nước cho vệ sinh, ăn uống của 

công nhân của Công ty 
60 người 4,2 (m3/ng.đ) 

2 
Nước cấp cho vệ sinh của công 

nhân của đơn vị thuê kho 
10 người 0,45 (m3/ng.đ) 

3 
Nước cấp cho tưới cây, rửa đường 

trong khu vực dự án. 
- 3 (m3/ng.đ) 

 Tổng  9, 65 (m3/ng.đ) 
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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 đầu tư  

5.1. Vị trí thực hiện dự án 

- Địa điểm lựa chọn thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm sản phẩm cơ 

khí Phương Lan” thuộc địa bàn phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên có diện tích khoảng 23.760 m2. 

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

+ Phía Đông Bắc giáp mương thủy lợi. 

+ Phía Đông Nam giáp đường giao thông. 

+ Phía Tây Bắc giáp mương thủy lợi. 

+ Phía Tây Nam giáp đất quy hoạch công nghiệp. 

Khoảng cách gần nhất từ dự án tới khu dân cư khoảng 300m về phía Đông Bắc. Khu 

đất xây dựng dự án không gần các công trình di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu 

du lịch, khu nghỉ dưỡng. 

 

Hình 1.3. Sơ đồ vị trí dự án 

5.2. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án 

 Để thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty có sử dụng một số loại 

máy móc, thiết bị được liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 1.3: Danh mục máy móc thiết bị sử dụng của dự án 

 

 

Vị trí thực 

hiện dự án 
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TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

hoạt động 

1 Máy cắt tôn Chiếc 02 2022 Mới 100% 

2 Máy uốn định hình Chiếc 02 2022 Mới 100% 

3 Máy hàn tự động Chiếc 05 2022 Mới 100% 

4 Máy chấn CNC Amada Chiếc 02 2022 Mới 100% 

5 Máy mài cầm tay Chiếc 05 2022 Mới 100% 

6 Máy phát điện dự phòng 

200KVA 
Chiếc 01 2022 Mới 100% 

7 Thiết bị vận chuyển Chiếc 02 2022 Mới 100% 

8 Thiết bị văn phòng HT 01 2022 Mới 100% 

 

5.3. 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 1.4: Nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

TT Chức vụ Giai đoạn vận hành (người) 

1 Giám đốc 1 

2 Phó giám đốc 2 

3 Phòng kế toán 3 

4 Phòng văn thư, thủ quỹ 2 

5 Phòng kinh doanh,kỹ thuật 10 

7 Lao động trực tiếp 38 

9 Bảo vệ 1 

10 Lái xe 3 

 Tổng cộng 60 

Chế độ làm việc 8 giờ/ca, từ thứ 2 đến thứ 7. Thời gian làm việc tối đa cho 1 

ngày là 1 ca.  

⁎   Chính sách tuyển dụng lao động và đào tạo: 

Công ty ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương, những đối tượng lao động 

thuộc hàng lao động phổ thông sẽ được đào tạo để phù hợp với những vị trí làm việc 

theo sự phân công của Ban Giám đốc Dự án. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

- Theo Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

18/02/2020 về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu lập quy hoạch BVMT quốc 

gia thì mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

+ Về mục tiêu tổng quát và tầm nhìn: phải xác định được các mục tiêu cơ bản, có 

tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, kiểm soát nguồn ô 

nhiễm, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hình thành các điều kiện cơ bản 

cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cacbon thấp và phát triển bền vững đất nước. 

+ Về mục tiêu cụ thể: định lượng được các mục tiêu cụ thể về xác lập vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải; thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học; hình thành các khu quản lý chất thải rắn, nguy hại tập trung; thiết 

lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo về chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước 

cho giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050. 

- Xác định công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo như: Quy hoạch 

quản lý chất thải rắn; Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường... Trong giai đoạn 

2021- 2025, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi 

khí hậu trên địa bàn tỉnh, ngày 15.6.2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-

NQ/TU về Chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh 

Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. 

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 03/QĐ-UBND ngày 22/1/2018, với mục tiêu 

sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí và cơ khí chính xác như: tấm cốp pha định 

hình, chi tiết linh kiện, phụ tùng máy móc, đồ gá, khuôn mẫu; dịch vụ kho bãi. Khu đất 

thực hiện dự án nằm giáp đường ĐT.387, nơi có vị trí giao thông thuận lợi cho hoạt 

động vận chuyển và mua bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân khu vực. Xung 

quanh chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, không có dân cư sinh sống. Do đó, cơ sở 

không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải nên việc dự án đầu tư 

là phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch tỉnh và phân cùng môi trường. 

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

Đối với nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà điều hành (01 

nhà vệ sinh) và 01 nhà vệ sinh chung của công nhân được xử lý sơ bộ bằng 02 bể tự hoại 

3 ngăn, nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ và sau đó được xử lý 

tại hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY. Vị trí xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án được thể hiện trên mặt bằng tổng thể của dự 

án được đính kèm tại phụ lục báo cáo. 

b. Môi trường không khí 

Đối với môi trường không khí: Chủ dự án cũng đầu tư máy móc hiện đại, tự 

động và khép kín để hạn chế tối đa nhất lượng bụi phát sinh ra ngoài môi trường. Đồng 

thời trong quá trình thực hiện dự án còn áp dụng 1 số các biện pháp giảm thiểu như 

sau: 

- Bố trí dải ngăn cách hoặc tường bao giữa khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu và 

khu vực khác nhằm hạn chế ảnh hưởng của bụi sang các khu vực khác của dự án. 

- Thường xuyên tưới nước tạo độ ẩm của bề mặt đường nhằm hạn chế sự phát tán 

của bụi trên toàn bộ các tuyến đường ra vào của dự án.  

- Lập kế hoạch điều động các xe ô tô chuyên chở nguyên vật liệu ra vào bãi, kho 

một cách hợp lý, khoa học. 

- Trồng nhiều cây xanh có tán lớn như cây lộc vừng, nhãn và một số cây ăn quả 

như ổi, chuối… Diện tích cây xanh tối thiểu khoảng 15% (khoảng 3.564m2) diện tích 

đất dự án.  

- Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu trang, 

quần áo BHLĐ. 

- Thường xuyên vệ sinh quét dọn các khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu để giảm 

lượng cát bụi bị xe, gió cuốn theo. 

- Bê tông hoá các tuyến đường giao thông nội bộ. 
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Chương III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

Để đánh giá hiện trạng tài nguyên môi trường và sinh vật, Công ty TNHH sản 

xuất và dịch vụ Phương Lan đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát môi 

trường xung quanh khu vực thực hiện dự án và đưa ra kết quả khảo sát như sau:  

- Dữ liệu về môi trường không khí xung quanh: 

Thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Hưng 

Yên giai đoạn 2013-2020. Trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy 204 

mẫu không khí tại một số làng nghề, cụm công nghiệp tập trung và các điểm nút giao 

thông trên quốc lộ. Cụ thể, đã lấy mẫu không khí tại 17 vị trí khu vực làng nghề, 13 

mẫu khu vực khu, cụm công nghiệp và 16 mẫu tại các điểm nút giao thông. Kết quả 

phân tích mẫu cho thấy chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh tương đối 

tốt, hầu như các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT. Các thông số vượt quy chuẩn là tiếng ồn từ 1,004-1,14 lần so với 

QCVN 26:2010/BTNMT tập trung tại các khu, cụm công nghiệp; bụi lơ lửng vượt từ 

1,03-1,66 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT tập trung tại các điểm nút giao thông. 

- Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt: 

Thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Hưng Yên, 

tổ chức lấy mẫu 460 mẫu nước mặt. Kết quả: có 332/460 mẫu vươt và có 1.712/8.036 

thông số phân tích vượt quy chuẩn, cụ thể: DO thấp hơn từ 1,01-1,86 lần; TSS vượt từ 

1,01-16,16 lần; COD vượt từ 1,01-3,33 lần; BOD5 vượt từ 1,006-3,11 lần; NH4
+ vượt 

từ 1,01-8,57 lần; NO2
- vượt từ 1,02-4,54 lần; PO4

3- vượt từ 1,41-1,56 lần; Cu vượt 1,29 

lần; tổng dầu mỡ vượt từ 1,05-3,57 lần; Coliform vượt tư 1,24-3,2 lần so với QCVN 

08-MT:2015/BTNMT, cột B. 

Chất lượng nước mặt trên địa bàn chủ yếu ô nhiễm bởi chất hữu cơ, vi sinh như: 

BOD5, COD, TSS, NH4
+, NO2

-, Coliform. Nhưng chất lượng môi trường nước mặt 

đang được cải thiện, đặc biệt là chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải, hàm lượng một 

số thông số ô nhiễm như TSS, NO2
-, coliform giảm so với cùng thời điểm năm 2020. 

Khu vực dự án không có các loài nguy cấp, quý, hiếm, các loài sinh vật đặc hữu 

nên ảnh hưởng của dự án đến các loại sinh vật này là không có. 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021- UBND tỉnh Hưng Yên) 

- Dữ liệu về tài nguyên sinh vật: 

Thảm thực vật tự nhiên bao gồm các loài thực vật như cây bụi, cỏ dại, cây rong 

rêu,… Nhìn chung, thảm thực vật nghèo về chủng loại cũng như sinh khối. 
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Hệ động vật tự nhiên bao gồm các loài như: Chuột, cóc, ếch, chim,… và các loài 

côn trùng như: Ruồi, muỗi, giun, gián, sâu bọ,…Hiện nay các loài động vật có xu 

hướng ngày càng suy giảm do hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực gây ra. 

Ngoài các loài động thực vật tự nhiên, trong khu vực dự án còn xuất hiện các loài 

động thực vật do con người nuôi trồng như: mèo, cây bàng, cây bạch đàn,… 

Nhìn chung, trong những năm gần đây sự phát triển kinh tế xã hội đã và đang ảnh 

hưởng trực tiếp tới tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học khu vực dự án. Sự phát 

triển hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ đã làm thu hẹp không gian sống của hệ động thực 

vật. Quá trình họat động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hàng ngày thải ra môi 

trường các chất độc hại và gây tác động xấu đến hệ động thực vật, dẫn đến mất cân 

bằng sinh thái. 

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

a.  Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:  

*  Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

 Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY trước khi thải ra 

mương thủy lợi gần khu vực dự án. 

- Điều kiện địa lý, địa hình: 

 Khu vực tiếp nhận nước thải của dự án chủ yếu là đất công nghiệp. Địa hình 

tương đối bằng phẳng, cao độ khá lớn, hướng dốc chủ yếu thấp dần từ Đông xuống 

Tây. 

 Chế độ mưa: 

Tổng lượng mưa trung bình năm tại Hưng Yên dao động trong khoảng 1.500mm-

1.600mm. Lượng mưa trong những tháng mùa mưa trung bình từ 1.200 mm đến 1.300 

mm, bằng 80-85% tổng lượng mưa năm tại Hưng Yên.  

Mùa khô lượng mưa trung bình từ 200-300 mm chiếm khoảng 15-20% tổng 

lượng mưa năm. Số ngày mưa trong năm trung bình khoảng 140-150 ngày, trong đó số 

ngày mưa nhỏ, mưa phùn chiếm khoảng 60- 65 ngày. 

Ngoài ra, ở Hưng Yên còn xuất hiện mưa giông, thường là những trận mưa lớn 

đột xuất kèm theo gió lớn và giông sét. Mưa giông xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 11 

và tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 9. 

Bảng 3.1:  Lượng mưa trung bình các tháng của tháng trong năm 

                                                                                                  (Đơn vị:mm) 

Tháng 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 1 128,1 92,3 25,6 26,9 121,5 

Tháng 2 5,5 3,1 9,7 17,1 25,9 

Tháng 3 27,9 80,3 32,3 31,0 68,1 
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Tháng 4 121,7 159,1 82,8 204,3 80,6 

Tháng 5 277,5 47,2 236,3 155,4 59,8 

Tháng 6 94,0 155,5 75,4 92,9 70,4 

Tháng 7 283,9 341,0 569,9 63,1 26,2 

Tháng 8 450,3 301,7 429,6 541,6 365,8 

Tháng 9 294,3 237,1 114,2 153,3 149,5 

Tháng 10 53,0 470,3 127,9 198,2 289,3 

Tháng 11 9,2 19,8 55,8 55,5 60,9 

Tháng 12 0,6 32,5 59,8 6,9 8,4 

Tổng số 1.746,0 1.939,9 1.819,3 1.546,2 1.326,4 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2020). 

 Mưa bão: 

Hưng Yên là một tỉnh nằm sâu trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, không có diện 

tích  tiếp giáp với biển nên hàng năm bão và áp thấp nhiệt đới hầu như không đổ bộ 

trực tiếp vào vùng này như các tỉnh tiếp giáp biển, nhưng ảnh hưởng về mưa do bão 

gây ra là rất lớn. Lượng mưa do bão gây nên tại Hưng Yên chiếm tới 15-20% tổng 

lượng mưa năm. 

Mùa bão bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc tháng 11, nhưng ảnh hưởng với tần suất 

lớn nhất trong các tháng 7, 8 và 9. 

* Hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải 

Thủy văn của thị xã Mỹ Hào chịu ảnh hưởng và phụ thuộc vào chế độ thủy văn, 

lưu lượng dòng chảy thượng nguồn của sông Bần Vũ Xá (15 km) và kênh Trần Thành 

Ngọ (chạy dọc từ Bắc xuống Nam với chiều dài 7,25 km). Kết hợp với hệ thống thuỷ 

lợi nội đồng đã đảm bảo được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp. 

Nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở thị xã  Mỹ Hào được lấy từ 2 nguồn nước 

mặt và nước ngầm. 

* Nước mặt: Chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa, được lưu giữ trong các hồ ao, 

kênh mương, mặt ruộng… Ngoài ra, còn có nước sông được điều tiết qua hệ thống 

thuỷ nông Bắc Hưng Hải, từ sông lớn như: Sông Bần Vũ Xá, Trần Thành Ngọ qua các 

trạm bơm, kênh mương nội đồng cung cấp nước cho đồng ruộng. 

* Nước ngầm: Theo đánh giá của Cục Địa chất khí tượng thủy văn và kiểm 

nghiệm ở một số giếng khoan UNICEP, nguồn nước ngầm của thị xã Mỹ Hào khá dồi 

dào. Về mùa khô nước ngầm có ở độ sâu 6 – 8 m, mùa mưa nước ngầm có ở độ sâu 

chỉ 2 – 3m. Nước không bị ô nhiễm, nhưng hàm lượng sắt (Fe2+) trong nước cao, nếu 

được xử lý tốt có thể sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất. 
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 Nước dùng cho sinh hoạt của đa số nhân dân được lấy từ nước giếng khoan. 

Với nhu cầu như hiện nay nước mặt và nước ngầm đủ phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, sinh hoạt của nhân dân và một phần trong sản xuất công nghiệp, tuy vậy cần 

phải được quan tâm xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân. 

 Tại khu vực thực hiện dự án, nước thải sinh hoạt của dự án và của đơn vị thuê 

kho bãi sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của công ty được 

thải ra mương thủy lợi gần khu vực dự án. 

* Chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận 

 Mương thủy lợi gần khu vực dự án với chiều dài 300m. Đây là tuyến mương 

thủy lợi của thị xã Mỹ Hào, có nhiệm vụ tưới tiêu cho đất canh tác của phường Phùng 

Chí Kiên. Tuy nhiên, hiện nay mương thủy lợi này bị ảnh hưởng bởi nước thải từ các 

công ty, dẫn tới chất lượng nước mặt của mương có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

b. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

 Qua khảo sát của dự án thì nguồn tiếp nhận nước thải là mương thủy lợi cách 

dự án khoảng 30m về phía Đông Nam theo cảm quan là không mùi hôi, không bị đen. 

Để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải. Chủ dự án đã phối hợp cùng 

Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường tiến hành lấy 01 mẫu nước 

mặt tại nguồn tiếp nhận gần khu vực thực hiện dự án trong 03 đợt khảo sát. Kết quả 

phân tích được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả  QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 

NM01 B1 

1 pH - 7,38 7,75 7,42 5,5 - 9 

2 DO mg/L 4,34 4,62 4,54 ≥4 

3 BOD5 (200C) mg/L 20,1 21,2 17,8 15 

4 COD mg/L 28,7 27,2 25,7 30 

5 TSS mg/L 19,6 19,0 20 50 

6 NH4
+ mg/L 1,07 1,04 1,03 0,9 

7 NO3
- mg/L 0,87 0,93 0,88 10 

8 Cl- mg/L 26,5 25,1 27,9 350 

9 PO4
3- mg/L 0,16 0,16 0,17 0,3 

10 Fe* mg/L 0,347 0,377 0,362 1,5 

11 Mn* mg/L 0,311 0,93 0,305 0,5 

12 Pb mg/L 0,005 0,005 0,305 0,05 

13 Tổng dầu mg/L 0,43 0,44 0,41 1 
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mỡ 

14 Coliform MPN/100mL 6.400 6.400 6.400 7.500 

 

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

nước mặt, bảng 1, cột B1  

- Dấu “-”: Quy chuẩn không quy định. 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích trên và so sánh với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc mẫu nước tại mương 

thủy lợi gần khu vực dự án về phía Đông Nam của dự án qua 03 đợt khảo sát đều nằm 

trong giới hạn cho phép. Chỉ có 04/19 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép, cụ thể chỉ tiêu 

BOD5 vượt 1,2- 1,4 lần; COD vượt 0,86- 0,95 lần; NH4
+ vượt 1,14 - 1,18 lần; chỉ 

tiêu PO4
3- vượt từ 1,86 lần giới hạn cho phép. Điều đó chứng tỏ chất lượng nước mặt 

tại mương thủy lợi gần khu vực dự án đang bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ. 

- Đơn vị quản lý công trình thủy lợi:  

+ Tên đơn vị quản lý: Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Mỹ Hào – 

Chi nhánh công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên. 

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, 

Tỉnh Hưng Yên. 

+ Số điện thoại: 02213.943.407 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự 

án 

Để phục vụ cho việc lập báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của Dự án, Chủ 

dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc- Thông tin tài nguyên môi trường tiến 

hành 03 đợt khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường không khí, môi trường nước để phân 

tích và đánh giá môi trường nền khu vực thực hiện dự án.  

- Đợt 1 ngày 27/4/2022: Điều kiện môi trường trong quá trình lấy mẫu: Nhiệt độ 28,6 

– 28,9oC; tốc độ gió 0,6 - 0,7 m/s; độ ẩm 67,4 – 67,3%. 

- Đợt 2 ngày 28/4/2022: Điều kiện môi trường trong quá trình lấy mẫu: Nhiệt độ 28,3 

– 28,6oC; tốc độ gió 0,5 - 0,6 m/s; độ ẩm 81,6 – 82,1%.  

- Đợt 3 ngày 29/4/2022: Điều kiện môi trường trong quá trình lấy mẫu: Nhiệt độ 28,2 

– 28,3oC; tốc độ gió 0,5 - 0,6 m/s; độ ẩm 64,7 – 65,2%. 

Kết quả khảo sát cụ thể như sau: 

3.1. Chất lượng môi trường đất 

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy 01 mẫu đất tại khu đất dự 

án, kết quả thu được như sau: 

Bảng 3.3: Kết quả phân tích chất lượng đất 
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Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả 

đợt 1 

Kết quả 

đợt 2 

Kết quả 

đợt 3 

QCVN 03-

MT:2015/ 

BTNMT Đ01 Đ01 Đ01 

1 Cd mg/kg 0,23 0,24 0,22 10 

2 Pb mg/kg 36,6 35,4 35,0 300 

3 Cu mg/kg 29,0 29,1 29,4 300 

4 Zn mg/kg 31,5 32,7 31,3 300 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường) 

Ghi chú : 

Vị trí lấy mẫu 

Stt Tên mẫu Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

1 Đ01 Mẫu đất tại khu đất thực hiện dự án 
N: 20.929637 

E: 106.100498 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất, Đất công nghiệp. 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích trên và so sánh với QCVN 03-

MT:2015/BTNMT, cho thấy các chỉ tiêu quan trắc mẫu đất của dự án qua 03 đợt khảo 

sát đều nằm trong giới hạn cho phép.  

3.2. Chất lượng môi trường nước 

*) Môi trường nước mặt: 

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy 01 mẫu nước mặt tại khu 

vực gần dự án, kết quả thu được như sau: 

Bảng 3.4: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả  QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 

NM01 B1 

1 pH - 7,38 7,75 7,42 5,5 - 9 

2 DO mg/L 4,34 4,62 4,54 ≥4 

3 BOD5 (200C) mg/L 20,1 21,2 17,8 15 

4 COD mg/L 28,7 27,2 25,7 30 

5 TSS mg/L 19,6 19,0 20 50 

6 NH4
+ mg/L 1,07 1,04 1,03 0,9 

7 NO3
- mg/L 0,87 0,93 0,88 10 

8 Cl- mg/L 26,5 25,1 27,9 350 

9 PO4
3- mg/L 0,16 0,16 0,17 0,3 

10 Fe* mg/L 0,347 0,377 0,362 1,5 
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11 Mn* mg/L 0,311 0,93 0,305 0,5 

12 Pb mg/L 0,005 0,005 0,305 0,05 

13 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/L 0,43 0,44 0,41 1 

14 Coliform MPN/100mL 6.400 6.400 6.400 7.500 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc- Thông tin tài nguyên và môi trường) 

Ghi chú : 

- Vị trí lấy mẫu 

Stt Tên mẫu Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

1 NM01 Mẫu nước mặt tại nguồn tiếp nhận của dự án 
N: 20.930465 

E: 106.099674 

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

mặt, bảng 1, cột B1.  

- Dấu “-”: Quy chuẩn không quy định. 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích trên và so sánh với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc mẫu nước tại mương 

thủy lợi gần khu vực dự án về phía Đông Nam của dự án qua 03 đợt khảo sát đều nằm 

trong giới hạn cho phép. Chỉ có 04/19 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép, cụ thể chỉ tiêu 

BOD5 vượt 1,2- 1,4 lần; COD vượt 0,86- 0,95 lần; NH4
+ vượt 1,14 - 1,18 lần; chỉ 

tiêu PO4
3- vượt từ 1,86 lần giới hạn cho phép. Điều đó chứng tỏ chất lượng nước mặt 

tại mương thủy lợi gần khu vực dự án đang bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ 

3.3. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy 02 mẫu không khí xung 

quanh khu đất dự án để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh, kết quả 

phân tích được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.5: Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả đợt 1 Kết quả đợt 2 Kết quả đợt 3 
GHCP 

KXQ01 KXQ02 KXQ01 KXQ02 KXQ01 KXQ02 

1 Nhiệt độ 0C 28,6 28,9 28,3 28,6 28,2 28,3 - 

2 Độ ẩm % 67,4 67,3 82,1 81,6 64,7 65,2 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,7 0,3 0,6 0,5 0,6 - 

4 Tiếng ồn  dBA 60,1 62,4 58,2 56,4 67,8 67,6 70(a) 

5 
Bụi lơ lửng 

(TSP) 
mg/m3 0,056 0,058 0,058 0,060 0,059 0,060 0,3(b) 

6 SO2
 mg/m3 0,037 0,035 0,032 0,032 0,037 0,035 0,35(b) 
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7 NO2 mg/m3 0,029 0,030 0,027 0,03 0,028 0,031 0,2(b) 

8 CO mg/m3 3,0 3,2 3,0 3,3 3,1 3,4 30(b) 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường) 

Ghi chú: 

Stt Tên mẫu Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

1 KXQ01 Mẫu khí xung quanh đầu khu đất thực hiện dự án 
N: 20.929169 

E: 106.100026 

2 KXQ02 Mẫu khí xung quanh cuối khu đất thực hiện dự án 
X: 26.929841 

Y: 106.098776 

- GHCP: giá trị cho phép viện dẫn theo các quy chuẩn sau: 

+ (a)QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, từ 6 giờ 

đến 21 giờ; 

+ (b)QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh, trung bình 1 giờ; 

- Dấu “-“: Quy chuẩn không quy định. 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích 02 mẫu không khí xung quanh khu vực 

thực hiện dự án tại 03 đợt khảo sát cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

*) Đánh giá sơ bộ sức chịu tải môi trường khu vực dự án 

Qua kết quả khảo sát, phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án có thể 

thấy môi trường nước mặt khu vực dự án đã có dấu hiệu bị ô nhiễm, môi trường đất và 

không khí vẫn còn khả năng cho phát triển công nghiệp. Do đó sức chịu tải môi trường 

khu vực dự án được đánh giá là không cao, tính đa dạng của hệ sinh thái thấp. Xung 

quanh dự án là đường giao thông, đất canh tác nông nghiệp. Vì vậy, nhiệm vụ xử lý 

chất thải là rất quan trọng, dự án phải quan tâm thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trường. 
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Chương IV 

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

ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

 Nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng (xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt và khu lưu giữ chất thải rắn) chỉ là nước thải sinh hoạt của công 

nhân làm việc tại công trường, nước thải thi công và nước mưa chảy tràn. 

a, Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường 

- Nước thải sinh hoạt: Theo TCN 33- 85 quy định định mức lượng nước dùng 

cho công nhân ăn ở 24/24 tại công trường là 200 lít/người/ngày đêm. Số lượng công 

nhân trong giai đoạn xây dựng là 10 người, với hệ số phát thải là 1 thì ước tính lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án là 2 m3/ngày 

đêm. 

Lượng nước thải sinh hoạt tại công trường xây dựng dự án trong giai đoạn này 

sẽ được khống chế bằng cách tăng cường tuyển dụng nhân công tại khu vực, tổ chức 

hợp lý các nguồn nhân lực trong các giai đoạn thi công tránh tình trạng tập trung quá 

đông nhân công. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình 

bổ sung, nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh, dự án sử dụng 

nhà vệ sinh đã có sẵn của dự án cũ để lại. Vị trí đặt nhà vệ sinh di động được bố trí 

ngay khu vực đầu khu đất. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút bùn cặn vận chuyển 

đi xử lý theo quy định. 

- Ban hành nội quy nghiêm cấm công nhân phóng uế, vứt rác thải sinh hoạt bừa 

bãi gây ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường nhắc nhở cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm sử dụng nước và tuân 

thủ nội quy quy định của công ty. 

b, Nước mưa chảy tràn và nước thải thi công 

- Đối với nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án ở giai đoạn xây dựng, chủ dự 

án sẽ vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa, đào các rãnh thoát nước mưa tạm thời, bố 

trí các hố ga tạm thời trên tục thoát nước. Trung bình cứ 50m sẽ đặt một hố ga thu nước. 

Bùn đất lắng cặn xuống dưới các hố ga sẽ được công nhân nạo vét sau mỗi trận mưa.  

- Đối với nước thải thi công: Xây dựng hệ thống thoát nước thi công, các tuyến 

thoát nước được đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình 
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xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài 

dự án. 

Nước thải từ khu trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom riêng, xử lý qua 

song chắn rác, hố ga lắng cặn trước khi thoát vào hệ thống thoát thải. Công ty bố trí 02 

hố ga với kích thước của mỗi hố ga lắng cặn là L x B x H = 1m x 1m 1m. 

Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 

để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát thải. 

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm 

nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải  

a. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn 

Thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng theo Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 

16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng: 

- Thực hiện tốt việc phân loại CTR sinh hoạt và CTR xây dựng trong giai đoạn thi 

công. Hạn chế các phế thải phát sinh trong thi công. Toàn bộ CTR sinh hoạt và CTR 

xây dựng phát sinh sẽ được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng. 

- Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, các mẩu 

thép vụn, giấy cần thu gom, phân loại, tập trung tại khu lưu giữ và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng tái chế. 

- Bố trí thùng đựng rác cho từng lán trại, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy 

định về vệ sinh môi trường. Lập nội quy vệ sinh tại các lán trại, giáo dục công nhân có 

ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

b. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu các tác động xấu của chất thải nguy hại tới môi trường và sức khỏe 

con người, công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau đây:  

- Thu gom CTNH vào các thùng riêng, có nắp che đậy tránh nhiễm vào đất và 

nguồn nước; 

- Tránh để chất thải nguy hại tiếp xúc với nhiệt và lửa để giảm nguy cơ cháy nổ; 

- Sử dụng dụng cụ chứa, đựng phù hợp với từng loại chất thải nguy hại khác nhau; 

- Trang bị găng tay, khẩu trang bảo hộ đầy đủ cho công nhân khi phải tiếp xúc 

với các CTNH này; 

Thu gom riêng và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định 

như Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11,… 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm bụi: 
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- Quét dọn đất, cát rơi vãi trên đường giao thông gần khu vực và trong khu dự án, 

phun nước giữ ẩm những khu vực phát sinh bụi. 

- Phun nước thường xuyên khu vực công trường thi công để giảm lượng bụi phát 

tán trong không khí. 

- Không được chở quá trọng lượng quy định. 

Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu khí sinh ra trong khi thực hiện dự án: 

- Không đốt các phế thải như plastic, cao su bởi khi đốt các chất này sinh ra một 

hàm lượng lớn các hợp chất dioxin và khói bụi của chúng gây ảnh hưởng xấu đến môi 

trường. 

- Thông gió tốt cho khu vực làm việc phát sinh bụi và khói hàn, đồng thời trang 

bị bảo hộ lao động cho công nhân như: kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, gang tay, khẩu 

trang... 

- Các xe vận tải và các máy thi công phải đảm bảo các thông số kỹ thuật. 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp 

dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh tai nạn tương tự.  

- Không được sử dụng loại xe quá cũ, hết thời hạn sử dụng. 

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

a. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị và các phương tiện xe cơ giới, dự 

án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến hoạt động 

của khu vực xung quanh, các máy móc gây tiếng ồn lớn như máy đào, máy khoan,…sẽ 

không vận hành vào ban đêm để tránh tác động đến sinh hoạt của người dân xung 

quanh. 

- Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn trong thi công như: xe lu, máy 

xúc sẽ chỉ được phép làm việc vào ban ngày, không kể giờ nghỉ trưa. 

- Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì 

chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm 

ở các thiết bị máy móc thi công. 

b. Biện pháp giảm thiểu rung: 

Rung động có thể được giảm thiểu bằng các biện pháp sau: 

- Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp đặt các bộ phận tắt chấn động lực…khí 

nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc. 

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn 

hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su…được lắp 

giữa các máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra và thay thế. Trong quá trình 
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xây dựng, đối với các hạng mục công trình nằm cạnh cơ sở khác sẽ có các biện pháp 

đào hào, đổ cát xung quanh khu vực đóng cọc để hạn chế sự lan truyền chấn động. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học: 

Hệ sinh thái xung quanh dự án hầu như không bị ảnh hưởng khi tiến hành xây 

dựng tại dự án. Công ty tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường nước, không khí để không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái (hệ sinh thái trên 

cạn, hệ sinh thái dưới nước) xung quanh nhà máy. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

 Trách nhiệm của Chủ dự án: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình hoạt động của các đơn vị thuê kho bãi theo đúng quy định của pháp luật, đảm 

bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép.  

 Trách nhiệm của đơn vị thuê kho bãi: trả chi phí thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

cho Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan. Ngoài ra, các đơn vị thuê kho bãi 

có trách nhiệm thu gom, thuê xử lý chất thải rắn thông thường và CTNH; xử lý bụi, 

khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của từng cơ sở. Thực hiện các thủ tục hành 

chính về môi trường theo quy định. Các đơn vị thuê phải có trách nhiệm đầu tư các 

thùng lưu giữ chất thải, khu lưu giữ chất thải riêng và thuê đơn vị có chức năng để xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật. 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan sẽ đầu tư xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải tập trung để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh cho toàn 

bộ dự án. Sơ đồ dây chuyền công nghệ và thiết kế các công trình trong hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt như sau: 

Đối với nước thải của khu vệ sinh: 

Nước thải sinh hoạt của công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn bố trí 

trong khuôn viên dự án. Bể tự hoại 3 ngăn được xây dựng có thể tích khoảng 20,7m3, 

để tăng hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo chất lượng nước thải sinh hoạt sau 

xử lý đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY, Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương 

Lan sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 5m3/ngày đêm để xử lý 

toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án ”Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí Phương 

Lan”. 

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

ngăn được trình bày theo sơ đồ sau: 
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Hình 4.1. 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. Trong khu vực dự án, các khu vệ sinh đều 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 tập trung của 

công ty. 

-   Thể tích yêu cầu của bể tự hoại: V1 = d x Q 

Trong đó: V1 = Thể tích bể tự hoại 

d: Thời gian lưu với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, có thể chọn d = 4 

ngày. 

Q: Lượng nước thải trong ngày (m3) 

V1 = 4,65m3 x 4 = 18,6 m3 

Thể tích phần chứa bùn:  Wb = b x N/1000 m3 

Trong đó: N: Số lượng người 

b: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, 30 lít/ngày 

   Wb = 30 x 70/1000  = 2,1m3 

Như vậy thể tích bể tự hoại cần xây dựng là: 18,6 + 2,1 = 20,7m3. 

Công ty sẽ bố trí 02 bể tự hoại 3 ngăn: 01 bể tự hoại khu nhà điều hành, 01 bể 

tự hoại khu nhà vệ sinh chung với tổng thể tích tối thiểu là 20,7m3. 

Công ty sẽ bố trí bể tự hoại ngầm dưới các nhà vệ sinh trong dự án, cụ thể như 

sau: 

+ Bể 1: Tại khu nhà vệ sinh của nhà điều hành với thể tích khoảng  RxDxC = 

3x3x1,15 = 10,35 m3. 

+ Bể 2: Tại khu nhà vệ sinh chung với thể tích khoảng RxDxC = 3x3x1,15 = 

10,35 m3. 

          Đối với nước thải khu vực bếp ăn: 

Đối với nước thải từ khu vực bếp ăn của công ty được thu gom và xử lý như sau: 

NGĂN 1 

- Điều hoà 

- Lắng 

- Phân huỷ 

sinh học 

 

 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân huỷ 

sinh học 

NGĂN 3 

- Lắng 

-Chảy tràn 

HT xử 

lý nước 

thải tập 

trung  

Nước thải 

sinh hoạt 
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Hình 4.2. 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 

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

qua bên dưới vách ngăn. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ bể tách dầu mỡ 

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 công ty và thải ra nguồn tiếp nhận. 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: 

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải tập trung với công suất 5m3/ngày, đêm để xử lý toàn bộ lượng nước thải 

phát sinh trong khu vực thực hiện dự án gồm lượng nước thải phát sinh từ hoạt động 

của Công ty và đơn vị thuê kho bãi. Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cặn dầu mỡ ĐTV Rác 

Bể tách 

dầu mỡ 

Nước thải 

nhà bếp 

Lưới 

chắn rác 

HT xử lý nước 

thải tập trung 

Dầu mỡ 

Nước sau tách 

dầu mỡ 
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Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án 

* Thuyết minh công nghệ 

Bể tách dầu mỡ 

Nước thải nhà bếp của công ty sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ. Để tách 

lớp dầu mỡ có trong dòng thải để trách việc tắc nghẽn đường ống của hệ thống xử lý, 

cũng như tránh làm ảnh hưởng tới các công đoạn xử lý phía sau. Lượng dầu mỡ này sẽ 

được tách và thu gom theo định kỳ để đem đi xử lý. 

N
ư

ớ
c 

T
H

 

NGĂN HIẾU KHÍ 

(màng MBR) 

Bơm hút màng 

Bùn dư Bơm rửa màng 

Javen 

Bơm ĐL 
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Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của công ty sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

3 ngăn. 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 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. 

* Hố thu gom: Nước thải sau khi qua song chắn rác được tập trung tại hố thu 

gom của hệ thống xử lý tập trung. 

* Rọ chắn rác: Nước thải từ hố thu gom được bơm qua rọ chắn rác về ngăn điều 

hòa nước thải. 

* Ngăn điều hòa: Ngăn điều hóa đóng vai trò điều hòa lưu lượng nước thải đi 

vào các hệ thống xử lý tiếp theo đảm bảo độ ổn định của hệ thống xử lý. 

* Ngăn thiếu khí: Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa 

và Phosphoryl hóa. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

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

Nitrobacter.  

Trong quy trình này, NH3
- bị oxy hóa một phần thành nitrite và sau đó thành 

nitrate bởi vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter trong từng vùng riêng biệt. Nitrate 

được tuần hoàn trở lại vùng anoxic và được khử liên tục đến tối đa: 

4NO3
- + 4H+ + 5Chữucơ  5CO2 + 2N2 + 2H2O 

Các hợp chất hữu có 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 với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

PO4
3- + Chất hữu cơ  Sinh khối chứa PO4

3- + H2O 

Trong phản ứng này BOD đầu vào được xem như nguồn cacbon hay nguồn 

năng lượng để khử nitrate thành những phân tử nitơ. Sau đó, nước thải được chảy tràn 

sang bể hiếu khí để thực hiện quá trình phân hủy hiếu khí các chất hữu cơ có khả năng 

phân hủy sinh học ở dạng hòa tan và đạng lơ lửng.  

Tại bể thiếu khí sử dụng dinh dưỡng là đường trắng. Các VSV thiếu khí sẽ sử 

dụng oxy từ các phân tử NO3
-, NO2- để thực thiện Nitrat hóa và sinh sôi thêm VSV. 

* Ngăn hiếu khí:  

Quá trình hiếu khí ở đây sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí có chứa nhiều 

chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy, oxy hóa các hợp chất hữu cơ trong nước thải. 

Không khí từ bên ngoài được cung cấp vào ngăn hiếu khí bằng máy thổi khí đặt cạn 

thông qua hệ thống đĩa phân phối khí tinh đặt dưới đáy ngăn nhằm để duy trì nồng độ 
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oxy hòa tan tối ưu cho các chủng vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Lưu 

lượng khí cung cấp xuống ngăn hiếu khí được điều tiết bằng hệ thống van đặt ngay 

trên đường ống khí.  

Ngăn hiếu khí có vai trò xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá 

trình sinh trưởng hiếu khí, chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước 

thành bùn hoạt tính (activated sludge) tồn tại ở dạng pha rắn, 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). 

- 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
- 

Tại ngăn hiếu khí có đặt khung màng MBR (trong khung màng MBR bao gồm 

các tấm màng lọc MBR – màng dạng tấm phẳng có kích thước lỗ lọc là 0,2µm). Màng 

lọc MBR có chức năng là rút nước sạch trong ngăn hiếu khí đi qua các lỗ lọc có trên 

các tấm màng MBR sang ngăn khử trùng, thông qua bơm hút màng. Bơm hút màng sẽ 

hút nước sạch từ màng MBR đi qua các lỗ lọc có trên bề mặt của tấm màng MBR. Các 

lỗ lọc trên tấm màng MBR chỉ có  kích thước là 0,2 µm do đó chỉ có nước sạch và các 

thành phần có kích thước nhỏ hơn 0,2 µm mới có thể đi qua được lỗ lọc, đảm bảo có 

rất ít hoặc không có cặn lơ lửng đi theo nước sạch sang ngăn khử trùng. 

Bơm rửa màng sẽ đẩy nước sạch vào tấm màng MBR, nước sạch sau đó được đi 

qua các lỗ lọc có trên bề mặt của tấm màng, đồng thời bơm rửa màng sẽ kéo theo các 

cặn bẩn bám trên các lỗ lọc và trên bề mặt tấm màng, nhằm duy trì tuổi thọ cho các 

tấm màng MBR. 

Bơm hút màng và bơm rửa màng đều được kiểm soát bằng các đồng hồ đo áp 

suất nhằm đảm bảo không hút quá nhiều và không đẩy quá mạnh vào trong màng gây 

ra hiện tượng rách màng, hỏng màng, giảm tuổi thọ cho màng MBR. 

Dưới khung màng MBR có hệ thống phân phối khí thô, bằng các ống uPVC đục 

lỗ Ø2mm được bố trí dàn đều dưới khung màng, có mục đích để rung các tấm màng 

không cho vi sinh vật và bùn hoạt tính dính bám trên bề mặt tấm màng nhằm nâng cao 

hiệu quả hút và tránh tắc cho các tấm màng MBR. 

- Quá trình hút, rửa màng MBR bằng nước sạch được thực hiện theo chế độ tự 

động như sau:  

+ Hút màng: thông qua bơm hút màng được thực hiện 08 phút; 

+ Rửa màng: thông qua bơm rửa màng được thực hiện 02 phút; 
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Quá trình hút màng, rửa màng được thực hiện luân phiên, thực hiện liên tục và 

được cài đặt tự động trong suốt quá trình vận hành.  

- Quá trình rửa màng định kỳ bằng dung dịch Javen 0,2%: thực hiện định kỳ 3 

tháng/lần, màng được rửa trong thời gian 15 phút.  

Lượng nước sau khi rửa màng được xử lý tiếp trong ngăn hiếu khí. Định kỳ 2-3 

năm, màng MBR được thay để đảm bảo hiệu quả xử lý của màng. 

Tại ngăn hiếu khí MBR có lắp đặt bơm tuần hoàn nước thải từ ngăn hiếu khí 

MBR về ngăn thiếu khí nhằm phục vụ cho quá trình khử nitơ, tăng hiệu quả xử lý nitơ 

có trong nước thải. 

* Ngăn khử trùng:  

Nước thải sau khi qua ngăn hiếu khí MBR được bơm qua màng lọc sang ngăn 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 loại bỏ được toàn bộ mầm bệnh này. Tại ngăn khử trùng, Công ty sử dụng 

Clorine dạng viên nén bổ sung vào nguồn nước để diệt các mầm vi trùng và vi khuẩn 

gây bệnh. Nước thải sau khi qua ngăn khử trùng đảm bảo nước thải đạt QCĐP 

01:2019/HY. 

* Xử lý bùn 

Do mật độ bùn hoạt tính duy trì trong bể hiếu khí MBR là rất lớn (khoảng 8.000 

– 10.000 mg/l) nên toàn bộ lượng bùn dư và bùn thải của các giai đoạn xử lý được giữ 

tại bể hiếu khí MBR. Sau đó sẽ thuê đơn vị xử lý môi trường hút và vận chuyển đi xử 

lý theo định kỳ.  

  Danh mục kích thước các hạng mục xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.1: Danh mục kích thước các hạng mục xử lý của hệ thống 

TT Hạng mục Vật liệu Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích(m3) 

1 Hố thu gom BTCT 3 2,5 2 15 

2 Ngăn điều hòa Composite 1 2 2 4 

3 Ngăn thiếu khí Composite 0,6 2 2 2,4 

4 Ngăn hiếu khí 

MBR 

Composite 1,3 2 2 5,2 

5 Ngăn khử trùng Composite 0,6 2 2 2,4 

Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 4.2: Danh mục máy móc thiết bị vận hành hệ thống 
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TT 
Hạng mục Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 

Số 

lượng 

1  Hố thu gom  
   

1.1 Bơm chìm - Loại: Bơm chìm,  

- Lưu lượng: Q=4 m3/h 

- Cột cáp: H=6 m 

- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 50Hz;  

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, 

trục Inox;  

Đài Loan Bộ 1 

1.2 Phao báo 

mức cho 

bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức thấp) 

Đài Loan Bộ 1 

2  Ngăn điều hòa 
   

2.1 Rọ chắn 

rác 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước lỗ lọc 2-5mm 

- Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1 

2.2 Bơm chìm - Lưu lượng: Q=4 m3/h- Cột cáp: 

H=6 m- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 

50Hz; - Vật liệu: thân gang, cánh 

gang, trục Inox;  

Đài Loan Bộ 1 

2.3 Phao báo 

mức cho 

bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức thấp) 

Đài Loan Bộ 1 

3  Ngăn thiếu khí 
   

3.1 Hệ khí đảo 

trộn 

- Loại: ống phân phối khí thô 

- Vật liệu: PVC 

Việt Nam Hệ 1 

3.2 Bồn chứa 

dinh dưỡng 

- Vật liệu: PP/PE 

- Kích thước: 300L 

Việt Nam Hệ 1 

3.3 Bơm định 

lượng 

- Lưu lượng: 0-15 L/H 

- Cột áp: 1bar 

- Công suất: 0,058 

kW/50Hz/220V 

Rumania Cái 1 

4 Ngăn hiếu khí  
  

 

4.1 Máy thổi 

khí cạn 

- Loại: Con sò 

- Lưu lượng 0.8 m3/p 

Đài Loan Cái 1 
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- Cột áp: H=2 m; 

- Công suất: P=1.5 

kW/380V/50Hz 

4.2 Hệ thống 

phân phối 

khí 

- Loại: đĩa: 270 mm, phân phối 

khí tinh 

- Lưu lượng: 0-9 m3/h 

- Vật liệu: EDPM 

Đài Loan Hệ 1 

4.3 Bơm nội 

tuần hoàn 

- Loại: Bơm Air lift,  

- Lưu lượng: Q =2 m3/h 

- Cột cáp: H = 4m 

- Vật liệu: Inox 304; PVC  

Việt Nam Bộ 1 

4.4 Màng MBR - Loại màng tấm phẳng- Vật 

liệu:+ Vật liệu màng: PES 

(Polyethersulfone)+ Vật liệu 

khung đỡ màng: ABS 

Hàn 

Quốc 

Hệ 1 

4.5 Khung 

màng MBR 

- Vật liệu: Inox 304 

- Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1 

4.6 Bơm cạn - Loại bơm li tâm 

- Lưu lượng: 1 m3/h 

- Cột áp: 20m 

- Công suất: 0.15Kw/220V/50Hz 

Việt Nam Cái 2 

4.7 Van điện - DN27 Việt Nam Cái 2 

4.8 Lưu lượng 

kế 

- Đo lưu lượng nước thải Đài Loan Cái 2 

4.9 Phao báo 

mức  

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức thấp) 

Đài Loan Bộ 2 

5 Ngăn khử trùng 
   

5.1 Bồn chứa 

hóa chất 

khử trùng, 

rửa màng 

- Vật liệu: PP/PE 

- Thể tích: 300L 

Việt Nam Hệ 1 

5.2 Bơm định 

lượng hóa 

chất khử 

trùng, rửa 

màng 

- Lưu lượng: 0-15 L/H 

- Cột áp: 1bar 

- Công suất: 0,058 

kW/50Hz/220V 

Rumania Cái 1 
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* 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. 

- Cơ chế rửa màng MBR tự động do đó hạn chế được các thao tác không chính 

xác. 

- Hàm lượng bùn hoạt tính cao khoảng 8.000 – 10.000 mg/l sẽ được hút luôn từ 

bể hiếu khí sau đó thuê xử lý.  

- Hệ thống được thiết kế nhỏ gọn, diện tích xây dựng ít. 

- Chi phí xây dựng và duy trì vận hành hệ thống cũng tương đương như các hệ thống 

xử lý khác có cùng công suất. 

* Chế độ vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: vận hành tự động, liên tục 

24/24h, hóa chất được nhân viên vận hành hệ thống pha theo đúng hướng dẫn trong 

quy trình vận hành hệ thống và dùng chế độ bơm tự động điều chỉnh về các ngăn xử 

lý. Trong chế độ vận hành tự động các máy bơm nước thải, máy thổi khí cạn, máy 

bơm định lượng dinh dưỡng được điều khiển tự động bằng phao báo mức và rơle thời 

gian. Chế độ này cho phép tiết kiện điện năng và nhân công khi vận hành. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

Trong khuôn viên dự án về phía Đông Nam có mương với chiều dài khoảng 

400m và nước mưa chảy tràn của Dự án sẽ được chảy ra con mương đó nên khả năng 

tiêu thoát nước khu vực tốt do vậy có thể nói khả năng ngập úng do nước mưa chảy 

tràn khi Dự án đi vào hoạt động ổn định là không có. Ngoài ra, trong quy hoạch xây 

dựng của Dự án, các khu vực có mặt bằng lớn như sân bãi, kho sẽ được thiết kế cho 

khả năng tiêu nước nhanh nhất.  

- Khi vào mùa mưa, hàng tháng có đội vệ sinh môi trường thường xuyên kiểm tra 

và 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 cơ sở luôn vệ 

sinh sạch sẽ khu vực sinh hoạt và thu gom rác thải đúng nơi quy định. 

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

 

 

 

Nước mưa Hố ga Mương thoát nước 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan 

 

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

ĐT: 02216.256.999                                                                                                     37 

Hình 4.5. Sơ đồ xử lý nước mưa chảy tràn 

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

cống bê tông dẫn riêng tới các hố ga. Tại gố ga chất rắn lơ lửng, đất cát lắng xuống 

được nạo vét và dầu mỡ nổi lên trên được vớt sau mỗi đợt mưa. Sau đó khi qua hệ 

thống hố ga nước mưa được thải ra mương thoát nước.   

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải 

*) Bụi từ quá trình nhập nguyên vật liệu 

- Bố trí dải ngăn cách hoặc tường bao giữa khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu và 

khu vực khác nhằm hạn chế ảnh hưởng của bụi sang các khu vực khác của dự án. 

- Thường xuyên tưới nước tạo độ ẩm của bề mặt đường nhằm hạn chế sự phát tán 

của bụi trên toàn bộ các tuyến đường ra vào của dự án.  

- Lập kế hoạch điều động các xe ô tô chuyên chở nguyên vật liệu ra vào bãi, kho 

một cách hợp lý, khoa học. 

- Trồng nhiều cây xanh có tán lớn như cây lộc vừng, nhãn và một số cây ăn quả 

như ổi, chuối… Diện tích cây xanh tối thiểu khoảng 15% (khoảng 3.564m2) diện tích 

đất dự án.  

- Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu trang, 

quần áo BHLĐ. 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải cũ nát, quá thời hạn lưu hành. 

- Thường xuyên vệ sinh quét dọn các khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu để giảm 

lượng cát bụi bị xe, gió cuốn theo. 

- Bê tông hoá các tuyến đường giao thông nội bộ, bãi chứa. 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh trong công đoạn cắt: 

- Sử dụng máy cắt công nghệ cao. 

- Xây dựng nhà xưởng sản xuất thông thoáng, bố trí hệ thống quạt hút công 

nghiệp điều hòa không khí trong xưởng sản xuất. Các quạt hút công nghiệp sẽ được 

lắp ở hai đầu nhà xưởng để đảm bảo thông gió hợp lý giúp nhà xưởng thông thoáng.  

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp của nhà máy như 

khẩu trang hoạt tính, quần áo, giầy, ủng, găng tay… 

- Tiến hành vệ sinh xưởng sản xuất sau mỗi ca sản xuất nhằm thu hồi bụi phát 

sinh từ quá trình sản xuất. 

- Bố trí các hệ thống thông gió cục bộ tại tất cả các vị trí làm việc của công nhân 

(quạt trục công nghiệp, quạt trần). 

- Cải thiện điều kiện môi trường làm việc (chống nóng, chống bụi) bằng cách bố 

trí hợp lý các bộ phận thông gió. 

*) Biện pháp giảm thiểu bụi từ hoạt động vệ sinh mối hàn: 
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Công đoạn vệ sinh mối hàn sản phẩm của dự án có phát sinh 1 lượng bụi nhỏ. 

Tuy nhiên, chủ dự án cũng có các biện pháp kỹ thuật để xử lý nhằm hạn chế sự phát 

tán của bụi ra môi trường không khí xung quanh như: bố trí 1 khu vực xưởng kín để 

thực hiện công đoạn vệ sinh mối hàn, không lắp đặt quạt thông gió công suất lớn tại 

khu vực thực hiện công đoạn vệ sinh mối hàn nhằm giảm khả năng khuếch tán của bụi, 

trang bị bảo hộ lao động cho công nhân (như khẩu trang, mũ chụp có tấm chắn, quần 

áo,…) và quét dọn sau mỗi ca sản xuất. 

*)  Biện pháp giảm thiểu khí thải do phương tiện vận chuyển: 

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

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận chuyển 

- Dự án cần có các biện pháp tuyên truyền đến các lái xe sử dụng nhiên liệu thân 

thiện với môi trường và các công nhân phải thực hiện nghiêm ngặt vệ sinh lao động 

trong dự án, sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ của Công ty cấp phát để bảo vệ sức 

khỏe của chính mình. 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ hoạt động từ công đoạn hàn 

Để giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của công đoạn hàn hoàn thiện sản phẩm đã 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Xây dựng nhà xưởng thông thoáng. 

- Bố trí thông gió tự nhiên bằng cửa sổ và cửa chính. 

- Sử dụng quạt thông gió công nghiệp. 

        *) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của đơn vị thuê kho 

bãi 

 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan thực hiện mục tiêu cho thuê 

kho với quy mô 28.000 tấn/năm. Quá trình hoạt động của các đơn vị thuê kho bãi có 

khả năng phát sinh bụi khí thải từ hoạt động phương tiện giao thông. Đơn vị thuê nhà 

kho có trách nhiệm lập báo cáo ĐTM hoặc GPMT bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật. Tùy thuộc vào quy mô công suất mà tải lượng bụi, khí thải phát sinh của 

đơn vị thuê, kho sẽ được đánh giá cụ thể trong hồ sơ môi trường của đơn vị đó. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự 

phòng: 

Nồng độ khí thải từ máy phát điện đạt tiêu chuẩn cho phép, hơn nữa máy phát 

điện chỉ mang tính dự phòng chứ không hoạt động thường xuyên nên có thể khắc phục 

bằng cách đặt máy phát điện tại phòng riêng cách xa khu vực làm việc để không gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe. Có biện pháp thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy phát để 

đảm bảo hiệu suất đốt nhiên liệu chuyển hóa thành điện năng cao. 

 *) Biện pháp xử lý nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường: 

- Thường xuyên bảo trì và quản lý các máy móc thiết bị và các hệ thống phụ trợ  
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- Công ty sẽ tiến hành trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp 

trong xưởng sản xuất. 

- Thường xuyên quét dọn sau mỗi ca sản xuất. 

- Tăng cường vệ sinh công nghiệp khu vực mái nhà xưởng, sàn nhà xưởng, dây 

chuyền máy móc thiết bị sản xuất, thiết bị thu hồi bụi với tần suất 1 tháng/lần.  

Ngoài những biện pháp kỹ thuật như đã trình bày ở trên, các nguồn gây ô nhiễm 

không khí sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu quản lý tốt các quy định về an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

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

phát sinh trong quá trình vận hành dự án được dự báo dưới bảng sau: 

Bảng 4.3. 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 910 10.920 

2 Bao bì thải 30 360 

3 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, bể 

tự hoại 
40 480 

4 
Vật liệu lọc thải từ hệ thống xử lý nước 

thải 
3,5 42 

Tổng 983,5 11.802 

 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn thông thường đến môi trường thì chủ 

dự án bố trí 01 khu lưu giữ có diện tích S= L x B = 3mx5m =15m2 để lưu giữ toàn bộ 

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

quản lý hành chính văn phòng, hoạt động sản xuất của dự án. Khu lưu giữ chất thải rắn 

được bố trí khu lưu giữ phía Đông 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 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 

được đơn vị có đủ chức năng (như Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11- 

URENCO 11,...) định kỳ thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

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

Bảng 4.4. 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 
Giẻ lau bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 
18 02 01 20 240 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 1 12 

3 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

có chứa thành phần nguy hại (vỏ 

hộp dầu) 

08 01 02 10 120 

Tổng  31,0 372 

 

- Khu lưu giữ chất thải nguy hại của Công ty có diện tích S= L x 

B=3mx5m=15m2 sẽ được xây dựng tại phía Đông 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.  

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng (Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam..) đến vận chuyển đi xử lý theo quy 

định. 

Công ty cam kết sẽ 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. 

Bản vẽ thiết kế của công trình xử lý chất thải được đính kèm tại phụ lục báo cáo; 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường: 

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khác: Để giảm tiếng ồn Dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc để hoạt động tốt, cải tiến quy 

trình công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn. 

- Giảm thiểu tối đa tại nguồn ồn bằng các biện pháp: Thiết kế các bộ phận giảm 

âm, trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân (mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần 

áo lao động…), nhất là ở những công đoạn có tiếng ồn cao như: trộn bê tông... 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực sản xuất với loại cây, mật độ và diện tích 

nêu trên. 
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2.5. 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 

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

*) Sự cố cháy nổ 

 Biện pháp phòng ngừa: 

- 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. 

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động đối với toàn bộ 

dự án 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 đặt tại những vị 

trí thích hợp thuận tiện. 

- 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. 

- Chủ dự án thường xuyên nhắc nhở, tập huấn về công tác PCCC và thoát nạn ( 

có sự hướng dẫn của Công an PCCC) cho mọi đối tượng trong Dự án. 

- Quản lý việc sử dụng các thiết bị điện đúng kỹ thuật tránh sử dụng điện quá tải 

làm ảnh hưởng đến hệ thống điện toàn công trình. 

- Các bảng tiêu lệnh PCCC phải được gắn ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Thiết kế hệ thống chống sét theo đúng quy định của nhà nước. 

- Kiểm tra dây dẫn điện tránh sự quá tải trên đường dây. 

- Phải chấp hành các quy định về an toàn điện. 

Hệ thống chữa cháy cục bộ bằng các bình xách tay:  

Nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời dập tắt các đám cháy khi vừa phát sinh, trong 

khu nhà xưởng được bố trí lắp đặt các bình khí xách tay. Bình chữa cháy cầm tay được 

bố trí tại các vị trí xung yếu đặt trong các tủ chữa cháy dùng để dập tắt đám cháy tức 

thời khi mới bắt đầu cháy. Vị trí lắp đặt nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử 

dụng khi có cháy. Các loại bình sử dụng gồm: 
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- Bình chữa cháy bột đa chức năng MFZL4 để chữa các đám cháy có nguồn gốc 

là xenlulo, cháy điện, cháy kim loại và các loại đám cháy khác, trừ chữa cháy các thiết 

bị kỹ thuật không thể vệ sinh được sau khi chữa cháy. 

- Bình chữa cháy CO2 được bố trí  để chữay cháy các thiết bị kỹ thuật, thiết bị 

điện tử... 

- Xe đẩy chữa cháy bột loại 35kg MFZ 35 được bố trí ở gara với mục đích chữa 

cháy các đám cháy xăng dầu đã phát triển tương đối lớn. 

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. 

 *) 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: 

Biện pháp 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. 
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Biện pháp 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 lãnh đạo 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. 

 Các biện pháp sơ cứu: 

- Ra máu nhiều: 

+ Dùng bông hoặc gạc sạch bịt vết thương 

+ Nâng tay hoặc chân bị thương so với tim 

+ Dùng băng để buộc chặt vết thương, chú ý không buộc quá chặt 

+ Chú ý nếu sử dụng phương pháp cầm máu trực tiếp không có hiệu quả thì sử 

dụng nẹp cầm máu. 

- Bỏng do nhiệt: 

+ Làm mát xung quanh vết bỏng bằng nước lạnh, đá. 

+ Để nguyên dạng vết thương, không thoa kem, dầu lên vết thương. 

- Gãy xương: 

Trước hết phải điều trị vết thương khi có máu ra cần phải cầm máu, khi có mảnh 

xương nhô cần khử trùng cho vết thương, để miếng gạc dày, sạch lên vết thương và 

dùng băng đàn hồi băng cầm máu, tránh dùng dây và băng thường để buộc. 

Có chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng: Sơ cứu tại chỗ nhanh chóng 

chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Tai nạn nghiêm trọng sơ cứu tại chỗ, gọi cấp cứu theo 

số 115 và làm theo hướng dẫn của y tế. Nếu huy động được phương tiện, nhanh chóng 

chuyển đến cơ sở để cấp cứu, gọi điện báo cáo cơ sở. 

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

Trong quá trình hoạt động của dự án, sự cố hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt 

động do mất điện lưới hoặc sự cố ứ đọng bùn đường rãnh thu, hố gas thoát nước mưa; 

nước vệ sinh thiết bị, phương tiện vận tải. Sự cố xảy ra có thể làm ứ đọng nguồn nước 

thải, chảy tràn vào nguồn nước mặt gây ô nhiễm môi trường. Tác động này trong thời 
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gian ngắn thì không lớn nhưng về lâu dài thì là rất lớn, chính vì vậy cần có các biện 

pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố kịp thời. 

 Biện pháp đưa ra là thiết kế bể tự hoại có dung tích lớn hơn so với lượng phát 

sinh thực tế có thể lưu chứa nước thải được 4-5 ngày. 

Ngoài ra, cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế lớp vật liệu lọc. Thường 

xuyên nạo vét bùn cặn  đường rãnh thu, hố gas và bể lắng của hệ thống xử lý.  

Thuê đơn vị thu gom bùn thải của hệ thống xử lý theo đúng tiêu chuẩn và quy 

định. 

*) Tai nạn giao thông 

- Phân luồng giao thông và quy định dừng đỗ phương tiện giao thông vận tải 

đúng quy định. 

- Sử dụng bạt che chắn nguyên vật liệu. 

- Bố trí lộ trình vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án hợp lý tránh va chạm 

giữa các phương tiện. 

- Sử dụng các phương tiện vận tải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và thường xuyên kiểm 

tra bảo dưỡng phương tiện của dự án. 

- Đề ra nội quy an toàn giao thông trong khuôn viên dự án. 

- Sơ cấp tại chỗ người bị tai nạn. 

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

Đối với các sự cố ngoài khả năng kiểm soát của Công ty như bão lụt, động đất,... 

Công ty sẽ cùng phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương giải quyết. 

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. 

- Tăng cường giám sát việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải của dự án 

- Không cho dự án chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải không đảm bảo đi vào hoạt động. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và vận hành các công trình xử lý 

chất thải dảm bảo chất thải được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả vào môi trường. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường mà chủ dự án đưa ra và đã trình bày 

trên, dự toán kinh phí để thực hiện các công trình bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 

Bảng 4.5. Kinh phí đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Danh mục các công trình 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1 Bể tách dầu mỡ 3.000.000 Công ty TNHH 

sản xuất và 2 Bể tự hoại  15.000.000 
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3 Xây dựng và lắp đặt HTXLNT tập trung 450.000.000 dịch vụ Phương 

Lan 4 Hệ thống cây xanh 100.000.000 

5 
Chi phí xây dựng khu lưu giữ CTR, 

CTNH tập trung 
40.000.000 

6 
Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 
10.000.000 

(Giá ở bảng trên chỉ có ý nghĩa tham khảo và được ước tính dựa trên giá tại thời 

điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khi triển khai thực tế giá của công 

trình sẽ được xác lập cụ thể trên cơ cở giá vật liệu nhân công tại thời điểm xây dựng). 

Thời gian hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào 

vận hành thử nghiệm. 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 

- Dự án sẽ thành lập các tổ vệ sinh chuyên quét dọn các tại các khu vực tập kết 

nguyên vật liệu, văn phòng, đường giao thông, đường nội bộ... của Dự án đảm thu 

gom toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt về nơi tập kết. 

 Tại khu xử lý nước thải tập trung của dự án sẽ có nhân viên chuyên trách trực 

làm nhiệm vụ: 

+ Vận hành kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải. 

+ Kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố của hệ thống 

- Nhân viên an toàn lao động trong Dự án thực hiện các công việc sau: 

+ Giám sát việc thực hiện an toàn lao động của toàn bộ cán bộ công nhân viên. 

+ Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động. 

+ Lập các biển báo, che chắn tại các khu vực nguy hiểm đề phòng xảy ra tai nạn. 

+ Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện an toàn lao động, phổ biến an toàn lao 

động định kỳ cho CBCNV. 

+ Báo cáo các nội dung về an toàn, tai nạn lao động của công trường cho cơ quan 

chức năng của Nhà nước. 

3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường Dự án:“Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ 

khí Phương Lan” được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống 

kê; Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm, 

Phương pháp so sánh. Độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được trình bày trong 

bảng như sau: 

Bảng 4.7: Độ tin cậy của các phương pháp  
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STT Phương pháp 
Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 
Phương pháp so sánh 

 
Cao 

Kết quả phân tích được so sánh với 

QCVN hiện hành 

2 Phương pháp thống kê Cao 

-Thu thập và xử lý số liệu khí tượng, 

thuỷ văn, kinh tế - xã hội tại khu vực dự 

án để đánh giá nguy cơ bị ảnh hưởng 

3 

Phương pháp lấy mẫu 

ngoài hiện trường và 

phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

Cao 

- Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện 

đại 

- Dựa vào phương pháp lấy mẫu tiêu 

chuẩn 

Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường Dự án: “Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ 

khí Phương Lan” do Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan làm chủ đầu tư 

với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường. Đơn vị 

tư vấn đã đánh giá đầy đủ và có đủ độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự án và đề 

xuất được các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động có hại. 

 Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo còn định tính hoặc bán định lượng do 

chưa có đủ thông tin, số liệu chi tiết để đánh giá định lượng. 
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Chương V 

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 cảu toàn bộ dự án. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 5 m3/ngày đêm.  

- Dòng nước thải: số lượng dòng nước thải để nghị cấp phép là 01 (một) dòng. 

Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý chủ dự án đưa ra phương án như sau: Nước thải 

sinh hoạt sau hệ thống xử lý đạt QCĐP 01:2019/HYsẽ được dẫn xả ra ngoài môi 

trường là xả ra mương thủy lợi với ống dẫn có kích thước D=600mm, chiều dài 

khoảng 30 m. 

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

theo dòng nước thải: 

Bảng 5.1: 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 

12 Lưu lượng m3/h - 

 

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: Mương thủy lợi gần khu vực dự án. 
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Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 : VTXT: X(m) = 2315372; Y(m) = 562175. 

+ Phương thức xả thải: Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY 

được xả ra nguồn tiếp nhận bằng phương thức tự chảy. 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Mương thủy lợi phường Chí Kiên, thị xã Mỹ 

Hào. 

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

- Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh tiếng ồn của dự án từ hoạt động của máy 

cắt, máy chấn định hình,... và hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên liệu 

sản phẩm. 

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

Bảng 5.2: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

24/2016/BYT 

QCVN 

27/2016/BYT 

1 Tiếng ồn dBA 85 - 

2 Độ rung m/s2 - 0,086 

Ghi chú: 

+ QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan 

 

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

ĐT: 02216.256.999                                                                                                     49 

Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

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

thành của cơ sở 

TT Công trình xử lý chất thải Thời gian 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

Thời gian 

kết thúc vận 

hành thử 

nghiệm 

Công suất 

đạt được 

1 01 HTXL nước thải tập trung 10/10/2022 10/12/2022 
100% 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 trong 

tháng 10/2022. 

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 
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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. 

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 

Bảng 6.2: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

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

I – 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 

 

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

- Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước: 30 triệu đồng/năm.  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án đầu tư xin cam kết: 

Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường là 

chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

Pháp luật của Việt Nam. 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam bao gồm: 

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 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định chủ trương đầu tư; 

- Trích lục vị trí, ranh giới khu đất xin thực hiện dự án đầu tư; 

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch số 4022-0013 ngày 04/2/2020 của Công ty 

TNHH nước sạch Ngọc Tuấn – Nagaoka; 

- Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể; vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc 

môi trường; 

- Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải tập trung 5m3/ngày đêm. 

- Bản vẽ khu lưu giữ chất thải của dự án. 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường 03 đợt khảo sát; 


