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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM ISUN VIỆT NAM 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

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

- Điện thoại: ..........................; Fax: ......................; E-mail: .......................  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 3240767250 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 13 tháng 12 năm 2021 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109713471 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 21/7/2021, 

đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 05/11/2021. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ISUN VIỆT NAM 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Dự án thuê nhà xưởng có sẵn có diện tích 

2.555m2 (sàn xây dựng) của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành trên 

địa bàn xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án có tổng mức đầu tư là 53.360 triệu đồng 

(tương đương với 2.300.000 USD) do vậy thuộc nhóm C theo Khoản 3, Điều 10, Luật 

đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

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

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Sản xuất các sản phẩm nến với công suất 100 triệu sản phẩm/năm (tương 

đương khoảng 70 tấn sản phẩm/năm). 

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

xuất của dự án đầu tư 

a. Công nghệ sản xuất của dự án 
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* Quy trình sản xuất sản phẩm nến khuôn của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Hình ảnh sản phẩm nến khuôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ lưu trình sản xuất nến khuôn của dự án 

 

Sáp 

Trộn 

Bao gói nguyên vật liệu, nguyên vật 
liệu không đảm bảo yêu cầu 

Rót nước nến 

Kiểm nghiệm Sản phẩm lỗi 

Nấu sáp Nhiệt dư 

Đóng gói, bảo quản, 

xuất hàng 

Bột màu, chất ổn 
định 

Bao gói nguyên vật liệu 

Khuôn, sợi bấc 
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Thuyết minh 

 Nguyên vật liệu chính để sản xuất nến của dự án là sáp Polyethylene và sáp 

Paraffin. Sáp Polyethylene và sáp Paraffin nhập về được chủ dự án cho cán bộ công 

nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng số lượng, chủng loại theo đơn đặt hàng. Những lô sáp 

nguyên liệu không đảm bảo yêu cầu được chủ dự án trả lại nhà cung cấp. Những lô 

sáp nguyên liệu đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển về khu vực bảo quản chuẩn 

bị cho quá trình sản xuất. 

- Nấu sáp 

Tại công đoạn này, sáp Polyethylene và sáp Paraffin được công nhân chuyển 

vào thùng nấu nến, thùng nấu nến sử dụng điện gia nhiệt để nấu chảy sáp nến ở nhiệt 

độ 80 – 900C. Trong quá trình nấu, sáp được khuấy đều để đảm bảo chúng có thể tan 

hết. 

- Trộn 

Tại công đoạn này, sáp lỏng từ thùng nấu được chuyển vào thùng giữ nhiệt 

đồng thời bột màu, chất ổn định được chuyển vào và trộn đều cùng nước nến tạo 

thành dung dịch đồng nhất. Sau khi trộn xong, công nhân sẽ chuyển thùng giữ nhiệt 

về khu vực rót nước nến. 

- Rót nước nến: 

Tại công đoạn này, sợi bấc được được đính và đáy khuôn bằng keo và máy rót 

nước nến tiến hành hút nước nến từ thùng giữ nhiệt rót từ từ vào khuôn sản phẩm cho 

đến khi đầy khoảng ½ khuôn. Để đông nước nến sau đó lặp lại quy trình rót nước nến 

vào một lần nữa đến khi đảm bảo lượng sáp nến trong khuôn theo quy định. Để 

khuôn nến nguội và đông cứng hoàn toàn rồi lấy đi kiểm nghiệm 

- Kiểm nghiệm 

Taị công đoạn này, khuôn nến sản phẩm được công nhân kiểm tra ngoại quan 

xem có đảm bảo yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm hay không. Những sản phẩm không 

đảm bảo yêu cầu được chuyển trở lại công đoạn trước để lấy nến ra khỏi khuôn và tái 

sử dụng cho quá trình sản xuất. Những sản phẩm đạt yêu cầu được công nhân chuyển 

sang công đoạn đóng gói, bảo quản, xuất hàng. 

- Đóng gói, bảo quản, xuất hàng 

Tại công đoạn này, sản phẩm đảm bảo yêu cầu được công nhân đóng gói vào 

bao bì theo yêu cầu quy định của khách hàng sau đó vận chuyển về khu vực khó chứa 
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bảo quản chờ ngày xuất hàng. 

* Quy trình sản xuất nến trụ của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Hình ảnh sản phẩm nến trụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ lưu trình sản xuất nến trụ của dự án 

 

Sáp 

Phun bột 

Bao gói nguyên vật liệu, nguyên vật 
liệu không đảm bảo yêu cầu 

Ép, đục lỗ, luồn bấc 

Nhuộm màu 

Nấu sáp Nhiệt dư 

Đóng gói, bảo quản, 

xuất hàng 

Nước làm mát gián 
tiếp 

Nước làm mát 

Cuộn dây bấc 

Nhúng sáp, cắt Lõi cuộn bấc 
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Thuyết minh 

Nguyên vật liệu chính để sản xuất nến của dự án là sáp Polyethylene và sáp 

Paraffin. Sáp Polyethylene và sáp Paraffin nhập về được chủ dự án cho cán bộ công 

nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng số lượng, chủng loại theo đơn đặt hàng. Những lô sáp 

nguyên liệu không đảm bảo yêu cầu được chủ dự án trả lại nhà cung cấp. Những lô 

sáp nguyên liệu đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển về khu vực bảo quản chuẩn 

bị cho quá trình sản xuất. 

- Nấu sáp 

Tại công đoạn này, sáp Polyethylene và sáp Paraffin được công nhân chuyển 

vào thùng nấu nến, thùng nấu nến sử dụng điện gia nhiệt để nấu chảy sáp nến ở nhiệt 

độ 80 – 900C. Trong quá trình nấu, sáp được khuấy đều để đảm bảo chúng có thể tan 

hết. 

- Phun bột 

Tại công đoạn này, sáp lỏng từ thùng nấu được chuyển vào thùng giữ nhiệt để 

chuyển sang công đoạn phun bột. Sáp lỏng được máy phun bột hút từ thùng giữ nhiệt 

phun lên lô quay dạng hình trụ và dưới tác dụng của nước làm mát gián tiếp chạy bên 

trong lô quay mà lớp sáp bám trên lô quay được đông cứng lại và bộ phận gạt trên lô 

quay sẽ tiến hành gạt bỏ lớp sáp bám trên lô quay xuống thùng chứa bột sáp vụn. Bột 

sáp sau khi phun được công nhân chuyển tiếp sang công đoạn ép, đục lỗ, luồn bấc. 

- Ép, đục lỗ, luồn bấc 

Tại công đoạn này, bột sáp được công nhân chuyển vào máy đóng khối tạo 

hình nến sáp bằng sức ép thủy lực để ép sáp thành cây nến trụ theo hình dạng và kích 

thước yêu cầu của khách hàng. Sau khi ép xong, cây nến trụ được chuyển sang máy 

tạo lỗ, luồn bấc. 

Tại máy tạo lỗ, luồn bấc đầu tiên cuộn dây bấc được nhúng qua sáp để phủ một 

lớp sáp bên ngoài cuộn dây sau đó cắt thành từng đoạn tương ứng với chiều dài cây 

nến trụ của dự án. Sau đó máy tạo lỗ sẽ tiến hành tạo một lỗ tại tâm cây nến trụ và 

luồn đoạn bấc mới cắt vào lỗ trên cây nến trụ để tạo thành hình dạng hoàn chỉnh của 

sản phẩm. 

Sau khi ép, đục lỗ, luồn bấc xong, cây nến trụ được chuyển tiếp sang công 

đoạn nhuộm màu. 

- Nhuộm màu 
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Tại công đoạn này, cây nến trụ được nhúng vào trung thùng chứa dung dịch 

sáp màu để nhuộm một lớp mầu mỏng bên mặt ngoài của cây nến trụ. Sau khi nhuộm 

màu xong, sản phẩm được chuyển sang công đoạn đóng gói, bảo quản và xuất hàng. 

- Đóng gói, bảo quản, xuất hàng 

Tại công đoạn này, cây nến trụ được công nhân đóng gói vào bao bì theo đúng 

yêu cầu của khách hàng sau đó vận chuyển về khu vực bảo quản để lưu giữ tạm thời 

chờ ngày xuất hàng. 

b. Đánh giá về việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án 

Công nghệ sản xuất nến trụ và nến khuôn của dự án là công nghệ sản xuất 

được sử dụng rộng rãi trên thị trường thế giới và tại Việt Nam cho nên dự án quyết đã 

quyết định sử dụng công nghệ này để áp dụng vào quá trình sản xuất các sản phẩm 

nến của dựa án. 

c. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của dự án 

Bảng 1.1: Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

STT 
Tên máy móc, thiết 

bị 
Số lượng 

Tình trạng 

máy móc, thiết bị 

Công đoạn tham gia 

 sản xuất 
Xuất xứ 

1 Máy nhúng bấc nến 1 Mới 100% Dùng để nhúng bấc nến 
Trung 

Quốc 

2 Máy cắt sợi bấc 4 Mới 100% Cắt sợi bấc 
Trung 

Quốc 

3 

Máy đóng khối tạo 

hình nến sáp bằng 

sức ép thủy lực 

4 Mới 100% Ép nến thành khối hình 
Trung 

Quốc 

4 Máy phun bột nến 1 Mới 100% 
Phun nước nến thành 

bột nến 

Trung 

Quốc 

5 Tháp làm mát 2 Mới 100% 
Làm mát cho máy phun 

bột nến 

Trung 

Quốc 

6 Bơm nước lạnh 4 Mới 100% 
Đưa nguồn nước lạnh 

vào tháp làm mát 

Trung 

Quốc 

7 Bơm nước làm mát 4 Mới 100% 

Nước sau khi làm mát 

được đưa lên tháp làm 

mát 

Trung 

Quốc 

8 
Thiết bị gia nhiệt 

làm nóng chảy keo 
2 Mới 100% 

Dùng để gắn keo lên 

bấc nến 

Trung 

Quốc 

9 Máy tạo lỗ nến để 1 Mới 100% Dùng để khoan tim bấc Trung 
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luồn bấc nến Quốc 

10 
Máy đính tim nến 

khuôn thủy tinh 
1 Mới 100% 

Dùng trong công đoạn 

gắn bấc nến khuôn thủy 

tinh 

Trung 

Quốc 

11 
Máy đính tim nến 

khuôn nhôm 
1 Mới 100% 

Dùng trong công đoạn 

gắn bấc nến khuôn 

nhôm 

Trung 

Quốc 

12 Máy rót nến 4 Mới 100% Dùng để rót nước nến 
Trung 

Quốc 

13 
Thùng nấu nến 

2500L-BC 
8 Mới 100% 

Dùng để nấu sáp nến 

thành nước nến 

Trung 

Quốc 

14 
Máy tạo lỗ nến để 

luồn bấc 
1 Mới 100% 

Dùng để khoan tim bấc 

nến 

Trung 

Quốc 

15 Máy cắt sợi bấc 2 Mới 100% 
Dùng để cắt dây bấc 

nến 

Trung 

Quốc 

16 
Bể giữ nhiệt nước 

nến 
20 Mới 100% 

Dùng để giữ trạng thái 

nước nến 

Trung 

Quốc 

(Nguồn: Chủ dự án) 

Ngoài các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất, Dự án còn sử dụng các 

thiết bị văn phòng, phục vụ sinh hoạt của công nhân lao động như: máy tính, máy in, 

máy fax, điều hòa nhiệt độ… được mua mới tại Việt Nam. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm đầu ra của dự án có 2 loại là nến trụ và nến khuôn. 

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

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng cho năm hoạt động ổn định 

Các nguyên liệu chính sử dụng trong hoạt động sản xuất của Dự án tính cho 

năm sản xuất ổn định được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.2: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của dự  

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn cung cấp 

1 Sáp nến Kg/năm 68.712 Việt Nam/Trung Quốc 

2 Chất ổn định Kg/năm 1.190 Việt Nam/Trung Quốc 

3 Bột màu Kg/năm 98 Việt Nam/Trung Quốc 

4 Khuôn nến 
Triệu 

khuôn/năm 
70 Việt Nam/Trung Quốc 

5 Cuộn bấc Cuộn/năm 5000 Việt Nam/Trung Quốc 
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b. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

* Nhu cầu về điện: 

- Do dự án thuê nhà xưởng đã xây dựng sẵn của Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Thành nên nguồn điện của dự án sẽ do Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Thành làm việc với Điện lực Mỹ Hào để tách lộ đường điện riêng 

cho Dự án. 

- Dự án sử dụng điện cho quá trình hoạt động của máy móc thiết bị phục vụ sản 

xuất của Dự án, thiết bị chiếu sáng, phục vụ trong các hoạt động văn phòng, sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên như quạt mát, điều hòa,…với tổng lượng điện tiêu thụ vào 

khoảng 240.000 Kwh/năm. 

* Nhu cầu về nước: 

- Nước sử dụng cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại 

dự án 

Trong quá trình hoạt động, lượng cán bộ công nhân viên làm việc tối đa tại dự 

án vào khoảng 180 người. Lượng nước cấp cho 01 người/ngày theo TCXDVN 

33:2006 là 100 l/người/ngày nên với 180 người thì tổng lượng nước cấp cho quá trình 

hoạt sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được tính như sau: 

QSinh hoạt = 180 người x 0,1 m3/ngày = 18 m3/ngày 

- Nước sử dụng cho hệ thống làm mát gián tiếp trong quá trình phun bột nến 

Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng 01 máy phun bột nến để tiến hành 

phun bột nến trong quy trình sản xuất nến trụ. Quá trình phun bột nến có sử dụng 

nước làm mát để làm mát gián tiếp bột nến, toàn bộ lượng nước làm mát này được 

tuần hoàn tái sử dụng và bổ sung lượng tiêu hao thường xuyên với lượng bổ sung vào 

khoảng 0,2 m3/ngày. 

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

khi có hỏa hoạn. 

Do dự án tiến hành thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thành, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành đã tiến hành ký 

hợp đồng sử dụng nước sạch với Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn – Nagaoka 

nên nước cấp cho quá trình hoạt động của dự án là nguồn nước sạch do Công ty 

TNHH nước sạch Ngọc Tuấn – Nagaoka cung cấp. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện, nước ước tính như bảng sau: 
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Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án 

STT Tên loại Đơn vị tính Số lượng 

1 Điện Kwh/năm 240.000 

2 Nước m3/ngày 8,2 

2.1 Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt m3/ngày 8 

2.2 
Nước sử dụng bổ sung cho hệ thống làm mát 

gián tiếp 
m3/ngày 0,2 

2.3 Nước sử dụng cho PCCC 
Được dự trữ trong bể và chỉ sử dụng 

khi có hỏa hoạn 
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Chương II 

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

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

Dự án “Nhà máy sản xuất ISUN Việt Nam” thuê nhà xưởng nằm trong khuôn 

viên của dự án đã xây dựng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành 

tại thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với diện tích nhà 

xưởng là 2.555m2. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành được UBND 

tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 05101000122, cấp chứng nhận 

lần đầu ngày 31 tháng 7 năm 2008, cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 

5 năm 2014. Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 

0900279354, cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2008, cấp 

chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 08 tháng 9 năm 2021. Công ty được UBND 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 BH670888 ngày 12/02/2015. Do đó, dự án hoàn toàn phù 

hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh. 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành đã lập và được Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án "Nhà máy sản xuất khăn bông cao cấp” tại Quyết định phê duyệt số 

178/QĐ-STNMT ngày 15/09/2011 (bản sao quyết định đính kèm tại phần Phụ lục 

báo cáo). Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành đã đánh giá khả năng 

chịu tải của môi trường khu vực thực hiện dự án nên dự án “Nhà máy sản xuất ISUN 

Việt Nam” thuê lại nhà xưởng nằm trong khuôn viên của dự án đã xây dựng của 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành tại thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc 

Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường 

khu vực thực hiện dự án. 
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Chương III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

- Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực 

tiếp bởi dự án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án: 

Nước thải phát sinh tại dự án sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn của QCĐP 

01:2019/HY sẽ được thoát vào hệ thống mương nước giáp khu vực thực hiện dự án. 

Theo kết quả quan trắc môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án thì môi 

trường nước mặt thực hiện dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm do hoạt động công 

nghiệp. 

- Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án: Dự án 

thuê nhà xưởng có sẵn của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành; vị 

trí thực hiện dự án cách xa khu dân cư nên hầu như không gây tác động đến đa dạng 

sinh học của dự án. 

- Dự án không liên quan đến các đối tượng nhạy cảm về môi trường, không gần 

các khu vực được bảo tồn nên tác động đến các loài thực vật, động vật hoang dã, 

trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu,... 

hoặc đa dạng sinh học biển và đất ngập nước ven biển. 

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

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

3.2.1.1. Đặc điểm địa lý 

Thị xã Mỹ Hào nằm về phía Đông Bắc tỉnh Hưng Yên, cách thành phố Hưng 

Yên 36km về hướng Bắc, cách trung tâm Hà Nội 28km về hướng Đông Nam và cách 

trung tâm thành phố Hải Phòng 72km. 

Phía Bắc thị xã Mỹ Hào giáp với huyện Văn Lâm, phía Tây giáp với huyện 

Yên Mỹ, phía Nam giáp với huyện Ân Thi của tỉnh Hưng Yên. Phía Đông Mỹ Hào 

giáp với các huyện của tỉnh Hải Dương là: huyện Bình Giang (ở phía Đông Nam) và 

Cẩm Giàng (ở phía Đông Bắc). Sông Kẻ Sặt nằm trên ranh giới của thị xã Mỹ Hào 

với huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương. 

Dự án “Nhà máy sản xuất ISUN Việt Nam” tiến hành thuê nhà xưởng nằm 

trong khuôn viên của dự án đã xây dựng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thành tại thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.  
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3.2.1.2. Đặc điểm địa hình 

Thị xã Mỹ Hào thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng có địa hình bằng 

phẳng. Độ dốc nền trung bình rất nhỏ, từ 0,001% đến 0,008%; hướng dốc chính từ 

Tây Bắc về Đông Nam; cao độ nền tự nhiên trung bình từ 2,5m đến 3,5m. Đây là khu 

vực có cao độ khá cao trong tỉnh và vùng nên ít bị ngập lụt. 

3.2.1.3. Điều kiện khí tượng – thủy văn 

a. Khí tượng 

Khí hậu thị xã Mỹ Hào mang tính chất nhiệt đới gió mùa, hàng năm chia thành 

hai mùa nóng, lạnh rõ rệt. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 24°C. Mùa nóng từ tháng 

4 đến tháng 10 có mưa nhiều; mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, ít mưa. Độ 

ẩm không khí trung bình năm 87,5%. Lượng mưa trung bình năm 1.500-1.600mm. 

Gió Đông Bắc thổi vào mùa lạnh và gió Đông Nam thổi vào mùa nóng. Vào tháng 6, 

tháng 7 xuất hiện đợt gió khô nóng, mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau có 

những đợt rét đậm kéo dài. Khí hậu tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, có 

thể gieo trồng nhiều vụ trong năm. 

- Nhiệt độ không khí 

Bảng 3.1: Nhiệt độ trung bình hàng tháng và năm của khu vực 

Đơn vị tính: °C 

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

+ Nhiệt độ trung bình năm 2020 là 24,90C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 24,6 24,5 24,5 25,4 24,9 

Tháng 1 17,0 19,3 17,6 17,6 19,3 

Tháng 2 16,3 19,7 17,0 22,2 19,6 

Tháng 3 19,7 21,4 22,0 22,2 22,7 

Tháng 4 24,9 24,3 23,8 27,0 21,9 

Tháng 5 28,3 27,4 28,7 27,9 29,2 

Tháng 6 30,7 30,1 30,2 31,4 31,5 

Tháng 7 30,1 29,8 29,2 30,8 31,2 

Tháng 8 29,1 29,2 28,5 29,1 28,9 

Tháng 9 28,6 28,7 28,2 28,7 28,9 

Tháng 10 27,3 25,2 25,5 25,9 23,9 

Tháng 11 22,7 21,8 23,6 22,6 22,9 

Tháng 12 20,7 17,4 19,3 18,8 18,3 
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là 31,50C và nhiệt độ trung bình của tháng thấp nhất là 18,30C; 

+ Mùa nóng: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng mùa nóng từ 21,90C đến 

31,50C (cao nhất là tháng 6: 31,50C); 

+ Mùa lạnh: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng mùa lạnh từ 18,30C đến 

22,90C (thấp nhất là tháng 12: 18,30C). Đột biến về nhiệt độ thường xuất hiện ở dạng 

nhiệt độ trong ngày lên cao hoặc xuống quá thấp. 

- Độ ẩm 

Bảng 3.2: Độ ẩm trung bình qua các năm của khu vực 

Đơn vị tính: % 

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

+ Độ ẩm trung bình tháng cao nhất năm 2020 là: 90% (tháng 3); 

+ Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất năm 2020 là: 73% (tháng 6). 

Nhìn chung độ ẩm của khu vực mang đậm nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới 

gió mùa, độ ẩm cao và tương đối ổn định. 

- Nắng và bức xạ 

Bảng 3.3: Số giờ nắng hàng tháng qua các năm tại khu vực 

Đơn vị tính: Giờ 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 81 82 83 82 81 

Tháng 1 87 83 85 85 86 

Tháng 2 74 75 77 86 86 

Tháng 3 89 86 84 86 90 

Tháng 4 89 83 84 85 87 

Tháng 5 82 80 80 84 81 

Tháng 6 76 82 77 77 73 

Tháng 7 78 85 83 77 77 

Tháng 8 83 84 88 85 86 

Tháng 9 79 86 83 75 74 

Tháng 10 78 81 82 81 81 

Tháng 11 77 79 86 81 80 

Tháng 12 74 78 85 78 74 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng số 1.409,9 1.151,7 1.446,9 1.459,1 1.430,4 

Tháng 1 33,6 51,6 22,9 25,5 57,2 

Tháng 2 96,4 74,1 37,2 82,0 58,9 
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(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2020) 

Số giờ nắng trong năm 2020 là 1.430,4 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là 

tháng 3 có số giờ nắng 33,1 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng 6 có số giờ 

nắng 247,2 giờ. 

- Mưa 

Bảng 3.4: Lượng mưa bình quân qua các năm của khu vực 

Đơn vị tính: mm 

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

Theo kết quả quan trắc năm cho thấy mưa diễn biến theo mùa rõ rệt, lượng 

mưa lớn nhất thường vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Lượng mưa lớn 

nhất trong năm 2020 là vào tháng 8 với lượng mưa gần 365,8 mm. 

b. Thủy văn 

Tháng 3 20,5 28,6 78,3 30,9 33,1 

Tháng 4 50,3 82,5 71,0 95,9 52,0 

Tháng 5 141,9 160,2 241,7 117,1 178,9 

Tháng 6 219,0 137,7 178,4 184,3 247,2 

Tháng 7 180,9 110,1 137,1 168,5 203,6 

Tháng 8 140,6 121,8 120,6 147,9 144,8 

Tháng 9 133,3 135,7 160,6 193,5 130,8 

Tháng 10 162,2 112,7 152,9 141,5 103,7 

Tháng 11 119,5 64,3 146,9 130,3 127,4 

Tháng 12 111,7 72,4 99,3 141,7 92,8 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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 

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 
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Thị xã Mỹ Hào chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Hồng thông qua các 

phân lưu là sông Bắc Hưng Hải (đi qua phía Nam thị xã) và sông Cửu An (đi qua 

phía Đông thị xã). 

Bảng 3.5: Mực nước sông Hồng bình quân qua các năm 

Đơn vị tính: cm 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2020 – Trạm thủy văn Hưng Yên) 

Có 2 sông chính chảy qua địa bàn tỉnh Hưng Yên là sông Hồng và sông Luộc. 

- Sông Hồng, sau khi chảy qua địa bàn Hà Nội chảy vào giáp ranh tỉnh Hưng 

Yên, chiều dài giáp tỉnh Hưng Yên là 57 km. 

- Sông Luộc là phần lưu của sông Hồng sang hệ thống sông Thái Bình, chảy 

giáp ranh 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, chiều dài giáp tỉnh Hưng Yên là 20 km. 

Đặc điểm thủy văn Hưng Yên là vùng sông ảnh hưởng thủy triều: Mùa lũ từ 

tháng 5 đến tháng 10. Mùa cạn từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.  

3.2.2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương thoát phía Nam khu đất thực 

hiện dự án (tọa độ X=20°54’23’’; Y=106°07’31’’). 

Theo kết quả phân tích môi trường nước mặt ngày 16/05/2022 (Phiếu kết quả 

đính kèm báo cáo) thì giá trị nồng độ các thông số đo đạc và phân tích đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, môi trường nước mặt tại 

mương tiếp nhận chưa có dấu hiệu ô nhiễm do hoạt động công nghiệp. Chủ dự án 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 115 157 143 104 115 

Tháng 1 83 95 91 83 62 

Tháng 2 70 69 75 80 65 

Tháng 3 72 67 62 68 60 

Tháng 4 104 83 76 106 70 

Tháng 5 128 119 105 124 77 

Tháng 6 137 174 147 133 108 

Tháng 7 143 351 277 135 145 

Tháng 8 224 367 288 162 212 

Tháng 9 135 211 228 122 169 

Tháng 10 91 179 146 90 211 

Tháng 11 102 89 120 82 120 

Tháng 12 90 84 95 64 79 
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cam kết sẽ xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của dự án 

đạt QCĐP 01:2019/HY trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận. 

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

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN đã phối hợp với Công ty TNHH tư 

vấn kỹ thuật, thiết bị công nghệ và môi trường Nguyễn Gia tiến hành lấy mẫu không 

khí, nước mặt và đất tại khu vực dự án theo đúng quy chuẩn và tiến hành đo đạc một 

số thông số vi khí hậu tại khu vực dự án. 

a. Hiện trạng môi trường không khí 

Thời gian đo đạc và lấy mẫu phân tích: 

Lần 1: 16/05/2022 (sáng); 

Lần 2: 16/05/2022 (trưa); 

Lần 3: 16/05/2022 (chiều). 

Kết quả phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án như sau: 

- Số mẫu: 02 mẫu 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ KK1 (X=20°54’25’’; Y=106°07’29’’): Mẫu không khí lấy tại khu vực nhà 

xưởng thực hiện dự án; 

+ KK2 (X=20°54’26’’; Y=106°07’32’’): Mẫu không khí lấy tại khu vực cuối 

khu vực nhà xưởng thực hiện dự án. 

Bảng 3.6: Bảng kết quả đo đạc và phân tích môi trường không khí xung quanh lần 

1 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT KK1-S KK2-S 

1  Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

25,2 25,3 - 

2  Độ ẩm % 64,2 64,7 - 

3  Tốc độ gió m/s 0,7 0,8 - 

4  Tiếng ồn dBA TCVN 7878 -2: 2010 51,7 51,3 70(1) 

5  
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
g/m3 TCVN 5067:1995 108,9 109,5 300 

6  CO g/m3 NG.QT.KK.01(a) <4500** <4500** 30.000 

7  NO2 g/m3 TCVN 6137:2009 45,7 46,6 200 

8  SO2 g/m3 TCVN 5971:1995 35 30,2 350 
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Bảng 3.7: Bảng kết quả đo đạc và phân tích môi trường không khí xung quanh lần 

2 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT KK1-T KK2-T 

1  Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

26,4 26,1 - 

2  Độ ẩm % 64,3 65 - 

3  Tốc độ gió m/s 0,6 0,6 - 

4  Tiếng ồn dBA TCVN 7878 -2: 2010 51,4 51,1 70(1) 

5  
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
g/m3 TCVN 5067:1995 107,6 107,2 300 

6  CO g/m3 NG.QT.KK.01(a) <4500** <4500** 30.000 

7  NO2 g/m3 TCVN 6137:2009 46,6 46,2 200 

8  SO2 g/m3 TCVN 5971:1995 39,8 <30** 350 

Bảng 3.8: Bảng kết quả đo đạc và phân tích môi trường không khí xung quanh lần 

3 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT KK1-C KK2-C 

1  Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

24,6 23,7 - 

2  Độ ẩm % 64,7 64,9 - 

3  Tốc độ gió m/s 0,9 0,8 - 

4  Tiếng ồn dBA TCVN 7878 -2: 2010 51,6 51,3 70(1) 

5  
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
g/m3 TCVN 5067:1995 108,2 113,5 300 

6  CO g/m3 NG.QT.KK.01(a) <4500** <4500** 30.000 

7  NO2 g/m3 TCVN 6137:2009 44,2 43,8 200 

8  SO2 g/m3 TCVN 5971:1995 <30** 35 350 

Ghi chú: 

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

không khí xung quanh; 

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- (-): Không quy định; 

- (a): Phương pháp nội bộ; 

- (*): Thông số đo nhanh ngoài hiện trường; 

- (**): Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương 

pháp. 

Nhận xét:  
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Các thông số môi trường không khí xung quanh dự án trong 3 lần lấy mẫu liên 

tiếp đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT. 

b. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Thời gian đo đạc và lấy mẫu phân tích: 

Lần 1: 16/05/2022 (sáng); 

Lần 2: 16/05/2022 (trưa); 

Lần 3: 16/05/2022 (chiều). 

Kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt khu vực dự án như sau: 

- Số mẫu: 01 mẫu 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NM: Mẫu nước mặt tại mương thoát nước phía Nam khu đất thực hiện dự án 

(tọa độ X=20°54’23’’; Y=106°07’31’’). 

Bảng 3.9: Bảng kết quả đo đạc và phân tích môi trường nước mặt lần 1, 2 và 3 

TT 

No. 

Thông số 

Parameters 

Phương pháp thử 

Testing method 

Đơn vị 

Unit 

Kết quả 

Result 

QCVN  

08-MT:2015 

/BTNMT 

NM-S NM-T NM-C Cột B1 Cột B2 

1  pH* TCVN 6492:2011 - 6,37 6,45 6,47 5,5-9 5,5-9 

2  
Hàm lượng ôxy hòa 

tan (DO)* 
TCVN 7325:2016 mg/L 5,26 5,24 5,24 ≥ 4 ≥ 2 

3  
Nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5) 
TCVN 6001-1:2008 mg/L 9,02 9,36 10,25 15 25 

4  
Nhu cầu ôxy hóa 

học (COD) 

SMEWW 

5220C:2017 
mg/L 27,8 28,7 29,86 30 50 

5  
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
TCVN 6625:2000 mg/L 42,1 49,2 49,8 50 100 

6  Amoni (NH4
+_N) TCVN 6179-1:1996 mg/L 0,8 0,85 0,87 0,9 0,9 

7  Nitrat (NO3
-) TCVN 6180:1996 mg/L 0,28 0,21 0,27 10 15 

8  Photphat (PO4
3-_P) TCVN 6202:2008 mg/L 0,28 0,29 0,27 0,3 0,5 

9  Sắt (Fe) SMEWW3111B:2017 mg/L 1,44 1,40 1,48 1,5 2 

10  Đồng (Cu) SMEWW3111B:2017 mg/L KPH KPH KPH 0,5 1 

11  Kẽm (Zn) SMEWW3111B:2017 mg/L <0,06** <0,06** <0,06** 1,5 2 

12  Tổng dầu, mỡ 
SMEWW 

5520B:2017 
mg/L 0,93 0,95 0,98 1 1 
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TT 

No. 

Thông số 

Parameters 

Phương pháp thử 

Testing method 

Đơn vị 

Unit 

Kết quả 

Result 

QCVN  

08-MT:2015 

/BTNMT 

NM-S NM-T NM-C Cột B1 Cột B2 

13  Coliforms TCVN 6187-2:1996 
MPN/ 

100mL 
210 210 280 7500 10000 

14  E.coli TCVN 6187-2:1996 
MPN/ 

100mL 
30 40 70 100 200 

Ghi chú: 

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

nước mặt; 

Cột B1_ Áp dụng khi thải vào các nguồn nước dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự. 

Cột B2_ Áp dụng khi thải vào các nguồn nước dùng cho mục đích giao thông 

thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước thấp. 

- (-): Không quy định; 

- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện 

MDL của phương pháp; 

- (*): Thông số đo nhanh ngoài hiện trường; 

- (**): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn định lượng LOQ của phương 

pháp; 

Nhận xét: 

Các thông số môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án trong 3 đợt khảo 

sát đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

* Đánh giá chung 

Qua kết quả phân tích hiện trạng môi trường trong khu vực thực hiện dự án tại 

thời điểm nghiên cứu, ta đánh giá như sau: 

- Môi trường không khí và nước mặt khu vực thực hiện dự án tại thời điểm lấy 

mẫu chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm do hoạt động công nghiệp của dự án. 

- Khu vực thực hiện dự án đã được UBND tỉnh quy hoạch cho thực hiện dự án 

công nghiệp, hệ sinh thái trong khu vực không bị tác động lớn do hoạt động của dự 

án nên địa điểm thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên 

khu vực dự án.   
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Chương IV 

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

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn cải tạo 

nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án 

4.1.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Do dự án tiến hành thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thành tại thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với 

diện tích nhà xưởng là 2.555m2 để thực hiện dự án. Để thực hiện dự án thì chủ dự án 

chỉ tiến hành cải tạo lại nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị vào khu vực nhà 

xưởng để thực hiện việc sản xuất sản phẩm của dự án. Do đó nước mưa chảy tràn 

phát sinh trong giai đoạn này tương đối sạch, chứa chủ yếu là bụi đất từ khu vực mái 

nhà, sân đường vào hệ thống thoát nước mưa chảy tràn. Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Thành đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa chảy tràn nên để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn phát sinh trong 

giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án thì chủ dự án áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Che chắn kín các xe vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ 

quá trình cải tạo nhà ngre, lắp đặt máy móc thiết bị để hạn chế bụi bẩn rơi vãi trên bề 

mặt sân đường; 

- Thường xuyên quét rọn sân đường để giảm thiểu tối đa bụi bẩn cuốn theo 

nước mặt vào hệ thống thu gom và thoát nước mặt của Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Thành; 

- Định kỳ nạo vét hố ga thu gom, lắng cặn của hệ thống thu gom và thoát nước 

mặt để tránh hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy xảy ra. 

b. Nước thải 

Do dự án tiến hành thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thành tại thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với 

diện tích nhà xưởng là 2.555m2 để thực hiện dự án. Để thực hiện dự án thì chủ dự án 

chỉ tiến hành cải tạo lại nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị vào khu vực nhà 

xưởng để thực hiện việc sản xuất sản phẩm của dự án. Đo đó trong quá trình cải tạo 
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nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị thì dự án chỉ làm phát sinh nước thải sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên đến cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị cho dự án 

với lượng nước thải phát sinh tối đa từ quá trình sinh hoạt của 20 cán bộ công nhân 

viên đến cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án vào khoảng 2 

m3/ngày. Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh thì chủ dự án yêu 

cầu nhà thầu cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị áp dụng các biện pháp sau: 

- Không tổ chức các hoạt động nấu ăn ở trên công trường mà cho công nhân sử 

dụng các suất ăn công nghiệp; 

- Sử dụng công nhân đến làm việc tại công trường là người địa phương để hạn 

chế phát sinh nước thải sinh hoạt. 

- Bố trí 01 nhà vệ sinh di động và 01 bể tự hoại tạm thời thể tích 4m3 tại khu 

vực tường rào cạnh nhà xưởng thực hiện dự án để lưu chứa nước thải sinh hoạt phát 

sinh sau đó định kỳ định kỳ thuê đơn vị có đủ chức năng (Công ty Cổ phần môi 

trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11, Công ty Cổ phần môi trường Thuận 

Thành,...) định kỳ đến hút và đưa toàn bộ lượng nước thải trong bể tự hoại đi xử lý 

theo đúng quy định. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Dự án “Nhà máy sản xuất ISUN Việt Nam” được thực hiện tại Thuê nhà xưởng 

trong khuôn viên dự án đã xây dựng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thành. Hiện tại, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành đã tiến 

hành xây dựng hoàn thiện nhà xưởng, hệ thống đường giao thông nội bộ... cho nên để 

triển khai thực hiện dự án thì chủ dự án sẽ chỉ cải tạo, bố trí các khu vực phù hợp để 

vận chuyển máy móc thiết bị đến lắp đặt tại dự án. Quá trình này sẽ làm phát sinh 

một lượng nhỏ chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của nhân nhân đến lắp 

đặt máy móc, thiết bị và một lượng nhỏ bao bì chứa đựng máy móc, thiết bị. 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn trong quá trình này, chủ dự án sẽ thực 

hiện một số biện pháp để đảm bảo công trường luôn gọn gàng, sạch sẽ như: 

- Yêu cầu công nhân không vứt rác bừa bãi trong khu vực nhà xưởng đang cải 

tạo, lắp đặt máy móc thiết bị; 

- Yêu cầu công nhân sử dụng các suất ăn công nghiệp, không tổ chức nấu ăn tại 

chỗ để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gói đựng thức ăn sau khi ăn xong 
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phải được tập kết về khu vực khu vực lưu chứa chất thải tạm thời trong khu vực nhà 

xưởng đang cải tạo dự án thuê; 

- Yêu cầu công nhân không đốt chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực nhà 

xưởng cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị dự án thuê; 

- Trang bị 03 thùng chứa rác loại 200 lít để chứa chất thải sinh hoạt phát sinh, 

thùng chứa rác được đặt tại vị trí dễ thấy hoặc gần nơi nghỉ giữa giờ của công nhân; 

- Khu lưu giữ chất thải tập trung được bố trí ở góc nhà xưởng với diện tích 

khoảng 20m2, khu lưu giữ chất thải tập trung được phân ra làm 02 ngăn, 01 ngăn có 

diện tích 12 m2 để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 01 

ngăn có diện tích 08 m2 để lưu giữ chất thải nguy hại. Bên trong khu lưu giữ chất thải 

sinh hoạt bố trí các thùng chứa chất thải, bên ngoài khu lưu giữ được dán biển cảnh 

báo cho mọi người biết. 

- Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng (Công ty Cổ phần môi trường đô thị và 

công nghiệp 11 - Urenco 11, Công ty môi trường Việt Nam, Công ty Môi trường 

Thuận Thành, Công ty Môi trường Hòa Bình,...) định kỳ đến thu gom và vận chuyển 

đi xử lý theo quy định. 

b. Chất thải rắn nguy hại 

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu do CTNH trong giai đoạn cải tạo nhà 

xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị thì chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công áp dụng các 

biện pháp sau: 

- Bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện vận chuyển. Kiểm tra, thay dầu trước 

khi tham gia thi công dự án; 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa các phương tiện, máy móc thi công tại khu 

vực dự án. Trong trường hợp cần thiết phải sửa chữa tại chỗ thì phải thu gom 100% 

dầu mỡ thải; 

- Hạn chế lượng công nhân ở lại công trường để hạn chế việc phát sinh thành 

phần nguy hại trong chất thải sinh hoạt (như pin, sạc điện thoại, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng); 

- Thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh và lưu giữ trong 02 thùng phuy dung 

tích 100 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ ra bên ngoài; có gia cố 

tại điểm tiếp nối và vị trí nạp, xả chất thải; 

- Lưu giữ tạm thời và quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định 
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08:2022/NĐ-CP và Thông tư số 02:2022/TT-BTNMT. Cụ thể như sau: 

+ Phân loại CTNH khi bắt đầu đưa vào các thùng lưu chứa; 

+ Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH cho đơn vị tiếp nhận 

(gồm 3 liên theo quy định, chủ nguồn thải lưu liên số 1), kê khai theo hướng dẫn; 

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo theo TCVN 6707:2009 về CTNH với kích thước 

ít nhất 30 cm mỗi chiều cho thùng lưu chứa; 

+ Đối với dầu mỡ thải (thể lỏng), kiểm soát tại điểm nạp để đảm bảo mức cao 

nhất cách giới hạn trên của thùng lưu chứa là 10 cm; 

+ Chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy được thu gom, phân loại và chứa 

trong các thùng chứa chuyên dụng có gắn nhãn chất thải sau đó được vận chuyển về 

ngăn lưu giữ chất thải nguy hại của dự án có diện tích 8 m2 nằm trong khu lưu giữ 

chất thải tập trung của dự án có diện tích 20 m2. Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy 

hại chứa các thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng có lắp đậy và được dán biển 

tên chất thải, mã CTNH, biển cảnh báo… bên ngoài khu lưu giữ chất thải nguy hại 

được dán biển báo khu lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định; 

- Chủ dự án ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng (Công ty Cổ phần 

môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11, Công ty Cổ phần môi trường 

Thuận Thành,...) định kỳ đến vận chuyển và đưa toàn bộ xử lý CTNH theo đúng quy 

định. 

4.1.3. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Trong quá trình cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị thì dự án làm phát 

sinh chủ yếu là bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, quá trình hoạt động của máy móc thiết bị tham gia 

vào hoạt động cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị với nồng độ các thông số ô 

nhiễm thấp hơn nhiều với quy chuẩn đặt ra. Tuy nhiên để giảm thiểu tối đa tác động 

của bụi, khí thải phát sinh thì chủ dự án cho áp dụng các biện pháp sau: 

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy 

định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới 

được phép hoạt động; 

- Che kín mọi phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng (cát, đất, xi măng, 

đá...) để tránh phát tán bụi; 

- Không vận chuyển vào giờ cao điểm; 
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- Đặt các biển báo, phân vùng cách ly an toàn xung quanh khu vực thi công; 

- Vật liệu xây dựng được chứa trong khu vực nhà xưởng dự án thuê để quản lý, 

tránh hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh; 

- Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm 

do khói xe; 

- Không đốt các nguyên vật liệu tại khu vực dự án; 

- Phun, tưới nước thường xuyên để giảm thiểu lượng bụi phát tán. 

4.1.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy 

định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới 

được phép hoạt động; 

- Các công nhân xây dựng, cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị được 

trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ như mũ cứng, khẩu trang, bịt tai; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động tốt; 

- Ngoài ra, các phương tiện vận tải hạng nặng sẽ được quản lý tốt trong khi vận 

chuyển vật liệu xây dựng trong vùng đô thị để giảm phát sinh tiếng ồn. 

4.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Thực hiện nghiêm quy định của địa phương về thời gian vận chuyển; 

- Bố trí hệ thống biển báo hiệu đường bộ và rào chắn khu vực thi công; 

- Che chắn thùng xe cẩn thận tránh rơi vãi vật liệu ra đường giao thông đặc là 

đất cát; 

- Các phương tiện vận chuyển phải chở đúng trọng tải của xe, tránh gây áp lực 

quá lớn lên mặt bằng giao thông; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều 

tiết hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ùn tắc; 

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phải thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi 

vận chuyển qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư 

sống dọc các tuyến vận chuyển như vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. 

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

đi vào vận hành 

4.2.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 
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Do dự án tiến hành thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thành tại thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với 

diện tích nhà xưởng là 2.555m2 để thực hiện dự án. Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Thành đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa chảy tràn phát sinh tên toàn bộ khu đất thực hiện dự án nên lượng nước mưa 

chảy tràn phát sinh từ khu vực nhà xưởng dự án thuê được thu gom và thoát vào hệ 

thống thoát nước mưa chảy tràn của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng 

Thành. Để giảm thiểu tối đa tác động của nước mưa chảy tràn phát sinh từ khu vực 

nhà xưởng dự án tiến hành thuê đến hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn 

của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành thì chủ dự án sẽ hạn chế tối 

đa bụi đất, chất thải rắn rơi vãi trên bề mặt sân đường và cuốn theo nước mưa chảy 

tràn vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn. Ngoài ra chủ dự án còn 

thường xuyên cho vệ sinh hệ thống thu gom, thoát nước mưa, hố ga lắng cặn để tránh 

tắc nghẽn dòng chảy. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Trong quá trình hoạt động, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa từ quá 

trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên đến làm việc tại dự án vào khoảng 8 

m3/ngày. Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh thì chủ dự án sẽ 

đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung bằng công nghệ sinh 

học thiếu khí/ hiếu khí (Anoxic/ Oxic) với công suất xử lý 20 m3/ngày đêm. Hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt tập trung được vận hành theo chế độ bán tự động với công 

nghệ xử lý của hệ thống được thể hiện chi tiết như sau: 
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Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án 

Thuyết minh công nghệ 

* Bể thu gom 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên làm việc tại dự án được thu gom dẫn về bể thu gom. Bể thu gom vừa 

có tác dụng thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh cũng có tác dụng điều hòa nồng độ 

các thông số ô nhiễm trong nước thải. Nước thải tại bể thu gom được bơm trung 

chuyển bơm chuyển sang bể vi sinh thiếu khí. 

* Bể vi sinh thiếu khí 

Tại bể vi sinh thiếu nước thải được loại bỏ Nitơ trong điều kiện thiếu khí. Phản 

ứng khử nitrat trong bể với nguồn chất hữu cơ trong nước thải đầu vào đóng vai trò là 

chất cho điện tử 

C10H19O3N + 10NO3
-  → 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 10OH- 

Để quá trình phản ứng diễn ra thuận lợi, tại bể thiếu khí bố trí máy bơm khí 

Nước thải sinh hoạt 
sau xử lý sơ bộ 

Bể vi sinh thiếu khí 

Bể vi sinh hiếu khí 1 

Bể màng lọc Menbrane 

Nước thải xử lý đạt QCĐP 01-2019/HY 
được thải vào mương tiêu nước 

Bể vi sinh hiếu khí 2 

Dung dịch Clorine 

Bể thu gom 

Máy thổi khí 

Bùn tuần hoàn 

Bể khử trùng 

Xe hút bùn 
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đảo trộn với tốc độ khuấy phù hợp. Bơm đảo trộn có chức năng khuấy trộn dòng 

nước tạo ra môi trường thiếu oxi cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. Nước thải sau 

khi xử lý tại bể vi sinh thiếu khí xong sẽ tự chảy tràn sang bể vi sinh hiếu khí 1, bể vi 

sinh hiếu khí 2 để lần lượt xử lý. 

* Bể vi sinh hiếu khí 1, bể vi sinh hiếu khí 2 

Tại lần lượt các bể vi sinh hiếu khí 1, bể vi sinh hiếu khí 2, nước thải sẽ được 

tiến hành xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu khí. Trong bể vi sinh hiếu khí, các vi 

khuẩn hiếu khí (bùn hoạt tính) phân hủy các chất hữu cơ (chủ yếu là các chất hữu cơ 

hòa tan). Oxy được cung cấp vào bể nhằm tạo điều kiện cho quá trình phân hủy sinh 

học các hợp chất hữu cơ. Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các 

chất hữu cơ (COD, BOD) có trong nước thải được loại bỏ. Nước thải rời khỏi bể thổi 

khí được dẫn qua bể màng lọc Menbrane để tiến hành quá trình tách nước và bùn. 

Ngoài ra, trong bể hiếu khí phản ứng Nitrat hóa cũng xảy ra để xử lý Nitơ từ 

dạng NH4
+ thành NO3

-: 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O 

Thiết bị sử dụng cho bể sinh học thiếu khí gồm: 

- Máy thổi khí cấp khí cho bể sinh học hiếu khí. 

- Đĩa phân phối khí tán đều khí được thổi vào bể sinh học hiếu khí. 

* Bể màng lọc Menbrane 

Tại bể màng lọc Menbrane, do bùn hoạt tính có tỷ trọng lớn hơn các phân tưở 

nước nên sẽ chịu tác động của trọng lực lắng xuống đáy bể, nước trong nhẹ hơn nổi 

lên phía trên được thu qua máng thu nước tới bể khử trùng. Bùn từ bể lọc được bơm 

tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí. Thiết bị tại bể màng lọc Manbrane được thiết kế 

gồm: 

- Bộ ống lọc trung tâm phản ứng hình trụ đáy được thiết kế tấm chắn triệt tiêu 

chuyển động tiếp tuyến theo chu vi ống lắng trung tâm của dòng nước thải, hệ thống 

máng thu nước và tấm chặn váng bọt nổi; 

- Bơm màng lọc hút váng nổi mặt bể lắng sinh học; 

- Đĩa phân phối khí; 

- Bơm chìm tuần hoàn bùn hoạt tính. 

* Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng, dung dịch clorine được bơm bổ sung vào bể, chlorine là chất 
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oxy hóa mạnh thường được sử dụng rộng rãi trong quá trình khử trùng nước thải. 

Ngoài mục đích khử trùng, chlorine còn có thể sử dụng để giảm mùi trong nước thải 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Khi nước thải tiếp xúc với dung dịch clorine thì các 

vi sinh vật có hại trong nước thải được tiêu diệt, nước thải sau khi khử trùng xong thì 

nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải đảm bảo tiêu chuẩn của QCĐP 

01:2019/HY được chủ dự án thải bỏ vào mương tiêu thoát nước cạnh khu vực thực 

hiện dự án. Liều lượng hóa chất khử trùng Chlorine sử dụng: 3-5 g/m3 nước thải. 

* Xử lý bùn thải 

Trong quá trình hoạt động của hệ thống, lượng bùn hoạt tính dư lưu chứa tại bể 

vi sinh thiếu khí sẽ được chủ dự án định kỳ thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu gom 

vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

Nước thải sau khi xử lý thì nồng độ các thông số ô nhiêm trong nước thải trước 

khi thải vào mương thoát nước cạnh khu vực thực hiện dự án phải đảm bảo tiêu 

chuẩn được thể hiện trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 4.1: Bảng quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

TT 

Thông số ô 

nhiễm Đơn vị 

QCĐP 01:2019/HY 

CMax; K = 1,2, Khy = 0,85 (áp dụng cho BOD5, 

TSS), không áp dụng hệ số K với pH, Colifrom 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 mg/L 30,6 

3 TSS mg/L 51 

4 TDS mg/L 600 

5 Sunfua mg/L 1,2 

6 Amoni mg/L 6 

7 Nitrat mg/L 36 

8 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/L 12 

9 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L 6 

10 Phosphat mg/L 7,2 

11 Coliform MPN/100mL 3.000 

Ghi chú: 

QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt 
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Cmax = C x K x Khy 

K = 1,2: là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở sản xuất từ 500 người trở 

xuống 

Khy = 0,85: là hệ số khu vực của thị xã Mỹ Hào, áp dụng đối với các thông số 

BOD5, TSS. 

* Thông số cơ bản của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

Bảng 4.2: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung 

STT Tên bể Thông số kỹ thuật Vật liệu chế tạo 
Thiết bị chính 

kèm theo 

1 Bể thu gom 
DxWxH= 

1x1,445x2,5m 

Bê tông cốt thép có 

sơn chống thấm 

01 bơm chìm, 

công suất  

0,2 kW, điện áp 

1 phase, 380V, 

50 Hz 

2 Bể vi sinh thiếu khí 
DxWxH= 

2,2x1,445x2,5m 

Bê tông cốt thép có 

sơn chống thấm 

Thiết bị đảo trộn 

dùng khí nén 

3 Bể vi sinh hiếu khí 1 

DxWxH= 

2,2x1,445x2,5m 

Bê tông cốt thép có 

sơn chống thấm 

01 máy thổi khí 

công suất 1,1 

kW, điện áp 3 

phase, 380V, 50 

Hz; 02 hệ thống 

đĩa phân phối 

khí 

4 Bể sinh học hiếu khí 2 

DxWxH= 

2,2x1,445x2,5m 

Bê tông cốt thép có 

sơn chống thấm 

5 Bể màng lọc Menbrane 

DxWxH= 

2,2x1,445x2,5m 

Bê tông cốt thép có 

sơn chống thấm 

01 bơm chìm, 

công suất 0,2 

kW 

6 Bể khử trùng 

DxWxH= 

1x1,445x2,5m 

Bê tông cốt thép có 

sơn chống thấm 

01 bồn hòa chất 

và bơm định 

lượng hóa chất, 

công suất 0,2 

kW, điện áp 1 

phase, 220V, 
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50Hz. 

c. Nước làm mát 

Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ dự án sử dụng nước làm mát để làm 

mát gián tiếp sản phẩm trong công đoạn phun bột. Toàn bộ lượng nước làm mát gian 

tiếp này được chủ dự án tuần hoàn tái sử dụng, bổ sung lượng tiêu hao thường xuyên 

do bay hơi và không tiến hành thải bỏ theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống tuần hoàn và tái sử dụng nước làm mát gián tiếp 

Nước làm mát phát sinh từ quá trình làm mát gián tiếp sản phẩm tại công đoạn 

phun bột được thu gom lại và chuyển qua hệ thống đường ống dẫn nước nóng từ các 

bộ phận này đến tháp giải nhiệt. Tại tháp giải nhiệt, nước có nhiệt độ cao được chuyển 

động theo dạng giàn phun mưa và có quạt gió để làm cho nhiệt độ của nước nhanh 

chóng hạ thấp. Nước sau khi làm mát xong lại được chuyển vào hệ thống đường ống 

dẫn nước lạnh đã được giải nhiệt để làm mát cho qua trình tiếp theo. Nước làm mát 

được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ bổ sung lượng bay hơi và không thải ra ngoài môi 

trường. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động của dự án, dự án chủy yếu phát sinh bụi, khí thải từ 

quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm với nồng độ bụi, khí thải phát sinh 

thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn đặt ra. Tuy nhiên để giảm thiểu tối đa tác động của 

bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của phương tiện giao thông vận chuyển 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Các xe vận chuyển được che đậy kín, đảm bảo không phát tán bụi vào môi 

trường không khí; 

- Các xe phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn 

kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động; 

Nước làm mát phát sinh từ 

quá trình làm mát gián tiếp 

Tháp giải nhiệt 

Hệ thống đường ống dẫn nước 
nóng sau khi làm mát gián tiếp 

Hệ thống đường ống dẫn nước 
lạnh đã được giải nhiệt 
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- Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên; 

- Thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn viên dự án; 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên làm 

việc tại dự án như quần áo, giầy dép, găng tay, khẩu trang… 

4.2.3. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

* Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải nguy hại phát sinh 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn vận hành của dự án, dự án sử dụng các suất ăn công nghiệp 

nên chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ra từ quá trình hoạt động của dự án chủ yếu là 

bao gói đựng thức ăn, cơm canh thừa… Với số lượng cán bộ công nhân viên làm việc 

tối đa tại dự án vào khoảng 180 người thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối 

đa từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án là khoảng 54 

kg/ngày. 

CTRSH phát sinh chủ yếu là các chất hữu cơ (chiếm 55 – 70 %), là nơi lý 

tưởng cho sự sinh sôi và phát triển của các loài sinh vật gây bệnh truyền nhiễm như 

ruồi, muỗi. Nếu lượng rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý thì các chất hữu 

cơ sẽ phân huỷ và tạo mùi khó chịu, các khí CH4, CO2, H2S, Hyđrocacbua sẽ ảnh 

hưởng đến môi trường không khí, đất và nước. 

Ngoài ra còn có lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

với lượng phát sinh ước khoảng 18.000 kg/năm. 

- Chất thải rắn sản xuất 

Trong giai đoạn vận hành ổn định của dự án thì nguồn phát sinh chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án chủ yếu là bao 

goi nguyên vật liệu, lõi cuộn bấc, sản phẩm lỗi, bao gói giấy từ hoạt động văn 

phòng… với thành phần và khối lượng từng loại phát sinh được chủ dự án thể hiện 

chi tiết như sau: 

+ Bao bì giấy, thùng cát tông… phát sinh từ hoạt động văn phòng phát sinh 

khoảng 10 kg/tháng; 

+ Bao gói nguyên liệu, sản phẩm, lõi cuộn bấc phát sinh từ quá trình sản xuất 

phát sinh khoảng 50 kg/tháng; 

+ Sản phẩm lỗi phát sinh khoảng 20 kg/tháng. 
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- Chất thải nguy hại 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh chất thải nguy hại gồm: 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ phát sinh khoảng 5 kg/năm; 

+ Giẻ lau, găng tay dính dầu phát sinh khoảng 60 kg/năm; 

+ Dầu mỡ thải phát sinh khoảng 80 kg/năm; 

+ Mực in, hộp đựng mực in từ khu vực văn phòng phát sinh khoảng 5 kg/năm; 

+ Pin, ác quy thải bỏ phát sinh khoảng 50 kg/năm. 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải 

Trong giai đoạn vận hành của dự án do thành phần, khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ quá 

trình hoạt động của dự án thấp nên chủ dự án chỉ bố trí 01 khu lưu giữ chất thải tập 

trung có diện tích 20 m2 để lưu giữ tạm thời toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt 

động của dự án đồng thời hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng định kỳ đến thu gom 

vận chuyển toàn bộ lượng chất thải này đi xử lý theo đúng quy định. 

Khu lưu giữ chất thải rắn tập trung được chủ dự án bố trí bên trong nhà xưởng 

thực hiện dự án, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng vách ngăn với diện tích của 

khu lưu giữ chất thải là 20 m2, khu lưu giữ chất thải được chia làm 02 ngăn, 01 ngăn 

có diện tích 12 m2 dùng để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và 01 ngăn có diện tích 08 m2 dùng để lưu giữ chất thải nguy hại. 

Bên ngoài khu lưu giữ chất thải được dán biển báo và biển cảnh báo theo đúng 

quy định. Đối với ngăn lưu giữ chất thải nguy hại, thì ngăn được ngăn làm các ngăn 

nhỏ; tại mỗi ngăn lắp biển cảnh báo chất thải nguy hại ở vị trí đúng với tầm nhìn của 

mọi người, hoặc cao hơn một chút và có dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền 

tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) 

tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 

6707:2009; Một số hình ảnh về biển cảnh báo chất thải nguy hại như sau: 
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- Công ty sẽ bố trí bộ phận chuyên trách trong viêc thu gom, lưu giữ và giao 

nhận chất thải với đơn vị thu gom, xử lý. Chất thải sau khi phát sinh đươc phân loại 

tại nguồn, được lưu trữ trong thùng chứa và để trong khu lưu giữ chất thải trước khi 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

+ Chất thải sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được chứa trong thùng 

riêng chuyên dụng tại góc riêng trong khu vực văn phòng, nhà xưởng, hàng ngày 

được công nhân vận chuyển về khu lưu giữ chất thải thông thường để lưu giữ tạm 

thời. Công ty sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng (Công ty cổ phần Môi 

trường công nghệ cao Hoà Bình, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và 

môi trường Việt Nam, Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành, Công ty Cổ phần 

môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11…) định kỳ đến thu gom, vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Đối với các loại chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án thì Công ty sẽ cho 

cán bộ công nhân viên thu gom và lưu trữ tạm thời tại khu lưu trữ chất thải tập trung 

của dự án. Công ty hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng (Công ty cổ phần Môi 

trường công nghệ cao Hoà Bình, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và 

môi trường Việt Nam, Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành, Công ty Cổ phần 

môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11…) định kỳ đến thu gom và vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

+ Chất thải nguy hại: Các loại chất thải nguy hại thải bỏ được chứa trong thùng 

chứa chuyên dụng có nắp đậy an toàn lưu trong khu lưu giữ chất thải nguy hại. Thùng 

đựng dầu mỡ, các chất thải nguy hại khác có nắp đậy, gắn nhãn chất thải nguy hại và 

được lưu trữ tạm thời trong khu lưu giữ chất thải nguy hại. Công ty hợp đồng với các 

đơn vị có đủ chức năng (Công ty cổ phần Môi trường công nghệ cao Hoà Bình, Công 
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ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam, Công ty cổ phần 

môi trường Thuận Thành, Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – 

Urenco 11…) định kỳ đến thu gom và vận chuyển toàn bộ lượng chất thải nguy hại đi 

xử lý theo đúng quy định. 

4.2.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Tiếng ồn, độ rung 

Nguồn tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn vận hành ổn định của dự án chủ yếu 

phát sinh từ quá trình hoạt động máy phun bột nến, hoạt động của phương tiện vận 

chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án... Các máy móc, thiết bị này có 

kích thước nhỏ nên cường độ ồn phát sinh thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn đặt ra. 

Tuy nhiên để giảm thiểu tối đa tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình 

hoạt động của dự án đến môi trường và càn bộ công nhân viên làm việc tại dự án thì 

chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: Lắp đệm cao su cho các máy móc thiết bị phát 

sinh tiếng ồn với cường độ lớn, bố trí thời gian ra, vào của phương tiện vận chuyển 

một cách hợp lý để hạn chế tiếng ồn phát sinh… 

4.2.5. 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 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Dự án “Nhà máy sản xuất ISUN Việt Nam” thuê nhà xưởng có sẵn của Công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành. Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thành đã được Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên cấp 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 61/TD-PCCC ngày 08/12/2013 về phòng cháy và 

chữa cháy cho hạng mục Hệ thống PCCC nhà máy sản xuất. 

Ngoài hệ thống PCCC đã được Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng 

Thành lắp đặt sẵn thì Chủ dự án sẽ bố trí thêm các bình chữa cháy bằng khí CO2 và 

bình bột chữa cháy được đặt tại các vị trí dễ thấy trong nhà xưởng. 

b. Sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất 

Lượng dầu mỡ và hóa chất dự án sử dụng là rất nhỏ, và nguy cơ xảy ra sự cố rò 

rỉ dầu mỡ hóa chất tại dự án thấp. Tuy nhiên, chủ dự án vẫn xây dựng các phương án 

phòng ngừa ứng phó sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất như sau:  

- Thực hiện quy trình vận chuyển theo đúng quy định, đảm bảo không để dầu 

mỡ, hóa chất rò rỉ ra ngoài môi trường;  
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- Khi vận chuyển nguyên liệu dầu mỡ, hóa chất về đến nhà máy, tiến hành 

kiểm tra kỹ lưỡng xem nguyên liệu có bị rò rỉ hay không, nếu bị rò rỉ cần xử lý ngay; 

- Bảo quản nguyên liệu dầu mỡ, hóa chất trong khu vực nhà xưởng đảm bảo 

cách ly với các khu vực theo đúng quy định của pháp luật, lắp đặt và trang bị các thiết 

bị PCCC cho kho hóa chất, dầu mỡ. 

c. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có thể xảy ra 

các sự cố dẫn đến nước thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn đã thải vào hệ thống thu 

gom và thoát nước khu vực thực hiện dự án. Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động 

của sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thì chủ dự án sẽ áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xử lý của hệ thống, bổ sung hóa 

chất thường xuyên cho hệ thống. 

- Mua sắm các thiết bị dự phòng như bơm, máy sục khí... để thay thế kịp thời 

khi xảy ra sự cố đối với các thiết bị này. 

- Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thì chủ dự án sẽ 

cho đóng cửa xả nước vào hệ thống thu gom và thoát nước khu vực thực hiện dự án,  

sử dụng bơm bơm nước thải từ bể khử trùng về bể thu gom nước thải của hệ thống. 

Nhanh chóng thông tin và phối hợp với nhà cung cấp tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự 

cố, thay thế các thiết bị của hệ thống để hệ thống vận hành lại bình thường. Đồng thời 

khuyến cáo cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án hạn chế phát sinh nước thải sinh 

hoạt. 

Trong trường hợp sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung không được khắc phục xong mà dung tích chứa của bể thu gom nước thải 

không còn khả năng tiếp nhận thêm nước thải phát sinh thì chủ dự án sẽ cho dừng 

quá trình hoạt động của dự án lại để tránh làm phát sinh thêm nước thải. Khi sự cố 

xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án được khắc phục 

xong thì chủ dự án mới cho vận hành lại quá trình hoạt động của dự án. 

4.2.6. 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 

 Trong quá trình hoạt động, chủ dự án có đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung với quy mô công suất xử lý 20 m3/ngày để xử lý toàn bộ 
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lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án đảm bảo tiêu 

chuẩn trước khi thải vào mương tiêu thoát nước cạnh khu vực thực hiện dự án. Trong 

quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, quá trình xả 

nước thải vào mương tiêu thoát nước thì chủ dự án sẽ tiến hành bố trí 01 cán bộ phụ 

trách theo dõi và vận hành hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hệ thống xử lý nước 

thải hoạt động ổn định, hiệu quả, nước thải sau khi xử lý thì nồng độ các thông số ô 

nhiễm trong nước thải sẽ đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả vào kênh tiêu thoát nước 

của khu vực thực hiện dự án.  

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

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 4.3: Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Các thiết bị/ Công trình bảo vệ môi trường Đơn vị Số lượng 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa Hệ thống 01 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải Hệ thống 01 

3 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Hệ thống 01 

4 Thùng chứa chất thải thông thường, chất thải nguy hại Thùng 10 

5 Khu lưu giữ chất thải m2 20 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị 

quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Bảng 4.4: Bảng kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Các thiết bị/công trình bảo vệ môi trường Đơn vị 
Thời gian thực hiện và  

hoàn thành 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa Hệ thống Đã hoàn thành 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải Hệ thống Tháng 6/2022 đến tháng 7/2022 

3 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Hệ thống Tháng 6/2022 đến tháng 8/2022 

4 
Thùng chứa chất thải thông thường, chất thải 

nguy hại 
Thùng Tháng 6/2022 đến tháng 7/2022 

5 Khu lưu giữ chất thải m2 Tháng 6/2022 đến tháng 7/2022 

4.3.3. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.5: Bảng kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Tên mục chi 
Giá tiền 

(triệu VNĐ) 
Đơn vị  thực hiện 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa Đã hoàn thành 
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Thành 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 10 Công ty TNHH sản phẩm 

ISUN Việt Nam 3 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 200 
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4 
Thùng chứa chất thải thông thường,chất thải 

nguy hại 
3 

5 Khu lưu giữ chất thải 20 

Tổng 233 

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

Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện xây dựng và vận hành các công 

trình bảo vệ môi trường đúng theo quy định của Pháp luật. 

Giám đốc là người chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất trong bộ máy quản lý. 

Giám đốc sẽ giao cho phòng kỹ thuật, quản lý tất cả công việc liên quan đến công tác 

bảo vệ môi trường trong khu vực làm việc và xung quanh nhà xưởng. Phòng kỹ thuật 

sẽ bố trí 01 cán bộ kiêm nghiệm để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công tác bảo 

vệ môi trường do phòng đưa ra và có thể hỗ trợ công nhân vận hành trong quá trình 

vận hành công trình BVMT. Công nhân vận hành là người trực tiếp vận hành các 

công trình bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

+ Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các thông tin của hệ thống 

như: lưu lượng, tình trạng hoạt động,... 

+ Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống, đảm bảo hệ thống luôn vận hành 

bình thường; 

+ Vệ sinh sạch sẽ khu lưu giữ chất thải, giám sát việc thu gom chất thải của 

đơn vị thu gom, vận chuyển, đảm bảo khu lưu giữ luôn đủ không gian lưu giữ. 

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

Mục tiêu của báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường là xác định các ảnh 

hưởng tiềm tàng về môi trường, xã hội và sức khỏe bởi sự hoạt động của dự án gây 

ra, nhằm đưa ra những quyết định khoa học và hợp lý để có biện pháp giảm thiểu tác 

động bất lợi tới môi trường có hiệu quả. 

* Đánh giá sự tin cậy của các phương pháp áp dụng:  

Để hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án, đơn vị tư 

vấn và chủ đầu tư sử dụng các phương pháp: Phương pháp thống kê, Phương pháp so 

sánh, Phương pháp phân tích tổng hợp. Các phương pháp áp dụng rất phổ biến trong 

công tác đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam 

* Các số liệu, tài liệu đánh giá chất thải phát sinh, hiệu quả giảm thiểu là đầy 

đủ, có cơ sở và đảm bảo độ tin cậy.  

* Những người tham gia lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đề có 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất ISUN Việt Nam” 

của Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN  Page 42 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0221 3 765 568; Fax: 0221 3 765 968 

chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm thực tiễn và được đào tạo bài bản. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong báo cáo này đều là những 

phương pháp phổ biến hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới do đó kết quả 

đánh giá là đủ độ tin cậy. Các giải pháp đề xuất đã được đơn vị tư vấn và chủ dự án 

nghiên cứu trên cơ sở các dự án đã hoạt động, có tính khả thi và đảm bảo độ tin cậy. 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 8 m3/ngày 

- Dòng nước thải:  

Dự án có 01 dòng nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn 

QĐ 01:2019/HY trước khi thoát vào mương thoát nước chung của khu vực. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Bảng 5.1: Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn cho phép 

STT 
Thông số ô nhiễm đặc trưng của 

nước thải 
Đơn vị 

QCĐP 01:2019/HY 

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

1  pH - 5-9 

2  BOD5 (20°C) mg/l 30,6 

3  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 51 

4  Tổng chất rắn hòa tan mg/l 600 

5  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2 

6  Amoni (tính theo N) mg/l 6 

7  Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 36 

8  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 12 

9  Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 6 

10  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 7,2 

11  Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

Cmax = C x K x Khy 

K = 1,2: là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở sản xuất dưới 500 người 

Khy = 0,95: là hệ số khu vực của thị xã Mỹ Hào, áp dụng đối với các thông số 

BOD5, TSS. 

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

hoạt của dự án sau khi xử lý đảm bảo tiêu chuẩn QCĐP 01:2019/HY sẽ được xả vào 

hệ thống thoát nước khu vực thực hiện dự án qua 01 điểm xả thải có tọa độ (X: 

20.906396; Y: 106.125296) theo phương thức tự chảy. 

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

Trong quá trình hoạt động dự án không phát sinh khí thải. 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
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- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án, từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Giới hạn tiếng ồn phát sinh từ quá 

trình hoạt động của dự án, từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự 

án tuân thủ theo quy định của QCVN 24:2016/BYT với cường độ ồn tiếp xúc tối đa 

đối với công nhân làm việc tại dự án là 85 dBA. 
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Chương VI 

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

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

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

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

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

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình 

Thời gian bắt 

đầu quá trình 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết 

thúc quá trình 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất dự 

kiến đạt được 

khi kết thúc vận 

hành thử nghiệm 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung 
Tháng 7/2022 Tháng 9/2022 20 m3/ngày đêm 

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

thiết bị xử lý chất thải 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải trước khi xả thải ra 

môi trường được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 6.2: Bảng tổng hợp thời gian lấy mẫu nước thải 

STT Tên công trình Thời gian lấy mẫu 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung của dự án 

Giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống 

Lần 1 13/09/2022 

Lần 2 14/09/2022 

Lần 3 15/09/2022 

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

của công trình, thiết bị xử lý chất thải: Căn cứ theo Khoản 5 Điều 21 của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT thì dự án “Nhà máy sản xuất ISUN Việt Nam” không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21, do đó việc quan trắc chất thải được chủ dự 

án thực hiện quan trắc 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất thải. 

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

hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Thiết bị và Công nghệ 

môi trường Nguyễn Gia (VIMCERTS 251). 
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6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải:  

- Vị trí giám sát: 01 vị trí 

+ NT: Nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự 

án trước khi xả thải vào mương thoát nước của khu vực thực hiện dự án 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TDS, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, dầu mỡ 

động thực vật, phosphat, tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCĐP 01:2019/HY. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không yêu cầu phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục. 

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

Kinh phí dự kiến phục vụ quá trình quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của 

dự án vào khoảng 10 triệu/năm. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

7.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà 

máy sản xuất ISUN Việt Nam” nêu trên thì Chủ dự án cam kết các thông tin, số liệu 

nêu ra trong báo cáo là hoàn toàn chính xác và trung thực. 

7.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Chủ dự án cam kết đầu tư các công trình xử lý, thực hiện các biện pháp quản 

lý, xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đạt 

tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trước khi thải 

ra ngoài môi trường cụ thể như sau: 

- Đối với nước thải: Dự án không phát sinh nước thải sản xuất. Toàn bộ lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu 

gom, xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đảm bảo quy định của 

QCĐP 01:2019/HY trước khi thải vào môi trường. 

- Đối với bụi, khí thải: Dự án không làm phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm ra 

ngoài môi trường, đo đó chủ dự án không phải xây dựng các công trình xử lý bụi, khí 

thải  

- Đối với chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại: Toàn bộ lượng 

chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của 

dự án được chủ dự án thu gom, lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải sau đó định 

kỳ thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

- Đối với các sự cố 

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm đối với các sự cố môi trường do dự án gây 

ra trong quá trình hoạt động của dự án, cam kết đền bù thiệt hại và thực hiện các giải 

pháp khắc phục các sự cố có thể xảy ra; 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ như đã 

trình bày trong chương VI của Báo cáo. 
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