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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

- Tên chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH Hợp Thành 

- Địa chỉ: đƣờng Lê Quý Quỳnh, phƣờng Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hƣng 

Yên, Việt Nam 

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ:  

Ông Phạm Trần Kiên           Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0221 3 942 422                     Fax:  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900191678, cấp lần đầu ngày 

01/02/2002, thay đổi lần 14 ngày 08/07/2021, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Hƣng Yên. 

1.2. Tên dự án đầu tƣ: 

 - Tên dự án đầu tƣ: Cơ sở kinh doanh xe máy Hợp Thành. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Dự án Cơ sở kinh doanh xe máy Hợp Thành 

có vị trí tại đƣờng Lê Quý Quỳnh, phƣờng Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên 

với tổng diện tích là 448 m
2
 thuê nhà xƣởng của Công ty TNHH SX&XNK Tuấn 

Phƣơng-Hƣng Yên 

- Vị trí tiếp giáp của Dự án:  

+ Phía tây tiếp giáp với trƣờng THPT Hồng Đức; 

+ Phía bắc tiếp giáp với đƣờng trục trung tâm thị xã Mỹ Hào 

+ Phía Đông tiếp giáp với đƣờng giao thông nội bộ; 

+ Phía Nam tiếp giáp với nhà xƣởng số 6 thuộc khu đất cho thuê của Công ty 

TNHH SX&XNK Tuấn Phƣơng-Hƣng Yên. 
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Hình 1.1. Vị trí của Dự án  

- Quy mô của Dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định pháp luật về đầu tƣ 

công): 

+ Dự án thuộc Dự án nhóm C với tổng vốn đầu tƣ thực hiện dự án là: 2.000.000 

đồng (Hai tỷ đồng). 

+ Quy mô sản xuất của Dự án:  

Dự án “Cơ sở kinh doanh xe máy Hợp Thành” của Công ty TNHH Hợp Thành 

đƣợc thực hiện với mục tiêu kinh doanh buôn bán và sửa chữa, bảo dƣỡng xe máy các 

loại. Quy mô của Dự án nhƣ sau:  

- Sản phẩm bán ra: 1.200 xe/năm. 

- Sửa chữa, bảo dƣỡng xe máy: 2.600 xe/năm 

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

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Công suất thiết kế của dự án dự kiến thực hiện:  

- Sản phẩm xe máy bán ra: 1.200 xe/năm. 
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- Sửa chữa, bảo dƣỡng xe máy: 2.600 xe/năm 

1.3.2. Quy trình kinh doanh, sửa chữa và bảo dưỡng xe máy của dự án đầu tư, đánh 

giá việc lựa chọn quy trình sửa chữa, bảo dưỡng của Dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình kinh doanh, sửa chữa và bảo dưỡng xe máy 

Quy trình kinh doanh, sửa chữa và bảo dƣỡng xe máy của dự án nhƣ sau: 

- Quy trình kinh doanh xe máy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình kinh doanh xe máy của Dự án 

Thuyết minh quy trình:  

Xe máy khi nhập về sẽ đƣợc xếp vào kho, nhân viên sẽ lựa chọn mỗi mẫu xe 1 

chiếc và đƣa lên phòng trƣng bày giới thiệu sản phẩm của Dự án. Khi khách hàng đến 

xem xe sẽ lựa chọn các mẫu xe ƣng ý, nhân viên sẽ lấy xe từ trong kho, tiến hành kiểm 

tra và làm thủ tục xuất xe. Sau khi khách hàng thanh toán và hoàn thiện thủ tục xuất 

xe, xe sẽ đƣợc bàn giao cho khách hàng.  

Xe máy nhập về 

Trƣng bày tại cửa hàng 

Làm thủ tục xuất xe 

Bàn giao xe cho khách 

Khách hàng đến xem 
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- Quy trình sửa chữa, bảo dƣỡng xe máy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sửa chữa bảo dƣỡng xe máy 

 Thuyết minh quy trình: 

Xe hƣ hỏng vào xƣởng sẽ đƣợc kiểm tra sơ bộ để đánh giá tình trạng hƣ hỏng 

của xe trƣớc khi tiến hành sửa chữa để xác định bộ phận và mức độ hƣ hỏng. Sau khi 

kiểm tra xong tùy theo mức độ hƣ hỏng của xe mà công ty tiến hành sửa chữa, thay 

máy móc, vật tƣ, phụ tùng, tra dầu mỡ … Công đoạn này phát sinh chất thải là dầu mỡ 

thải và giẻ lau dính dầu. 

Xe sau khi sửa xong sẽ đƣợc chuyển qua công đoạn kiểm tra sau sửa để đánh 

giá, thử xe, tại công đoạn này có phát sinh khí thải từ quá trình nổ máy kiểm tra xe. 

Tiếp theo là công đoạn rửa xe, xe sau sửa sẽ đƣợc rửa trƣớc khi giao cho khách hàng, 

công đoạn này có phát sinh nƣớc thải. 

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

 Dự án “Cơ sở kinh doanh xe máy Hợp Thành” của Công ty TNHH Hợp Thành 

là loại dự án mới. 

- Loại hình kinh doanh kết hợp sửa chữa: Công ty bán các sản phẩm xe máy cho ngƣời 

tiêu dùng và kinh doanh sửa chữa, bảo dƣỡng xe. 

Xe hƣ hỏng 

 

Kiểm tra sơ bộ 

 

Tiến hành sửa chữa, 

bảo dƣỡng 

 

Kiểm tra sau sửa 

Rửa xe, xì khô 

Bàn giao xe cho khách 

Nƣớc thải 

Dầu mỡ thải, giẻ 

lau dính dầu 
Vật tƣ, phụ tùng, 

dầu mỡ 

Khí thải 
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- Về công nghệ sửa chữa: Dự án áp dụng công nghệ sửa chữa hiện đại: sử dụng 

các thiết bị nâng hạ tạo điều kiện thuận lợi cho thợ sửa chữa xe, rút ngắn thời gian sửa 

chữa. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Sản phẩm của dự án là kinh doanh xe nguyên chiếc và dịch vụ sửa chữa xe 

hỏng. 

Công suất thiết kế ổn định của dự án nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Các loại sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm Công suất (sản phẩm/năm) 

1 Sửa chữa bảo dƣỡng xe máy 2.600 

2 Bán và giới thiệu sản phẩm 1.200 

 

1.4. Nguyên, nhiên liệu sử dụng của dự án 

* Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu sử dụng: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục của dự án 

STT Nguyên liệu DVT Số lƣợng (DVT/tháng) 

1 Dầu giảm sóc lít 2 

2 Dung môi lau lít 1 

3 
Dung dịch làm sạch buồng đốt 

lít 2 

4 Dầu xe máy lít 160 

5 Giẻ lau Kg 100 

[Nguồn: Công ty TNHH  Hợp Thành] 

Nguồn cung cấp các loại nguyên, vật liệu phục vụ quá trình sửa chữa, bảo 

dƣỡng các sản phẩm của Dự án là từ các nhà cung cấp trong nƣớc. 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

- Điện đƣợc sử dụng cho hoạt động kinh doanh, bảo dƣỡng xe và sinh hoạt của 

dự án. Nhu cầu sử dụng điện của dự án trong giai đoạn hoạt động trung bình khoảng 

200 kWh/tháng. 

- Nguồn cung cấp điện cho dự án đƣợc cấp từ mạng lƣới của công ty Điện lực 

Mỹ Hào. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 
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Nƣớc dùng cho các hoạt động của dự án bao gồm nƣớc dùng cho sinh hoạt ƣớc 

tính nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án nhƣ sau: 

- Nước cấp cho sinh hoạt: 

Nƣớc cấp cho sinh hoạt của dự án bao gồm nƣớc cấp cho nhà vệ sinh và nƣớc 

rửa tay của nhân viên. Khi dự án hoạt động ổn định, dự kiến số lƣợng nhân viên làm 

việc tại dự án là 14 ngƣời. Do Công ty không tổ chức nấu ăn, nhân viên sẽ tự túc 

chuẩn bị bữa ăn hoặc ăn ca tại các quán ăn xung quanh khu vực dự án, vì vậy theo 

TCXDVN 33:2006 – Tiêu chuẩn cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu 

chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng, với tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt trong cơ sở sản 

xuất công nghiệp là 75 lít/ngƣời/ca. Nhƣ vậy, dự kiến lƣợng nƣớc cần cho sinh hoạt 

khi dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ là: 

14 (người) x 75 (lít/người/ngày) =  1.050  (lít/ngày) = 1,05 (m
3
/ngày) 

- Nước cấp cho hoạt động bảo dưỡng xe máy: 

Nƣớc cấp cho hoạt động bảo dƣỡng xe của dự án chỉ bao gồm nƣớc cấp cho 

công đoạn rửa xe máy của khách hàng đến bảo dƣỡng. Ƣớc tính lƣợng nƣớc cấp cho 

công đoạn này trung bình khoảng 1 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho hoạt động phòng cháy chữa cháy: lƣợng nƣớc này đƣợc lấy từ 

bể chứa nƣớc chung của Công ty TNHH SX&XNK Tuấn Phƣơng. 

- Nguồn cấp nƣớc: Nƣớc cấp cho các hoạt động của dự án đƣợc lấy từ hệ thống 

cấp nƣớc của thị xã Mỹ Hào 

1.5. Danh mục thiết bị máy móc của dự án 

 Các loại máy móc, thiết bị của dự án được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Các loại máy móc chính của dự án 

STT Tên loại máy móc, thiết bị Số lƣợng 

1 Bàn nâng xe máy 06 

2 Máy nén khí 01 

3 Máy rửa xe  01 

4 Máy sức rửa kim phun xăng  01 

5 Máy vệ sinh buồng đốt xe máy 01 

6 Súng bắn ốc 04 

7 Tủ đồ nghề 06 
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1.6. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án tiến hành thuê nhà xƣởng có sẵn của Công ty TNHH SX&XNK Tuấn 

Phƣơng do đó không phát sinh giai đoạn xây dựng  

Quy mô, diện tích các hạng mục công trình của dự án như sau: 

Bảng 1.4. Công trình của dự án 

STT Hạng mục Diện tích xây dựng 

I Các hạng mục chính của dự án  

1 Nhà trƣng bày và giới thiệu sản phẩm 166 m
2
 

2 Khu vực bảo dƣỡng, sửa chữa 85 m
2
 

3 Nhà kho 190 m
2
 

II Các hạng mục công trình xử lý chất thải  

1 Kho lƣu trữ chất thải 5 m
2
 

2 Bể tự hoại ( xây ngầm bên dƣới nhà điều hành) 6,25 m
2 

3 Hệ thống xử lý nƣớc thải 4,7 m
2
 

4 Hệ thống thu gom khí xả 1,46 m
2 

 

* Kết cấu xây dựng: 

- Hạng mục nhà trƣng bày và giới thiệu sản phẩm: 

Giải pháp móng băng giao thoa BTCT, đáy móng đặt trên lớp đất sét pha. Phần 

thân sử dụng hệ kết cấu khung sàn BTCT đổ toàn khối cùng chịu lực. Riêng khối hội 

trƣờng, dùng vì kèo thép, mái lợp tôn. 

- Hạng mục phân xƣởng bảo dƣỡng và sửa chữa xe máy:  

Giải pháp móng đơn BTCT dƣới cột, Kết hợp với hệ giằng móng theo cả 2 

phƣơng, phần thân dùng cột thép, dầm kèo thép chịu lực, bƣớc cột 6m, dầm kèo 2 

nhịp, khẩu độ 15m/nhịp, bán kèo khẩu độ 9m, xà gồ thép, mái lợp tôn, nền đổ BTCT 

mac 200, dày 150mm. Giằng nghiêng theo mái dùng thép # 12, giằng chéo dọc cột 

dùng ( 63x6, giằng đầu cột dùng ) Dầm cầu trục Q=5t. 

* Kết cấu hạ tầng 

- Hệ thống cấp điện:  

Điện năng cung cấp từ đƣờng dây 22 KV cho hoạt động của Dự án do điện lực 

thị xã Mỹ Hào cung cấp. Tủ hạ thế tổng nguồn điện hạ thế sẽ đƣợc phân phối tới các tủ 

điện phân phối hạ tầng qua hệ thống cáp cấp nguồn từ nguồn trục đứng với các bộ chia 
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cáp đặt trong các hộp kỹ thuật thông tầng. Từ tủ điện phân phối tầng nguồn điện hạ thế 

đƣợc cung cấp tới tùng khu vực, từng phòng qua hệ thống cáp chạy trên máng cáp dọc 

theo hành lang và cáp hộp điện phòng. Hệ thống các áp tô mát bảo vệ có phân cáp: áp 

tô mát tổng hạ thế, áp tô mát nhánh tới các tầng hoặc nhóm tầng, áp tô mát tủ phân 

phối cho từng thiết bị. Áp tô mát và áp tô mát chống giật ELCBs đƣợc trang bị cho các 

mạch đèn và ổ cắm. 

- Hệ thống cấp nƣớc: Hệ thống cấp nƣớc khu vực thị xã Mỹ Hào 

- Hệ thống thoát nƣớc: 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Nƣớc mƣa mái của dự án đƣợc thu qua các phễu 

thu chảy vào các ống đứng D110 thoát nƣơc mƣa sau đó chảy về rãnh B300 bao quanh 

dự án. Toàn bộ nƣớc mƣa sẽ theo ống thoát nƣớc mƣa nhập vào hệ thống thu gom 

nƣớc mƣa của thị xã Mỹ Hào. 

+ Hệ thống thoát nƣớc thải: Đƣờng ống thoát nƣớc đƣợc đi ngầm dƣới đất, tự 

chảy ra bể ba ngăn xử lý trƣớc khi thải ra hệ thống thu gom nƣớc thải của thị xã Mỹ 

Hào. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Hệ thống phòng cháy chữa cháy của dự án 

đƣợc thiết kế hệ thống cấp nƣớc chữa cháy vách tƣờng và chữa cháy ngoài nhà đảm 

bảo lƣu lƣợng chữa cháy theo tiêu chuẩn. Thiết kế hệ thống báo cháy tự động tại các vị 

trí cần thiết. Thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ bằng bình chữa cháy xách tay ở nhà 

trƣng bày sản phẩm, phân xƣởng sửa chữa bảo dƣỡng xe máy, nhà kho. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG 

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

tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

Dự án“Cơ sở kinh doanh xe máy Hợp Thành” nằm trong tổ hợp cho thuê nhà 

xƣởng của Công ty Tuấn Phƣơng trên đƣờng Lê Quý Bình, phƣờng Nhân Hoà, thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên phù hợp quy hoạch phát triển của địa phƣơng nhƣ sau: 

- Dự án nằm tại vị trí cửa ngõ của thị xã Mỹ Hào phù hợp ngành nghề thu hút 

đầu tƣ, phát triển kinh tế- xã hội của thị xã; 

- Dự án phù hợp với mục tiêu đƣa ra của kỳ họp HĐND thị xã Mỹ Hào khoá 

XX, nhiệm kỳ 2021-2026: Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; tập trung phát triển những ngành 

công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế. 

- Phù hợp ngành nghề Quy hoạch phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030 (tại Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030); 

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 

của Thủ tường chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp 

Việt Năm năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030). 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

 Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng tiếp nhận 

chất thải của Dự án dựa trên đánh giá khả năng chịu tải nƣớc thải của môi trƣờng nƣớc 

mặt nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án. Tuy nhiên hiện trạng không đủ số liệu để 

đánh giá khả năng chịu tải của môi trƣờng tiếp nhận, do đó dự án xin phép đƣợc bỏ 

qua hạng mục này. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của Dự án bao gồm: 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa trên mái: Nƣớc mƣa trên mái của các nhà xƣởng 

đƣợc thu qua các máng thu chảy vào các ống đứng thoát nƣớc mƣa thoát nƣớc D90; 

D110 rồi thu về các hố ga của hệ thống thoát nƣớc mƣa ngoài nhà. 

- Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt: gồm hệ thống cống rãnh, 

có đậy nắp đan, chạy bao quanh showroom, các công trình phụ trợ và chạy dọc theo 

tƣờng rào khuôn viên showroom để thu gom nƣớc mƣa. Trên hệ thống thoát nƣớc có 

bố trí các hố ga lắng song chắn rác. 

- Các hố ga thu nƣớc mƣa dƣới lòng đƣờng đƣợc cấu tạo bằng BTCT và đƣợc 

đậy song chắn rác. Cống thoát nƣớc mƣa sử dụng cống tròn BTCT D400. 

 - Toàn bộ nƣớc mƣa của dự án đƣợc thu gom, thoát ra hệ thống thoát nƣớc của 

khu vực qua 1 điểm đấu nối trƣớc cổng dự án. 

+ Tổng chiều dài tuyến thu gom thoát nƣớc mƣa: 30m  

+ Số lƣợng hố ga: 5 hố ga 

+ Kích thƣớc hố ga (dài x rộng x cao) = (1,17x1,02x1,0)m. 

+ Số điểm thoát nƣớc mƣa: Dự án có 1 điểm đấu nối thoát nƣớc mƣa với hệ 

thống thu gom nƣớc mƣa của khu vực bằng ống BTCT D400. 

+ Chức năng: Thu gom, tiêu thoát nƣớc mƣa trên diện tích của Dự án, tránh gây 

ngập úng khi có mƣa lớn diễn ra trong thời gian dài. 
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Sơ đồ thoát nƣớc của Nhà máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của Dự án 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh: hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh nƣớc 

thải từ hoạt động vệ sinh, rửa chân tay của công nhân viên và khách hàng đến giao 

dịch, dự án không tổ chức nấu ăn cho nhân viên nên không phát sinh nƣớc thải nhà 

bếp. Tổng CNV dự kiến làm việc thƣờng xuyên tại cơ sở là 14 ngƣời. Với tiêu chuẩn 

cấp nƣớc của khu vực dự án là 75 lít/ngƣời/ngày (QCVN 01:2008/BXD), lƣợng nƣớc 

thải phát sinh bằng 100% lƣợng nƣớc cấp (Theo điều 39 nghị định 80/2014/NĐ-CP 

ngày 06/08/2014 về thoát nƣớc thải và xử lý nƣớc thải), nhƣ vậy lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt phát sinh trong giai đoạn này sẽ là: 

Qthải = 100% Qcấp = 100% x (75 lít/người/ngày x 14 người) = 1,050 (m
3
/ngày) 

Căn cứ Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nƣớc thải và xử lý nƣớc 

thải thì nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp Nhƣ vậy tổng lƣợng 

nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của dự án khoảng 1,050 m
3
/ngày đêm. 

Nƣớc rửa xe: trong quy trình sửa chữa, bảo dƣỡng xe máy có công đoạn rửa xe 

trƣớc khi bàn giao cho khách hàng, công đoạn này có phát sinh nƣớc thải có chứa cặn 

Nƣớc mƣa trên mái 

Đƣờng ống dẫn 

nƣớc mƣa trên mái 
Hệ thống rãnh 

thu gom 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn trên bề mặt 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa chung cống tròn 

BTCT D400, i=0,25% 

 

Hệ thống thoát nƣớc 

của khu vực 

SCR 

Hố ga 
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bẩn, đất cát và dầu mỡ. Theo kinh nghiệm hoạt động của dự án trung bình mỗi xe rửa 

sẽ tiêu tốn khoảng 100 lít nƣớc/xe, lƣợng nƣớc cấp cho công đoạn này chính là nƣớc 

thải ra do đó lƣợng nƣớc cấp đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước rửa xe 

STT Mục đích sử dụng Số lƣợt bảo dƣỡng Lƣợng nƣớc cấp 

m
3
/năm m

3
/ngày 

1 Nƣớc cấp cho rửa xe 2600 260 ≈ 1 

  

* Hệ thống thu gom nước thải: 

-  Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh đƣợc thu gom bằng đƣờng ống uPVC có 

đƣờng kính D110; độ dốc 2% về phía ống đứng thoát nƣớc thải đen thu về ngăn 

chứa bể tự hoại. Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đƣợc xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 

sau đó đƣợc đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung bằng đƣờng ống ngầm 

- Nƣớc thải từ quá trình rửa xe đƣợc thu gom lại chảy về hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung. 

* Hệ thống thoát nước thải: 

Nƣớc thải từ các nguồn phát sinh theo đƣờng ống dẫn uPVC D200 đƣa về 

hệ thống xử lý bể 3 ngăn công suất 2m
3
/ngày đêm để xử lý tiếp đạt tiêu chuẩn 

sau đó theo đƣờng ống dẫn nhựa uPVC D300, i=0,5% đấu nối vào hệ thống 

thoát nƣớc chung của khu vực. 



Giấy phép môi trường cơ sở kinh doanh xe máy Hợp Thành 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hợp Thành  16 

Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải của Dự án nhƣ sau: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải của Dự án 

3.1.3. Xử lý nước thải 

- Các công trình xử lý nƣớc thải đã đƣợc xây dựng lắp đặt bao gồm:   

+ Bể tự hoại: gồm 01 bể có thể tích là 5m
3
. Kết cấu bê tông cốt thép, xây dựng 

ngầm. 

+ Hệ thống bể xử lý 3 ngăn kết cấu bê tông cốt thép, xây dựng ngầm bao gồm: 

 Ngăn số 1: Bể tách dầu, mỡ thể tích 1,2 m
3 
  

Ngăn số 2: lắng + xử lý vi sinh có bổ sung chế phẩm sinh học thể tích 1,2 m
3 
  

Ngăn số 3: xử lý vi sinh bằng giá thể bám dính xơ dừa thể tích 1,68 m
3 
  

+ Chức năng: Xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đạt quy chuẩn cho phép trƣớc 

khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

- Khoảng cách từ hệ thống xử lý ra điểm xả thải khoảng 25m 

Nƣớc thải rửa xe Nƣớc thải vệ sinh 

Bể tách dầu, mỡ  Bể tự hoại 

Đƣờng ống thu gom D200, độ dốc 0,5% 

Hệ thống bể xử lý 3 ngăn công suất 4,08 m
3
/ngày 

Đƣờng ống  thoát nƣớc D300, độ dốc 0,5% 

 

Điểm đấu nối xả thải ra hệ thống thoát nƣớc thải của khu vực 
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- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý: 

+ Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Cơ sở  nhƣ sau:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 

Bể tự hoại 3 ngăn 

 

Hình 5.2. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

- Do số lƣợng nhân viên làm việc tại cơ sở là 14 ngƣời và không tổ chức nấu ăn tại Cơ 

sở kinh doanh. Vì vậy lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, 

công nhân viên làm việc tại cơ sở là không lớn (trung bình khoảng 1 m
3
/ngày). Toàn 

bộ lƣợng nƣớc thải này sẽ đƣợc thu gom và xử lý tại bể tự hoại, sau đó đi qua bể 3 

ngăn có bổ sung giá thể xơ dừa để lọc và hấp thụ các chất dầu mỡ, chất hữu cơ còn lại 

trong nƣớc thải trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

 Bể tự hoại 3 ngăn (ngăn kỵ khí, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2) là công trình làm 

đồng thời hai chức năng lắng và phân hủy cặn lắng. Trong các ngăn kỵ khí xảy ra quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và các chất dạng keo trong nƣớc thải với sự 

tham gia của hệ vi sinh vật kỵ khí. Trong quá trình sinh trƣởng và phát triển, vi sinh 

Bùn thải Bùn thải 
Bể tự hoại  

Mƣơng thoát nƣớc của khu vực 

Nƣớc thải sinh hoạt 

 

Hút bùn định kỳ 

Chế phẩm vi sinh 
Bể 3 ngăn có bổ sung giá 

thể xơ dừa, than hoạt tính 

Nƣớc rửa xe 

 

Nƣớc ra Nƣớc thải 

Khử trùng 
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vật kỵ khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan có trong nƣớc thải, phân hủy và chuyển 

hóa chúng thành các hợp chất ở dạng khí (khoảng 70 – 80% là metan, 20 – 30% là 

cacbonic). Bọt khí sinh ra bám vào các hạt bùn cặn, các hạt bùn cặn này nổi lên trên 

làm xáo trộn, gây ra dòng tuần hoàn cục bộ trong lớp cặn lơ lửng. Hiệu quả khử BOD 

và COD có thể đạt 70 – 90%. Nƣớc thải sau khi qua ngăn lắng 1 tiếp tục qua ngăn lắng 

2 sau đó sẽ đi qua bể khử trùng có bổ sung hóa chất NaOCl nhằm tiêu diệt vi khuẩn 

còn lại trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

Các phƣơng trình hóa học xảy ra trong ngăn kỵ khí nhƣ sau: 

  Chất hữu cơ + VK kỵ khí → CO2 + H2S + CH4 + các chất khác + năng lƣợng. 

Chất hữu cơ + VK kỵ khí + năng lƣợng →C5H7O2N (Tế bào vi khuẩn mới). 

Lên men Chất hữu cơ → CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S 

Nƣớc thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nƣớc rửa xe sau khi bảo dƣỡng đƣợc xử 

lý tiếp tại bể 3 ngăn nhằm tăng hiệu quả xử lý: 
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Bể 3 ngăn: Do thành phần của nƣớc thải rửa xe có chứa các cặn bẩn, cặn lơ 

lửng, dầu mỡ từ quá trình bảo dƣỡng, vì vậy lƣợng nƣớc thải phát sinh sẽ đƣợc thu 

gom và dẫn đến bể tách dầu mỡ kết hợp bể lắng cặn số 1. Dầu mỡ nổi trên bề mặt sẽ 

đƣợc thu gom và quản lý cùng các CTNH khác của dự án.  

Nƣớc sau khi đi qua ngăn tách dầu mỡ đƣợc chảy sang ngăn số 2, tại đây tiếp 

tục diễn ra quá trình phân hủy kỵ khí để xử lý lƣợng chất hữu cơ có trong nƣớc thải, 

cặn lắng đƣợc lắng lại và nƣớc trong đƣợc chảy sang ngăn số 3 trƣớc khi thải ra ngoài 

môi trƣờng. 

Tại ngăn số 3 có bố trí tấm đan trên bề mặt có các lỗ kích thƣớc đƣờng kính 

20mm. Trên các lỗ có đặt xơ dừa trộn than hoạt tính để hấp thụ dầu mỡ còn lại trong 

nƣớc thải. Ngoài ra xơ dừa còn đóng vai trò nhƣ giá thể giúp vinh sinh vật có thể bám 

dính, phát triển nhằm tăng hiệu quả xử lý nƣớc thải trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

Nƣớc sau khi đi qua Dung dịch NaOCl đƣợc châm trực tiếp vào đƣờng ống dẫn 

nƣớc để khử trùng nƣớc thải. 
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Nƣớc thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty TNHH Hợp 

Thành đảm bảo đạt yêu cầu của QCĐP 01:2019/HY sẽ đƣợc đấu nối vào mƣơng thoát 

nƣớc của khu vực. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

Thông số thiết kế của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty cụ 

thể nhƣ sau: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

TT Nội dung Thông số kỹ thuật Đơn vị 

1 Bể tự hoại   

 Số lƣợng bể chọn 1,00 bể 

 Kích thƣớc của bể:   

 Dài 2,1 m 

 Rộng 2,1 m 

 Chiều cao  1,2 m 

2 Bể 3 ngăn   

 Số lƣợng bể chọn 1,00 bể 

 Kích thƣớc bể:   

 Dài 2,0 m 

 Rộng 1,7 m 

 Chiều cao  1,2 m 

- Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học d ng cho xử lý nước thải của dự 

án: 

Danh mục các loại hóa chất và chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình 

vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Dự án nhƣ sau: 

TT Hóa chất sử dụng Đơn vị Khối lƣợng sử dụng 

1 Rỉ mật nuôi vi sinh Kg/tháng 2 

2 Methanol Kg/tháng 2 

3 Javen Lít/tháng 3 
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3.2. Công trình thu gom xử lý bụi, khí thải 

* Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất bảo dưỡng sửa chữa xe: 

- Quá trình sửa chữa, bảo dƣỡng xe có phát sinh khí thải trong quá trình chạy thử 

xe để kiểm tra quá trình hoạt động của động cơ, máy. Quá trình này diễn ra không liên 

tục, lƣợng phát sinh là không đáng kể, ít gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng và con ngƣời, 

tuy nhiên gây tác động tại chỗ đến nhân viên sửa chữa, bảo dƣỡng. Do đó khí xả ra 

đƣợc Cơ sở thu lại bằng phƣơng pháp sau: 

 

 

 

Hình 5.3. Quy trình xử lý khí xả bô xe máy 

Mô tả quá trình thu và xử lý khí thải: khí thải ống bô xe máy đƣợc đi qua ống hút 

khí xả có lắp mô tơ nhằm hút đƣợc hết lƣợng khí có trong bô xe khi xe khởi động. 

Theo đó khí thải xả ra trong quá trình nổ máy đƣợc hút hết đi theo đƣờng ống sang 

thùng lọc khí, tại đây có đặt màng lọc than hoạt tính nhằm hấp thụ các chất ô nhiễm, 

bụi trong ống xả thải ra. 

Lƣợng khí thải sau khi đƣợc hấp thụ bởi màng lọc than hoạt tính sẽ đi theo đƣờng 

ống dẫn và thải ra ngoài môi trƣờng. 

Định kỳ 3 tháng thay than hoạt tính một lần để nâng cao hiệu quả hấp thụ chất ô 

nhiễm và bụi phát sinh. Khí thải sau khi đi qua màng lọc đƣợc dẫn theo đƣờng ống xả 

ra ngoài môi trƣờng. 

Kích thƣớc thiết kế của hệ thống thu khí xả đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật hệ thống thu khí xả 

STT Hạng mục Kích thƣớc(mm) 

1 Hố đặt mô tơ hút khí xả 500x600x600 

2 Hố đặt thùng lọc khí xả 1200x600x600 

3 Ống xả cố định Ø90 

* Khí thải từ máy phát điện: 

- Tác động của khí thải phát sinh từ máy phát điện là không đáng kể do máy 

phát điện chỉ đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp mất điện lƣới. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải máy phát điện cần áp dụng nhƣ 

sau: 

Thùng lọc khí có đặt 

màng than hoạt tính 

Xả ra ngoài môi 

trƣờng 

Khí xả bô xe máy 
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+ Sử dụng máy phát điện trong trƣờng hợp xảy ra sự cố điện lƣới; 

+ Sử dụng nhiên liệu đảm bảo các chỉ tiêu cho phép; 

+ Máy phát điện đƣợc đặt bên ngoài nhà xƣởng sản xuất, có mái che, chân lót 

cao su chống rung. 

3.3. Công trình xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm rác thải từ khu văn phòng, khu vệ sinh công 

cộng, nhà ăn... Khi dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ có 14 cán bộ, công nhân viên 

làm việc tại cửa hàng. Do dự án không nấu ăn mà đặt suất ăn từ các công ty cung cấp 

suất ăn công nghiệp. Toàn bộ lƣợng chất thải phát sinh từ quá trình ăn uống của nhân 

viên làm việc tại dự án sẽ đƣợc công ty cung cấp suất ăn thu gom và vận chuyển về, vì 

vậy lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án trong giai đoạn này không lớn, chủ 

yếu là bao bì, vỏ bánh kẹo, đồ uống… trung bình khoảng 0,1 kg/ngƣời/ngày. Nhƣ vậy, 

tổng khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ Dự án trong giai đoạn vận hành sẽ 

là: 

14 (người) x 0,1 (kg/người/ngày) = 1,4 (kg/ngày) =34,4 (kg/tháng) 

- Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án trong là không lớn. Tuy 

nhiên, nếu không đƣợc thu gom, xử lý phù hợp sẽ gây mất mỹ quan khu vực đổ thải, 

đồng thời trở thành nơi trú ẩn cho các sinh vật gây bệnh nhƣ: ruồi, muỗi, gián,… Do 

đó, lƣợng chất thải này cần đƣợc thu gom và đem đi xử lý hàng ngày để tránh hiện 

tƣợng các chất hữu cơ trong chất thải rắn phân hủy, gây mùi hôi thối, khó chịu, gây 

ảnh hƣởng trực tiếp đến cán bộ, công nhân viên làm việc trong Công ty. 

- CTR sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc thu gom, lƣu trữ trong 03 thùng chứa chất 

thải chuyên dụng dung tích 25-50 lít và vận chuyển về kho lƣu trữ có diện tích 5m
2
 

chủ dự án sẽ ký kết với UBND phƣờng Nhân Hoà về việc chuyển giao chất thải sinh 

hoạt cho tổ, đội thu gom hàng ngày của phƣờng. 

* Chất thải rắn sản xuất thông thường: 

- Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh tại dự án là không lớn thành phần chủ yếu 

bao gồm bỏ bao bì carton thải, khối lƣợng phát sinh khoảng 2kg/ngày, 56 kg/tháng. Do 

đó mức độ tác động đối với môi trƣờng là không đáng kể, bố trí 03 thùng chứa có 

dung tích 50-100 lít để phân loại, lƣu trữ chất thải rắn sản xuất thông thƣờng. 
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- Ký hợp đồng vận chuyển chất thải công nghiệp với đơn vị có chức năng để 

tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

* Đối với bùn thải từ các công trình xử lý chất thải 

- Bùn thải từ các công trình XLNT định kỳ 01 năm, công ty sẽ thuê đơn vị 

có chức năng tiến hành hút bùn lên xe tải và vận chuyển đƣa đi xử lý theo đúng 

quy định.  

Ngoài ra, công ty sẽ thực hiện một số biện pháp nhƣ sau: 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh trong khuôn viên cơ sở kinh doanh để giảm bớt 

nồng độ các chất bẩn trong nƣớc mƣa tạo ra bùn lắng đọng trong hệ thống cống thoát 

nƣớc. Định kỳ kiểm tra, nạo vét các hố ga thu nƣớc mƣa đƣa bùn đi xử lý cùng chất 

thải phát sinh. 

3.4. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định theo kinh nghiệm của dự án đã hoạt động 

trƣớc đó cho thấy khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo 

dƣỡng, thay dầu cho xe tƣơng đối lớn, khối lƣợng và loại chất thải đƣợc ƣớc tính trong 

bảng sau: 

Bảng 3.4. Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh 

TT Chất thải nguy hại Trạng thái tồn tại Lƣợng phát sinh (kg/tháng) 

1 Dầu thải Lỏng 20 

3 
Bao bì cứng thải có thành 

phần nguy hại 
Rắn 10 

4 Giẻ lau, găng tay dính dầu Rắn 80 

Tổng - 110 

(Nguồn: Công ty TNHH Hợp Thành) 

Từ bảng trên cho thấy lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 

của dự án là tƣơng đối nhiều, tập trung chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu và hộp 

đựng dầu thải. Dự án sẽ tiến hành bố trí khu vực kho chứa chất thải, phân khu vực lƣu 

trữ các loại chất thải riêng biệt, dán nhãn cụ thể các loại chất thải lên thùng lƣu trữ. 

+ Diện tích khu vực lƣu trữ chất thải: 5 m
2
 

+ Mặt sàn kho khu vực lƣu giữ CTNH đƣợc đổ bê tông mác 250 dày 100mm, bảo 

đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nƣớc mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có mái che kín nắng, mƣa cho toàn bộ khu vực lƣu giữ CTNH.  
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+ Cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác nhau có khả năng phản ứng hóa học 

với nhau bằng tƣờng ngăn. 

+ Khu lƣu giữ CTNH đƣợc xây gờ bao quanh đảm bảo không chảy tràn chất lỏng 

ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.  

+ Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy cho khu lƣu giữ CTNH theo hƣớng dẫn 

của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất 

thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa, với kích thƣớc 30 cm mỗi chiều. 

Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và đem đi 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

3.5. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Một số biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn vận hành: 

- Đảm bảo diện tích trồng cây xanh theo thiết kế và quy định. 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với máy phát điện và một số thiết 

bị sản xuất có công suất lớn. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc để máy móc vận hành trơn 

tru, hạn chế tiếng ồn, độ rung phát sinh. 

 - Cách ly, bao kín các nguồn ồn bằng vật liệu kết cấu hút âm, cách âm phù 

hợp. Sử dụng các tấm kết cấu, buồng tiêu âm hiệu quả. 

 - Hạn chế ngƣời lao động tiếp xúc với tiếng ồn và rung động trong thời 

gian dài. 

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và các phƣơng tiện chống ồn cho công 

nhân. 

 - Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị bảo 

hộ lao động của công nhân. 

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng với tiếng ồn, độ rung của Cơ sở: 

- 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. 
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3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

* Đối với sự cố cháy nổ: 

 - Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên trong việc phòng 

chống cháy nổ; 

 - Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhƣ: Bình cứu hỏa, vòi 

phun nƣớc,… 

 - Lƣu lƣợng nƣớc chữa cháy của hệ thống cấp nƣớc chữa cháy và số đám cháy 

cùng một thời gian đảm bảo quy định của TCVN 2622-1995 là 15 lít/giây. 

- Các nơi nguy hiểm nhƣ trạm điện, các vị trí thoát hiểm phải có biển báo và chỉ 

đƣờng. Các vị trí thoát hiểm phải đƣợc bố trí hợp lý và tuân thủ theo các điều kiện của 

TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; 

- Có hệ thống tiếp đất chống sét cho những khu vực cần thiết; 

- Phối hợp với cảnh sát PCCC xây dựng phƣơng án phòng chống cháy nổ cho 

toàn bộ khu vực. 

* Sự cố tai nạn lao động trong sản xuất 

Rủi ro tai nạn lao động của công nhân sản xuất trong quá trình hoạt động của 

các nhà xƣởng có thể xảy ra nếu công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các quy phạm 

an toàn lao động, nội quy an toàn lao động trong vận hành máy móc, thiết bị trong quá 

trình bảo dƣỡng.  

+ Tất cả các cán bộ kỹ thuật và công nhân đến làm việc tại cửa hàng đều phải 

đƣợc học về an toàn và vệ sinh lao động; 

+ Nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy về an toàn, vệ sinh lao động và các quy 

định khác thuộc về công tác bảo hộ lao động; 

+ Đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân: Quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, 

găng tay... 

 * Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Trong những năm gần đây thƣờng hay xảy ra mất an toàn thực phẩm với tần 

suất khá cao tại một số khu công nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

trên cả nƣớc. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chƣa 

đƣợc quan tâm đúng mức. Nếu công tác đặt hàng mua các nguồn thực phẩm và kiểm 

tra chất lƣợng nguồn thực phẩm cung cấp không tốt sẽ gây ra các vụ ngộ độc thực 
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phẩm tập thể do nguồn cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn. Khi xảy ra sự cố 

sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của nhân viên của Công ty và gây 

thiệt hại đáng kể đến sản xuất của Công ty. 

* Sự cố thiên tai, mưa, bão gây ngập, lụt nhà xưởng trong khu vực Dự án: 

 Khi có sự cố về thiên tai, mƣa bão lớn đột biến trong năm, nếu hệ thống tiêu 

thoát nƣớc mƣa trong Công ty chƣa đáp ứng có thể gây ngập, lụt nhà xƣởng, kho bãi 

trong Công ty. Khi xảy ra ngập lụt, các chất ô nhiễm sẽ hòa vào nƣớc mƣa và lan 

truyền đi toàn bộ khu vực ngập lụt. Sự cố xảy ra sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng các 

nguồn nƣớc mặt trong khu vực tiếp nhận nguồn nƣớc mƣa ô nhiễm. 

* Sự cố về các hệ thống xử lý nước thải 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, vệ sinh các đƣờng ống dẫn nƣớc thải. 

- Định kỳ vệ sinh đƣờng cống thoát nƣớc thải, tránh tắc, ứ đọng hệ thống đƣờng 

ống. 

- Định kỳ kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý. 

- Các biện pháp khắc phục sự cố đƣợc lƣu ở dạng văn bản và đƣợc hƣớng dẫn 

cho cán bộ phụ trách. 

- Nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật cho cán bộ môi trƣờng về quá trình điều 

hành hệ thống xử lý chất thải, ứng phó kịp thời với các trƣờng hợp quá tải. 

- Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục kịp 

thời không để nƣớc thải chƣa xử lý ra ngoài môi trƣờng. Thƣờng xuyên bổ sung chế 

phẩm vi sinh vào trong bể phốt để tăng hiệu quả xử lý của bể. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nƣớc thải 

 - Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

 + Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của Dự án; 

+ Nguồn số 2: Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa xe 

 - Lƣu lƣợng xả tối đa: 2,050 m
3
/ngày đêm 

 - Dòng nƣớc thải:  

Số lƣợng dòng nƣớc thải đề nghị cấp phép: 01 dòng thải 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

+ Các chất ô nhiễm có trong dòng nƣớc thải: pH, Chất rắn lơ lửng (TSS), COD, 

Amoni, tổng nitơ, tổng Phốt pho (tính theo P), dầu mỡ khoáng, Coliform. 

+ Giới hạn của các chất ô nhiễm trong nƣớc thải: Quy định tại QCĐP 

01:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về nƣớc thải sinh hoạt. 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận của nƣớc thải: 

+ Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: 

STT Vị trí xả 

Hệ tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục 

105
0
, múi chiếu 3

0
) 

X (m) Y(m) 

1 

Điểm đấu nối với hệ 

thống thoát nƣớc 

chung của Khu vực
 

558704,39 2315971,08 

+ Phƣơng thức xả: Tự chảy 

+ Hình thức xả: liên tục 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực 

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

- Nguồn phát sinh khí thải: khí thải từ hoạt động bảo dƣỡng xe máy 

- Số lƣợng dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01 dòng 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

+ Các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải: Bụi tổng, CO, SO2, NOx 
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+ Giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải: Quy định tại QCVN 

19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và một số chất vô cơ – cột B 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận của nƣớc thải: 

+ Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: 

STT Vị trí xả 

Hệ tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục 

105
0
, múi chiếu 3

0
) 

X (m) Y(m) 

1 

Điểm xả cuối cùng 

trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng không khí 

xung quanh
 

558704,39 2315971,08 

+ Phƣơng thức xả: Tự xả 

+ Hình thức xả: gián đoạn 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: môi trƣờng không khí chung của khu vực 

4.3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh: Từ hoạt động bảo dƣỡng xe máy của Dự án. 

 - Khối lƣợng phát sinh: Khối lƣợng và chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

của Dự án đƣợc trình bày tại bảng sau: 

TT Chất thải nguy hại Trạng thái tồn tại 
Lƣợng phát sinh 

(kg/tháng) 

Mã chất thải 

1 Dầu thải Lỏng 20 17 02 03 

3 
Bao bì cứng thải có thành 

phần nguy hại 
Rắn 10 

18 01 03 

4 Giẻ lau, găng tay dính dầu Rắn 80 18 02 01 

Tổng - 110  

- Biện pháp thu gom, lƣu giữ và quản lý:  

 Các loại chất thải nguy hại phát sinh sẽ đƣợc thu gom, lƣu giữ và quản lý theo 

quy định của Luật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng và Thông tƣ số 02/2022/TT-BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
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 - Phƣơng thức xử lý: Hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển 

và đem đi xử lý theo đúng quy định. 

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

 - Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính của Dự án bao 

gồm: 

 + Tiếng ồn từ các các phƣơng tiện giao thông vận tải ra vào cửa hàng, từ thiết 

bị, máy móc sửa chữa xe; từ hoạt động của máy phát điện. 

 - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung: 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung phát sinh đƣợc quy đinh tại: 

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

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần xuất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thƣờng 

 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc độ rung cho phép (dB) 
Tần xuất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thƣờng 

 

4.5. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với chất thải công nghiệp thông thƣờng 

 Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của Dự án. 

 - Khối lƣợng phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong quá 

trình hoạt động của Cơ sở bao gồm các loại bao bì thải khối lƣợng 56kg/tháng 

- Biện pháp thu gom, lƣu giữ và quản lý:  

+ Công ty bố trí khoảng 3 thùng dung tích 25-50 lít chứa chất thải sinh 

hoạt tại khu vực văn phòng, nhà bếp, phòng ăn, khu vực sản xuất, đƣờng giao 
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thông để thu gom rác thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân.  

+ Bố trí công nhân hàng ngày thu gom chất thải từ các thùng chứa về tập 

kết tại 01 ngăn chứa chất thải sinh hoạt có diện tích 5m
2.
. 

 - Phƣơng thức xử lý: Hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, vận 

chuyển và đem đi xử lý theo đúng quy định. 

5. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với chất thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động của dự án 

- Khối lƣợng phát sinh: khối lƣợng phát sinh và chủng loại chất thải sinh hoạt 

đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Biện pháp thu gom, lƣu trữ và quản lý:  

- Công ty bố trí khoảng 03 thùng dung tích 25-50 lít chứa chất thải sinh 

hoạt tại khu vực văn phòng, nhà bếp, phòng ăn, khu vực sản xuất, đƣờng giao 

thông để thu gom rác thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân.  

- Bố trí công nhân hàng ngày thu gom chất thải từ các thùng chứa về tập 

kết tại 01 ngăn chứa chất thải sinh hoạt có diện tích 5m
2.
. 

- Phƣơng thức xử lý: Hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, vận 

chuyển và đem đi xử lý theo đúng quy định. 
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Chƣơng VI 

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

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất của Cơ sở kinh doanh 

Thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”  

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 - Quan trắc nước thải:. 

+ Vị trí quan trắc: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nƣớc thải tại vị trí xả thải ra ngoài 

môi trƣờng 

NT1: Mẫu nƣớc thải tại vị trí xả thải ra ngoài môi trƣờng 

 + Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần. 

+ Thông số giám sát: pH, Chất rắn lơ lửng (TSS), COD, Amoni, tổng nitơ, tổng 

Phốt pho (tính theo P), dầu mỡ khoáng, Coliform. 

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

phƣơng về nƣớc thải sinh hoạt. 

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

Căn cứ các quy định của Luật BVMT năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng, theo đó Dự án Cơ sở kinh doanh xe máy Hợp Thành không thuộc đối tƣợng 

phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nƣớc thải.  

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm của Dự án là 

8.000.000 đồng (Căn cứ theo đơn giá quan trắc, phân tích môi trƣờng của Công ty Cổ 

phần Môi trƣờng Vinh Phát – Là đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện việc quan trắc môi 

trƣờng định kỳ của Dự án). 
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Chƣơng VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH Hợp Thành – chủ đầu tƣ Dự án cơ sở kinh doanh xe máy Hợp 

Thành cam kết: 

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

trƣờng, 

Chủ đầu tƣ cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng, 

cụ thể: 

 Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia liên quan đến môi trƣờng nƣớc: 

+ Nƣớc thải sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng 

về nƣớc thải sinh hoạt. 

 Quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn: Đƣợc thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi 

trƣờng theo đúng quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Chất thải nguy hại: Đƣợc thu gom và xử lý theo Thông tƣ số 02/2022/TT – 

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

 Quản lý về tiếng ồn độ rung: 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung phát sinh đảm bảo quy đinh theo giới 

hạn của: 

- 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 

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi 

trƣờng khác.  

- Tuân thủ các yêu cầu của Luật pháp hiện hành trong suốt quá trình hoạt động. 

 


