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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ Dự án đầu tư 

- Tên chủ Dự án đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên; 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 327, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Bản; 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0974.216.999. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900943134 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 14/12/2015 và thay 

đổi lần thứ 6 ngày 09/07/2021. 

2. Tên Dự án đầu tư 

- Tên Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập (Sau đây 

gọi tắt là Dự án). 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của Dự án đầu tư: Quyết định chủ trương đầu tư số 06/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 

do UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật 

An Lập” của Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã 

Mỹ Hào; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 

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

công): Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, Dự án nhóm C. 

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

3.1. Công suất của Dự án đầu tư 

- Công suất Dự án:  

+ Sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật và khuôn mẫu ngành nhựa 70 triệu sản 

phẩm/năm; 

+ Cho thuê nhà xưởng, kho bãi: 8.000 m2. 

- Quy mô diện tích và công nhân viên làm việc tại Dự án: 

+ Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án: 20.000 m2; trong đó, tổng diện tích xây dựng 

là 11.694 m2 và diện tích sân đường, nội bộ, cây xanh cảnh quan khoảng 8.306m2. 

+ Số lượng công, nhân viên làm việc tại Dự án: 100 công nhân.  
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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 

(1). Công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư: 

Quy trình sản xuất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Quy trình sản xuất linh kiện nhựa kèm dòng thải của Công ty 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Hỗn hợp nguyên liệu bao gồm hạt nhựa (nhựa ABS, GPPS, HIPS, PC, PP, PS,..) và 

phụ gia sau khi được trộn với một tỉ lệ nhất định (tuỳ các loại sản phẩm khác nhau) sẽ được 

đưa vào phễu nạp liệu. 

Trong khi trục vít quay tròn, nguyên liệu từ phễu nạp liệu rơi vào rãnh vít và được 

chuyển về phía trước đi vào vùng đốt nóng. Do đầu phun kín nên nhựa lỏng ở đầu trục vít 

sẽ đẩy vít về phía sau đến một mức độ nhất định thì ngừng lại. Trong quá trình chuyển dần 

đến đầu trục vít, do sự gia nhiệt bởi xylanh và nhiệt do ma sát nội và sự trộn lẫn bởi tác 

động của các dòng chảy trong trục vít nên khối vật liệu bị nóng lên và chuyển dần đến 

Các loại 

hạt nhựa 

Điện, chất tạo 

màu nếu có 

Nguyên vật liệu 

 

Máy ép phun 

Gia nhiệt, làm nóng chảy 

nguyên liệu 

 

Sản phẩm 

Phân loại sản phẩm 

Kiểm tra sản phẩm 

Đóng gói 

Nhập kho 

In  

- Rác mềm + ba via 

- Nhựa phế thải 

- Bao bì đựng nhựa 

- Tiếng ồn 

- Dầu thải 

- Khí thải 

- Vỏ hộp 

- Dẻ lau dính mực 

- Khí thải 

Nhựa phế liệu 

Nhựa phế liệu 

Bụi 
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trạng thái chảy nhớt khi đi đến đầu trục vít (Nguyên liệu sử dụng cho máy gia nhiệt là 

nguồn điện của Nhà máy). Hệ thống thuỷ lực làm việc đẩy vít tiến về phía trước đồng thời 

tạo áp suất đẩy nhựa lỏng thoát ra đầu phun vào lỗ phun keo và điền vào vùng tạo hình 

trong khuôn. Sau khi đã lấp đầy vùng tạo hình, áp suất được duy trì không đổi tương ứng 

với áp suất của vùng nhựa ở đầu vít khi ở vị trí sát đầu phun nhất. Mục đích của việc duy 

trì áp suất để nhựa trong các rãnh khuôn tăng dần độ nhớt (do quá trình làm nguội) đến đủ 

giá trị để giữ nhựa trong khuôn không thoát ra ngoài khi có sự chênh lệch áp suất. Đến thời 

gian cần thiết, vít lùi về sau tiến hành nhựa hoá cho chu kỳ sau. Sau một thời gian sản 

phẩm định hình trong khuôn, hệ thống thuỷ lực sẽ mở khuôn và đẩy sản phẩm ra ngoài. 

Sau khi kiểm tra (gọt bỏ phần dư, đuôi keo,..) nếu không đạt sẽ được đưa đi băm làm phế 

liệu. Sản phẩm đạt được đóng gói và nhập kho thành phẩm, một số sản phẩm cần in nhãn 

mác sẽ qua công đoạn in trước khi đóng gói và nhập kho thành phẩm. 

Công nghệ in nhãn mác sử dụng trong Nhà máy là sử dụng mực in UV in trực tiếp lên 

bề mặt của nhựa, với hệ thống đèn LED UV mực in sẽ khô ngay lập tức. 

(2). Mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư 

Dây chuyền công nghệ sản xuất mà Dự án đang áp dụng là dây chuyền công nghệ 

hiện đại, tiên tiến. Công nghệ sản xuất áp dụng công nghệ tự động hóa, hiện đang được sử 

dụng rộng rãi, có hiệu quả tại Nhật Bản và rất nhiều nước phát triển. Dây chuyền công 

nghệ này có những đặc điểm nổi bật sau: 

- Công nghệ mà Dự án áp dụng là công nghệ cao, có tính tự động hóa cao, thân thiện 

với môi trường và tiên tiến nhất hiện nay. 

- Dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến, có độ chính xác cao. 

- Sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, năng lượng và nhân lực. 

- Việc áp dụng công nghệ này sẽ tạo ra được sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kĩ thuật của thế giới và khu vực. 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường theo quy định của Nhà nước Việt Nam. 

3.3. Sản phẩm của Dự án đầu tư 

Sản phẩm của Dự án đầu tư gồm: 

+ Sản phẩm của Dự án là các sản phẩm nhựa kỹ thuật như linh kiện, vỏ nhựa điện 

thoại di động; phụ tùng, chi tiết nhựa của xe máy bi, bánh rang, hộp số, các bộ phận điều 

khiển và truyền chuyển động) và khuôn mẫu ngành nhựa (sản xuất từ hạt nhựa nguyên 

sinh): công suất 70 triệu sản phẩm/năm;  

+ Cho thuê nhà xưởng, kho bãi: 8.000 m2.  
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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 

4.1. Giai đoạn xây dựng Dự án  

 (1). Nhu cầu nguyên vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

Nguyên vật liệu giai đoạn xây dựng Dự án được trình bày tại bảng dưới đây:  

Bảng 1.1. Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu giai đoạn xây dựng Dự án 

STT Tên nguyên vật liệu  
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Hệ số quy 

đổi 

Khối lượng 

(tấn) 

1 Cát vàng m3 220 1,4 tấn/m3 3080 

2 Gạch chỉ viên 25.000 2,6kg/viên 65 

3 Đá 1x2 m3 110 1,56 tấn/m3 171,6 

4 Xi măng Tấn 90 - 90 

5 Sắt, thép Tấn 450 - 450 

6 Cát đen m3 85 1,2 tấn/m3 102 

7 Bê tông thương phẩm m3 125 2,4 tấn/m3 300 

8 Tấm panel cách nhiệt m2 4.670 12,1 kg/m2 56,507 

9 
Gạch Ceramic chống trơn 

kích thước 300x300 
viên 986 22kg /11 viên 1,972 

10 
Gạch Ceramic kích thước 

600x600 
viên 4.562 33kg/4 viên 37,636 

11 Gạch men kính 300x600 Viên 758 21kg/6 viên 2,653 

12 Tấm thạch cao 1,2 x 2,44m Tấm 2.600 15 kg/tấm 39 

13 Nhôm kính m2 100 5,4 kg/m2 0,54 

14 Phụ gia làm cứng mặt nền Kg 21.410 - 21,41 

15 Epoxy Kg 12.000 - 12 

16 Tôn dày 0,42 Kg 1.984 - 1,984 

17 Que hàn Que 1.950 25que/kg 0,16 

Tổng 4.024 

 (Nguồn: Dự toán thiết kế, thi công công trình Dự án) 

Lượng nguyên vật liệu trên chỉ mang tính tương đối, Chủ Dự án sẽ điều chỉnh để phù 

hợp để công trình phục vụ cho hoạt động của Dự án đạt hiệu quả cao nhất. Các đơn vị cung 

cấp nguyên, vật liệu xây dựng cho Dự án chủ yếu là các đại lý trong tỉnh theo hình thức 

bàn giao tại chân công trình. 
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- Trọng lượng các loại máy móc, thiết bị lắp đặt để phục vụ sản xuất và vận hành Dự 

án: Căn cứ vào danh mục các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của nhà máy và các thiết 

bị lắp đặt các hạng mục công trình phục vụ vận hành Dự án. Ước tính tổng khối lượng của 

các máy móc thiết bị khoảng 320 tấn. 

+ Nhu cầu nhiên liệu: Nhiên liệu sử dụng trong quá trình thi công các công trình của 

Dự án chủ yếu là dầu diezel S= 0,05%. Căn cứ vào các loại máy móc thiết bị và các công 

trình thi công thì lượng dầu cần thiết khoảng 5.850 lít/tháng tương đương với 4.867 

kg/tháng. Nguồn nhiên liệu này luôn có sẵn ngoài thị trường và sẽ được đơn vị thi công 

mua tại các cửa hàng trong khu vực. 

(2). Nhu cầu sử dụng điện nước trong giai đoạn xây dựng 

 Nhu cầu về điện 

Lượng tiêu thụ điện ước tính khoảng 820 kWh/tháng.  

Nguồn cung cấp điện: Điện năng cung cấp cho hoạt động của Dự án được lấy từ Hệ 

thống điện lưới chung thị xã Mỹ Hào được cung cấp từ mạng lưới điện 22kV đi qua khu 

vực Dự án.  

 Nhu cầu nước 

- Nhu cầu sử dụng nước: trong giai đoạn xây dựng nhu cầu dùng nước chủ yếu phục 

vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng và nước phục vụ quá trình xây dựng 

các công trình. Lượng nước sử dụng cụ thể như sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: Lấy định mức sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt 

của công nhân là 45 L/người.ngày (không tổ chức nấu ăn) (TCXDVN 33:2006 Cấp nước – 

Mạng lưới đường ống và công trình). Tổng số cán bộ, công nhân trong giai đoạn thi công 

xây dựng tối đa tại Dự án là 50 người: 

Q = 45 lít/người/ngày x 50 công nhân = 2,25 m3/ngày.đêm 

+ Nước cấp cho xây dựng: Dựa trên những Dự án có quy mô tương đương, ước 

tính lượng nước cấp cho xây dựng ước tính là: 3÷ 5 m3/ngày. 

- Nguồn cấp nước: Nước cấp cho thi công được cấp từ nguồn nước địa phương. 

 Danh mục máy móc, thiết bị giai đoạn thi công, xây dựng 

Danh mục máy móc, thiết bị giai đoạn thi công, xây dựng như sau: 

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ thi công, xây dựng Dự án 

TT Các loại máy móc Số lượng (chiếc) Tình trạng Xuất xứ 

1 
Máy đào một gầu bánh 

xích, dung tích 0,65 m3 
1 Mới 90% Trung Quốc 

2 Máy ủi 75,0CV 1 Mới 87% Trung  Quốc 
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TT Các loại máy móc Số lượng (chiếc) Tình trạng Xuất xứ 

3 
Máy đầm bánh hơi tự 

thành 9T 
1 Mới 86% Trung Quốc 

4 Ô tô tự đổ 12T 3 Mới 85% Trung Quốc 

5 Máy trộn bê tông 2 Mới 90% Trung Quốc 

6 Máy đầm nén 2 Mới 85% Trung Quốc 

7 Máy uốn cắt kim loại 5 Mới 85% Trung Quốc 

8 Máy mài 4 Mới 85% Trung Quốc 

9 Máy hàn 8 Mới 85% Trung Quốc 

10 Máy khoan 4 Mới 85% Trung Quốc 

11 Cần cẩu 1 Mới 85% Trung Quốc 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhựa An lập Hưng Yên) 

4.2. Giai đoạn vận hành Dự án  

(1). Nhu cầu nguyên vật liệu trong giai đoạn vận hành 

Khi Dự án đi vào hoạt động ổn định với công suất 70 triệu linh kiện nhựa/năm, dự 

kiến nhu cầu sử dụng nguyên liệu đầu vào của Dự án là: 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho giai đoạn vận hành  

STT Loại nguyên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn nhập 

1 Hạt nhựa ABS Kg/năm 350.000 Nhập khẩu/nội địa 

2 Hạt nhựa GPPS Kg/năm 350.000 Nhập khẩu/nội địa 

3 Hạt nhựa HIPS Kg/năm 210.000 Nhập khẩu/nội địa 

4 Hạt nhựa PC Kg/năm 70.000 Nhập khẩu/nội địa 

5 Hạt nhựa PP Kg/năm 490.000 Nhập khẩu/nội địa 

6 Hạt nhựa PS Kg/năm 140.000 Nhập khẩu/nội địa 

7 Hạt nhựa khác Kg/năm 490.000 Nhập khẩu/nội địa 

8 Dung môi pha mực in Kg/năm 242 Nhập khẩu/nội địa 

9 Mực in Kg/năm 105 Nhập khẩu/nội địa 

10 
Chân đế cao su 

PSHA1010ZA 
Chiếc/năm 105.237 Nhập khẩu/nội địa 

11 
Đai ốc C3604 Quality 

lok QL-M2-3.0 non 
Chiếc/năm 224.989 Nhập khẩu/nội địa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   7 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/  

STT Loại nguyên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn nhập 

P26598000 

12 Ống lót PB6300204 Chiếc/năm 150.290 Nhập khẩu/nội địa 

13 
Thanh giữ bản lề cửa 

BL7 (AD-377621) 
Chiếc/năm 558.180 Nhập khẩu/nội địa 

14 
Thanh giữ bản lề cửa 

(AD-354011) 
Chiếc/năm 95.498 Nhập khẩu/nội địa 

15 
Miếng đệm bản lề ngăn 

PC (AD-359130) 
Chiếc/năm 611.582 Nhập khẩu/nội địa 

16 
Miếng đệm bản lề trên 

(AC-244350) 
Chiếc/năm 678.992 Nhập khẩu/nội địa 

17 
Con ốc bằng đồng 

PT9760710 
Chiếc/năm 550.069 Nhập khẩu/nội địa 

18 
Cốt nối kim loại 

P22343000 
Chiếc/năm 113.190 Nhập khẩu/nội địa 

19 
Con ốc bằng đồng 

PT9750100 
Chiếc/năm 85.094 Nhập khẩu/nội địa 

20 
Con ốc bằng đồng 

P12378000 
Chiếc/năm 195.300 Nhập khẩu/nội địa 

21 
Chốt kim loại 

P20273005 
Chiếc/năm 91.569 Nhập khẩu/nội địa 

22 
Con ốc bằng đồng 

P27827000 
Chiếc/năm 43.750 Nhập khẩu/nội địa 

23 
Chốt kim loại 

P31740000 
Chiếc/năm 82.907 Nhập khẩu/nội địa 

24 Insert PB6400100 Chiếc/năm 1.899 Nhập khẩu/nội địa 

25 
Băng dính hai mặt 

PSHS1075ZA 
Chiếc/năm 21.578 Nhập khẩu/nội địa 

26 
Đai ốc C3604 QL-M3-

3.0 P27827000 
Chiếc/năm 1.882 Nhập khẩu/nội địa 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhựa An Lập Hưng Yên) 

(2). Nhu cầu cấp điện, nước 

 Nhu cầu cấp nước 

+ Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: Tổng số lượng cán bộ công nhân viên của Nhà máy là 

100 người lao động. Lấy định mức sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của công nhân là 
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70 L/người.ngày (TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình). 

Nhu cầu về nước cấp cho sinh hoạt cho Dự án sau khi đi vào hoạt động như sau: 

100 (người) x 70 (lít/người/ngày) = 7 m3/ngày. 

+ Nhu cấp cấp nước cho hệ thống làm mát hệ thống máy phun ép nhựa: 3 m3/ngày. 

+ Nhu cầu nước sử dụng cho mục đích khác như rửa đường, tưới cây…  

8.306 m2 x 3 lít/m2.ngày = 24,9 m3/ngày 

Tổng lượng nước cấp cho hoạt động nhà máy khi đi vào vận hành: 31,9 m3/ngày 

+ Tiêu chuẩn cấp nước cho cứu hỏa: Áp dụng TCVN 2622:1995 lưu lượng nước để 

chữa cháy bên ngoài nhà là 5l/s. Và số đám cháy áp dụng cho các công trình Công nghiệp 

có diện tích nhỏ hơn 150 ha là 1 đám cháy. Thời gian chữa cháy là 3h.  

Lượng nước dự trữ cho PCCC được tính bằng:  

5L/s/1 đám cháy x 2 đám cháy x 3h x 3600s = 108.000 L (108m3) 

 Nhu cầu sử dụng điện năng 

Ước tính lượng điện tiêu thụ khoảng 1.030.000 kWh/tháng 

 Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất chính 

Các máy móc, thiết bị sản xuất chính dự kiến của Dự án được trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị chính của Dự án hiện nay 

TT Tên loại thiết bị 
Số lượng 

(Chiếc) 

Xuất xứ Tình trạng  

1 Robot cho máy ép nhựa No01/EXFII-150ME  1 Taiwan Mới 100% 

2 Robot cho máy ép nhựa No02/EXFII-150ME  1 Taiwan Mới 100% 

3 Băng chuyền đôi tự động No 01/AVL-07/02-

08C-KS  

1 China Mới 100% 

4 Băng chuyền đôi tự động No 02/AVL-07/02-

08C-KS  

1 China Mới 100% 

5 TB điều khiển nhiệt độ khuôn No01/KCO-

40006L-KS  

1 China Mới 100% 

6 TB điều khiển nhiệt độ khuôn No02/KCO-

40006L-KS  

1 China Mới 100% 

7 Bể trộn No 01/MT-60*60S-KS   1 China Mới 100% 

8 Băng chuyền đôi tự động No02 AVL-07/07-

19C-KS  

1 china Mới 100% 

9 Băng chuyền đôi tự động No03 AVL-07/07-

19C-KS  

1 china Mới 100% 

10 Máy nghiền nhanh 1542  1 china Mới 100% 
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TT Tên loại thiết bị 
Số lượng 

(Chiếc) 

Xuất xứ Tình trạng  

11 Máy ép nhựa và phụ kiện J350EIII  1 Japan Mới 100% 

12 Bể trộn No 02/MT-60*60S-KS  1 China Mới 100% 

13 Băng chuyền tự động No 01/AL-0208C-KS  1 China Mới 100% 

14 Băng chuyền tự động No 02/AL-0208C-KS  1 China Mới 100% 

15 Máy nghiền nhanh 1528  1 China Mới 100% 

16 Máy sấy khô DRA-30ZL-KS  1 China Mới 100% 

17 Máy nghiền nhanh No 01/1535  1 China Mới 100% 

18 Máy nghiền nhanh No 02/1535  1 China Mới 100% 

19 Thiết bị điều khiển nhiệt khuôn KCO-6009L-

KS  

1 China Mới 100% 

20 Bể trộn No 01/MT-125*125S-KS  1 China Mới 100% 

21 Bể trộn No 02/MT-125*125S-KS  1 China Mới 100% 

22 Băng chuyền tự động No 01/AL-0708C-KS  1 China Mới 100% 

23 Băng chuyền tự động No 02/AL-0708C-KS  1 China Mới 100% 

24 Băng chuyền đôi  tự động No 01AVL-07/07-

19C-KS  

1 China Mới 100% 

25 Máy ép nhựa J55AD-60H  1 Japan Mới 100% 

26 Máy ép nhựa J85AD-110H  1 Japan Mới 100% 

27 Máy ép nhựa J110AD-180H  1 Japan Mới 100% 

28 Máy ép nhựa J180AD-300H  1 Japan Mới 100% 

29 Robot cho máy ép nhựa HRX-300GW  1 Japan Mới 100% 

30 Biến tần cho cán cẩu  1   Mới 100% 

31 Máy ép nhựa và phụ kiện J550EIII-2300H  1 Japan Mới 100% 

32 Máy gắp sản phẩm tự động HRX-500GW  1 Japan Mới 100% 

33 Phễu sấy SHD-100T  1 Japan Mới 100% 

34 Máy trộn hiệu shin I SVN-100  1 Japan Mới 100% 

35 Máy điều nhiệt khuôn STM-1220W-A 1 Japan Mới 100% 

36 Máy điều nhiệt khuôn STM-910W 1 Japan Mới 100% 

37 Tủ sấy CD-5 1 Japan Mới 100% 

38 Máy điều nhiệt khuôn STM-1220W-B 1 Japan Mới 100% 

39 Tay gắp hàng tự động  1 Japan Mới 100% 

40 Máy ép nhựa Toshiba model EC 40C-1A  1 china Mới 100% 
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TT Tên loại thiết bị 
Số lượng 

(Chiếc) 

Xuất xứ Tình trạng  

41 Máy dập nổi H -190  1 Japan Mới 100% 

42 Tay gắp hàng tự động cho máy ép nhựa model: 

ATB-150D  

1 Japan Mới 100% 

43 Tay gắp hàng tự động cho máy ép nhựa model: 

SA-150D  

1 Japan Mới 100% 

44 Máy phun ép nhựa toshiba model: EC100C-2A  1 Japan Mới 100% 

45 Máy phun ép nhựa toshiba model: EC220C-6A  1 Japan Mới 100% 

46 Thiết bị điều khiển nhiệt khuôn TW-200LA-KS  1 Japan Mới 100% 

47 Thiết bị điều khiển nhiệt khuôn TW-600LA-KS  1 Japan Mới 100% 

48 Máy hút nguyên liệu AVL 07/0208C-KS  1 Japan Mới 100% 

49 Máy hút nguyên liệu AVL 07/0719C-KS  1 Japan Mới 100% 

50 Mechanical electrical  worrks for additional 1 Japan Mới 100% 

51 Hệ băng tải 4000x480x1700  1 Japan Mới 100% 

52 Hệ băng tải  2500x400x1700  1 Japan Mới 100% 

53 Máy sấy model: DRF-75-KS  1 Japan Mới 100% 

54 Bo mạch máy ép nhựa A151818  1 Japan Mới 100% 

55 Tay gắp robot của máy ép nhựa  1 Japan Mới 100% 

56 Máy ép nhựa Toshiba model EC60C-15Y  1 Japan Mới 100% 

57 Máy ép nhựa Screw 83MM, SM 450  1 Taiwan Mới 100% 

58 Máy ép nhựa Screw 83MM, SM 600  1 Taiwan Mới 100% 

59 Máy nạp liệu đôi tự động model  AVL 

070208C-KS  

1 China Mới 100% 

60 Thiết bị điều khiển nhiệt khuôn TW 200LA-KS  1 China Mới 100% 

61 Máy SM250  1  Japan Mới 100% 

62 Robot máy ép nhựa SAII-600D  1 Japan Mới 100% 

63 Robot máy ép nhựa SAII-600L  1 Japan Mới 100% 

64 Máy điều chỉnh nhiệt  TW 600LA KS  1 china Mới 100% 

65 Máy điều chỉnh nhiệt  TW 1200LA KS  1 china Mới 100% 

66 Máy phun ép nhựa EC75C-2A  1 Japan Mới 100% 

67 Máy phun ép nhựa SM 450  1 Japan Mới 100% 

68 Máy phun ép nhựa SM 30HC  1 Japan Mới 100% 

69 Robot gắp sản phẩm model 450  1 Japan Mới 100% 
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TT Tên loại thiết bị 
Số lượng 

(Chiếc) 

Xuất xứ Tình trạng  

70 Robot gắp sản phẩm model 550XC  1 Japan Mới 100% 

71 Máy nghiền nhựa SD100  1  Japan Mới 100% 

72 Máy nghiền nhựa SD100  1  Japan Mới 100% 

73 Robot ép nhựa model ABT 150D  1  Japan Mới 100% 

74 Phụ tùng máy nén khí Hitachi 1 Japan  Mới 100% 

75 Máy băm nhựa SH  3HP  1 Japan  Mới 100% 

76 Máy băm nhựa SG1628  1 Japan  Mới 100% 

77 Máy băm nhựa SD100  1  Japan Mới 100% 

78 Tay gắp robot Hop Five 550XC  1 Japan Mới 100% 

79 Tay gắp robot SA II 600D  1 Japan Mới 100% 

80 Máy ép nhựa Toshiba 220 IS220-10A 1  Japan Mới 100% 

81 Máy ép nhựa E75NII 2A seri 925510  1  Japan Mới 100% 

82 Máy phun ép nhựa SM30HC seri 23752  1 Taiwan Mới 100% 

83 Màn hình LCD  1 Việt Nam Mới 100% 

84 Máy nghiền model SG- 2324E(S) 1 Japan  Mới 100% 

85 Bản mạch điện từ - C22 main control Unit 

V3Z0  

1 Japan  Mới 100% 

86 Bo CPU CDC - 2000 WIN 1 Đài Loan Mới 100% 

87 Bộ điều khiển TFT-900 (dùng cho máy 

Toshiba 100) 

1 Đài Loan Mới 100% 

88 Rô bốt gắp sản phẩm Series 1-AXIS Traverse - 

Model: ATC-150D 

1 Japan Mới 100% 

89 Rô bốt gắp sản phẩm Series 1-AXIS Traverse - 

Model: ATC-150D 

1 Japan Mới 100% 

90 Màn hình điều khiển (S50 HMI PCB V810C-

080) -Toshiba 

1 Japan Mới 100% 

91 Máy in đơn màu Turbo 90 (Kent Engineering) 

Seri: TB90-1403-18 

1  Japan Mới 100% 

92 Máy sấy khí Orion - ARX-30HJ 1  Japan Mới 100% 

93 Máy in, copy đa chức năng Fuji Xerox VC 

4475 CPSF 

1  Japan Mới 100% 

94 Máy ép nhựa JSW (Model: J450AD-1400H) - 

Serial No: 214824A52A52 / 214828906906 

1 Japan Mới 100% 

95 Máy ép nhựa JSW (Model: J450AD-1400H) - 1 Japan Mới 100% 
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TT Tên loại thiết bị 
Số lượng 

(Chiếc) 

Xuất xứ Tình trạng  

Serial No: 214824A53A53 / 214828907907 

96 Rô bốt gắp sản phẩm - Model: SC-350DL 

(No.1) 

1 Japan Mới 100% 

97 Rô bốt gắp sản phẩm - Model: SC-350DL 

(No.2) 

1 Japan Mới 100% 

98 Rô bốt gắp sản phẩm - Model: SC-350DL 

(No.3) 

1 Japan Mới 100% 

99 Máy ép nhựa JSW (Model: J220AD-460H - 

Serial No: 214821872872 / 215826B95B95) 

1  Japan Mới 100% 

100 Rô bốt gắp sản phẩm - Model:  SC150-D 1  Japan Mới 100% 

101 Máy in sản phẩm đơn màu KENT- Model: 

Turbo - 165 

1 China Mới 100% 

102 Rô bốt gắp sản phẩm - Model:  SC-350DL 1  Japan Mới 100% 

103 Máy  ép nhựa JSW (Model: J450ADS-1400H - 

Serial No: 21582E135135 / 21582J095095) 

1 Japan  Mới 100% 

104 Máy nghiền model SG- 1628(S) 1  Japan Mới 100% 

105 Máy nghiền model SG- 1628(S) 1  Japan Mới 100% 

106 Máy phun ép nhựa EC350S 17B seri 01J05110 1 Japan Mới 100% 

107 Bảng điều khiển  dùng cho bộ phận bơm máy 

ép nhựa EPZ P04-2-D2-8645A 

1 Japan Mới 100% 

108 Bo mạch CDC200CPU, CDC2000ACPU, PCB 

VCA020 và màn hình hiển thị đen trắng 

CDC2000 

1 Taiwan Mới 100% 

109 Máy ép nhựa JSW  model J450AD-1400H, seri 

210824467467 và thiết bị đi kèm 

1 Japan Mới 100% 

110 Máy gắp sản phẩm tự động model SA II: 

350DL seri 3902067-001 cho máy 450T/ Take 

out robot 

1 Japan Mới 100% 

111 Máy ép nhựa SM30HC seri 26727 và các thiết 

bị đi kèm 

1 Japan Mới 100% 

112 Máy ép nhựa 150TS và các thiết bị đi kèm 1  Japan Mới 100% 

113 Máy ép nhựa SM 60HC  và các thiết bị đi kèm 1 Japan  Mới 100% 

114 Rô bốt gắp sản phẩm model: HOP FIVE 550 1 Japan Mới 100% 

115 Thước điện tử model: FM25DFSBA 1   Mới 100% 

116 Máy ép nhựa JSW Model: J350AD-890H 

(Serial No: 211827860860) 

1 Japan Mới 100% 
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TT Tên loại thiết bị 
Số lượng 

(Chiếc) 

Xuất xứ Tình trạng  

117 Máy ép nhựa JSW Model: J220AD-460H 

(Serial No: 211826550550) 

1 Japan Mới 100% 

118 Máy ép nhựa JSW Model: J220AD-460H ( 

Serial No: 211821438438/211826551551) 

1 Japan Mới 100% 

119 Rô bốt gắp sản phẩm tự động cho máy ép nhựa 

Model: SA-150D (Yushin) 

1 Japan Mới 100% 

120 Rô bốt gắp sản phẩm tự động cho máy ép nhựa 

Model: SA-150D (Yushin) 

1 Japan Mới 100% 

121 Rô bốt gắp sản phẩm tự động cho máy ép nhựa 

Model: SAII-350DL (Yushin) 

1 Japan Mới 100% 

122 Rô bốt gắp sản phẩm - Model: SC-150D 1 Japan Mới 100% 

123 Máy ép nhựa  F.A - Model: SM-250TS 1 Việt Nam Mới 100% 

124 Máy ép nhựa JSW - Model: J220AD-460H 1 Japan Mới 100% 

125 Rô bốt HRX-500W 1 Indonesia Mới 100% 

126 Máy ép nhựa JSW - Model: J550EIII-2300H 1 Indonesia Mới 100% 

127 Máy ép nhựa Asian - Model: SM30HC  1 Taiwan Mới 100% 

128 Băng tải W600xL30.000xH(1000-1300)mm 1 Việt Nam Mới 100% 

129 Băng tải W600xL30.000xH(1000-1300)mm 1 Việt Nam Mới 100% 

130 Băng tải W600xL30.000xH(1000-1300)mm 1 Việt Nam Mới 100% 

131 Máy đo độ chính xác  1 Nhật Bản  Mới 100% 

132 Máy in ảnh  1 China Mới 100% 

133 Bảng điện tử Panasonic UB - 5835G 1 Japan Mới 100% 

134 Máy đo độ chính xác  1 Japan Mới 100% 

135 Máy in ảnh  1 Japan Mới 100% 

136 Máy tính server PER420 1 Japan Mới 100% 

137 Máy tính Dell Optiplex 7010DT  (AIVN-

PC10) 

1 Japan Mới 100% 

138 Bảng điện tử Panasonic UB - 5835G 1 Japan Mới 100% 

139 Tháp nước giải nhiệt Liangchi 100RT C2 1 Japan Mới 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhựa An Lập Hưng Yên) 

5. Các thông tin khác liên quan đến Dự án đầu tư 

5.1. Hiện trạng Dự án 

(1). Vị trí Dự án 
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Dự án được thực hiện tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với diện tích 

là 20.000 m2. Khu đất thực hiện Dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên cho Công ty TNHH 

Nhựa An Lập Hưng Yên thuê để thực hiện Dự án theo Quyết định Chủ trương đầu tư số 

06/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 86/QĐ-UBND ngày 21/10/2021. Vị trí 

địa lý của Dự án như sau: 

+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH VING TECH; 

+ Phía Nam giáp đất quy hoạch Khu công nghiệp; 

+ Phía Đông giáp mương thủy lợi và đường quy hoạch 24m; 

+ Phía Tây giáp Khu đô thị Thăng Long. 

Vị trí và kích thước khu đất thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp Quy hoạch tổng thể đã 

được Sở Xây dựng thẩm định kèm theo Thông báo số 291/TB-SXD ngày 04 tháng 8 năm 

2021. Vị trí giới hạn Dự án như sau:  

Bảng 1. 5. Vị trí tọa độ của Dự án 

STT Tên mốc 

Tọa độ 

(Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) 

X Y 

1 Mốc A1 2.312.635,181 559.763,124 

2 Mốc A2 2.312.589,226 559.944,822 

3 Mốc A3 2.312.539,306 559.947,810 

4 Mốc A4 2.312.483,290 559.948,636 

5 Mốc A5 2.312.547,220 559.747,003 

 (Nguồn: Thuyết minh Dự án đầu tư) 
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Hình 1.2. Vị trí Dự án 
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(2). Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án. 

 Tổng diện tích toàn bộ khu đất thực hiện Dự án là 20.000 m2, khu đất đã được 

UBND tỉnh cho Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên thuê để thực hiện Dự án tại Quyết 

định chủ trương đầu tư số 06/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 và Quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 86/QĐ-UBND ngày 

21/10/2021. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính tờ bản 

đồ số 10, 11, tỷ lệ 1/2000 phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào do Văn phòng Đăng ký đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lập ngày 15/08/2018. Hiện trạng quản lý và sử 

dụng đất cụ thể như sau: 

- Diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi khoảng 13.930,2 m2 (chiếm 69,65%); 

- Diện tích đất thủy lợi khoảng 2.726,5 m2 (chiếm 13,63%); 

- Diện tích đất giao thông khoảng 2.930 m2 (chiếm 14,65%); 

- Diện tích đất sản xuất, kinh doanh khoảng 413,3 m2 (chiếm 2,07%); 

- Trên khu vực đất Dự án xây dựng không có công trình văn hóa, an ninh quốc 

Phòng, không có công trình hạ tầng kiên cố và không có dân cư sinh sống.  

(3). Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội:  

- Khu dân cư, khu đô thị: Dự án thuộc địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Trong 

khu đất thực hiện Dự án không có nhà ở kiên cố của người dân, không có khu dân cư hiện 

hữu trong khu đất Dự án, do đó không có hộ dân nào phải di dân tái định cư.  

Xung quanh khu vực Dự án triển khai chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp của người 

dân và các cơ sản sản xuất của KCN Thăng Long II, phía Tây Dự án giáp Khu đô thị 

Thăng Long. 

- Hiện trạng đất đai: Khu vực xây dựng trước đây là đất sản xuất nông nghiệp địa 

phương có địa hình tương đối bẳng phẳng, cao độ hiện trạng trung bình 3,3 - 3,5m.  

- Các công trình cơ quan, trường học và cơ sở sản xuất, xí nghiệp:  

+ Công ty TNHH Amagasaki Pipe Việt Nam cách Dự án khoảng 70m về phía Đông 

Bắc; 

+ Công ty TNHH VING TECH cách Dự án khoảng 50m về phía Đông Bắc; 

+ Cách Khu công nghiệp Thăng Long II khoảng 50m về phía Đông; khoảng 150m về 

phía Bắc.  

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, lịch sử:  

Xung quanh khu vực thực hiện Dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo, di 

tích - lịch sử nào nên việc thực hiện Dự án không gây ảnh hưởng đến công trình văn hóa, 

tôn giáo, lịch sử. 

 Đánh giá sự phù hợp của việc lựa chọn vị trí Dự án: Dự án có nguy cơ chịu ảnh 
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hưởng bởi khí thải, nước thải phát sinh từ khu công nghiệp lân cận như KCN Thăng Long 

II do lượng nước thải phát sinh tại Khu công nghiệp này lớn và có hàm lượng ô nhiễm cao. 

Dự án nằm cạnh Khu đô thị Thăng Long đang trong quá trình hoàn thiện và khi đi vào hoạt 

động trước sẽ dẫn đến có mật độ dân số cao, gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông gần 

Dự án.  

- Hệ thống sông suối, ao hồ:  

Giáp khu vực thực hiện Dự án có mương thoát nước chung cho KCN Thăng long II 

và một số Nhà máy, cơ sở sản xuất lân cận. Bề rộng mương 15m, mương phục vụ hoạt 

động thoát nước mặt khu vực, hướng thoát nước từ phía Bắc về phía Đông Nam. Cách Dự 

án 20 m là mương nước tưới tiêu nội đồng phục vụ thoát nước mặt cho khu vực canh tác 

của người dân, bề rộng mương 12 – 14m. Đây là 2 thủy vực có vai trò quan trọng trong 

việc thoát nước và cung cấp nước cho nông nghiệp của khu vực. Mương thoát nước hiện 

trạng phía Đông Dự án sẽ là nguồn tiếp nhận nước của Dự án khi đi vào hoạt động sẽ thoát 

ra sông Bắc Hưng Hải, sông Bắc Hưng Hải có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước 

cho hoạt động tưới tiêu nông nghiệp của khu vực. 

(3). Hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực Dự án 

- Cấp điện: Trong khu vực có hệ thống tuyến đường điện 22KV chạy qua cấp điện 

cho khu vực dân cư xung quanh. 

- Hiện trạng giao thông: Khu vực Dự án giáp KCN Thăng Long II đã hoàn chỉnh 

mạng lưới giao thông với các tuyến đường khu công nghiệp bề rộng 10 m ÷ 13 m; đường 

QL 39A cách Dự án khoảng 2km là một tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh Hưng 

Yên và tập trung nhiều phương tiện giao thông đi lại. 

- Cấp nước: Trong khu đất thực hiện Dự án chưa có hệ thống nước sạch. Tuy nhiên, 

khu vực xung quanh Dự án đã có hệ thống đường ống cấp nước sạch cho khu vực lân cận. 

Do đó điểm đấu nối cấp nước sạch cung cấp cho Dự án rất thuận lợi. 

- Thoát nước mưa: Địa hình khu vực xây dựng Dự án tương đối bẳng phẳng, cao độ 

trung bình từ 3,5 m – 3,9 m, chưa có hệ thống thoát nước mặt hoàn chỉnh. Hiện trạng thoát 

nước mặt của khu vực chủ yếu thoát nước tự chảy vào tuyến mương thoát nước phía Đông 

Dự án rộng 15 m.   

- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: Giáp khu đất thực hiện Dự án có khu công 

nghiệp Thăng Long II, toàn bộ nước thải sau xử lý đạt yêu cầu đều mương thoát nước phía 

Đông Dự án hiện trạng rộng 15m.   

- Hiện trạng thông tin liên lạc: Khu vực Dự án hiện có các nhà cung cấp mạng điện 

thoại di động Vinaphone và Viettel, Mobile phone. Bưu điện thị xã Mỹ Hào cung cấp đầy 

đủ các dịch vụ bưu chính như: dịch vụ thoại, dịch vụ truyền thông, dịch vụ truyền dữ liệu, 

dịch vụ hệ thống, giải pháp, dịch vụ bưu chính. 
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Một số hình ảnh hiện trạng khu đất Dự án:  

  

Hình 1. 3. Hiện trạng khu đất thực hiện Dự án 

  

Hình 1. 4. Giao thông hiện trạng tại Dự án 

  

Hình 1. 5. Hiện trạng thoát nước tại Dự án 
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5.2. Các hạng mục công trình của Dự án 

Dự án thực hiện trên khu đất có diện tích 20.000 m2, trong đó, tổng diện tích thực 

hiện xây dựng là 11.694 m2 và diện tích sân đường, nội bộ, cây xanh cảnh quan khoảng 

8.306 m2. Quy mô sử dụng đất của Dự án như sau: 

Bảng 1. 6. Quy hoạch sử dụng đất trong ranh giới thực hiện Dự án 

STT Chức năng sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất sân đường, nội bộ, cây xanh cảnh quan 8.306,0 41,53 

2 Đất xây dựng công trình 12.375,0 58,47 

3 Hệ số sử dụng đất 0,684 lần  

Tổng diện tích quy hoạch 20.000,0 100,00 

Các hạng mục công trình xây dựng của Dự án được thống kê dưới bảng sau:  

Bảng 1. 7. Các hạng mục công trình xây dựng của Dự án 

STT HẠNG MỤC Đơn vị DIỆN TÍCH  Số tầng 

A DIỆN TÍCH XÂY DỰNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

1 Nhà bảo vệ m2 10 1 tầng 

2 Nhà điều hành  m2 300 3 tầng 

3 Nhà ăn + nghỉ ca công nhân  m2 300 3 tầng 

4 Nhà xưởng sản xuất 02 m2 2.560 1 tầng 

5 Khu xử lý môi trường m2 160 1 tầng 

6 Lán để xe 1 + Bể ngầm PCCC m2 216 1 tầng 

7 Lán để xe 2 m2 138 1 tầng 

8 Trạm biến áp m2 10 1 tầng 

9 Sân đường, nội bộ, cây xanh cảnh quan m2 8.306 - 

B DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CHO THUÊ 

10 Nhà xưởng sản xuất 01 m2 2.970 1 tầng 

11 Nhà xưởng sản xuất 04 m2 410 1 tầng 

12 Nhà xưởng sản xuất 03 m2 2.310 1 tầng 

13 Nhà kho thành phẩm  m2 2.310 1 tầng 

  TỔNG 

 

20.000  

(Nguồn: Thuyết minh Dự án đầu tư) 
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Hình 1. 6. Các hạng mục công trình của Dự án
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5.2.1. Các hạng mục công trình chính  

(1). Nhà điều hành 

- Diện tích xây dựng: 300 m2; 

- Số tầng: 3 tầng; 

- Kết cấu:  

+  Khung bê tông cốt thép, cột bê tông cốt thép, dầm bê tông cốt thép chịu lực chính. 

Nền bê tông cốt thép xoa phẳng, tường bao xây gạch hoàn thiện sơn nước. Tường gạch ốp, 

hệ thống sàn lát gạch ceramic.  

+  Mái lợp tôn chống nóng ở giữa là lớp xốp cách nhiệt, chống cháy, độ dốc 10%, 

vách ngăn xây gạch. 

+ Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ được xây dựng bằng kính và khung gỗ. Thiết kế 

PCCC theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

(2). Nhà xưởng sản xuất và nhà kho thành phẩm  

- Gồm 04 nhà xưởng sản xuất 01, 02, 03, 04 với tổng diện tích là: 10.560 m2; 

- Số tầng: 01 tầng; 

- Kết cấu:  

+ Móng đơn bê tông cốt thép; có cột, kèo bằng thép hình.  

+ Tường ngoài được xây bằng gạch chịu lực, tường ngăn giữa các công đoạn là 

tường khung sắt lưới thép, hoặc tường ngăn xây gạch ở những vị trí cần thiết.  

+ Thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn Việt Nam.  

+ Mái lợp tôn với độ dốc 20%. 

(3). Nhà kho thành phẩm  

- Gồm 01 kho thành phẩm với diện tích là: 2.310 m2; 

- Số tầng: 01 tầng; 

- Kết cấu:  

+ Móng đơn bê tông cốt thép; có cột, kèo bằng thép hình.  

+ Tường ngoài được xây bằng gạch chịu lực, tường ngăn giữa các công đoạn là 

tường khung sắt lưới thép, hoặc tường ngăn xây gạch ở những vị trí cần thiết.  

+ Thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn Việt Nam.  

+ Mái lợp tôn với độ dốc 20%. 

 (4). Nhà ăn + nghỉ ca công nhân 

- Diện tích xây dựng: 300 m2; 

- Số tầng: 3 tầng; 

- Kết cấu: Khung khung bê tông cốt thép chịu lực. Móng bằng bê tông cốt thép trực 
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giao, tường xây gạch, sàn và mái lợp panel bê tông cốt thép. Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ 

được xây dựng bằng kính và khung gỗ. Thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

(5). Cổng, nhà bảo vệ: 

- Diện tích nhà bảo vệ: 10 m2 ; 

- Kết cấu: Bê tông cốt thép tường gạch trát vữa sơn nước ngoài nhà, mái bê tông cốt 

thép lát gạch chống nóng. Mái tôn độ dốc 1%.  

- Vị trí:  Đặt phía Đông Nam Dự án. 

 (6). Lán để xe 

- Gồm 02 lán để xe số 1 và lán để xe số 2 với tổng diện tích xây dựng: 354 m2; 

- Số tầng: 1 tầng; 

- Vị trí: Lán để xe số 1 lán để xe số 1 đặt phía đặt phía Tây Dự án, giáp Nhà ăn + nghỉ 

ca công nhân; lán để xe số 2 lán để xe số 1 đặt phía Đông Nam Dự án, cạnh nhà điều hành; 

- Kết cấu: Khung dựng bằng vì kèo thép, mái lợp tôn. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

(1). Hệ thống cấp nước  

Nguồn nước cấp cho nhà máy được lấy từ mạng cấp nước chung khu vực, nước sau 

khi qua đồng hồ sẽ tự chảy vào bể nước ngầm chứa nước cấp với dung tích 35 m3, vật liệu 

xây dựng: bê tông cốt thép) bằng đường ống dẫn nước D76 từ đường ống cấp nước của 

khu vực. Vị trí của bể nước ngầm được đặt phía Tây Dự án, dưới phòng bơm thuộc khu 

Lán để xe 1 của Dự án.  

* Sơ đồ cấp nước: 

- Ống cấp nước chung           (Bể chứa, trạm bơm)           Mạng cấp nước nhà máy. 

- Giải pháp cấp nước: Nước cấp được bơm từ bể nước ngầm qua phòng bơm gồm 2 

bơm q = 20m3/h, h = 25m (1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng), bơm cấp nước vào mạng 

lưới đường ống dẫn nước bằng ống nhựa chịu nhiệt PPR D76, D50, D40 đến các vị trí sử 

dụng (nhà vệ sinh, khu văn phòng,…). Hệ thống cấp nước được thiết kế theo nguyên tắc 

phân vùng riêng biệt đối với các cụm thiết bị của từng khu vệ sinh, ở đầu tuyến ống cấp 

nước bố trí các van cống để điều khiển đóng mở cách ly trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ 

nước hoặc vỡ mối nối ống. 

 (2). Sân, đường nội bộ, thảm cỏ, cây xanh, vườn hoa 

- Sân đường nội bộ: 

Sân đường nội bộ trong khu vực nhà máy sẽ được bê tông hoá đồng bộ với các công 

trình, nhà kho, đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá, nguyên liệu đối nội, đối ngoại cũng như 

việc đi lại trong nội bộ Dự án được thuận tiện, đồng thời tiết kiệm được chiều dài và diện 

tích đường giao thông. Đường giao thông nội bộ của Dự án có 2 loại đường: 
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+ Đường loại 1 là đường giao thông trung tâm khu vực Dự án có mặt cắt ngang 7,5m, 

mặt cắt lòng đường rộng 5,5m và vỉa hè rộng 2x2m. 

+ Đường loại 2 là đường nội bộ tiểu khu với mặt cắt ngang và mặt cắt lòng đường 

đều rộng 5,0m. 

- Thảm cỏ, cây xanh, vườn hoa: 

Hệ thống cây xanh được trồng dọc các đường giao thông, xung quanh Dự án. Vườn 

hoa được xây dựng xung quanh nhà làm việc, nhà ở, bãi đỗ xe. Thảm cỏ được trồng trên 

các phần bãi trống của Dự án theo thiết kế trồng cây, thảm cỏ. 

(3). Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng: 

- Nguồn điện: Điện phục vụ nhu cầu sản xuất của nhà máy được hợp đồng sử dụng 

với nguồn điện của thị xã Mỹ Hào, dự kiến nhu cầu sử dụng điện của nhà máy khoảng 

1.500KW/1 tháng. 

- Trạm biến áp của nhà máy được đặt tại góc phía Tây Nam Dự án, gần Khu Xử lý 

môi trường.  

- Cáp điện từ trạm biến áp tới tủ điện phân phối trong nhà máy sử dụng cáp ngầm hạ 

thế có lớp đai thép bảo vệ luồn trong ống nhựa xoắn D114, dày 7mm, chôn trực tiếp dưới 

đất dọc theo các vỉa hè.  

- Chiếu sáng ngoài nhà: Toàn bộ nhà máy được chiếu sáng bằng hệ thống đèn cao áp, 

thủy ngân treo trên đường nội bộ và tường nhà xưởng, văn phòng, đèn trụ cổng trên đầu 

cột (250W- 220V), Đèn áp trần, đường kính 200- 300mm (32W- 250V). 

 (4). Phương án phòng chống cháy nổ 

* Hệ thống cấp nước PCCC: 

- Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo các 

tiêu chuẩn TCVN 5760-1993, TCVN 2662-1995.  

- Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng quy phạm của ngành đảm bảo cho xe 

chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy. 

* Hệ thống chống sét 

Lắp đặt hệ thống chống sét sử dụng kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo (ESE) để bảo 

vệ chống sét nhà máy. Đặt 2 kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo trên mái của nhà xưởng 

sản xuất với bán kính bảo vệ của kim 90m. Hệ thống tiếp địa thu sét dùng cọc thép bọc 

đồng tiếp đất D16 dài 2.4m được chôn sâu 1m liên kết bằng dây tiếp địa đồng trần 70mm, 

dây thu sét sử dụng dây đồng trần 70mm.  

* Hệ thống nối đất an toàn 

Hệ thống nối đất an toàn được thiết kế độc lập với các hệ thống nối đất khác. Điện trở 

của hệ thống nối đất an toàn phải đảm bảo không vượt quá 4 và phải đảm bảo kích thước 
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an toàn đến công trình và các hệ thống nối đất khác. 

(5). Hệ thống thông gió điều hoà không khí 

* Hệ thống điều hoà không khí: 

Tại các khu vực nhà văn phòng, xưởng sản xuất đều được thiết kế hệ thống điều hoà 

và thông gió để tạo điều kiện môi trường tốt nhất cho cán bộ công nhân làm việc. Điều hoà 

lắp đặt cho công trình dùng các loại như: lắp tường, treo trần. 

* Hệ thống thông gió: 

Hệ thống thông gió dùng các quạt lắp trên tường và lắp trên trần (phụ thuộc vào kết 

cấu của toà nhà) để đảm bảo thay đổi không khí trong phòng. Dựa trên các dữ liệu trên, hệ 

thống thông gió và điều hoà không khí của công trình được tính toán công suất và số lượng 

đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật. 

5.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

(1). Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy như sau:  

+ Nước mái thoát bằng đường ống UPVC D200, L= 100m, đưa vào các hố ga. 

+ Nước mưa bề mặt nhà xưởng sản xuất, kho thành phẩm, lán để xe, nhà ăn ca và nhà 

điều hành bố trí hệ thống cống thoát nước mưa quanh nhà xưởng (rãnh xây gạch B400, độ 

dốc i= 0,25%, chiều dài L= 600m; cống tròn BTCT D400, độ dốc i= 0,2%, chiều dài L= 

260m).  

+ Dọc các rãnh thoát nước mưa định kỳ có các song chắn rác, hố ga thu nước và lắng 

cặn, nước mưa sau đó thoát ra mương thoát nước chung của khu vực. Tổng số lượng hố ga 

thoát nước mưa của nhà máy là: 30 hố ga, kích thước Dài x rộng x cao = 0,6 x 0,6 x 0,8m.   

+ Nước mưa khu vực nhà máy thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu tại phía 

Đông Nam Dự án, tọa độ điểm xả dự kiến X= 2.312.579; Y= 559.931 (theo hệ tọa độ VN 

2000 kinh chiếu trục 105o30’, múi chiếu 30). 

(2). Hệ thống thoát nước thải 

+ Nước thải sinh hoạt tại nhà máy được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, Công 

ty dự kiến sẽ xây dựng 03 bể tự hoại bố trí tại 03 vị trí của Dự án với kích thước cụ thể như 

sau: 01 bể khu vực nhà điều hành thể tích 5m3, 01 bể khu vực nhà xưởng sản xuất thể tích 

5m3 và 01 bể khu vực nhà ăn + nghỉ ca nhân viên thể tích là 6m3; đường ống thu gom 

D200, độ dốc i=0,5%, tổng chiều dài đường ống uPVC thu gom nước thải sinh hoạt ra hệ 

thống xử lý L= 248m. Đối với chiều dài đường ống uPVC D200 thoát nước sau xử lý là 

262m. 

+ Nước thải bếp ăn được thu gom hệ thống đường ống uPVC D200, L=26m sau đó 

đưa vào bể tách dầu mỡ có thể tích 0,25 m3 . 
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- Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → bể tách dầu, mỡ/bể tự hoại → trạm xử lý 

nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm → nước thải sau xử lý → mương thoát nước chung 

phía Đông Dự án.   

- Công nghệ xử lý: nước thải sinh hoạt đã được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu, mỡ/ bể tự 

hoại → bể điều hòa → bể hiếu khí 01→ bể thiếu khí → bể hiếu khí 02 → bể lắng → bể 

trung gian → cột lọc áp lực → bể khử trùng → nước thải sau xử lý (QCĐP 01:2019/HY; 

K=1,2; KHY=0,85)  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án được thu gom đưa vào hệ thống 

xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm, xử lý đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY - Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. (Khy= 0,85; K= 1,2) trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận là mương thoát nước chung nằm về phía Đông Dự án.   

Vị trí đặt Trạm xử lý nước thải: phía Tây Nam nhà máy, bể được xây bằng BTCT.  

Vị trí xả thải nước thải sinh hoạt dự kiến: vị trí điểm thoát nước dự kiến tại phía Đông 

Nam Dự án, tọa độ điểm xả dự kiến X= 2.312.582; Y= 559.959 (theo hệ tọa độ VN 2000 

kinh chiếu trục 105o30’, múi chiếu 30). 

 

Hình 1. 7. Vị trí điểm xả nước mưa, nước thải của Dự án 

(3).  Hệ thống xử lý khí thải    

- Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để giảm thiểu tác động khí thải phát sinh tại khu vực 

xưởng in bằng hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý: Chụp hút  đường ống  quạt hút tổng  tháp hấp phụ  

ống thải đảm bảo đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 (4).  Kho chứa chất thải rắn   

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt được thu gom vào 4 thùng chứa dung tích 120 lít có nắp đậy tại 

các khu vực phát sinh; bố trí kho tập kết diện tích 10 m2 để lưu chứa, hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định. 

b. Chất thải rắn công nghiệp 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom vào thùng rác dung tích 100 lít 

(05 thùng) và 240 lít (02 thùng) sau đó đưa về kho chứa diện tích 10 m2, hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định.  

c. Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải nguy hại thu gom vào 05 thùng dung tích 100 L và bố trí kho lưu chứa có 

diện tích 10 m2 chứa CTNH hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo 

quy định.  

5.3. Biện pháp tổ chức thi công 

Dự án được thực hiện tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, diện tích 

đất sử dụng của Dự án là 20.000 m2. Giai đoạn thi công, xây dựng Dự án bao gồm giải 

phóng mặt bằng, xây dựng các công trình và lắp đặt máy móc, được thể hiện qua sơ đồ 

minh hoạ sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác 

thi công, 

xây dựng 

San lấp mặt bằng 

Vận chuyển nguyên, 

vật liệu 

Thi công xây dựng các 

hạng mục và lắp đặt 

máy móc, thiết bị 

 

Đối tượng chịu tác động 

chính: 

- Các hộ dân, cơ sở kinh 

doanh, sản xuất gần khu 

vực Dự án. 

- Công nhân lao động. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật của khu vực thực 

hiện Dự án. 

- Môi trường đất, nước, 

không khí khu vực Dự án 

CTR, CTNH, 

NT 

Bụi, tiếng 

ồn, độ rung 

Bụi, tiếng ồn, 

độ rung 

Bụi, tiếng ồn, 

độ rung 

CTR, CTNH, 

nước thải 
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Hình 1. 8. Sơ đồ quy trình và đánh giá tác động giai đoạn thi công xây dựng  

- Các hạng mục thực hiện:  

+ Thi công san nền; 

+ Vận chuyển vật liệu xây dựng; 

+ Xây dựng nền móng, đóng cọc, lắp đặt khung, mái; 

+ Xây dựng các công trình phụ trợ; 

+ Lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất; 

+ Sau khi xây dựng xong các hạng mục công trình, máy móc thiết bị được vận 

chuyển đến và lắp đặt vào các vị trí đã thiết kế; 

+ Đấu nối điện, nước và các hệ thống phụ trợ như PCCC, thông gió, chống sét… 

(1). Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và phương thức vận chuyển 

a. Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị 

- Vật liệu xây dựng: xi măng, cát, đá, sỏi,… sẽ được mua tại địa phương.  

- Cốt thép, gỗ cốp pha, mua địa phương.  

- Kết cấu thép các loại: mua trong nước.  

b. Phương thức vận chuyển 

- Vận chuyển vật liệu: Vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép vận chuyển bằng xe 

12 tấn bốc dỡ bằng thủ công: cát, đá, sỏi,... vận chuyển từ các đơn vị cung cấp đến khu vực 

thi công Dự án.  

- Tổ chức nhân công: Quá trình thi công xây dựng Dự án cần khoảng 50 lao động.  

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 26 ngày/tháng, làm việc 1 ca/ngày. 

 (2).  Bố trí các công trình phụ trợ giai đoạn thi công xây dựng 

Trong thời gian thi công xây dựng Dự án, chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu thi 

công triển khai, quản lý công trường. Chủ Dự án không xây dựng lán trại công nhân, chỉ 

xây dựng khu nhà điều hành và lán trại tạm nghỉ ngơi trong ngày cho cán bộ công nhân 

làm việc tại Dự án. Chủ Dự án sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động sẵn có tại địa phương, tối ưu 

hóa chi phí, do lao động tại địa phương có thể tự túc ăn, nghỉ tại gia đình, tiết kiệm được 

tiền thuê trọ và bố trí chỗ ăn ở. Hàng ngày, công nhân chỉ tới làm việc, không ăn uống, ngủ 

nghỉ tại công trường.  

- Lán trại tạm: Khu lán trại tạm được bố trí trong khuôn viên khu đất xây dựng Dự 

án, gần cổng ra vào phía Đông Nam Dự án, diện tích lán trại tạm 80 m2. 

- Bãi để cấu kiện: Vị trí bãi để cấu kiện được bố trí tại góc phía Tây Dự án, để tập 

kết nguyên vật liệu thi công Dự án như: bê tông, cát, đá,... Bãi tập kết được dựng tôn, che 

chắn bằng xi măng để tránh phát tán lượng bụi ra xung quanh, diện tích 100 m2. 
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- Kho để vật liệu xây dựng (hở): diện tích 80 m2 bố trí tại góc phía Tây Dự án, kho 

dùng chứa các máy móc, dụng cụ, vật liệu xây dựng của Dự án.  

- Kho chứa chất thải nguy hại: Kho chứa CTNH được bố trí trong khuôn viên khu 

vực Dự án, cạnh kho vật tư, diện tích 10 m2. Kho có tường bao, mái che, nền chống thấm, 

gờ chống tràn, biển báo; trong kho bố trí 5 thùng chứa kín 60L để chứa CTNH. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị 05 thùng chứa rác bằng kim loại, có nắp đậy có 

thể tích 50 - 100 lít/thùng, để chứa rác tại khu vực kho bãi, lán trại tạm của công nhân. 

- Chất thải rắn xây dựng: Các loại chất thải không thể tận dụng như đất, đá, gạch vỡ 

được chủ Dự án tập kết tạm thời tại góc phía Đông công trường sau đó thuê đơn vị chức 

năng vận chuyển theo quy định và đảm bảo không gây cản trở giao thông trên công trường. 

- Nhà vệ sinh di động: Chủ đầu tư sẽ bố trí 02 nhà vệ sinh di động dung tích 500L 

đặt tại khu vực lán trại để thu gom lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 

công nhân làm việc tại công trường, trông coi nguyên vật liệu. 

(3). Điện nước thi công 

-  Điện thi công: Lượng tiêu thụ điện ước tính khoảng 1.200 kWh/tháng. Nguồn 

cung cấp điện: Điện năng cung cấp cho hoạt động của Dự án được lấy từ Hệ thống điện 

lưới sử dụng chung của phường Dị Sử.  

-  Nguồn cấp nước: Nước cấp từ nguồn cấp nước sạch của thị xã Mỹ Hào. 

(4). Biện pháp công nghệ, kỹ thuật thi công công trình 

a. Thi công san nền 

* Giải pháp thiết kế: 

Tận dụng địa hình tự nhiên, không đào đắp địa hình tự nhiên quá lớn, tận dụng các cơ 

sở hiện trạng.  

 - Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt 

tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan khu vực.  

 - Thiết kế san nền tuân thủ theo các cao độ khống chế của các tim trục đường, độ 

dốc, hướng dốc của khu vực, kết hợp với việc xem xét các cao độ hiện trạng các tuyến 

đường để đảm bảo việc tôn nền đảm bảo tiêu thoát nước và không gây ảnh hưởng tới khu 

vực xung quanh.  

- Khoanh vùng các khu vực tiến hành san lấp, thiết kế đường đồng mức trong lô với 

độ dốc tối thiểu 0,3% đảm bảo các lô đất có thể tự thoát nước mặt, đảm bảo tính mỹ quan 

cảnh quan trong lô đất, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng công trình  

 - Các tuyến giao thông thiết kế đường đồng mức với độ dốc theo đường giao thông.  

 - Hướng dốc chung của toàn bộ khu vực theo hướng dốc từ phía Tây sang phía Đông 

rồi thoát vào mương thoát nước chung của khu vực nằm về phía Đông Dự án.  
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-  Cao độ san nền lớn nhất + 5,1 m.  

-  Cao độ san nền nhỏ nhất + 4,5 m.  

* Tiêu chuẩn kỹ thuật:  

+ Độ dốc nền xây dựng trong các lô i= 0,2% đến 1,69%, hướng dốc dần về phía 

đường giao thông và hệ thống thoát nước. 

+ Đường giao thông được thiết kế mới đảm bảo: 

Độ dốc dọc đường lớn nhất:   i=1,69%. 

Độ dốc dọc đường nhỏ nhất:  i=0,3%. 

Độ dốc ngang đường:   i=2,0%. Độ dốc vỉa hè i=0,15% 

Chiều cao bó vỉa:   0,2m. 

+ Đắp nền mặt đường giao thông đạt hệ số đầm nén K=0,95 

+ Khi san lấp đảm bảo nền xây dựng các lô đất ở có hệ số đầm nén K=0,9. Nền đắp 

bằng đất, tại vị trí các vị trí đắp taluy sử dụng đắp đất thành bờ chắn. 

Ở vị trí thi công đắp: Lên ga cắm cọc, định vị giới hạn thi công khu vực thi công. 

Trước khi sử dụng đất đắp cần phải kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp: Thành 

phần hạt, CBR, độ ẩm tốt nhất, max… 

Trước khi thi công đồng loạt tiến hành thi công thử trên một đoạn dài 50 -70m nhằm 

xác định chiều dày lớp lu, công lu lèn và trình tự lu lèn hợp lý để đạt độ chặt yêu cầu. 

Dùng máy ủi san vật liệu đắp thành từng lớp trên toàn bộ diện tích cần đắp và đầm lèn sơ 

bộ.  

Đầm lèn lớp đất đã san bằng lu với số lượt lu phụ thuộc vào kết quả đoạn thí điểm tại 

hiện trường. Kiểm tra độ chặt của lớp đắp đã đầm dưới sự giám sát của kỹ sư tư vấn nếu 

đạt yêu cầu k=0,90 độ chặt tiêu chuẩn được xác định theo phương pháp rót cát mới tiến 

hành đắp lớp sau cũng theo tuần tự trên. 

Theo tính toán khối lượng đất đắp Dự án nâng cos cao độ Dự án lên khoảng 1,2m là 

24.000 m3. 

Vị trí lấy đất san nền: Chủ Dự án cam kết sẽ ký hợp đồng cung cấp đất san nền tại các 

mỏ khai thác đất được cấp phép khai thác đất theo đúng các quy định của pháp luật tại các 

huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với bán kính vận chuyển trong vòng 30 km.  

c. Biện pháp thi công xây dựng nhà xưởng 

- Gia công cốt thép sử dụng bằng máy cắt, uốn... Trước và trong quá trình gia công 

lắp dựng cần phải lưu ý kiểm tra các yếu tố sau: 

+ Vệ sinh thép sạch sẽ; 

+ Vị trí, kích thước, chủng loại thép đúng thiết kế; 
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+ Liên kết hàn, buộc đảm bảo đúng kỹ thuật; 

- Cốp pha sử dụng tại công trình được ghép bằng cốp pha thép định hình có kết hợp 

hệ thống gỗ chống, thanh văng, thanh chống phình đảm bảo độ chắc chắn, chặt khít của 

cốp pha trong quá trình đổ bê tông. 

d. Công tác đổ bê tông, xây tường, lắp dựng xà gồ, mái tôn 

Việc san rải bê tông được tiến hành bằng máy móc, đảm bảo phân phối đều cốt liệu 

trong hỗn hợp vữa bê tông. Bê tông được bảo dưỡng bằng bao tải đay phủ bề mặt và phun 

nước giữ độ ẩm. Kiểm tra chất lượng bê tông: trong quá trình đổ bê tông, nhà thầu sẽ làm 

công tác đúc mẫu thử cường độ nén của bê tông.  

Công tác xây tường tiến hành thi công ngay sau khi tháo dỡ giàn giáo cốp pha phần 

móng, dầm, giằng của hạng mục. Quá trình xây được căng dây hai mặt đảm bảo độ thẳng, 

phẳng của tường. Mạch xây phải được miết bảo đảm độ chắc. 

Công tác gia công xà gồ thép được tiến hành ngay tại hiện trường do tổ thợ sắt, hàn 

của công trường đảm nhận. Sau khi lắp dựng xà gồ ta tiến hành lợp mái. 

e. Công tác hoàn thiện 

 Công tác trát: Trước khi trát phải vệ sinh sạch, tưới nước ẩm bề mặt kết cấu, kiểm 

tra lại bề mặt của kết cấu, nếu không đủ độ nhám để bám dính, phải tạo nhám và trát thử 

vài vị trí để xác định độ kết dính cần thiết.  

Công tác lát: Kiểm tra lại cốt mặt nền, độ dốc theo chỉ định của thiết kế trước khi lát 

nền. Lát nền phải thực hiện từ trong nhà ra ngoài cửa, lát từ xa đến gần. Gạch lát phải được 

phết đầy vữa, để không bị tình trạng rộp. Phần tiếp giáp giữa các mạch lát và chân tường 

phải chèn đầy vữa xi măng. 

Công tác lắp đặt điện nước, chống sét: Công tác lắp đặt điện, nước tuân thủ đầy đủ 

yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Thực hiện chủ yếu bằng thủ công, kết hợp với các 

loại máy chuyên dụng. 

Công tác sơn: Công tác sơn cho các công trình xây dựng, đảm bảo sơn đủ lớp, một 

nước lót hai nước phủ, khu vực cần bả matit thực hiện theo hồ sơ thiết kế. 

g. Biện pháp thi công đường giao thông  

- Thi công nền đường:  

+ Đào cát khuôn đường, khuôn hè; đắp cát nền đường, nền hè; 

+ Sử dụng máy lu để đầm nén nền đường; 

+ Xác định phạm vi tầng đệm cát và phạm vi rải vải địa kỹ thuật.; 

+ Tiến hành rải vải địa kỹ thuật ngăn cách giữa lớp đất yếu và lớp đất phía trên. 

- Thi công hạ ngầm hệ thống các đường dây cáp điện, thông tin viễn thông hiện có, 

đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. 
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h. Biện pháp thi công hệ thống cấp nước 

- Đào đất bằng máy đào và thủ công đến độ sâu thiết kế sau đó tiến hành lắp đặt 

đường ống, lấp cát theo hồ sơ thiết kế và dùng đầm cóc đầm chặt đến độ chặt thiết kế, thử 

áp, kiểm tra các mối nối, hoàn trả mặt phủ theo thiết kế, cuối cùng dọn vệ sinh mặt bằng. 

- Lắp đặt ống: ống từ kho vận chuyển đến vị trí thi công, ống được rải dọc theo tuyến 

chuẩn bị lắp đặt, dùng nhân lực hạ ống vào vị trí lắp đặt bằng thủ công, sau đó mới tiến 

hành nối ống. 

- Kiểm tra độ kín của ống sau lắp đặt: sau mỗi đoạn dùng máy bơm thử áp lực và 

đồng hồ đo áp lực để kiểm tra độ kín của đoạn ống (áp lực thử độ kín của ống 6kg/cm2). 

- Lấp đất hoàn thiện mặt phủ: Đất được lấp bằng thủ công, đầm bằng đầm cóc, đầm 

bàn hoàn thiện đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. 

i. Thi công hệ thống thoát nước mưa 

- Đào cống bằng máy đào 1,25m3 và máy ủi 110CV, đào bằng thủ công và cơ giới; 

- Đệm lớp đệm đáy cống, đầm chặt bằng máy đầm cóc, K = 0,95;  

- Tận dụng đất đào, đắp đất mang cống thi công bằng đầm cóc, độ chặt K= 0,95;  

- Thi công xây dựng các hố ga thăm, khớp nối các tuyến cống thoát nước mưa, Ga thu 

ga thăm cấu tạo bằng bê tông cốt thép, nắp ga thăm và tấm thu nước. Thành ga giếng và cổ 

ga giếng đổ tại chỗ, tấm đan và đáy ga giếng đúc sẵn.  

k. Thi công hệ thống thoát nước thải 

- Đào ống đặt đường ống có mở mái taluy bằng thủ công, đắp cát móng đường cống 

bằng cát đắp;  

- Lắp đặt ống thoát nước thải, nối bằng vành đai, bằng cần trục bánh hơi 6T;  

- Lắp đặt đế cống BTCT đúc sẵn, đắp đất nền móng công trình bằng đất tận dụng;  

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

5.4.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

- Tiến độ thực hiện Dự án cụ thể như sau: 

+ Hoàn thành hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án: tháng 12/2022; 

+ Thi công xây dựng Dự án, lắp đặt máy móc, thiết bị: tháng 1/2023 - tháng 11/2023. 

+ Chính thức đi vào hoạt động: Tháng 12/2023.  

- Thời hạn hoạt động Dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày 08/01/2016. 

5.4.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng). 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 20.000.000.000 đồng, chiếm 40% tổng vốn đầu tư. Nhà 

đầu tư đã góp đủ. 
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- Vốn vay tổ chức tín dụng: 30.000.000.000 đồng, chiếm 60% tổng vốn đầu tư. Nhà 

đầu tư thực hiện vay từ các tổ chức tín dụng trong vòng 22 tháng kể từ ngày Dự án được 

cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh. 

5.4.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

a. Chế độ làm việc 

- Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng. 

- Số ca làm việc: 02 ca/ngày. 

- Số giờ làm việc: 08 giờ/1 ca. 

b. Nhu cầu lao động 

- Trong giai đoạn xây dựng: Số lao động tối đa trên công trường là 50 người, ưu tiên 

lao động tại địa phương. 

- Trong giai đoạn hoạt động của nhà máy: Số lao động làm việc tại nhà máy là 

100 người. 

c. Tổ chức quản lý 

Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp gồm: Hội đồng thành viên, tổng giám đốc, kiểm 

soát viên và các phòng chức năng. Mô hình tổ chức của Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Mô hình tổ chức của nhà máy  

Việc quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường Dự án: Thành lập bộ phận An 

toàn, kỹ thuật, môi trường chịu trách nhiệm thực hiện, vận hành thường xuyên các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án. Tổng số cán bộ thuộc tổ kỹ thuật an toàn là 

4 người, trong đó có ít nhất 01 cán bộ có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành về An toàn 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án được thực hiện trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do 

Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên làm chủ Dự án phù hợp với các quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất như sau:  

- Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 17/4/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

- Quyết định số 03/2020 ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban 

hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên; 

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc ban hành Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024. 

- Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng 

đất năm 2018 của thị xã Mỹ Hào. 

- Công văn số 3452/UBND-KT2 ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc 

chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Nhựa An Lập Hưng Yên nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. 

Dự án khi đi vào hoạt động thực hiện sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật như linh 

kiện, vỏ nhựa điện thoại di động; phụ tùng, chi tiết nhựa của xe máy bi, bánh rang, hộp số, 

các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động) và khuôn mẫu ngành nhựa (sản xuất từ hạt 

nhựa nguyên sinh) với công suất 70 triệu sản phẩm/ năm; cho thuê nhà xưởng, kho bãi: 

8.000 m2. Dự án góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất sản phẩm từ hạt nhựa nguyên sinh 

của địa phương, đáp ứng nhu cầu của thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và 

tăng doanh thu cho Công ty và giải quyết việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu 

ngân sách cho địa phương. 

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

* Đối với nước thải: Nước thải của Dự án chủ yếu là nước sinh hoạt của công nhân 

làm việc tại Dự án, nếu nước thải không được xử lý khi thải ra môi trường sẽ góp phần gây 

ô nhiễm môi trường cho nước mặt. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   34 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

- Trong giai đoạn xây dựng Dự án: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: chủ Dự án bố trí 02 nhà vệ sinh di động dung tích 500L, 

hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển và xử lý khi đầy bể, không xả thải 

ra môi trường. 

+ Đối với nước thải từ hoạt động xây dựng 01 hố lắng dung tích khoảng 03 m3/hố để thu 

gom, lắng lọc toàn bộ nước thải từ hoạt động rửa bánh xe. Nước thải sau khi lắng, lọc được tái 

sử dụng vào mục đích rửa bánh xe, làm ẩm nguyên vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận 

chuyển, tưới nước dập bụi trên công trường thi công.  

Vì vậy, giai đoạn này không phát sinh nước thải ra môi trường nguồn tiếp nhận nước 

thải của Dự án. 

- Trong giai đoạn vận hành Dự án 

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 

m3/ngày.đêm.  

+ Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → bể tách dầu, mỡ/bể tự hoại → trạm xử lý 

nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm → nước thải sau xử lý → mương thoát nước chung 

nằm về phía Đông Dự án.   

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án được thu gom đưa vào hệ thống 

xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm, xử lý đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY - Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. (Khy= 0,85; K= 1,2) trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận là mương thoát nước chung nằm về phía Đông Dự án.   

Nước thải của Công ty sau khi đổ ra mương thoát nước chung của khu vực sẽ chảy ra 

nhánh sông của sông Bắc Hưng Hải. Đây là thủy vực có vai trò quan trọng trong việc cung 

cấp nước cho nông nghiệp của khu vực. Khoảng cách từ Dự án tới sông Bắc Hưng Hải 

khoảng 3,8 km.  

* Đối với khí thải: khí thải tại khu vực xưởng in chủ Dự án tiến hành đầu tư xây 

dựng hệ thống thu gom, xử lý khí thải tại khu vực xưởng in bằng hệ thống tháp hấp thụ 

bằng than hoạt tính. 

- Quy trình xử lý: Khí thải → đường ống thu gom → hệ thống xử lý khí thải công suất 

quạt 11.000 m3/giờ → ống khói thải ra môi trường sau hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt 

cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ.  

- Công nghệ xử lý: Chụp hút → đường ống → quạt hút tổng → tháp hấp phụ bằng 

than hoạt tính → Ống thải (đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT).  
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CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

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

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường  

Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý bao gồm hiện trạng môi 

trường đất, môi trường nước và môi trường không khí sẽ được đánh giá dựa vào các số liệu 

quan trắc và lấy mẫu do chủ Dự án phối hợp cùng đơn vị quan trắc và phân tích môi trường 

thực hiện trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

Qua số liệu quan trắc và phân tích hiện trạng môi trường thực hiện ngày 10/01/2022 

(chi tiết tại Bảng 3.2; Bảng 3.3; Bảng 3.4) cho thấy: các thông số chất lượng của các thành 

phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi Dự án vẫn nằm trong giới hạn cho 

phép của quy chuẩn và vẫn còn khả năng chịu tải, qua đó cho thấy chất lượng môi trường 

khu vực Dự án tương đối tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Khu vực Dự án có hệ sinh thái mang tính chất hệ sinh thái nông nghiệp, thực vật phân 

bố ở đây còn có các loài cỏ dại, cây bụi. 

Đi kèm với hệ sinh thái đồng ruộng, các loài động vật như chuột, cá, cua, ốc, ếch, 

tôm, chim,… và côn trùng như gián, ruồi, muỗi, sâu, bọ, giun,…Không có loài nào thuộc 

loài quý hiếm cần bảo vệ được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài ra, xung quanh khu vực 

Dự án có một số loài thuộc sinh cảnh khu dân cư gồm các loài gia cầm như gà, vịt; gia súc 

như trâu, bò, chó... được nuôi rất phổ biến và một số loài thường tìm thức ăn trong những 

vùng lân cận khu dân cư chủ yếu như các loài trong nhóm chuột.  

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

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ giai đoạn hoạt động của Dự án được xử lý sơ bộ qua 

bể tự hoại/bể tách dầu sau đó được thu gom đưa vào hệ thống xử lý nước thải công suất 10 

m3/ngày.đêm, xử lý đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải sinh hoạt (Khy= 0,85; K= 1,2) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là mương thoát 

nước chung nằm về phía Đông Dự án.   

Nước thải của Công ty sau khi đổ ra mương thoát nước chung của khu vực sẽ chảy 

nguồn tiếp nhận là sông Bắc Hưng Hải. Đây là thủy vực có vai trò quan trọng trong việc 

cung cấp nước cho nông nghiệp của khu vực. Khoảng cách từ Dự án tới sông Bắc Hưng 

Hải khoảng 3,8 km.  

* Sông Bắc Hưng Hải: 

Sông Bắc Hưng Hải bắt nguồn từ Sông Hồng tại cống Xuân Quan, chảy qua 3 tỉnh 

Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh. Lưu lượng nước trên sông ước tính 30 m3/s. Từ hệ 
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thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải chảy vào 5 con sông nội đồng với tổng chiều dài là 72km, 

diện tích 5.200ha, điều tiết 1,03 tỷ m3 nước/năm phục vụ tưới tiêu, đảm bảo mạng lưới 

thuỷ lợi của tỉnh Hưng Yên. Mực nước của hệ thống sông Bắc Hưng Hải tại trạm thuỷ văn 

Lực Điền cho thấy: 

- Báo động cấp 1 mực nước ở cao độ <+2,0m. 

- Báo động cấp II mực nước ở cao độ <+2,5m. 

- Báo động cấp III mực nước ở cao độ <+3,0m. 

Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên trên hệ thống 

sông Bắc Hưng Hải năm 2019, mức độ ô nhiễm nguồn nước tại hệ thống thủy lợi Bắc 

Hưng Hải ngày một gia tăng và không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1). Trong đó, hàm lượng nhiều chất 

không đạt như: tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) cao hơn từ 1 đến hơn 6 lần; các chất 

ô nhiễm đều vượt ở mức cao như: COD và BOD5 cao hơn từ 1 đến hơn 9 lần, PO4
3- vượt từ 

1 đề gần 6 lần, Coliform vượt từ 1 trên 2 lần lần. Ngoài ra, một số mẫu phân tích phát hiện 

dầu mỡ và một số kim loại nặng gồm, thủy ngân, asen đều có chỉ tiêu ô nhiễm vượt từ 1,2 - 

2 lần. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sông Bắc Hưng Hải phải tiếp nhận nhiều 

nguồn nước thải chưa qua xử lý của một số khu công nghiệp thuộc địa phận thành phố Hà 

Nội như: Khu công nghiệp Gia Lâm, Khu công nghiệp Sài Đồng đổ ra sông Cầu Bây rồi 

qua cống Xuân Thụy. Tại Hưng Yên, hệ thống sông Bắc Hưng Hải tiếp nhận nước thải 

sinh hoạt, công nghiệp và nước thải làng nghề qua sông Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; rồi 

nước thải công nghiệp, sinh hoạt qua sông Cầu Lường trên địa bàn huyện Mỹ Hào, sông 

Điện Biên qua huyện Yên Mỹ... Sông Bắc Hưng Hải còn phải tiếp nhận nguồn nước đã bị 

ô nhiễm từ các sông khác trong khu vực, như: Sông Cầu Bây, Hà Nội; nước từ các nhánh 

sông Bần Vũ Xá, kênh Đình Dù và kênh Trần Thành Ngọ của tỉnh Hưng Yên, sông Sặt và 

sông Cửu An của tỉnh Hải Dương,... 

Sông Bắc Hưng Hải chạy qua ranh Nam thị xã tại xã Ngọc Lâm, Hưng Long. Đoạn 

qua thị xã có chiều dài 6km; chiều rộng 70÷100m, lưu lượng 75¸105m/s, mực nước sông 

được điều tiết và kiểm soát trung bình +2,0m, vào mùa mưa có thể lên tới +4,2m. 

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

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực triển khai Dự án cũng như để có cơ sở 

đánh giá toàn diện và dự báo được các tác động môi trường trong quá trình xây dựng các 

công trình của Dự án cũng như trong quá trình Dự án đi vào hoạt động, chủ Dự án cùng 

đơn vị tư vấn đã tiến hành đo đạc lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường vật lý 

tại khu vực Dự án, việc lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm được thực hiện đúng 

theo các Tiêu chuẩn Việt Nam.  
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Thời gian lấy mẫu: Mẫu hiện trạng môi trường được lấy vào ngày 10/01/2022. 

Vị trí lấy mẫu:  

Bảng 3. 1. Vị trí lấy mẫu 

Stt 
Ký 

hiệu 
Vị trí 

Tọa độ 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105º30’, múi chiếu 3º) 

X Y 

A Mẫu không khí   

1 K1 Mẫu không khí vị trí góc phía Bắc Dự án 2.312.619 559.905 

2 K2 Mẫu không khí vị trí góc phía Tây Dự án 2.312.532 559.754 

3 K3 Mẫu không khí vị trí góc phía Nam Dự án 2.312.523 559.879 

B Mẫu nước mặt   

1 NM1 

Mẫu nước mặt lấy tại vị trí mương thoát 

nước phía Đông Bắc giáp khu đất thực 

hiện Dự án 

2.312.566 559.955 

2 NM2 
Mẫu nước mặt lấy tại vị trí mương nội 

đồng phía Đông khu đất thực hiện Dự án 
2.312.532 560.009 

C Mẫu đất   

1 Đ1 Mẫu đất vị trí góc phía Bắc Dự án 2.312.622 559.912 

2 Đ2 Mẫu đất vị trí góc phía Tây Dự án 2.312.542 559.765 

3 Đ3 Mẫu đất vị trí góc phía Nam Dự án 2.312.519 559.880 
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Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường được thể hiện tại hình sau:  

 

Hình 3.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu 
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3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án được so sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Kết quả đo đạc và phân tích các chỉ tiêu 

môi trường không khí khu vực Dự án được trình bày như trong bảng sau: 

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả ngày 10/01/2022 Phương pháp thử 

nghiệm 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT K1 K2 K3 

1.  Nhiệt độ oC 17,8 17,3 17,5 QCVN 

46:2012/BTNMT 

- 

2.  Độ ẩm % 70,2 71,8 70,7 - 

3.  Tiếng ồn dB 62,4 59,1 61,7 TCVN 7878-2:2010 70(1) 

4.  Độ rung dB 43 45 42 TCVN 6963:2001 70(2) 

5.  
Bụi lơ 

lửng 
µg/m3 115 101 134 TCVN 5067:1995 300 

6.  CO µg/m3 <4.060 <4.060 <4.060 SOP.PT.KXQ.03 30.000 

7.  NO2
 µg/m3 40 18 27 TCVN 6137:2009 200 

8.  SO2
 µg/m3 54 39 48 TCVN 5971:1995 350 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ K1: Mẫu không khí góc phía Bắc Dự án; 

+ K2: Mẫu không khí vị trí trong khu đất Dự án; 

+ K3: Mẫu không khí vị trí góc phía Nam Dự án; 

- Quy chuẩn so sánh: 

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

+ (2) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh (trung bình 1h); 

Nhận xét: Từ bảng kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường không khí khu đất 

thực hiện Dự án tại bảng trên cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Qua đó cho thấy chất lượng môi trường 

không khí khu vực Dự án tương đối tốt.  

3.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước  

Hiện trạng chất lượng nước mặt trong khu vực Dự án được so sánh với Quy chuẩn 
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kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Kết quả phân 

tích chất lượng nước mặt được trình bày như trong bảng sau: 

Bảng 3. 3. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả ngày 

10/01/2022 
Phương pháp thử 

QCVN 

08-MT:2015/ 

BTNMT 

(Cột B1) 
NM1 NM2 

1 pH - 7,39 7,45 TCVN 6492:2011 5,5 - 9 

2 DO mg/L 5,0 5,3 TCVN 7325:2004 ≥ 4 

3 COD mg/L 23 26 SMEWW5220C:2017 30 

4 BOD5 mg/L 9,0 9,5 TCVN 6001-1:2008 15 

5 NH4
+ mg/L 0,07 0,04 TCVN 6179-1:1996 0,9 

6 TSS mg/L 28 37 TCVN 6625:2000 50 

7 NO2
-_N mg/L <0,003 <0,003 TCVN 6178:1996 0,05 

8 NO3
-_N mg/L 0,38 0,11 TCVN 6180:1996 10 

9 PO4
3- mg/L <0,02 <0,02 TCVN 6202:2008 0,05 

10 Mn mg/L <0,021 <0,021 SMEWW3500Mn.B:2017 0,5 

11 Fe mg/L 0,43 0,64 TCVN 6177:1996 1,5 

12 Cl- mg/L 19,4 24,7 TCVN 6194:1996 350 

13 F- mg/L 0,15 0,069 
SMEWW 4500-F-

.B&D:2012 
1,5 

14 
Tổng 

Dầu, mỡ 
mg/L <0,3 <0,3 SMEWW5520.B:2017 1 

15 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
3.600 3.000 TCVN 6187-2:1996 7.500 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NM1: Mẫu nước mặt lấy tại vị trí mương thoát nước phía Đông Bắc giáp khu đất 

thực hiện Dự án; 

+ NM2: Mẫu nước mặt lấy tại vị trí mương nội đồng phía Đông khu đất thực hiện Dự 

án; 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
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chất lượng nước mặt, Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử 

dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; 

- Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường nước mặt khu vực Dự 

án còn tương đối tốt, không có dấu hiệu ô nhiễm, hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (cột B1).  

3.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

Hiện trạng chất lượng đất trong khu vực Dự án được so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng đất QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Kết quả phân tích chất lượng đất 

được trình bày như trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng đất 

TT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả ngày 10/01/2022 
Phương pháp thử nghiệm 

QCVN 

03-MT:2015/ 

BTNMT Đ1 Đ2 Đ3 

1.  Zn mg/kg 63,4 57,2 74,9 
US EPA Method 3050B+ 

SMEWW 3111B:2017 
200 

2.  Cd mg/kg <0,16 <0,16 <0,16 
US EPA Method 3050B+ 

SMEWW 3113B:2017 
2 

3.  As mg/kg <0,8 <0,8 <0,8 
US EPA Method 3050B+ 

SMEWW 3113B:2017 
15 

4.  Pb mg/kg 19,4 15,2 13,4 
US EPA Method 3050B+ 

SMEWW 3113B:2017 
70 

5.  Cu mg/kg 17,9 21,5 24,6 
US EPA Method 3050B+ 

SMEWW 3113B:2017 
100 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ Đ1: Mẫu đất vị trí góc phía Bắc Dự án; 

+ Đ2: Mẫu đất vị trí góc phía Nam Dự án; 

+ Đ3: Mẫu đất vị trí góc phía Tây Dự án; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới 

hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất (đất dân sinh); 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích chất lượng mẫu đất tại khu vực Dự án so sánh với 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép. Qua đó cho thấy chất lượng đất vẫn còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm.  
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CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

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

1.1.2. Thu gom, thoát nước mưa 

(1). Đánh giá tác động:  

Tại công trường thi công, lượng đất cát, chất thải rắn xây dựng, cặn dầu mỡ, các chất 

thải sinh hoạt vương vãi là đáng kể. Các tác động của nước mưa bao gồm: 

- Dầu và cặn dầu thải bị cuốn theo nước mưa có thể gây nhiễm dầu cho nguồn nước 

và đất; 

- Lớp phủ bề mặt bị xói mòn gây bồi lắng kênh mương gần khu vực Dự án; 

- Nồng độ chất dinh dưỡng, chất hữu cơ trong nước cuốn trôi bề mặt là đáng kể, dễ 

gây tình trạng phú dưỡng và ô nhiễm hữu cơ trong các con sông tiếp nhận. 

Theo tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 51:2008, Lượng nước mưa rơi trực tiếp xuống 

diện tích công trường được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn: 

Q = q x F x φ (m3/s) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng tính toán (m3/s);  

φ: Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,3 (tính cho nền công trường đang thi công); 

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa; 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha); 

q = A x (1+C x log(P))/(t+b)n 

Trong đó: 

P: Chu kỳ ngập lụt tức thời, P = 5 năm; 

A, b, C, n, t: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại khu vực Dự án; 

Đối với một trận mưa tính toán, chu kỳ ngập lụt tức thời P= 5; A=7710; b =17,47; 

C=0,257; n=0,7917 (tham số đặc trưng cho khu vực Hưng Yên). 

t=1 ngày thì cường độ mưa là: 

q = 7710 x (1+0,257 x log(5)/(1440+17,47)0,7917= 28,46 l/s.ha 

Vậy, lưu lượng nước mưa tại khu vực công trường thi công Dự án là: 

Q = 28,46 x 2 x 0,3 = 19,08 (lít/s) (hay 0,02 m3/s). 

Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 0,02 m3/s. Thành phần chủ yếu 

là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 
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(2). Biện pháp giảm thiểu:  

 

 

 
         

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Dự án giai đoạn thi công 

- Ưu tiên đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa trước để thu gom 

nước mưa chảy tràn trước khi tiến hành thi công các hạng mục công trình; 

- Nước mưa chảy tràn tại khu vực thi công được thu gom vào hệ thống mương, rãnh 

xung quanh Dự án chảy về hố lắng kích thước (1 x 2 x 1,5) m/hố, thể tích 03 m3/hố bố trí 

dọc theo hướng thoát nước trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung là mương nước 

phía Đông Dự án; thực hiện che chắn và hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công 

trường. 

- Dọn dẹp mặt bằng công trường sau mỗi ngày thi công; 

- Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước mặt, hố lắng 

nước thải thi công, nước mưa tràn mặt, hệ thống thoát nước chung của khu vực; 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công không để đất cát, gạch đá chất thải xây 

dựng xói lở, rơi vãi vào hệ thống thoát nước; 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến đường thoát nước để 

phòng ngừa xô đất, cát, vật liệu xây dựng vào đường thoát nước thải khi có mưa.  

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng được che chắn, chống rửa trôi làm tắc 

hệ thống thoát nước. 

1.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.1.2.1. Nước thải sinh hoạt 

(1). Đánh giá tác động 

- Nguồn phát sinh: Việc phát sinh công nhân ở khu vực thi công sẽ kéo theo hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày của công nhân, sẽ phát sinh ra nước thải sinh hoạt. 

- Thành phần và lượng thải: Lưu lượng nước thải sinh hoạt của 50 công nhân của 

thi công làm tại Dự án là 2,25 m3/ngày.đêm. (Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt). 

Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây bệnh 

cho người. Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý lượng nước thải này, thải ra môi 

trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng đất khu vực, đời sống sinh hoạt của người dân lân 

cận Dự án.  

Nước mưa chảy tràn 
Hố lắng  

Hệ thống thoát nước 

mưa của khu vực 
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Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây 

dựng (nếu không xử lý) được thể hiện theo bảng sau: 

Bảng 4. 1. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt  

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ 

ngày) (*)(**) 

Giai đoạn thi công, xây dựng Dự án QCĐP 

01:2019/HY 

(K=1,2; Khy=0,85) 
Tải lượng (kg/ngày) - 

50 người 
Nồng độ (mg/l) 

BOD5 45 ÷  54 2,25 ÷ 2,7 1000 ÷ 1200 30,6 

COD 72÷ 102 3,6 ÷ 5,1 1600 ÷2266 - 

TSS 60 ÷ 65 3 ÷ 3,25 1333 ÷ 1444 51 

Tổng N 6 ÷ 12 0,3 ÷ 0,6 133 ÷ 266 - 

Amoniac 2,3 ÷ 4,8 0,115 ÷ 0,24 51 ÷ 106 6 

Vi sinh (Đơn vị MPN/100ml) 

Coliform 106÷ 109 5.104÷ 5.107 2,22.107 ÷2.1010 3.000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và  (**) TCVN 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên ngoài và 

tiêu chuẩn thiết kế 

Nhận xét: Từ những kết quả trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 

nhiều lần so với QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh 

hoạt hệ số K=1,2 và Khy = 0,85. Nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm 

môi trường nước, làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước, giảm khả năng tự làm 

sạch của nước.  

(2). Biện pháp giảm thiểu:  

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân giữ vệ sinh, cấm các hành vi phóng uế bừa bãi, 

không đúng nơi quy định. 

- Chủ Dự án không bố trí ăn ở cho công nhân tại công trường, công nhân chỉ tới làm 

việc, không có hoạt động sinh hoạt nấu ăn, tắm, ngủ nghỉ tại công trường, nước thải sinh 

hoạt chủ yếu là nước xí tiểu phát sinh từ hoạt động vệ sinh của công nhân.  

- Chủ Dự án chủ yếu thuê phần lớn công nhân địa phương tham gia thi công, đối với 

các nhân viên ở xa đến làm việc tại Dự án sẽ bố trí thuê nhà dân để công nhân ăn ở, sinh 

hoạt. 

- Bố trí 02 nhà vệ sinh di động dung tích 500L đặt tại khu vực thi công Dự án để thu 

gom lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trong quá trình làm 

việc tại công trường, trông coi nguyên vật liệu và công nhân làm việc trong thời gian thi 

công.  
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Thông số của nhà vệ sinh di động như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa. 

+ Kích thước: dài x rộng x cao = 950 mm x 1.300 mm x 2.500 mm 

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít 

Vị trí nhà vệ sinh trên công trường sẽ được bố trí theo nguyên tắc sau: 

+ Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng tiêu 

chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng (TCVN 

7957-2008). 

+ Không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trường; 

- Quy trình: Nước thải sinh hoạt  nhà vệ sinh lưu động  đơn vị chức năng hút, 

vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh lưu động, sau đó thuê đơn vị 

chức năng thu gom và xử lý, định kỳ 1 tuần/lần.  

1.1.2.2. Nước thải thi công 

(1). Nguồn phát sinh:  

- Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng, 

nước rửa xe ra vào khu vực Dự án. Lượng nước thải loại này phát sinh rất ít, thành phần nước 

thải chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ. Đặc tính ô nhiễm của các chất thải này là gây cản trở sự 

khuếch tán oxy vào nước, ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh.  

Nước rửa xe cơ giới chủ yếu là nước làm sạch bánh xe trước khi ra khỏi công trường. 

Theo TCVN 4513-1988 cấp nước bên trong-tiêu chuẩn thiết kế thì lượng nước sử dụng để 

rửa toàn bộ chiếc xe định mức 500 lít/lần rửa nhưng trong giai đoạn xây dựng các xe cơ 

giới chủ yếu chỉ rửa bánh xe nên ước tính lượng nước làm sạch bánh xe trung bình 200 

lít/xe. Ước tính một ngày có khoảng 15 thiết bị máy móc, xe chở nguyên, vật liệu xây dựng 

ra vào khu vực thi công xây dựng cần vệ sinh. Do đó, tổng lượng nước sử dụng là:  

15 xe x 200 lít = 3.000 lít/ngày = 3 m3/ngày. 

Khối lượng nước thải ước tính khoảng 2,4 m3/ngày (80% lượng nước sử dụng). 

Thành phần của nước thải hoạt động rửa bánh xe đối với phương tiện ra vào công 

trường thi công chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 

 Nước phun dập bụi, rửa đường 

Vào những ngày nắng nóng, chủ Dự án yêu cầu nhà thầu thi công thuê xe phun nước 

dập bụi trên các tuyến đường thi công. Thông số kỹ thuật của xe như sau: 

+ Kích thước thùng chứa 3 m3; 

+ Đường kính ống phun nước: 36 mm, ống nhựa PVC; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   46 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

+ Số ống phun: 6 ống; 

+ Chiều dài ống phun nước: 2m; 

+ Đường kính lỗ tưới: 5 mm; 

+ Vận tốc dòng nước phun 1,5m/s. 

Theo tính toán của đơn vị thi công Dự án, mỗi ngày phun nước dập bụi, rửa đường 

2 lần/ngày với thời gian là 1 giờ/lần. Vậy thời gian phun nước dập bụi, rửa đường: 2h/ngày. 

=> Lượng nước phun = 36 x 10-3 x 6 x 1,5 x 2 x 3.000 = 1,92 m3/ngày. 

Nước cấp cho hoạt động dập bụi rửa đường được tận dụng từ nước sau lắng lọc của 

nước thải rửa xe ra vào công trình. Nước phun dập bụi, rửa đường có thành phần chủ yếu 

là bụi đất, cát sẽ chảy về các rãnh thu gom nước dọc các tuyến đường, dọc theo đường 

rãnh thu gom có các hố ga lắng cặn, đất, cát. Nước sau đó theo đường cống chảy về hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 

(2). Biện pháp giảm thiểu:  

- Xây dựng tại công trường thi công 01 hố lắng cấu tạo 03 ngăn, dung tích 03 m3/hố 

để thu gom, lắng lọc toàn bộ nước thải từ hoạt động rửa bánh xe. Nước thải sau khi lắng, 

lọc được tái sử dụng vào mục đích rửa bánh xe, làm ẩm nguyên vật liệu thi công, đất đá 

thải trước khi vận chuyển, tưới nước dập bụi trên công trường thi công. Bùn đất tại hố lắng 

được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công; váng dầu mỡ được thu 

gom định kỳ và vận chuyển đến kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời của Dự án. 

+ Quy trình xử lý: Nước rửa bánh xe  hố lắng dung tích 03 m3/hố  tách dầu  

lắng cặn  tuần hoàn rửa bánh xe, làm ẩm vật liệu thi công, đất, đá thải trước khi vận 

chuyển, tưới nước dập bụi. 

- Các công trình này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt bằng trước khi đưa Dự án vào 

vận hành chính thức. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 

thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại 

1.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

(1). Nguồn phát sinh:  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm 

việc trên công trường trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án ước tính khoảng 50 người, 

nhà thầu không tổ chức nấu ăn cho công nhân tại công trường, khối lượng rác được xác 

định theo định mức thải là 0,5 kg/người/ngày (Định mức thải tính bằng 50% Theo 

QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng). 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng là: 

50 người x 0,5 kg/người/ngày.đêm = 25 kg/ngày.đêm 
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Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt là chất hữu cơ. Ngoài ra, rác thải sinh 

hoạt còn chứa nhiều nilon, vỏ bao bì, nhựa… là các chất khó phân hủy, có khả năng làm 

nhiễm bẩn môi trường đất và nước mặt. 

(2). Biện pháp giảm thiểu: 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân xây 

dựng. 

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường. 

- Bố trí tại công trường thi công khoảng 5 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên 

dụng có nắp đậy dung tích khoảng 50-100 lít/thùng để thu gom, phân loại tại nguồn toàn 

bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 

theo quy định với tần suất 01 lần/ngày. 

- Toàn bộ sinh khối, chất thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối được hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định khi có phát sinh. 

- Chất thải rắn thông thường từ hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự 

án được tận dụng lại một phần để san lấp mặt bằng; phần còn lại được thu gom, vận 

chuyển, đổ thải vào các vị trí thỏa thuận khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 

Chủ Dự án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ đất đá 

thải trước khi thực hiện thi công. 

+ Bùn cặn: Bùn phát sinh từ hệ thống đường ống, bể chứa nước cầu rửa xe, hố thu 

lắng: định kỳ 3÷6 tháng sẽ tiến hành nạo vét bùn cặn. Khi nạo vét bùn được đổ lên xe tải 

chuyện dụng và vận chuyển đến bãi đổ thải theo đúng quy định. 

1.2.2. Chất thải rắn xây dựng 

(1). Nguồn phát sinh:  

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang cây cối 

Chất thải rắn hữu cơ từ việc phát quang lớp phủ thực vật tận thu chuẩn bị mặt bằng 

cho Dự án có thành phần chủ yếu là sinh khối thực vật, cành lá, đất cát bám theo rễ cây,... 

Khối lượng sinh khối thực vật trên khu vực Dự án: 

  M = 13.880,2 m2 x 0,2 kg/m2 = 2.776 Kg = 2,8 tấn. 

- Tính chất: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình này bao gồm: chất thải rắn hữu cơ 

(cành, lá, gốc cây...) từ việc phát quang lớp phủ thực vật tận thu chuẩn bị mặt bằng cho Dự 

án; đất, đá thải trong quá trình bóc lớp đất hữu cơ. 

- Không gian tác động: Khu vực đất thực hiện Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thực hiện san lấp mặt bằng, phát quang 

thực vật. 
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 Chất thải rắn xây dựng 

Quá trình xây dựng làm phát sinh các phế thải xây dựng như tôn xây dựng, vỏ bao xi 

măng, sắt thép loại bỏ,… tuy nhiên khối lượng sẽ được giảm thiểu đáng kể. Theo định mức 

hao hụt nguyên vật liệu tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, 

ước tính khối lượng vật tư hao hụt như sau:  

Bảng 4. 2. Mức hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình thi công 

Đơn vị 

Mức hao hụt trung bình 

Hao hụt 

VLXD trong 

thi công 

(2,1% KL) 

Hao hụt trong 

khâu vận 

chuyển 

(1,13% KL) 

Hao hụt 

trong bảo 

quản tại kho 

(1,18% KL) 

Hao hụt trong 

vận chuyển ngoài 

công trình 

(0,87% KL) 

Tổng 

Tấn 84,5 45,47 47,48 35,01 212,47 

Lượng chất thải này nếu không được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khu 

vực, gây cản trở giao thông và máy móc phục vụ thi công. Tuy vậy, lượng thải bỏ rất nhỏ, 

không đáng kể, sẽ được xử lý bằng các cách như:  

+ Đất, cát, đá, gạch vỡ ….: Tận dụng được để làm vật liệu san lấp mặt bằng 

+ Tôn xây dựng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, bao bì vật liệu: chủ Dự án sẽ bố trí thu 

gom tại lán trại, kho chứa, sau đó bán cho đơn vị thu gom phế liệu.  

+ Xi măng: Tập kết tại khu chất thải rắn để công ty môi trường vận chuyển xử lý. 

Vì vậy, tác động môi trường của chất thải xây dựng rất nhỏ, không đáng kể.  

 (2). Biện pháp giảm thiểu: 

 Chất thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối và nạo vét hữu cơ 

- Các loại chất thải trong quá trình thi công san nền chủ yếu bao gồm đất, cát, đá, 

thải, sắt thép, xác thực vật... 

+ Toàn bộ sinh khối, chất thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối được hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định khi có phát sinh. 

+ Đối với đất đào vét hữu cơ được tận dụng trồng cây xanh. 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ san nền đến công trường và quá 

trình vận chuyển đất đá đi đổ thải, các xe vận chuyển phải chở đúng trọng tải quy định, 

không được chở vượt quá thành xe, có bạt che chắn thùng xe khi vận chuyển để hạn chế 

chất thải rắn rơi vãi. 

 Chất thải rắn trong quá trình xây dựng 

Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng. 

Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng 

phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của Dự án. 
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- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí. 

- Bố trí nhân công thường xuyên kiểm tra trên tuyến đường vận chuyển thu dọn đất 

đá rơi vãi, không ảnh hưởng đến sự tham gia của các phương tiện giao thông khác. 

- Rác thải xây dựng khi kết thúc ngày làm việc sẽ được công nhân quét dọn công 

trường và thu gom thủ công đến vị trí tập kết. 

- Các loại chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình xây dựng như đất, cát, gạch, 

đá, sắt, thép...  sẽ được thu gom, phân loại và xử lý như sau:  

+ Đối với loại chất thải có thể tái chế (sắt, thép, thùng đựng nguyên, nhiên liệu…) sẽ 

được thu gom tập trung và bán để tận thu tái sử dụng.  

+ Các loại chất thải không thể tận dụng như đất, đá, gạch vỡ được chủ Dự án tập kết 

tạm thời tại góc phía Đông công trường sau đó thuê đơn vị chức năng vận chuyển theo quy 

định và đảm bảo không gây cản trở giao thông trên công trường. Chủ Dự án dự kiến sẽ ký 

hợp đồng với đơn vị chức năng là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 – 

URENCO 11 để thu gom, xử lý. 

 Chất thải rắn xây dựng sẽ được phân loại theo quy định tại Thông tư số 

08/2017/TT-BXD - quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Khu lưu giữ chất thải 

thông thường được chủ Dự án bố trí tại khi đất gần cổng ra vào của Dự án để thuận tiện 

cho việc vận chuyển, đưa đi xử lý.  

1.2.3. Chất thải nguy hại 

(1). Đánh giá tác động: 

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển: tạo ra dầu thải, 

mỡ thải và vật chất nhiễm dầu mỡ (giẻ lau, cặn dầu).  

Hoạt động khác: Pin thải và bóng đèn huỳnh quang hỏng, là các chất thải nguy hại 

không phát sinh thường xuyên, khó ước tính được số lượng nhưng vẫn cần quản lý tốt để 

không gây tác động xấu đến môi trường. 

Bảng 4.3. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh nếu không thu gom, bảo quản và xử lý đúng theo quy 

Stt Loại chất thải 
Trạng thái 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Khối lượng 

(Kg/tháng) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 6 16 01 06 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 2 18 02 01 

3 Dầu nhớt thải  Lỏng 1 17 02 04 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 6 16 01 12 

Tổng 15  
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định sẽ gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước và hệ sinh thái lân cận. Lượng chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng ở mức độ trung bình và tác động do chất thải 

này có thể giảm thiểu. 

(2). Biện pháp giảm thiểu: 

- Phân loại chất thải nguy hại, không để chung chất thải nguy hại với các loại chất 

thải khác; 

+ Hạn chế việc sửa chữa máy móc, phương tiện vận chuyển tại công trường (chỉ sửa 

chữa trong trường hợp sự cố); 

+ Bố trí tại công trường thi công khoảng 05 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên 

dụng dung tích khoảng 60 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, 

phát tán ra môi trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại để thu gom, phân loại tại 

nguồn toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh; tập kết về kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm 

thời tại công trường thi công có diện tích khoảng 10 m2.  

+ Kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời được xây dựng theo đúng quy cách, bảo 

đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy 

định; định kỳ chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định;  

- Vị trí đặt kho dự kiến đặt gần các tuyến đường chính ra vào công trường của Dự án 

để thuận tiện cho việc vận chuyển đưa đi xử lý. 

+ Bộ phận chuyên trách sẽ tổ chức kiểm tra giám sát tình hình phát sinh, khối lượng 

phát sinh, công tác thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại hàng ngày.  

+ Trong giai đoạn xây dựng, định kỳ 1 năm/lần lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại 

gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên để quản lý, giám sát. 

+ Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng liên hệ với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển CTNH đưa đi xử lý theo quy định. Dự kiến sẽ thuê đơn vị 

thu gom là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 – URENCO 11 vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

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

(1). Đánh giá tác động 

a. Ô nhiễm bụi từ quá trình san lấp tạo mặt bằng, phát quang thực vật, san nền 

Khối lượng đấp đắp san nền của Dự án là 24.000m3 tương đương với 33.600 tấn (1m3 

đất = 1,4 tấn), san lấp mặt bằng Dự án dự kiến thực hiện trong 2 tháng, thời gian làm việc 

8h/ngày, 26 ngày/tháng. 

Do tính chất của công việc san lấp cần phải khô ráo, do đó Chủ Dự án sẽ lựa chọn 

phương án thực hiện công việc san lấp vào những ngày không mưa, đất khô ráo. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   51 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

Tính theo hệ số ô nhiễm trung bình, tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp 

của Dự án: 33.600 tấn x  1,43 x 10-3 kg/tấn  = 48 kg 

Đặc trưng của loại bụi này là có trọng lượng lớn sẽ lắng ngay sau khi phát sinh. Như 

vậy, trong điều kiện thời tiết bình thường thì các ảnh hưởng do bụi và khí thải trong giai 

đoạn này là cục bộ (tác động chủ yếu trong khu vực Dự án), tạm thời (chỉ xảy ra trong thời 

gian san nền Dự án) và có thể giảm nhẹ bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật. Vì vậy, 

mức độ tác động đến môi trường xung quanh được đánh giá là không cao. 

b. Bụi từ quá trình quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 

Để đánh giá ảnh hưởng của bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

theo Hướng dẫn lập cam kết bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Air Chief, 

Cục Môi trường Mỹ, 1995 được xác định theo công thức sau:  

E =  1,7 k (s/12) (S/48) (W/2,7)0,7 (w/4)0,5(365-p)/365 

Trong đó:  

E: Hệ số phát thải (kg bụi/(xe.km) 

k: Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước <30 m) 

s: Hệ số mặt đường đất (đường đất s = 6,4) 

S: Tốc độ trung bình của xe tải (lấy S = 30 km/h)  

W: Tải trọng xe tải 

w: Số lốp xe 

p: Số ngày mưa trung bình trong một năm (p = 155 ngày). 

Như đã nêu tại Chương 1 thì nhà thầu xây dựng sử dụng xe ô tô tải trọng 12 tấn (W = 

12), số lốp xe là 8 (w = 8) để vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công xây 

dựng. Thay các giá trị trên vào công thức trên ta có hệ số phát thải đối với xe chạy là E = 

1,047 kg bụi/xe.km. 

Với khối lượng cần vận chuyển là 4.344 tấn (trong đó vật liệu xây dựng cần vận 

chuyển là 4024 tấn và khối lượng máy móc thiết bị cần lắp đặt khoảng 320 tấn), thời gian 

vận chuyển tính cho 60 ngày làm việc thì số chuyến vận chuyển xe 12 tấn trong 1 ngày cần 

khoảng 6 chuyến vận chuyển tương đương 12 lượt xe ra vào nhà máy. 

Lượng bụi sinh ra trung bình là:  

1,047 kg bụi/xe.km x 12 lượt xe = 12,047 kg bụi/1km 

Trong quá trình xây dựng, còn có các hoạt động vận chuyển nguyên nhiên liệu phục 

vụ sản xuất và các xe ra vào nhà máy. Tuy nhiên, do đặc thù các loại phương tiện này bụi 

tại khu vực thi công sẽ bám theo các xe nhưng khối lượng bụi này phát sinh không nhiều 

và không phải là nguồn gây ô nhiễm trực tiếp, không thường xuyên.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   52 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

c. Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng 

Nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây dựng có thành phần chính là đất, 

đá, cát, xi măng,… Quá trình rót đổ nguyên vật liệu tại các bãi chứa, tập kết nguyên vật 

liệu và sử dụng nguyên vật liệu thi công cũng là nguồn phát sinh bụi đáng kể. Ngoài ra, bụi 

và khí thải phát sinh từ khu vực lưu chứa tạm chất thải, quá trình chạy rà, chạy thử để vận 

hành máy móc thiết bị sản xuất. Tuy nhiên, mức độ phát thải của các nguồn này không lớn 

và thời gian phát sinh ngắn.  

Trong tài liệu Air Chief, 1995 của Cục môi trường Mỹ cũng chỉ ra mối quan hệ giữa 

lượng bụi thải vào môi trường do các đống vật liệu để đổ bê tông (cát, sỏi, đá dăm) chưa sử 

dụng, mối quan hệ đó được thể hiện bằng phương trình sau:  

E = k.(0,0016).
4,1

3,1

)2/(

)2,2/(

M

U

 (kg/ tấn)  (*) 

Trong đó:  

E = Hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu. 

k  =  Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước < 30 micron). 

U = Tốc độ trung bình của gió (lấy U = 1,5 m/s). 

M = Độ ẩm của vật liệu (lấy M = 3% cho cát). 

Thay số vào công thức (*),hệ số phát sinh bụi là: E = 4,4.10-4 kg/tấn vật liệu. 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng cần vận chuyển, bốc dỡ gồm xi măng, cát, 

đá, gạch, ... ước tính theo khoảng 2.408 tấn. Lượng bụi phát sinh tại điểm tập kết nguyên 

vật liệu 4,4.10-4 (kg/tấn) x 4524 tấn = 8,47 kg trong khoảng 60 ngày thi công tương đương 

với 0,14 kg/ ngày. 

d.  Tải lượng bụi (muội) và khí thải phát sinh từ các phương tiện, máy móc 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các phương tiện giao thông chủ yếu là các xe vận 

chuyển vật liệu xây dựng và máy móc, thiết bị lắp đặt. Số lượng xe ra vào công trường 

hàng ngày thường không ổn định, phụ thuộc vào từng hạng mục hay giai đoạn thi công. 

Nguồn gây ô nhiễm từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc tuy ảnh hưởng 

không đáng kể nhưng phân bố rải rác và khó khống chế, do vậy, cần phải có biện pháp 

giảm thiểu nguồn ô nhiễm này. 

Bụi, khí thải từ các máy móc thi công trên công trường chủ yếu gồm các xe cẩu, xe 

ủi, xúc, búa máy, máy đầm nền, máy trộn bê tông (ước tính trọng tải >16 tấn). Nồng độ các 

chất gây ô nhiễm không khí phát thải từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị phục vụ 

cho quá trình thi công còn phụ thuộc vào số lượng phương tiện thi công, tình trạng máy 

móc thiết bị, hướng gió, mật độ tập trung máy móc hoạt động. Các nguồn phát thải khí độc 

hại này thuộc dạng nguồn phát tán thấp, khả năng phát tán đi xa kém nên chỉ gây ô nhiễm 
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cục bộ và ảnh hưởng đến vùng cuối hướng gió và tác động trực tiếp đến người công nhân 

đang làm việc trên công trường. 

(2). Biện pháp giảm thiểu 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công đào đắp, san nền,  

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 03m xung quanh khu vực công trường thi công. 

- Sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng 

trọng tải quy định. 

- Đối với xe chở chất thải và cát san lấp phải có bạt che phủ, thùng xe không cơi nới, 

phải chở đúng tải trọng quy định. 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa các máy móc công trình và phương tiện 

vận tải. 

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp 

cận, đảm bảo vệ sinh. 

- Phun nước giảm bụi tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa. 

- Thành lập đội vệ sinh trên công trường có nhiệm vụ thường xuyên quét dọn mặt 

bằng công trường. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

- Phế thải từ hoạt động san nền phải được vận chuyển đi ngay trong ngày, tránh ùn tắc và 

tồn đọng trên công trường làm rơi vãi vào các cống rãnh gây tắc nghẽn dòng chảy. 

b. Bụi và khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình vận chuyển không ảnh hưởng đến các hoạt 

động người dân xung quanh 2 bên tuyến đường.  

Đối với phương tiện vận chuyển vật liệu rời, chất thải xây dựng cần tuân thủ các quy 

định sau đây:  

- Sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng 

trọng tải quy định. 

- Che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế 

thải,... 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

- Thuê đơn vị có đủ chức năng bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

-  Bố trí cầu rửa xe tại vị trí gần khu vực cổng ra vào công trường để rửa sạch bùn đất 

của các phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường. 
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-  Áp dụng các biện pháp giảm thiểu khí thải động cơ: 

+ Không sử dụng xe, máy thi công quá cũ để vận chuyển và thi công công trình; 

+ Không chở hàng hóa, vật liệu vượt quá trọng tải của phương tiện; 

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu phải được phủ bạt kín; 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, đảm bảo làm việc tốt. 

- Các xe vận chuyển là các loại xe tải mui phủ, khung xe bằng thép cán chắc chắn. 

Kết cấu xe nguyên vẹn, không bị rò rỉ. Sau khi đất cát và các phế liệu xây dựng được chất 

lên xe sẽ được phủ bạt PE che kín, chống thấm nước cũng như hạn chế tối đa sự rơi vãi và 

phát sinh bụi ra môi trường không khí. Trước khí xe xuất phát, kiểm tra các móc khóa 

thành bệ, bản lề thành bệ, bulon bắt giữ dầm phía cuối cùng thùng xe, đảm bảo không xảy 

ra sự cố rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Trước khi ra khỏi công trình xây dựng phải thực hiện các biện pháp rửa sạch bên 

ngoài, lốp xe, gầm xe, đảm bảo không gây bụi bẩn ra đường, phố. Vị trí cầu rửa xe được bố 

trí tại cổng ra vào của công trường.  

- Phun nước chống bụi (2 lần/ngày) khi trời không mưa tại các khu vực phát sinh ra 

nhiều bụi. 

- Đơn vị thi công sẽ thuê 1 xe phun nước tại các đơn vị cung cấp dịch vụ phun nước 

rửa đường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, với 1 số thông số kỹ thuật sau: 

+ Dung tích thùng chứa: 5 m3; 

+ Đường kính ống phun nước: 36 mm, ống nhựa PVC; 

+ Chiều dài ống phun nước: 2m; 

+ Đường kính lỗ tưới: 5 mm; 

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu, thực hiện các biện pháp phụ trợ như 

phun nước tại các đoạn đường dễ phát sinh bụi, đặc biệt là các vị trí xây dựng, nơi tập kết 

vật liệu (đặc biệt là vào mùa khô). 

- Phân luồng xe ra vào khu vực Dự án, tập kết vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung 

quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường, các phương tiện vận chuyển qua 

khu dân cư phải giảm tốc độ tránh khả năng gây tai nạn giao thông. 

c. Đối với khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công 

Khí thải của các phương tiện giao thông vận thải và máy móc thi công chứa các chất 

ô nhiễm như: SO2, NO2, CO, CO2,... Để giảm thiểu sự ô nhiễm do khí thải của các nguồn 

này, Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm lượng khí SO2 phát sinh; 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ; 

- Tăng cường bảo dưỡng (trung bình 6 tháng/lần) và đánh giá chất lượng khí thải của 

các phương tiện, máy móc;  
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- Quy định tốc độ ra vào khu vực Dự án vận tốc 5km/h. 

- Không sử dụng các loại phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm đối với 

các phương tiện vận tải đường bộ theo quy chuẩn hiện hành. 

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí tại các vị trí xây dựng, tại các vị trí nhạy 

cảm nhằm theo dõi các diễn biến môi trường trong quá trình thi công. 

- Lập kế hoạch đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức 

khỏe con người ngay khi lập phương án thi công. 

- Bố trí cây xanh trong các khu đất xây dựng theo quy hoạch kết hợp với cây xanh 

trên vỉa hè tạo thành hệ thống xanh cho Dự án để cải thiện vi khí hậu, cải tạo cảnh quan và 

hạn chế ô nhiễm không khí. 

d. Bụi và khí thải từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu và thi công xây dựng 

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực hợp lý; áp dụng phương pháp và các 

phương tiện thi công tiên tiến. 

- Khu vực công trường cách ly với các khu vực xung quanh bằng cách xây dựng 

tường tạm che chắn bằng tôn, chiều cao tối thiểu của tường tạm là 3m.  

- Phế thải xây dựng phải được vận chuyển ngay đi trong ngày, tránh ùn tắc và tồn 

đọng trên công trường làm rơi vãi vào các cống rãnh gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Trang bị bảo hộ, công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

e. Hơi, khói hàn từ hoạt động cơ khí 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, giày, găng tay; 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát các thiết bị, ổ cắm điện, các nguồn nhiên liệu có 

khả năng bắt cháy gần khu vực hàn để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ; 

- Tính khả thi: Công nhân hàn là những người có trình độ, khả năng nhận thức về vấn đề 

an toàn sức khỏe cao. Chủ Dự án có bộ phận phụ trách về vấn đề an toàn lao động thường 

xuyên kiểm tra giám sát trên công trường, như vậy, các giải pháp đề xuất là khả thi. 

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

Khi thi công khu vực Dự án sử dụng các loại xe như: Máy ủi, máy xúc, các phương 

tiện chuyên chở vật tư sẽ hoạt động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn, vì vậy Chủ đầu tư sẽ thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn như : 

- Khống chế số lượng thiết bị thi công đồng thời để đảm bảo tiếng ồn trong giới hạn 

theo quy định. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh thi công vào khung giờ từ 22h đêm tới 6h 

sáng gây phát sinh tiếng ồn, độ rung làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh Dự án. 
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- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75dB trong thời 

gian nghỉ của người dân, cụ thể như sau: 

+  Thời gian nghỉ trưa: từ 11h đến 14h. 

+  Thời gian nghỉ đêm: từ 20h00 đến 6h hôm sau. 

- Hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy định 

tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân 

cư hoặc vào giờ nghỉ.  

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tai khu vực có độ ồn cao. 

- Nhà thầu xây dựng sẽ xây dựng tấm che bằng tôn cao 3 m, tận dụng dải cây xanh 

xung quanh Dự án. 

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.  

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

1.5.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan chất thải 

(1). Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất canh tác 

Như đã đánh giá ở nội dung trên, hoạt động của Dự án không tránh khỏi việc chiếm 

dụng đất gây ra các ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai của người dân. Để giảm thiểu tác 

động của Dự án đến đời sống và kinh tế của các hộ gia đình cũng như kinh tế - xã hội tại 

địa phương, Chủ Dự án sẽ phối hợp với địa phương tiến hành điều tra chi tiết số hộ bị ảnh 

hưởng do Dự án, diện tích thu hồi đất từng hộ và có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa 

đáng cho các hộ theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho 

các đối tượng. Để Dự án triển khai đúng tiến độ và giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc 

sống của người dân trong khu vực Dự án, chủ đầu tư đã rất quan tâm đến chính sách đền 

bù đảm bảo hợp lý, được cộng đồng chấp nhận và phù hợp với khung chính sách của 

UBND tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra chủ Dự án còn thực hiện một số biện pháp sau: 

- Bố trí đầy đủ kinh phí và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác 

đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;  

- Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho các đối tượng có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp và 

ưu tiên tuyển dụng người có đất bị thu hồi làm việc tại Dự án;  

- Niêm yết công khai kế hoạch và lấy ý kiến của người có đất bị thu hồi, trường hợp 

có nhiều ý kiến không tán thành phải giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh lại phương án 

đã lập.  

- Trách nhiệm thực hiện:  

+ Hạng mục đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ do cơ quan chức năng thực hiện theo quy 

định của Luật đất đai hiện hành. Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm về kinh phí và phối 

hợp với cơ quan nhà nước để bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng quy định. 
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+ Chủ đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan địa phương thực hiện đền bù, giải phóng mặt 

bằng Dự án. Hạng mục bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được UBND tỉnh Hưng 

Yên giao trực tiếp cho UBND thị xã Mỹ Hào, UBND phường Dị Sử trích đo khu vực dự 

kiến thực hiện Dự án, cắm mốc chỉ giới và làm các thủ tục đề nghị giao đất theo quy định. 

Sau khi công bố Dự án, Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đền bù theo đúng quy định 

- Kinh phí bồi thường: Kinh phí bồi thường được tính theo nhu cầu sử dụng đất và 

diện tích thực tế phải thu hồi cho Dự án, các hạng mục thiệt hại trong khu vực bị ảnh 

hưởng có nhiều chủng loại và mức độ chất lượng khác nhau nên trong tính toán được tập 

hợp chung và khái toán cho các hạng mục chính. Kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng do 

chủ Dự án chịu trách nhiệm. Tổng kinh phí đền bù GPMB ước tính khoảng 8.000.000.000 

đồng. 

- Biện pháp ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp: Trong tổng kinh phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, ngoài kinh phí bồi thường đất và hỗ trợ sản lượng cho các hộ 

dân bị mất đất canh tác, chủ Dự án bố trí một nguồn kinh phí cho công tác chuyển đổi nghề 

nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân. Ngoài ra chủ Dự án sẽ phối hợp với chính quyền 

địa phương tư vấn các hộ dân chi tiêu tiền đền bù: một bộ phận dân cư sau khi nhận được 

số tiền khá lớn từ đền bù giải toả đã không định hướng sử dụng nguồn vốn có được một 

cách hợp lý tạo nên sự lãng phí và có nguy cơ phát sinh những tệ nạn mới là gánh nặng cho 

xã hội. Như vậy, sẽ có những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng vốn, đặc biệt là hướng dẫn 

đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc cách thức gửi tiết kiệm sao cho phù hợp với từng đối 

tượng cụ thể nhằm ổn định đời sống về lâu dài. 

- Chính sách bồi thường hỗ trợ  

 Bồi thường cho người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại 

Điều 75 – Luật Đất đai, chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất (Khoản 1, Điều 88 – 

Luật Đất đai). 

Tất cả người sử dụng đất (được xác định tại Điều 5 – Luật Đất đai) có đất bị thu hồi 

(kể cả người lao động bị ảnh hưởng) được xem xét hỗ trợ (Điều 83 - Luật Đất đai 2013 và 

Điều 19 và Điều 20, Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà 

nước thu hồi đất ). Sự hỗ trợ này được xác định như là khoản hỗ trợ cho người có đất bị thu 

hồi để ổn định đời sống và sản xuất của họ và chuyển đổi nghề nghiệp và tiềm kiếm việc 

làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp. 

Mức bồi thường, hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định cụ thể. Kinh phí 

chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ Dự án. 

- Phương án hỗ trợ: 

Bên cạnh việc bồi thường trực tiếp cho những thiệt hại, những người bị ảnh hưởng 
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trực tiếp được hưởng hỗ trợ theo qui định. Các khoản hỗ trợ này như sau:  

+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

+ Đối với những hộ có đất canh tác bị ảnh hưởng vĩnh viễn khi bị thu hồi mà được 

bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông 

nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo hình 

thức hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất 

của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt quá 

hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương (theo quy định tại Điều 20, Nghị Định 

47/2014/NĐ-CP). Mức hỗ trợ cụ thể do UBND tỉnh quy định như sau: 

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 

+ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây:  

+ Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn 

định đời sống và sản xuất trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong 

thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; 

+ Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định 

đời sống và sản xuất trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời 

gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; 

+ Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu theo quy định nêu trên được tính bằng tiền tương đương 

30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.  

(2). Các biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế- xã hội của địa phương, an ninh khu vực 

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân là người địa phương để giảm số người lao động từ 

các địa phương khác.  

- Trong sinh hoạt công nhân các đơn vị phải đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh môi trường 

khi sinh hoạt cùng nhà dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Nhà thầu cần phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự 

liên quan đến việc xây dựng của Dự án. 

- Nhà thầu có trách nhiệm quản lý chặt chẽ công nhân của mình và xử lý nghiêm 

những hành vi sử dụng, buôn bán chất ma tuý, hành vi hoạt động các tệ nạn xã hội khác 

(mại dâm, hút chích ma tuý…).  

- Ưu điểm biện pháp: dễ thực hiện 

- Nhược điểm: cần có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư và cơ quan địa phương 

trong quá trình thực hiện. 

- Mức độ khả thi: cao 
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1.5.2. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro, sự cố 

(1). Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu theo giờ, tránh vận chuyển vào giờ 

cao điểm. 

- Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy an toàn giao thông do Chủ Dự án 

đề ra. 

- Có đội ngũ giám sát quá trình thi công, có nhân viên bảo vệ, hướng dẫn các phương 

tiện vận chuyển ra vào công trình. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các xe vận chuyển; 

- Đặt bảng báo hiệu tại các đoạn đường trong khu vực Dự án, hướng dẫn đường ra 

khỏi khu vực; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân; 

- Bố trí lực lượng an ninh điều tiết hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào 

công trường để ngăn ngừa các nguy cơ về tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

(2).  Biện pháp về an toàn lao động 

- Kiểm tra chứng chỉ vận hành, chứng chỉ an toàn vận hành của công nhân làm việc 

với các thiết bị nâng cẩu, xe lu, xe tải,…., (phải do cơ quan chức năng cấp). 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa thiết 

bị vào hoạt động. 

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ an toàn lao động (có chứng chỉ an toàn lao động) chỉ 

huy tại công trường. Yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm nội quy công trường, các nguyên 

tắc an toàn trong thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo bảo hộ, khẩu trang, nút tai 

chống ồn, các thiết bị bảo hiểm khi thi công trên cao hay các vị trí nguy hiểm,.... 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trên công trường. 

- Biện pháp ứng phó sự cố sập giàn giáo, đổ công trình: 

+ Quy định nội quy an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động trong thi công. 

+ Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt với thi công trên cao. 

+ Thực hiện tốt công tác thiết kế, tính toán kết cấu giàn giáo theo đúng quy định tại 

quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; lắp đặt và khai thác, sử dụng giàn giáo tuân thủ 

thiết kế.  

+ Chỉ sử dụng những giàn giáo được chế tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật quy định. Thường xuyên kiểm tra an toàn của giàn giáo và huấn luyện cho các cán bộ 

kỹ thuật và công nhân trực tiếp tham gia lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo. 
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+ Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện thi công công trình. 

+ Sử dụng các phụ kiện có khả năng hỗ trợ tải thích hợp. 

+ Không được để bất cứ vật gì nặng, cản trở sự chịu lực của thiết bị giàn giáo. 

+ Sử dụng lan can cho giàn giáo treo và các thiết bị bảo hộ như đai chống ngã cho 

người lao động. 

+ Sử dụng dây thừng chắc chắn với thiết bị giàn giáo. Đảm bảo rằng dây thừng không 

bị ăn mòn bởi thời tiết. 

+ Trước khi làm việc công nhân cần kiểm tra kỹ các thiết bị bảo hộ lao động. 

+ Nơi lắp ráp giàn giáo treo, và neo dây an toàn của công nhân phải bền vững, đảm 

bảo được các điểm neo được an toàn. 

(3).  Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Các kho chứa nguyên vật liệu, đặc biệt là các nguyên nhiên liệu dễ cháy nổ phục vụ 

thi công cần được xây dựng tại khu vực thông thoáng, nằm cách xa các khu vực phát sinh 

nguồn nhiệt, tia lửa như khu vực gia công thép, hàn xì,… Các khu vực tập kết nguyên 

nhiên liệu dễ cháy nổ cần được đặt biển cấm lửa. 

- Bố trí các thiết bị PCCC tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ. Đào tạo, nâng cao ý 

thức của công nhân về PCCC. Giáo dục ý thức đề phòng và cẩn thận theo quy tắc với các 

thiết bị điện. 

- Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công cần được kiểm tra định kỳ, 

giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra sự cố chập điện và cháy nổ. 

- Công nhân thi công gia nhiệt cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động 

như kính che chắn, bao tay, quần áo bảo hộ. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành Dự án 

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

2.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

(1). Đánh giá tác động:  

- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn trên diện tích của Dự án phụ thuộc vào 

lượng mưa trong năm khi mưa xuống sẽ kéo theo đất cát, bụi bẩn, lá cây, các chất cặn bã, 

dầu mỡ rơi vãi… từ các sân bãi, đường đi, trên các mái nhà của Dự án. Khi Dự án đi vào 

hoạt động thì khu vực thực hiện Dự án đã được xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ 

thống cấp điện và hệ thống cấp thoát nước. Đường giao thông đã được đổ bê tông không 

thấm nước nên nước mưa chảy tràn giai đoạn này tương đối sạch chứa chủ yếu là các tạp 

chất vô cơ khó tan có kích thước nhỏ như bụi từ sân, đường đi, từ mái nhà, ... Ngoài ra với 

chất thải có kích thước lớn khi bị nước mưa cuốn theo sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy, gây 
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ngập úng khi có mưa lớn.  

Tính toán tương tự mục 1.1. Chương IV với Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,95 

(tính cho nền bê tông); lưu lượng nước mưa tại Dự án là: 

Q = 28,46 x 2 x 0,95 = 54,07 (lít/s) (hay 0,054 m3/s). 

Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 0,054 m3/s. Thành phần chủ yếu 

là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

 (2). Biện pháp giảm thiểu:  

Hệ thống thoát nước mưa sẽ được xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải 

của Nhà máy. 

Nước mưa chảy tràn của Nhà máy được thu gom theo quy trình dưới đây:   

 

Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống thu, thoát nước mưa của Nhà máy 

Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Máng dẫn nước được làm bằng tôn, bố trí hai bên 

mái nhà xưởng. Tại đầu các ống đứng có lắp đặt các phễu thu và lưới chắn để giữ lại rác, lá 

cây, cặn bẩn…tránh làm tắc ống. Hệ thống thoát nước mưa mái thoát bằng đường ống 

UPVC D200, UPVC D160, đưa vào các đường ống đứng sau đó qua các hố ga và thoát ra 

hệ thống thoát nước của khu vực. 

Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hệ thống 

thoát nước riêng. Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ 

ngoài phân xưởng và tường rào. Trên đường thoát nước mưa tại những chỗ ngoặt có bố trí 

song chắn rác và các hố ga để thu gom các chất rắn lơ lửng sau đó sẽ được xả vào mương 

thoát nước phía Đông Dự án.  

Hệ thống đường ống và cống thoát nước mưa tại nhà máy như sau:  

+ Nước mái thoát bằng đường ống UPVC D200, L= 100m, đưa vào các hố ga 

+ Nước mưa bề mặt nhà xưởng sản xuất, kho thành phẩm, lán để xe, nhà ăn ca và nhà 

Hệ thống ống dẫn 

Nước mưa trên mái 
Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt 

Hố ga, lắng cặn Lưới chắn rác Hệ thống thu gom 

nước mưa 

Thoát ra mương nước 

phía Đông Dự án 

R

ác 

Thu 

gom 

cặn 
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điều hành bố trí hệ thống cống thoát nước mưa quanh nhà xưởng (rãnh xây gạch B400, độ 

dốc i= 0,25%, chiều dài L= 600m; cống tròn BTCT D400, độ dốc i= 0,2%, chiều dài L= 

260m.).  

+ Dọc các rãnh thoát nước mưa định kỳ có các song chắn rác và hố ga thu nước (kích 

thước) và lắng cặn, nước sau đó thoát ra mương thoát nước chung của khu vực. Tổng số 

lượng hố ga thoát nước mưa của nhà máy là: 30 hố ga, kích thước Dài x rộng x cao = 0,6 x 

0,6 x 0,8m.   

 

Hình 4. 3. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 

Toàn bộ lượng nước mưa của nhà máy sau khi được thu gom sẽ thoát ra mương thoát 

nước phía Đông Nam Dự án, tọa độ điểm xả dự kiến X= 2.312.579; Y= 559.931 (theo hệ 

tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o30’, múi chiếu 30). 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Nhà máy còn thực hiện các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất 

mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.  

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

cuốn theo nước mưa. 

2.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh của công nhân viên và nước thải 

nhà ăn từ các nhà xưởng. 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành Dự án 

Nước thải 

tiểu 

Nước tắm, 

giặt, rửa 

 

Nước thải 

phân 

Nước nhà ăn ca 

 

Nước thải sinh hoạt 
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Thành phần, tải lượng: 

Như đã nêu tại chương 1, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng 

nước cấp (theo Nghị định 80/2014/NĐ – CP về Thoát nước và xử lý nước thải), lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh là lượng nước từ vệ sinh nhà xưởng, nước sinh hoạt của công 

nhân trung bình là QSH = 7 m3/ngày.đêm. Áp dụng hệ số không điều hòa K=1,2 thì lưu 

lượng nước thải phát sinh tối đa là 8,4 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, chất rắn 

lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng và vi trùng. Dưới đây nêu tác hại của một số yếu tố ô 

nhiễm trong nước thải đến sức khoẻ con người và môi trường sinh thái: 

Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành 

(nếu không xử lý) được thể hiện theo bảng sau: 

Bảng 4.4. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ 

ngày) (*)(**) 

Giai đoạn vận hành Dự án QCĐP 

01:2019/HY 

(K=1,2; Khy=0,85) 
Tải lượng (kg/ngày) - 

100 người 
Nồng độ (mg/l) 

BOD5 45 ÷  54 4,5 ÷ 5,4 642 ÷ 771 30,6 

COD 72÷ 102 7,2 ÷ 10,2 1028 ÷1457 - 

TSS 60 ÷ 65 6 ÷ 6,5 857 ÷ 928 51 

Tổng N 6 ÷ 12 0,6 ÷ 1,2 85 ÷ 171 - 

Amoniac 2,3 ÷ 4,8 0,23 ÷ 0,48 32 ÷68 6 

Vi sinh (Đơn vị MPN/100ml) 

Coliform 106÷ 109 105÷ 108 1,4.107 ÷1,4.1010 3.000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và (**) TCVN 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên ngoài và 

tiêu chuẩn thiết kế. 

Nhận xét: Từ những kết quả trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 

nhiều lần so với QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh 

hoạt hệ số K=1,2 và Khy = 0,85. Nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm 

môi trường nước, làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước, giảm khả năng tự làm 

sạch của nước.  

 (2). Biện pháp giảm thiểu:  

Tổng lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất khoảng 8,4 m3/ngày, trong đó có tới 40% là 

nước rửa chân tay – nước này có chất lượng tương đối sạch, sẽ được tách riêng và cho chảy 

trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà không cần qua bể tự hoại, 20% nước 
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thải phát sinh tại khu nhà bếp, 40% lượng nước còn lại là nước từ các công trình vệ sinh, 

có tải lượng ô nhiễm cao sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Để xử lý nước thải loại 

này, Công ty sẽ tiến hành xây dựng các bể tự hoại 3 ngăn, xử lý theo phương pháp sinh học 

và thường xuyên bổ sung men vi sinh định kỳ cho bể. Nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại 

3 ngăn sẽ được thu gom vào hố ga được thu gom và dẫn về Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt chung của Dự án. Nước thải phát sinh của toàn bộ Dự án sẽ được thu gom, phân luồng 

và xử lý theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

Hình 4.5. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải tại Dự án 

 Tính toán tổng dung tích bể tự hoại của Dự án: 

Tổng dung tích của bể tự hoại V(m3) được tính bằng tổng dung tích ướt (dung tích 

hữu ích) của bể tự hoại Vư, cộng với dung tích phần lưu không tính  từ mặt nước lên tấm 

đan nắp bể Vk. 

V=Vư+Vk        (1) 

Dung tích ướt của bể tự hoại bao gồm 4 vùng phân biệt, tính từ dưới lên trên: 

- Vùng tích luỹ bùn cặn đã phân huỷ Vt; 

- Vùng chứa cặn tươi, đang tham gia quá trình phân huỷ Vb; 

- Vùng tách cặn (vùng lắng) Vn; 

- Vùng tích luỹ váng - chất nổi Vv        
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Hình 4. 6. Bể tự hoại với 4 vùng phân bố theo chiều sâu lớp nước 

Vư=Vn+Vb+Vt+Vv           (2) 

- Tính toán dung tích vùng tách cặn (vùng lắng) Vn: 

Dung tích vùng lắng – tách cặn Vn: được xác định theo loại nước thải, thời gian lưu 

nước tn và lượng nước thải chảy vào bể Q, có tính đến giá trị lưu lượng tức thời của dòng 

nước thải.  

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt tối đa khoảng 8,4 m3/ngày đêm, nước thải từ bệ 

xí, bệ tiểu được gọi là nước đen. Như đã trình bày ở trên, lượng nước đen chiếm khoảng 

40% tổng lượng nước thải sinh hoạt, nên lưu lượng nước đen khoảng 3,36 m3/ngày đêm, 

ứng với thời gian lưu tối thiểu là: 2 ngày. 

Vậy, dung tích cần thiết vùng tách cặn của bể tự hoại Vn(m3) bằng: 

Vn=Q*tn = 3,36*2 = 6,72 m3 

- Tính toán dung tích vùng lắng cặn tươi Vb: 

Vb(m
3): Vb=0,5*N*tb/1000 

Trong đó: N: số lượng cán bộ công nhân viên trong Công ty, người  

                 tb: thời gian cần thiết để phân hủy căn, ngày; tb = 47 ngày  

 Vậy, dung tích vùng phân hủy cặn tươi là: 

Vb= 0,5*N*tb/1000 = 0,5*100*47/1000 = 2,35 m3 

 - Tính toán vùng lưu giữ bùn đã phân hủy Vt 

 Vùng lưu giữ bùn đã phân huỷ Vt (m
3): Sau khi cặn phân huỷ, phần còn lại lắng 

xuống dưới  đáy bể và tích tụ ở đó làm thành lớp bùn. Dung tích bùn này phụ thuộc tải 

lượng đầu vào của nước thải, theo số người sử dụng, thành phần và tính chất của nước thải, 

nhiệt độ và thời gian lưu, được tính bằng công thức:  

Vt= r*N*T/1000 

Với: r: Lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ  của 1 người trong 1 năm. Bể tự hoại chỉ xử lý 

nước đen từ khu vệ sinh: r = 30 l/(người.năm). 

        T: Khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn, năm (lấy giá trị T = 1 năm) 

Vậy, dung tích vùng lưu giữ bùn đã phân hủy là: 

Vt= r*N*T/1000 = 30*100*1/1000 = 3,0 m3 
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 - Tính toán dung tích phần váng nổi Vv: Dung tích phần váng nổi Vv thường được 

tính bằng:  

Vv = 0,5*Vt = 0,5*3,0 = 1,5  m3 

 Vậy giá trị dung tích ướt của bể là: thay tất cả giá trị Vn, Vb, Vt và Vv vào công thức 

2 ta được: 

Vư=Vn+Vb+Vt+Vv = 6,72 + 2,35 + 3,0 + 1,5 = 13,57 m3 

Dung tích phần lưu không trên mặt nước của bể tự hoại Vk được lấy bằng 20% dung 

tích ướt: : Vk =  20%*Vư = 20%*13,57 = 2,71 m3 

- Vậy tổng thể tích bể tự hoại là: 

V = Vư + Vk = 13,57 + 2,71 = 16,28 m3 ≈ 16 m3 

Công ty dự kiến sẽ xây dựng 03 bể tự hoại bố trí tại 03 vị trí của Dự án với kích 

thước cụ thể như sau: khu vực nhà điều hành (bố trí 01 bể có thể tích 5m3), và khu vực nhà 

xưởng sản xuất (bố trí 01 bể có thể tích 5m3) và khu vực nhà ăn + nghỉ ca nhân viên (bố trí 

01 bể có thể tích là 6m3);  

Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom: đường ống thu gom D200, độ dốc i=0,5%, 

tổng chiều dài chiều dài đường ống uPVC thu gom nước thải sinh hoạt ra hệ thống xử lý 

L= 136m. 

Dưới đây là sơ đồ minh hoạt bể tự hoại 3 ngăn: 

 

Hình 4. 7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải bằng bể tự hoại 

Trong đó: 

 1 - Ống dẫn nước thải vào bể  3 - Nắp thăm (để hút cặn) 

 2 - Ống thông hơi.    4 - Ống dẫn nước ra. 

Bể tự hoại được xây bằng bê tông gạch ngầm dưới đất là một công trình đồng thời 

làm hai chức năng: lắng và phân huỷ chất hữu cơ. Các chất hữu cơ dạng rắn lắng xuống 

đáy bể và được giữ lại trong bể.  

- Giai đoạn 1: Ngăn 1 (Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học) 

Nước thải sinh hoạt phát sinh ra từ quá trình sinh hoạt mỗi hộ dân được thu gom và 

dẫn về mỗi bể tự hoại tương ứng. Đầu tiên nước thải được chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 

1 thực hiện việc điều hòa nồng độ các chất trong nước thải, lắng các chất cặn xuống đáy 

ngăn đồng thời dưới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy được diễn ra, 
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nồng độ các chất ô nhiễm: BOD, COD, N, P… được giảm đi đáng kể. 

- Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học) 

Nước thải sau khi được xử lý một phần tại ngăn 1 được chuyển qua ngăn 2. Tại đây 

các chất cặn được lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục được hệ vi sinh vật yếm khí phân 

hủy tiếp. Tiếp theo nước thải được chuyển sang ngăn 3. 

- Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng) 

Nước thải sau khi được lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn 1 và ngăn 2 được chuyển 

sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nước thải được lắng xuống đáy bể 

còn nước trong được đổ vào hố ga thu gom nước thải chung của Dự án và thoát vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Dự án. 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn thì nồng độ các thông số ô 

nhiễm trong nước thải đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên nồng độ các thông số ô nhiễm trong 

nước thải vẫn cao hơn so với tiêu chuẩn của QCĐP 01:2019/HY (với K = 1,2; KHY=0,85) 

nên toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sau khi xử lý sơ bộ sẽ được thu gom và 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải chung của Dự án. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

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

quả làm sạch công trình. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước 

thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt sẽ được đưa vào tuyến quy hoạch hay hệ thống thoát 

nước tuỳ theo từng giai đoạn thực hiện Dự án. Phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở 

ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động sản xuất của Dự án cũng như các hoạt động dân 

sinh bên ngoài khu vực Dự án. 

 Đối với nước thải nhà bếp 

Nước thải phát sinh tại nhà bếp chứa nhiều dầu mỡ, tạp chất nên sẽ được cho qua 

song chắn rác và bể tách dầu mỡ. Nguyên tắc của bể tách dầu mỡ là tách theo trọng lượng, 

dầu mỡ nhẹ nổi lên được giữ lại bởi các tấm ngăn, và nước trong sẽ đi qua bên dưới của vách 

ngăn. Kích thước bể tách dầu mỡ: Như đã trình bày ở trên, nước thải nhà bếp chiếm khoảng 

20% tương đương 2,5 m3/ngày.  

Thể tích thực của bể tách dầu mỡ: 

1,2  V Q t  (m3) 

  Trong đó: 

Q : Lưu lượng nước thải vào bể tách dầu mỡ, Q = 2,5m3/ngày = 0,11 m3/h; 

t : Thời gian lưu nước của bể tách dầu mỡ, t = 2h  

1,2: Hệ số an toàn 

Vbể = 0,11 x 2 x 1,2 = 0,25 m3 
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 Vậy thể tích bể tách dầu mỡ của khu vực nhà ăn là khoảng 0,25 m3. 

Lượng nước thải nhà ăn được thu gom bởi các đường ống kích thước D200, i= 0,5%, 

chiều dài đường ống L= 24m  

 

Hình 4. 8. Sơ đồ bể tách dầu mỡ nước thải nhà ăn 

Kết cấu xây dựng bể tách mỡ: Nền bê tông cốt thép, trát vữa xi măng mác 200, dưới 

nền được lót lớp đệm cát. Thành được xây bằng gạch đặc, xây vữa xi măng mác 75, trát 

vữa xi măng mác 100, dày 15mm. Hiệu quả tách mỡ của bể đạt 65%. Thời gian thu gom 

dầu mỡ định kỳ tại bể tách mỡ tần suất 1 tuần/lần. 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại và nước thải nhà bếp sau khi qua bể tách 

dầu mỡ sẽ được xử lý bằng phương pháp sinh học theo sơ đồ công nghệ sau: 

Nước sau 

tách dầu mỡ 

Dầu mỡ 
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Hình 4.9. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Thuyết minh sơ đồ: 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ sẽ gom lại tại bể gom. Trong bể gom đặt 2 

bơm chìm hoạt động luân phiên bơm nước vào bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thái. 

Bể điều hòa giúp điều hòa nước thải về nồng độ chất ô nhiễm và lưu lượng, ngoài ra trong 

bể có sục khí sẽ giúp xử lý 1 phần nồng độ chất ô nhiễm COD, BOD, Amoni. Hai bơm 

chìm nước thải hoạt động luân phiên để bơm nước sang cụm bể xử lý sinh học để xử lý các 

chất ô nhiễm trong nước thải bằng công nghệ bùn hoạt tính.  

Hệ thống xử lý sinh học bao gồm: Bể hiếu khí 01 – Bể thiếu khí – Bể hiếu khí 02 

giúp xử lý triệt để nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải, đặc biệt là chất ô nhiễm 

amoni và nitrat nồng độ cao có trong nước thải. Tại bể hiếu khí, đặt các giá thể cố định và 

Nước thải sinh hoạt 

sau xử lý sơ bộ 

Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 

01:2019/HY (K=1,2; KHY=0,85) 

Bể điều hòa 

Bể hiếu khí 02 

Cột lọc áp lực 

Bồn chứa bùn Bể lắng 

TCCA 

Bể hiếu khí 01 
Máy thổi khí 

PAC 

Bể khử trùng 

Bể thiếu khí 

Bể trung gian 

Dinh dưỡng 
Bùn 

tuần 

hoàn 
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đệm di động giúp tăng hiệu quả tiếp xúc giữa bùn hoạt tính và nước thải. 

Sau quá trình xử lý sinh học, nước thải chảy sang ngăn lắng để tách bùn và nước. Tại 

bể lắng, có thể bổ sung hóa chất PAC nhằm hỗ trợ quá trình lắng của bùn. Bùn lắng một 

phần được tuần hoàn về hệ thống sinh học để đảm bảo nồng độ bùn trong hệ, phần dư được 

xả ra bể chứa bùn và được định kỳ chuyển đi xử lý bằng xe hút bùn. Tuy nhiên do tính chất 

của nước thải sinh hoạt và công nghệ vi sinh áp dụng nên lượng bùn dư sinh ra rất ít do vậy 

định kỳ 6 - 12 tháng hút bùn ở bể chứa bùn 1 lần. Nước sau bể lắng chảy vào bể khử trùng, 

đồng thời châm hóa chất TCCA tiêu diệt vi khuẩn rồi xả trực tiếp ra mạng lưới thoát nước 

bên ngoài nhà máy. Nước sau xử lý thải ra môi trường đạt QCĐP 01:2019/HY (K=1,2; 

KHY=0,85). 

Chức năng xử lý của các bể như sau: 

- Bể điều hòa: Do nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nguồn có lưu lượng và thành 

phần luôn biến động. Chính vì vậy, bể điều hòa có nhiệm vụ điều hoà nước thải về nồng độ 

ô nhiễm và kiểm soát sự thay đổi bất thường về lưu lượng. Mặt khác, bể điều hòa kết hợp 

sục khí sẽ giúp xử lý 1 phần nồng độ chất ô nhiễm COD, BOD, Amoni với hiệu quả xử lý 

5 – 10%. Nước từ bể điều hòa sẽ được 2 bơm chạy luân phiên bơm sang Bể hiếu khí 01. 

- Bể hiếu khí 01 

Tại bể hiếu khí 01 hay còn gọi là bể MBBR 01, sinh vật hiếu khí được giữ bằng lớp 

màng di động (giá thể vi sinh) đặt trong bể. Một lượng oxy thích hợp được cung cấp vào bể 

với mục đích cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ thành carbonic 

và nước, chuyển hóa nitơ hữu cơ và amoni thành nitrat (NO3
-) nhờ quá trình Nitrat hóa. 

Tại bể các chất hữu cơ hòa tan dưới dạng BOD, COD và các hợp chất của Nito sẽ 

được xử lý, hiệu quả xử lý các chất tại bể MBBR 01 khoảng từ 70 – 80%. 

Quá trình nitrat hóa diễn ra trong bể MBBR 01 như sau: 

+ Quá trình nitrat hóa từ Nito Amoni được chia làm 2 bước có liên quan tới hai loại 

vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitosomonas và vi khuẩn nitrobacteria. 

Bước 1: NH4
+ + 1,5 O2 NO2

- + 2 H+ + H2O 

Bước 2: NO2
- + 0,5 O2 NO3

- 

+ Các vi khuẩn nitosomonas và nitrobacto sử dụng năng lượng lấy từ các phản ứng 

trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. 

+ Phương trình tổng hợp: 

NH4
+ + 2O2 NO3

- + 2H++ H2O 

 Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương trình: 

   4CO2 + HCO3
- + NH4

+ +H2O C5H7O2N + 5 O2 
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 Phản ứng tổng hợp: 

NH4
+ + 1,83O2 + 1,98HCO3

- 0,021 C5H7O2N +0,98 NO3
- + 1,041H2O + 1,88 H2CO3 

Nước thải sau khi được xử lý tại bể hiếu khí MBBR 01 sẽ tự chảy sang bể thiếu khí. 

- Bể hiếu khí 

Do nước và bùn hoạt tính từ bể hiếu khí phía sau được tuần hoàn lại bể này. Khi 

ngừng cấp khí, trong môi trường thiếu oxy, sẽ diễn ra quá trình khử nitrit và khử nitrat. 

Quá trình khử nitrat diễn ra như sau: 

Denitrification (dạng kỵ khí tùy tiện) sẽ tách oxy của nitrat (NO3
-) và nitrit (NO2

-) để oxy 

hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước 

+ Khử nitrat: 

NO3
- + 1,08 CH3OH+ H+ 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O 

+ Khử nitrit: 

NO2
- + 0,67 CH3OH+ H+ 0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O 

Nước thải sau khi được xử lý tại bể thiếu khí sẽ chảy tràn sang bể hiếu khí MBBR 02. 

- Bể hiếu khí 02 

Cơ chế hoạt động của bể hiếu khí 02 hay còn gọi là bể MBBR 02 tương tự như bể 

hiếu khí MBBR 01. Tại đây, các chất ô nhiễm BOD, COD, hợp chất của Nito sẽ tiếp tục 

được xử lý với hiệu suất xử lý đạt 95%. 

Ngoài ra, tại bể hiếu khí 02 còn đặt 02 bơm chìm để bơm hỗn hợp bùn - nước về bể hiếu 

khí 01 và thiếu khí để khử nitrat, nitrit. Phần nước trong được chảy sang bể lắng sinh học. 

- Bể lắng 

Tại đây, hóa chất PAC được bổ sung vào để làm kết tủa bùn hoạt tính được lắng 

xuống đáy bể đồng thời có tác dụng xử lý các hợp chất của Photpho. Hiệu quả xử lý 

khoảng 90%. Bùn lắng xuống đáy bể được định kỳ hút sang bể chứa bùn, phần nước trong 

được chảy tràn sang bể trung gian. 

- Bể trung gian 

Có tác dụng ổn định nước thải trước khi bơm lên cột lọc áp lực. 

- Cột lọc áp lực 

Nước thải sau khi qua bể trung gian được bơm lên cột lọc áp lực. Tại đây toàn bộ các 

chất lơ lửng còn lại trong nước thải sẽ được giữ lại trên bề mặt của vật liệu lọc. Hiệu quả 

xử lý khoảng 95%. 

- Bể khử trùng: Nước thải chảy vào ngăn khử trùng được châm hóa chất khử trùng là 

hóa chất clo 90% dạng viên nén (TCCA 200gram). Nước sau khử trùng được xả ra ngoài 

mương thoát nước chung của khu vực. 
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Kích thước các bể trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty được thống 

kê theo bảng sau: 

Bảng 4. 5. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Tên bể/ngăn bể Chiều dài, m Chiều rộng, m Chiều cao, m Thể tích (m3) 

1 Bể điều hòa 1,6 1,5 2,4 5,76 

2 Bể hiếu khí 1 1,6 1,5 2,4 5,76 

3 Bể thiếu khí 2,4 1,6 2,4 9,22 

4 Bể hiếu khí 2 2,1 1,6 2,4 8,06 

5 Bể lắng 1,6 1,48 2,4 5,68 

6 Bể trung gian 1,6 0,8 2,4 3,07 

7 Bể khử trùng 1,6 0,8 2,4 3,07 

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt cần trang bị các loại máy móc sau: 

Bảng 4. 6. Danh mục máy móc dùng cho thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt 

TT Tên bể Hạng mục thiết bị chính Đơn vị Số lượng 

1 
Điều 

hòa 

Bơm chìm nước thải Bơm 02 

Hệ phân phối khí thô Hệ 01 

2 
Hiếu 

khí 1 

Đĩa phân phối khí Chiếc 04 

Giá thể vi sinh m3 1 

3 
Thiếu 

khí 

Máy khuấy đặt cạn Chiếc 01 

Trục và cánh khuấy Bộ 01 

4 
Hiếu 

khí 2 

Đĩa phân phối khí Chiếc 06 

Giá thể vi sinh m3 2 

5 Bể lắng 
Bơm bùn thải chìm Chiếc 01 

Ống trung tâm, máng răng cưa, tấm chắn bọt Bộ 01 

6 
Hệ lọc 

áp lực 

Bồn lọc Hệ 01 

Bơm nước đặt cạn Chiếc 01 

- Vị trí đặt Trạm xử lý nước thải: phía Tây Nam nhà máy, bể được xây bằng bê tông 

cốt thép. 

- Mô tả điểm đấu nối thoát nước thải: Toàn bộ lượng nước thải sau xử lý của Dự án sau 

khi qua bể khử trùng sẽ được thoát ra mương thoát nước chung nằm về phía Đông Dự án.   

- Vị trí xả thải dự kiến: vị trí điểm thoát nước dự kiến tại phía Đông Nam Dự án, tọa 
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độ điểm xả dự kiến X= 2.312.582; Y= 559.959 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 

105o30’, múi chiếu 30). 

2.1.2. Nước thải sản xuất 

(1). Nguồn phát sinh:  

Nước làm mát tổ hợp máy đúc ép nhựa tại nhà máy: Quá trình vận hành các tổ hợp 

thiết bị đúc ép sản phẩm nhựa của nhà máy có sử dụng một lượng nước để phục vụ cho quá 

trình làm mát. Tại thiết bị ép phun, nước được bơm từ thiết bị lọc qua hệ thống đường ống 

đi vào các rãnh của khuôn. Khi đó, nhờ hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu làm các sản phẩm 

nhựa và khuôn khác nhau sẽ làm cho chúng tách rời ra, sản phẩm không bị dính vào khuôn 

khi sản phẩm ra ngoài. Lượng nước thải này tương đối sạch nhưng có nhiệt độ cao, do vậy 

sẽ được xử lý qua hệ thống tháp giải nhiệt và được tuần hoàn tái sử dụng. Nước thải từ quá 

trình này được sử dụng tuần hoàn. Định kỳ lượng nước làm mát này được thay thế khoảng 

1 lần/3tháng. Lượng nước thải từ nhà máy khoảng 3 m3/lần. 

 (2). Biện pháp giảm thiểu:  

Nước làm mát tổ hợp máy đúc ép nhựa tại nhà máy: Quá trình vận hành các tổ hợp 

thiết bị đúc ép sản phẩm nhựa của nhà máy có sử dụng một lượng nước để phục vụ cho quá 

trình làm mát. Tại thiết bị ép phun, nước được bơm từ thiết bị lọc qua hệ thống đường ống 

đi vào các rãnh của khuôn. Khi đó, nhờ hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu làm các sản phẩm 

nhựa và khuôn khác nhau sẽ làm cho chúng tách rời ra, sản phẩm không bị dính vào khuôn 

khi sản phẩm ra ngoài. Lượng nước thải này tương đối sạch nhưng có nhiệt độ cao, do vậy 

sẽ được xử lý qua hệ thống tháp giải nhiệt và được tuần hoàn tái sử dụng. Nước thải từ quá 

trình này được sử dụng tuần hoàn. Định kỳ lượng nước làm mát này được thay thế khoảng 

1 lần/3tháng. Với lượng nước thải từ nhà máy khoảng 3m3 /lần. Loại nước thải này tương 

đối sạch nên sẽ được xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước thải của Nhà máy ra mương 

thoát nước chung của khu vực. 
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Hình 4.10. Quy trình hoạt động của hệ thống làm mát máy ép nhựa của Dự án 

2.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 

thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại 

2.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

(1). Nguồn phát sinh:  

Công ty tổ chức nấu ăn cho công nhân ăn trưa tại nhà máy. Công nhân làm việc 8 

giờ/ca, 1 ca/ngày. Do vậy, rác thải sinh hoạt phát sinh bao gồm các thực phẩm thừa, hỏng, 

vỏ chai lọ, các loại bao gói thực phẩm, một số ít là rác thải văn phòng (giấy bỏ, vỏ bao bì, 

ghim, kẹp), khối lượng rác được xác định theo định mức thải là 0,5 kg/người/ngày (Theo 

QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng).Như vậy, 

với lượng cán bộ công nhân viên làm việc dự kiến là 100 người thì khối lượng rác thải sinh 

hoạt phát sinh trong một ngày sẽ là:  

0,5 kg/người/ngày  100 người = 50 kg/ngày. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ 

(như đồ ăn, rau, quả,..) có khả năng gây mùi hôi khó chịu cho không khí xung quanh; Các 

chất khó phân hủy như túi nilon đựng thực phẩm,... Các thùng, hộp carton, vỏ lon bia, 

nước ngọt.... là những phế thải có khả năng tái chế lại được nếu có giải pháp thu gom, xử 

lý hợp lý.  

 (2). Biện pháp giảm thiểu: 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ra chủ yếu là từ các hoạt động hàng ngày 

của cán bộ công nhân viên. Toàn bộ lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy sẽ được 
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thu gom vào 4 thùng chứa dung tích 120 lít tại kho tập kết diện tích 10 m2 để lưu chứa. Các 

thùng chứa có gắn nhãn hiển thị, có nắp đậy để tránh sự phân hủy của các hợp chất hữu cơ 

dễ phân hủy sinh học gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng do mùi hôi và nước 

rỉ rác. 

Định kỳ hàng ngày chất thải sinh hoạt sẽ được chuyển giao cho các đơn vị đủ chức 

năng để thu gom và xử lý. 

2.2.2. Chất thải rắn sản xuất 

(1). Nguồn phát sinh:  

Khi đưa Dự án khi vào hoạt động, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

như sau: 

-  Giấy photo, bìa catton,... phát sinh tại khu vực văn phòng. Đây là loại chất thải 

được xếp vào loại phế liệu sạch và sẽ thu gom thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

Chất thải này phát sinh 40 kg/tháng.  

- Bao bì nilon đựng nguyên liệu đầu vào, bao bì đựng sản phẩm bị lỗi, hỏng. Lượng 

chất thải này 300 kg/tháng. 

- Chất thải là bao bì bằng plastic đựng vật tư nhập về. Lượng chất thải phát sinh: 50 

kg/tháng.  

- Bavia nhựa phát sinh trong quá trình ép nhựa, sản phẩm sau quá trình ép nhựa bị 

lỗi hỏng. Chất thải này phát sinh với khối lượng: 1.000 kg/tháng.  

- Ballet gỗ, ballet nhựa cũ hỏng không sử dụng được. Lượng phát sinh: 50 kg/tháng.  

- Giẻ lau không dính các hóa chất độc hại dùng để lau vật tư, sản phẩm dính bụi 

bẩn. Lượng giẻ lau phát sinh với khối lượng: 80 kg/tháng.  

- Đầu mẩu dây diện bị cắt không sử dụng được trong quá trình cắt dập dây điện để 

lắp ráp sản phẩm. Lượng chất thải loại này phát sinh với khối lượng: 10 kg/tháng.  

- Các chất thải khác phát sinh như tape, nhãn mác hỏng. Lượng phát sinh không 

nhiều: 4 kg/tháng. 

 (2). Biện pháp giảm thiểu: 

Chất thải sản xuất được phân loại như sau: 

Đối với những phế liệu có thể tái chế như bìa carton, giấy vụn, giấy copy phế liệu, 

nilon trắng, nhựa phế liệu (khay, hộp nhựa, case nhựa hỏng,...), sắt phế liệu (sắt vụn, khung 

sắt phế liệu, ...), thép không gỉ phế liệu (inox), gỗ phế liệu (từ thùng máy, pallet gỗ phế 

liệu,...),v.v., được thu gom vào kho chứa có gắn nhãn với diện tích khoảng 20 m2. Dự án sẽ 

chuyển giao cho các đơn vị thu mua phế liệu để tái chế khi đầy kho. 

Đối với những chất thải không tái chế được, được thu gom vào thùng rác dung tích 

100 lít (05 thùng) và 240 lít (02 thùng) và xe chứa và có gắn nhãn, định kỳ hàng tuần 
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chuyển giao cho các đơn vị có đủ chức năng thu gom và xử lý.  

2.2.3. Chất thải nguy hại 

(1). Đánh giá tác động: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong sản xuất của nhà máy chủ yếu là các loại chất thải 

sau:  

- Giẻ lau dùng để lau chùi sau mỗi đợt bôi dầu mỡ, sửa chữa cho một số chi tiết của 

máy móc thiết bị.  

- Vỏ can, hộp đựng dầu mỡ bôi trơn cho máy móc, sản phẩm của nhà máy. 

- Dầu, mỡ bôi trơn máy móc thải bỏ phát sinh trong quá trình sửa chữa máy móc 

của nhà máy hoặc trong quá trình bảo dưỡng máy móc và dầu mỡ thải sử dụng để bôi trơn 

sản phẩm, bộ phận linh kiện của sản phẩm trong quá trình lắp ráp.  

- Mực in, hộp mực in thải bỏ phát sinh từ khu văn phòng và từ khu vực máy in laser 

tại xưởng sản xuất.  

- Bóng đèn huỳnh quang hỏng. 

Khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án như sau:  

Bảng 4.7. Dự báo lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án  

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối lượng ước tính  

(kg/năm)  

Mã 

CTNH 

1 
Giẻ lau, bao bì găng tay có 

nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 150 18 02 01 

2 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn 20 16 01 06 

3 Dầu thải lẫn nước Lỏng 1.200 17 02 06 

4 
Bao bì mềm thải chứa 

thành phần nguy hại 
Rắn 100 18 01 01 

5 
Mực in thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn 48 08 02 04 

Tổng số lượng 1.518  

Ghi chú: Dầu thải lẫn nước phát sinh trong quá trình vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đùn ép nhựa 

Chủ đầu tư sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển CTNH đưa đi xử 

lý theo quy định. Dự kiến sẽ thuê đơn vị thu gom là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và 

Công nghiệp 11 – URENCO 11 vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

CTNH từ Dự án khi thải vào môi trường mà không được thu gom xử lý thích hợp sẽ 

gây ra nhiều tác động xấu. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc 

không phân hủy làm gia tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô nhiễm 

nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong đất hay tạo điều 

kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh. CTNH 
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khi thải ra môi trường mà không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất. Biện pháp tốt nhất để quản lý 

CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phương pháp xử lý thích hợp. 

Phạm vi, đối tượng bị tác động: Cán bộ công nhân viên làm việc trong Dự án, 

khách hàng, người dân sinh sống xung quanh Dự án, hệ thống thoát nước của khu vực, 

ảnh hưởng môi trường đất, nước ngầm tại khu vực. 

 (2). Biện pháp giảm thiểu: 

Phân loại chất thải tại nguồn, không để chung CTNH với các loại chất thải thông 

thường khác.  

- Đối với các loại chất thải nguy hại như: Giẻ lau, bao bì găng tay có nhiễm thành 

phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang thải, dầu thải lẫn nước, bao bì mềm thải chứa thành 

phần nguy hại, ... được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển theo quy định tại Mục 4 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể 

như sau: 

+ Phân loại chất thải nguy hại bắt đầu từ thời điểm đưa vào khu vực lưu giữ CTNH. 

+ Bố trí 05 thùng dung tích 100 L có nắp đậy trong kho lưu giữ CTNH. Các thùng sẽ 

được dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH. 

+ Bố trí 01 nhà kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 10 m2, nhà kho có mái che 

kín, mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại kín khít, không bị thẩm thấu và tránh 

nước mưa chảy tràn. 

+ Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng tới thu gom CTNH theo quy định. 

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

(1). Đánh giá tác động 

a. Tác động môi trường không khí do hoạt động sản xuất 

 Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất 

Mùi nhựa do VOC phát sinh từ quá trình ép đùn nhựa gồm: styren, xylen. Theo tổ 

chức quản lý môi trường Bang Michigan – Mỹ các thông số phát thải khí đối với quá trình 

sản xuất các sản phẩm nhựa như sau: 

Bảng 4.8. Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với các loại hình công nghiệp sản xuất 

các sản phẩm nhựa 

Mô tả công đoạn phát sinh Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

Sản xuất keo dán VOC 12,5 Lb/tấn sản phẩm 

Đùn ép nhựa VOC 0,0706 Lb/tấn nhựa 

Sản xuất phim Bụi 0,0802 LB/tấn nhựa 
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Mô tả công đoạn phát sinh Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

VOC 0,0284 lb/tấn nhựa 

Ghi chú: 1Lb = 453,5924 g 

Nguồn: Michigan Department of Environmental Quanlity – Environmental Science and Services Division 

Tổng nguyên liệu nhựa là 2.100.000 kg/năm tương đương 2.100 tấn/năm (xem chi 

tiết tại bảng nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho giai đoạn vận hành), lượng VOC phát sinh từ 

Dự án là: 

0,0706 Lb/tấn nhựa x 453,5924 g/Lb x 2.100 tấn/năm x 1năm/(12x26) ngày 

= 215,5 kg/ngày = 3,74 mg/s. 

Như vậy, theo tính toán lượng khí VOC phát sinh hằng ngày từ Dự án không lớn. 

Cũng theo tài liệu và kinh nghiệm của nhà cung cấp công nghệ sản xuất thì thực tiễn hoạt 

động của các nhà máy tại Nhật Bản, công đoạn ép đùn nhựa không phát sinh nhiều các chất 

ô nhiễm làm ảnh hưởng đến công nhân lao động và môi trường không khí. 

 Khí thải phát sinh từ công đoạn in 

Khí thải phát sinh trong quá trình in ấn nhãn mác tại nhà máy. Theo tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) thì hệ số phát thải khí VOC khi in ấn nhãn mác là 50 kg/tấn mực1. Với lượng 

mực in và dung môi mực in nhà máy sử dụng là 105 kg/năm tương đương 0,0088 tấn 

mực/tháng. VOC sẽ thất thoát ra môi trường là: 

50 kg/1 tấn x 0,00888 tấn/tháng = 0,437 kg VOC/tháng = 0,017 kg/ngày (tương ứng 

26 ngày làm việc mỗi tháng). 

Nồng độ VOC do hoạt động sản xuất phát sinh ra môi trường không khí (trong 16 

giờ) được xác định theo công thức sau: 

CVOC (mg/m3) = Tải lượng VOC (kg/ngày) x 106/V 

Trong đó: V là thể tích bị rác động trên bề mặt Dự án: V = S x H (m3) 

Với  S: Diện tích khu vực xưởng in (m2) (S = 150 m2) 

 H: chiều cao nhà xưởng (chiều cao của khu vực in là H = 6,8m) 

Khi đó: V = 150 m2 x 6,8m = 714 m3 

Thay số vào ta tính được CVOC = 23,57 mg/m3 thấp hơn giới hạn cho phép của 

QCVN 03:2019/BYT trong 8 giờ là 100 mg/m3 (xylen). Tuy nhiêm, chủ Dự án có đưa ra 

biện pháp xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn in ấn nhãn mác tại nhà máy. 

 Mùi trong quá trình sản xuất 

Quá trình đùn ép nhựa, do sử dụng nguyên liệu chính là polycarbonate và một số chất 

phụ gia khác như metablen, resorcinol…đều là dẫn xuất của Benzen. Các dẫn suất của 

                                              
1 Nguồn: Air emission inventories and controls, WHO, 1993: trang 3-15 
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Benzen bay ra từ quá trình gia nhiệt tại khâu đùn ép nhựa, khi người lao động hít phải 

nguồn khí này không những có những tác động xấu đến sức khỏe mà còn cảm giác được 

mùi khó chịu trong suốt quá trình, làm ảnh hưởng đến năng suất lao động. Ngoài ra, nếu 

không có biện pháp giảm thiểu, mùi còn lan tỏa theo các khí VOC ra môi trường bên ngoài 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động của người lao động.  

Mùi phát sinh trong giai đoạn sản xuất các hạt nhựa rất phức tạp và hỗn hợp nhiều 

loại mùi khác nhau. Tác động của chúng đến sức khỏe của người công nhân trực tiếp sản 

xuất là không nhỏ. 

Do tính chất đặc thù của hệ thống đùn ép nhựa tiên tiến mà công ty áp dụng, nên mùi 

và khí sinh ra sẽ được hệ thống quạt hút hút trực tiếp mùi sinh ra vào hệ thống xử lý đồng 

bộ đi kèm với máy sản xuất. Tại đây mùi sẽ được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường 

bên ngoài, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động và môi trường xung 

quanh. 

 Bụi trong quá trình sản xuất  

Bụi trong quá trình sản xuất chủ yếu phát sinh trong quá trình trộn liệu. Do nguyên 

liệu đầu vào là hạt nhựa nguyên sinh, đồng thời quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ liệu 

được thực hiện tự động trong buồng kín nên sẽ hạn chế rất nhiều bụi phát sinh trong quá 

trình sản xuất. Như vậy, bụi trong quá trình sản xuất được đánh giá là không đáng kể.  

b. Bụi, khí thải từ hoạt động phương tiện vận chuyển 

Các phương tiện giao thông cá nhân của cán bộ nhân viên và xe vận tải hàng hóa 

phục vụ cho hoạt động của Dự án chủ yếu sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu diezel làm 

phát sinh các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí.  

- Số lượng xe con và moto xe máy được ước tính dựa trên số lượng cán bộ, nhân viên 

làm việc tại nhà máy: Dự án khi hoàn thành sẽ có 100 cán bộ công nhân làm việc tại nhà 

máy, ước tính sẽ có 94 xe máy và 06 xe ô tô.  

- Số lượng xe tải:  

+ Tổng khối lượng nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất khi nhà máy đi vào hoạt động 

ước tính khoảng 112 tấn/tháng, tương đương với khoảng 4,3 tấn/ngày (ứng với 26 ngày 

làm việc mỗi tháng) tương đương với khoảng 1 xe 5 tấn. 

+ Tổng khối lượng sản phẩm xuất ra khỏi Nhà máy 70 triệu sản phẩm/năm tương 

đương với khoảng 6,5 tấn/ngày tương đương với khoảng 1 xe 10 tấn.  

Thời gian hoạt động trong 1 năm là 312 ngày.  

Khí thải loại này phát sinh phân tán trên tuyến đường di chuyển của xe, trong khoảng 

không gian rộng. Do đó sẽ tác động không lớn đến hoạt động của nhà máy cũng như sức 

khỏe của cán bộ nhân viên làm việc tại nhà máy. 
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c. Tác động do khí thải phát sinh trong quá trình lưu chứa, xả rác thải, quá trình thu 

gom và thoát nước thải 

 Khí thải phát sinh từ quá trình thu gom, lưu giữ chất thải 

Tại các thùng chứa rác (chủ yếu là rác thải sinh hoạt và rác thải nhà bếp), tại các vị 

trí đặt thùng rác phân loại và khu vực lưu giữ rác tạm thời chờ đưa đi xử lý khi thời tiết ẩm 

ướt có thể phát sinh quá trình lên men và sự phân hủy hữu cơ làm phát sinh mùi hôi thối 

gây ô nhiễm môi trường không khí. 

Quá trình lưu trữ sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ 

khí các chất hữu cơ (chủ yếu là CTR sinh hoạt). Thành phần các khí sinh ra từ quá trình 

phân hủy chất hữu cơ bao gồm: CO2, NH3, H2S, CO,... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu 

là: NH3, H2S. Nếu bị rò rỉ hoặc phát tán ra môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng công 

nhân làm việc nhà máy, gây ra mùi khó chịu cho môi trường không khí nơi đây. Tuy nhiên 

những ảnh hưởng từ mùi hôi sẽ được giảm thiểu bằng việc sử dụng các thùng chứa rác thải 

có nắp đậy kín và được tập kết tại các khu vực tập kết rác thải đặt tại khu vực riêng, sau đó 

được thu gom mang đi xử lý hàng ngày theo hợp đồng với đơn vị có chức năng 

 Mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải  

Mùi hôi phát sinh từ trạm XLNT mà tại đó xảy ra quá trình phân huỷ kỵ khí, quá 

trình phân huỷ hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhưng ở mức độ thấp. Các sản phẩm 

dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S, Mercaptane, CO2, CH4,… Trong 

đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở 

một nồng độ nhất định.   

d. Khí thải, mùi phát sinh từ hoạt động nấu ăn 

Khi Dự án đi vào hoạt động ổn định, nhà bếp của Công ty lượng khí gas ước tính 

khoảng 3.200 kg/năm tương đương 10 kg/ngày thì lượng khí thải phát sinh dự kiến như 

sau: 0,252g TSP/ngày; 0,03g SO2/ngày; 12,18g NOx/ngày; 2,97g CO/ngày và 0,49g 

VOC/ngày. Lưu lượng khí thải phát sinh trung bình là 82,5 Nm3/h. 

Xác định nồng độ tối đa cho phép của bụi và khí thải từ hoạt động của việc nấu 

nướng:    Cmax = C x Kp x Kv (Theo QCVN 19:2009/BTNMT) 

Với: Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải; với lưu lượng khí thải là 82,5 Nm3/h thì  Kp = 

1; Kv là hệ số vùng, khu vực. Do nhà máy nằm trong khu công nghiệp nên theo QCVN 

19:2009/BTNMT, giá trị Kv = 1. 

Tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là không lớn, nguồn ô nhiễm 

được phân tán trên diện tích rộng. Đồng thời, Dự án phân chia khu vực nhà xưởng, nhà văn 

phòng, nhà ăn và lượng cây xanh hợp lý nên lượng hơi này sẽ được phát tán vào không khí. 

Nguồn ô nhiễm này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này cũng ít gây ảnh 

hưởng đến môi trường. 
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(2). Biện pháp giảm thiểu 

a. Biện pháp giảm thiểu môi trường không khí từ dây chuyền sản xuất 

 Đối với hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm 

Ngoài bụi, các phương tiện giao thông vận tải chủ yếu sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu 

DO. Khi động cơ đốt cháy nhiên liệu này sẽ phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí như 

SO2, NO2, CO, CxHy,… Để hạn chế ô nhiễm không khí do khí thải của các phương tiện giao 

thông ra vào nhà máy, chủ đầu tư sẽ tập trung thực hiện các biện pháp sau: 

- Các phương tiện giao thông khi đi vào đường nội bộ của Công ty yêu cầu với tốc độ 

nhỏ hơn 10 km/h. 

- Không cho xe nổ máy khi đang giao, nhận hàng. 

- Công nhân đi vào nhà máy xuống xe, tắt máy, dắt xe vào nhà xe. 

- Khi chở hàng cồng kềnh phải buộc chặt và phải có bạt che kín tránh tình trạng rơi 

vãi ra đường. 

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác thải,… để giảm lượng bụi do các phương tiện 

giao thông vận tải, xe cộ ra vào nhà máy, nhất là vào những ngày hanh khô, nắng nóng. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy để tạo cảnh quan và cải thiện chất 

lượng không khí; diện tích cây xanh toàn Công ty hiện tại khoảng 941 m2 chiếm khoảng 

15% tổng diện tích toàn Công ty. 

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

trang, quần áo bảo hộ lao động. 

 Biện pháp giảm thiểu khí thải xưởng in 

Sơ đồ công nghệ Hệ thống xử lý khí thải:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.11. Sơ đồ xử lý khí thải quá trình in của Nhà máy 

Đường ống 

Quạt hút tổng 

Tháp hấp phụ 

Ống thải 

Chụp hút 
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Toàn bộ lượng khí thải sẽ được thu gom vào 3 chụp hút kích thước 1x1m nhờ quạt 

hút tổng và dẫn vào tháp xử lý khí thải. Bụi và khí được dẫn từ dưới lên qua vải lọc G4 dày 

20mm để loại bỏ bụi có kích thước 5micro đồng thời vải lọc G4 còn có tác dụng lọc ẩm 

trong khí thải để giai đoạn sau hấp phụ hơi VOCs có hiệu quả cao nhất. Khí thải sau khi 

lọc bụi và hơi ẩm được dẫn qua hệ bao gồm các tấm lọc than hoạt tính xếp chồng, chiều 

cao lớp than là 2m. Tại đây hơi VOCs sẽ được giữ lại trong các mao quản của than hoạt 

tính. Trong phương pháp này bề mặt lưu giữ khí độc hại được xem là chất hấp phụ, khí độc 

hại trở thành chất bị hấp phụ. Khí sau hấp phụ là khí sạch không gây ô nhiễm môi trường 

được thoát ra ngoài qua ống khói. Sau một khoảng thời gian sử dụng (12 tháng), than hoạt 

tính sẽ được thay mới; lượng than thải bỏ sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom 

CTNH xử lý theo quy định. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

* Tính toán lưu lượng quạt hút: 

Lưu lượng hút:   L=3600 x v x ΣF 

Trong đó: 

v-Vận tốc hút khí qua chụp (m/s);v=0,6~1,2m/s; chọn v=0,8m/s 

ΣF-Tổng diện tích chụp hút khí (m2), chọn F mỗi chụp hút = 1 m2; Dự án có tổng 3 

chụp hút     ΣF=3 x 1 = 3 m2 

Như vậy lưu lượng quạt hút cho hệ thống xử lý khí thải là: 

L = 3600 s/giờ x 0,8 m/s x 3 m2 = 8640 m3/giờ 

Lấy hệ số dự phòng k =1,2 

 Chủ Dự án sẽ xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải, công suất quạt 11.000m3/giờ. 

Thời gian hoạt động liên tục 16 tiếng/ngày.  

Dựa trên nguyên liệu đầu vào cho thấy trong khí thải, nồng độ các chất ô nhiễm chủ 

yếu là các hợp chất hữu cơ bay hơi khác (VOCs) với tải lượng khoảng 0,079 kg/ngày/16h. 

Theo Sổ Tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 1 và tập 2 - Trần Xoa, Nguyễn 

Trọng Khuông, Phạm Xuân Toàn,NXB Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội và dựa vào kết quả 

thực nghiệm tính toán đường đẳng nhiệt hấp phụ được biểu diễn bằng phương trình 

Langmuir, ta xác định được nồng độ cần của VOCs bị hấp phụ trên 1 kg than hoạt tính, từ 

đó suy ra lượng than cần thiết sử dụng như sau: 

Chất ô nhiễm 
Hệ số hấp phụ 

(mg/g than) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/h) 

Hiệu suất hấp 

phụ 

Lượng than hoạt 

tính tối thiểu (g/h) 

VOCs 500 4,9375 80% 12,35 

Như vậy, khối lượng than hoạt tính tối thiểu sử dụng trong 12 tháng là mthan = 61,7kg 

(12 tháng x 26 ngày/tháng x 16h/ngày). 
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Khối lượng riêng của than hoạt tính:  Dthan= 300 kg/m3 

 Thể tích than hoạt tính tối thiểu cần sử dụng: Vthan = mthan/Dthan = 61,7 /300 = 0,21 m3 

* Tính toán tháp hấp phụ 

Dựa vào đường hấp phụ đẳng nhiệt của hệ thống (sổ tay quá trình và thiết bị công 

nghệ hóa chất - Tập 2) ta xây dựng đường hấp phụ đẳng nhiệt của VOCs từ đó xác định 

vận tốc, lưu lượng và khối lượng riêng của hỗn hợp khí ra vào tháp: 

+ Đường kính tháp hấp phụ: 

 

 

Trong đó: 

 : vận tốc của dòng hơi khí tính theo tiết diện ngang tự do của thiết bị (m/s).  

Vhh = 0,4 m/s 

Gtb: Lưu lượng khối lượng khí trung bình ra vào tháp. Gtb = 1,21(kg/s) 

tb: Khối lượng riêng trung bình của hỗn hợp khí ra vào tháp. tb= 1,18885 kg/m3 

Chiều cao tháp Ht = 3m 

- Chọn chiều cao lớp than hấp phụ H=0,5 (m). Tổng chiều cao tháp hấp phụ là Ht = 

3,5m. 

Tháp hấp phụ có:     

 Đường kính Dt =1,8 (m). 

 Chiều cao Ht =3,5 (m). 

Định kỳ 1 năm 1 lần công ty sẽ tiến hành thay than hoạt tính, khối lượng than hoạt 

tính thay 1 lần là 100 kg. 

* Tính toán chiều cao ống khói: 

Tính toán chiều cao ống khói dựa vào tài liệu: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải 

công nghiệp tập 1-Trần Ngọc Chấn 

Chiều cao ống khói tối thiểu được xác định như sau: 
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Trong đó: 

A - Hệ số kể đến độ ổn định khí quyển, ở Việt Nam:A=200-240. Chọn A=220 

M - lượng khí thải. MVOC = 0,0014g/s 

F-hệ số kể đến loại chất khuyếch tán. Đối với khí ô nhiễm  F=1. 

m,n- Các hệ số thứ nguyên kể đến điều kiện thoát ra của khí thải ở miệng ống khói. 

- m = (0,67+0,015  +0,34 x )-1 =0,42; đối với nguồn nóng f<100; 

- n = 3-  = 1,5; với Vm là vận tốc nguy hiểm Vm=0,3-

2m/s. Chọn Vm = 1m/s 

Cmax =0,00692 g/m3 

N - Số lượng nguồn thải: N = 1. 

L - Lưu lượng khí thải: Lmax = 11.000 m3/h=3,1 m3/s. 

∆t - Chênh lệch nhiệt độ trong ống khói và môi trường xung quanh: 

∆t = tok- txq= 350oC – 25oC =10oC 

Thay vào ta có: 

 

Chọn vận tốc khí trong ống khói là 5m/s  Tiết diện ống khói:  

 

Để dễ gia công, lựa chọn đường kính ống khói là 0,5m. Ống khói phải cao hơn mái 

nhà xưởng và cao tối thiểu là 3m. 

Kích thước hệ thống xử lý khí thải như sau:  

Bảng 4. 9. Thông số hệ số xử lý khí thải 

TT Hạng mục Thông số Số lượng 

1 Chụp hút 

- Vị trí: đặt tại vị trí phát sinh khí thải – cách miệng 

phát thải khoảng 15 cm. 

- Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống chụp hút: 

+ Miệng thu hình vuông được làm bằng vật liệu chịu 

được nhiệt độ cao – thép CT3, dày 1,2 mm 

3 chiếc 
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TT Hạng mục Thông số Số lượng 

+ Kích thước dài x rộng x cao = 1,0 x 1,0 x 0,4 (m) 

+ Diện tích miệng chụp hút đảm bảo thu gom toàn bộ 

nguồn thải phát sinh từ khu vực xưởng in 

2 Quạt hút tổng 11.000m3/h 1 chiếc 

3 

Tháp hấp phụ 

bằng than hoạt 

tính 

+ Vật liệu chế tạo: Thép CT3 

+ Kích thước: đường kính x cao= 1,8 x 3,5m 

+ Chiều dày: 2,5 mm 

1 bộ 

4 
Vật liệu hấp phụ: 

Than hoạt tính 

- Thông số kỹ thuật của than hoạt tính: 

+ Độ hấp phụ: 4,11-10,07 mol/g 

+ Bề mặt riêng: 800 – 1.800 m2/g 

+ Tổng lỗ xốp: 1,25 – 1,6 cm3/g 

+ Thể tích lỗ bé: 0,34 – 0,79 cm3/g 

+ Thể tích lỗ trung: 0,027 – 0,102 cm3/g 

+ Thể tích lỗ to: 0,36 – 0,79 cm3/g 

+ Độ ẩm: 5-8% 

+ Độ tro: 5% 

+ Độ bền: >96% 

- Tần suất thay thế: 1 năm/lần 

100 kg 

5 Ống khói 

+ Số lượng: 01 

+ Chiều cao ống khói tối thiểu: 3 m 

+ Đường kính ống khói: 50 cm 

+ Lỗ thăm: 2 lỗ thăm đường kính 15cm đặt vuông góc. 

1 ống khói 

b.  Khí thải từ hoạt động nấu ăn 

Để giảm thiểu khí CO2 do sử dụng ga và mùi thức ăn trong quá trình đun nấu, Đơn vị 

sẽ thiết kế hệ thống chụp hút và ống khói nhằm hút toàn bộ lượng mùi và khí phát sinh ra 

bên ngoài và phát tán nhanh vào môi trường không khí, tránh để xảy ra ô nhiễm cục bộ 

trong nhà bếp.  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.12. Hệ thống xử lý khói bếp 

Quạt hút 

Ống phóng không 
 

Khói bếp 

 Chụp hút 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   86 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

- Quạt hút: Q = 9000 m3/h; số lượng: 2 cái 

- Ống phóng không đường kính 0,2 m, cao 6m 

Ngoài ra Công ty sử dụng các biện pháp sau để giảm thiểu ô nhiễm mùi và khí CO2: 

- Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút mùi. 

- Xây dựng khu vực chế biến thức ăn thông thoáng, hợp vệ sinh, đăng ký giấy phép 

an toàn thực phẩm 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên khi làm việc. 

- Lắp đặt hệ thống chụp hút thu khí thải từ khu vực bếp, sau đó thoát ra ngoài qua ống 

phóng không cao 6m.  

c.  Khí thải phát sinh từ máy điều hòa, hệ thống máy lạnh 

-  Sử dụng hợp lý các máy điều hòa, khi không cần sử dụng nên tắt điều hòa vừa tiết 

kiệm điện, vừa bảo vệ môi trường.  

-  Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy điều hòa, hệ thống máy lạnh. 

-  Khi máy điều hòa đã cũ, hiệu quả thấp sẽ tiến hành thay thế ngay và không tiếp tục 

sử dụng. 

d. Đối với khí thải từ hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải  

Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải : 

+ Thường xuyên dọn dẹp hệ thống cống rãnh thoát nước, định kỳ nạo vét hệ thống 

cống rãnh thoát nước 3 – 6 tháng/lần. 

+ Đối với bể tự hoại và bể tách dầu mỡ cần được hút cặn định kỳ 6 tháng/lần. 

+ Đối với khu vệ sinh, bố trí hệ thống thông gió, quạt hút mùi. Lưu lượng gió hút ra 

được tính với với bội số trao đổi không khí 10-15 lần/giờ. 

Đối với CTR : 

+ Thu gom rác thải hàng ngày và lưu chứa rác thải trong thùng kín, đảm bảo không 

thoát mùi hôi ra môi trường. 

+ Thuê đơn vị thu gom vận chuyển định kỳ hàng ngày, không tồn lưu tại khu vực Dự án. 

+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu lưu chứa rác thải sau khi xe thu gom vận 

chuyển rác đi khỏi. 

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

Để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn và chống rung tại các khu vực hoạt động sản 

xuất có thể áp dụng một số biện pháp sau: 

- Khu vực gây ồn lớn được bố trí cách ly với xung quanh ở các vị trí thích hợp (các 

phòng sản xuất được quy hoạch riêng biệt); 
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- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn) cho công nhân làm việc tại những vị trí 

phát sinh tiếng ồn cao; 

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy luôn hoạt động tốt; 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ 

cho mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn; 

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các máy 

móc thiết bị có độ ồn cao; 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên Nhà máy nhằm hấp thụ giảm ồn và giảm 

bụi, khí thải phát tán vào môi trường xung quanh. Cây xanh không những có tác dụng giảm 

tiếng ồn, bụi, khí thải mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

- Trang bị các bảo hộ lao động như nút tai chống tiếng ồn cho công nhân lao động. 

- Tiếng ồn và rung phát ra trong dây chuyền sản xuất chủ yếu từ khu vực máy ép nhiệt 

nhưng các thiết bị đều là nhập ngoại, có chất lượng cao, với độ rung và tiếng ồn nhỏ. 

 Bảng 4.10. Các biện pháp khống chế ô nhiễm do khí thải, ồn, rung, nhiệt 

TT 
Hạng mục 

công trình 

Các biện pháp khống chế ô nhiễm do khí thải, ồn, rung, 

nhiệt 

1 Nhà văn phòng - Lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió 

2 

Nhà xưởng, các công 

trình phụ trợ (Nhà xe, 

Nhà bảo vệ,…) 

- Nhà xưởng cao thoáng, lắp đặt hệ thống quạt thông gió; 

- Trồng cây xanh để lọc bụi, cải thiện môi trường; 

3 Nhà ăn công nhân 

- Lắp đặt hệ thống quạt hút cho khu vực bếp nấu. Hệ thống 

này là rất hiệu quả và sẽ đảm bảo việc loại bỏ hiệu quả nhất, 

mùi dầu mỡ, hơi nước và nhiệt khi nấu ăn. 

4 Nhà vệ sinh công nhân 
- Định kỳ bổ sung chế phẩm EM (6 tháng/lần đối với nhà vệ 

sinh) 

5 
Đường giao thông nội 

bộ 
- Quét dọn thường xuyên để đảo đảm vệ sinh môi trường. 

2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

2.5.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan chất thải 

(1). Tác động do ô nhiễm nhiệt 

Hoạt động của máy ép đùn nhựa sử dụng điện sẽ phát sinh nhiệt thừa. Nhiệt dư tỏa ra 

từ những khu vực này chỉ gây ảnh hưởng cục bộ đến nhiệt độ không khí và sức khỏe của 

công nhân làm việc trong phân xưởng này mà không ảnh hưởng đến các khu vực khác. 

Nhiệt toả ra do người công nhân: thân nhiệt cơ thể mỗi người là 370C. Nếu không 

gian làm việc chật hẹp, số lượng công nhân lại nhiều sẽ làm nhiệt độ không khí xung 
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quanh tại khu vực làm việc tăng lên, gây ngột ngạt, mệt mỏi, ảnh hưởng đến năng suất làm 

việc của công nhân. 

Một nguồn nhiệt không thể không kể đến, đó là lượng nhiệt truyền qua các kết cấu nhà 

xưởng như mái nhà, tường nhà, nền nhà,… vào bên trong nhà xưởng. Loại nhiệt này có ảnh 

hưởng đến toàn nhà xưởng làm việc. Vì vậy, khi xây dựng, Công ty sẽ thiết kế nhà xưởng 

thông thoáng, trần xưởng cao nhằm hạn chế lượng nhiệt bên ngoài truyền vào. 

Tất cả các lượng nhiệt trên sinh ra sẽ tồn tại bên trong xưởng sản xuất, nếu không có 

biện pháp khống chế tốt, chúng sẽ làm cho nhiệt độ không khí trong nhà xưởng tăng lên 

nhiều so với nhiệt độ môi trường không khí. Đó cũng chính là nguyên nhân gây nên ô 

nhiễm nhiệt, làm ảnh hưởng trực tiếp đến người công nhân như giảm sức khoẻ và năng 

suất làm việc. 

Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tải nhiệt đối với người trực tiếp sản 

xuất tăng đáng kể do nhiệt dư làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể công nhân sản 

sinh ra nhiều nhiệt sinh học hơn. Khi khả năng sinh học của cơ thể người trực tiếp sản xuất 

không đủ để trung hòa, các nhiệt dư sẽ gây nên trạng thái mệt mỏi, làm tăng khả năng gây 

chấn thương và có thể xuất hiện dấu hiệu lâm sàng của bệnh do nhiệt cao. Khi phải làm 

việc thời gian dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ gây rối loạn các hoạt động sinh lý của cơ 

thể và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Nếu quá trình này còn kéo dài 

có thể dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên. 

 (2). Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

Tác động đáng kể nhất trong giai đoạn này là sự gia tăng mật độ phương tiện giao 

thông do tăng mật độ dân cư. Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất như sau: 

 - Quy hoạch kết nối giữa đường nội bộ và đường chính của khu vực hợp lý bảo đảm 

không gây ùn tắc giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm.  

- Luôn có lực lượng bảo vệ túc trực điều tiết các phương tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị điều phối giao thông chịu 

trách nhiệm trong khu vực và phối hợp các lực lượng giao thông, lực lượng trật tự có kế 

hoạch điều phối giao thông trên các tuyến đường gần công trình nhằm đảm bảo hoạt động 

không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và giao thông tại khu vực.  

- Phương án giao thông được tính toán cụ thể theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo di 

chuyển phương tiện, bố trí thể hiện cụ thể trên bản vẽ quy hoạch giao thông. 

- Bố trí lực lượng an ninh thường trực, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát toàn 

bộ hoạt động của tòa nhà, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống mâu thuẫn, gây rối trật 

tự an ninh phát sinh. 
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 Tổ chức giao thông 

Khu vực Dự án được tổ chức giao thông bằng hệ thống vạch sơn biển báo theo Quy 

chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ 41: 2012/BGTVT.  

Bố trí tim đường trên mặt bằng phân cách hai luồng xe ngược chiều (Vạch 1). 

Bố trí vạch cho người đi bộ qua đường: (Vạch số 9). 

Biển báo:  

+ Biển báo “Đường giao nhau” (Biển số 205). 

+ Biển báo “giao với đường không ưu tiên” (Biển số 207). 

+ Biển báo “giao với đường ưu tiên” (Biển số 208). 

+ Biển báo “Đường người đi bộ cắt ngang” (Biển số 224). 

+ Biển báo “Cấm đi ngược chiều” (Biển 102). 

(3). An toàn lao động và sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp 

Trang bị bảo hộ lao động và kỹ thuật xử lý môi trường hiện đại và hiệu quả. Nhìn 

chung với các giải pháp quy hoạch, tổ chức và kỹ thuật đảm bảo thì tác động từ quá trình 

hoạt động nhà máy đến sức khỏe cộng đồng sẽ được ngăn ngừa và giảm thiểu đáp ứng tiêu 

chuẩn môi trường quy định. 

(4). Tác động đến kinh tế xã hội khu vực 

Quá trình hoạt động của nhà máy có những tác động nảy sinh do sự di chuyển đến với 

lượng lớn lực lượng lao động. Do vậy Công ty sẽ thực hiện các biện pháp: 

-  Ưu tiên tuyển chọn lao động tại địa phương . 

- Giáo dục, tuyên truyền công nhân nhà máy thực hiện công tác dân vận trong thời 

gian làm việc tại nhà máy để tạo tinh thần đoàn kết, giảm mâu thuẫn; 

- Tăng cường quản lý công nhân bằng các nội quy tại nhà máy, quy định thưởng phạt 

và phạt nghiêm khắc, hạn chế tối đa các hiện tượng rượu chè, cờ bạc, ma tuý và mại dâm; 

kiên quyết loại bỏ những công nhân nghiện ngập, trộm cắp để đảm bảo an ninh khu vực; 

-  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn 

giao thông. 

2.5.2. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro, sự cố 

(1). Các biện pháp phòng tránh sự cố cháy nổ, chập điện 

* Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

+ Hệ thống cấp nước PCCC: 

- Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo các 

tiêu chuẩn (TCVN 5760-1993).(TCVN 2662-1995). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật An Lập” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhựa An Lập Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   90 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

- Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng qui phạm của ngành đảm bảo cho xe 

chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy. 

- Hệ thống cấp nước PCCC và đường giao thông của công trình được thể hiện rõ qua 

bản vẽ thiết kế kỹ thuật và xin phép cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên chấp 

thuận. 

+ Hệ thống chống sét: 

- Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét tại các khu vực có khả năng bị sét đánh. Hệ 

thống chống sét sử dụng kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo (ESE) để bảo vệ chống sét nhà 

máy. Đặt 2 kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo trên mái của nhà xưởng sản xuất với bán 

kính bảo vệ của kim 90m. Hệ thống tiếp địa thu sét dùng cọc thép bọc đồng tiếp đất D16 dài 

2.4m được chôn sâu 1m liên kết bằng dây tiếp địa đồng trần 70mm2, dây thu sét sử dụng dây 

đồng trần 70mm2. Điện trở của hệ thống tiếp địa được đảm bảo nhỏ hơn 4Ω. 

- Thiết lập mạng tiếp đất an toàn, mạng tiếp đất của hệ thống thu sét gồm các dây 

chôn chìm trong đất được liên kết hàn với các cọc tiếp đất đóng sâu vào lòng đất. Hệ thống 

nối đất an toàn được thiết kế độc lập với các hệ thống nối đất khác. Điện trở của hệ thống 

nối đất an toàn phải đảm bảo không vượt quá 4Ω và phải đảm bảo kích thước an toàn đến 

công trình và các hệ thống nối đất khác. 

+ Hệ thống nối đất an toàn: 

Hệ thống nối đất an toàn được thiết kế độc lập với các hệ thống nối đất khác. Điện trở 

của hệ thống nối đất an toàn phải đảm bảo không vượt quá 4 và phải đảm bảo kích thước 

an toàn đến công trình và các hệ thống nối đất khác.   

+ Ngoài ra Chủ đầu tư cam kết Nghiêm túc thi hành các Quy định về phòng chống 

cháy nổ của Nhà nướcViệt Nam: 

Mời các cơ quan có chức năng đến phổ biến, huấn luyện nhân viên của công ty các 

Qui định và phương pháp phòng chống cháy nổ, có định kỳ thực tập thường xuyên.Các 

Bảng tiêu lệnh, phi cát, hệ thống báo động, bình CO2 được bố trí ở những vị trí thuận lợi để 

dễ dàng sử dụng khi xảy ra cháy.Tuyệt đối không để vật dụng hoặc hàng hoá cản trở giao 

thông trong công trình. 

(2).  Sự cố tai nạn lao động  

- Lập nội quy an toàn lao động. 

- Tập huấn nội quy an toàn cho toàn bộ công nhân vận hành.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.  

- Công nhân vận hành phải tuân thủ đầy đủ các nội quy an toàn lao động.  

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm.  

Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc. 
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 (3). Sự cố hỏng, vỡ các bể xử lý nước thải 

- Với sự cố mất điện: Sử dụng nguồn điện từ máy phát điện dự phòng của Dự án. 

- Bố trí 01 nhân viên thường xuyên kiểm tra các bể xử lý nước thải.  

- Định kỳ 03 tháng/1 lần quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của các bể xử lý để 

sớm phát hiện và khắc phục sự cố. 

- Khi xảy ra sự cố sẽ liên hệ lại với đơn vị thiết kế, thi công để đề nghị giúp đỡ tìm ra 

nguyên nhân khắc phục. 

 (4). Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm 

- Bố trí các thùng đựng rác kín và thường xuyên thu gom tại các khu vực trong nhà 

máy. 

- - Định kỳ phun khử trùng khu vực phòng vệ sinh, phòng thay đồ, nhà ăn... 

Bố trí hệ thống bẫy côn trùng, chuột bọ trong khu vực nhà máy vì đây là nguồn làm 

lây lan dịch bệnh. 

- Trang bị thiết bị sơ cứu ban đầu và các loại thuốc men thông thường. 

- Hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín để đảm bảo an toàn thực phẩm, 

phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm. 

- Phối hợp với trung tâm y tế, bệnh viện địa phương để kịp thời cấp cứu bệnh nhân 

khi xảy ra sự cố. 

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

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Tổng hợp các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành Dự án được thống kê 

dưới bảng sau:  

Bảng 4. 11. Tổng hợp các công trình xử lý môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

A Hạng mục công trình thu gom, xử lý nước thải 

1 Bể tách dầu mỡ Bể 01 Thể tích 0,25 m3  

2 Bể tự hoại Bể 03 

01 bể khu vực nhà điều hành thể 

tích 5m3, 01 bể khu vực nhà xưởng 

sản xuất thể tích 5m3 và 01 bể khu 

vực nhà ăn + nghỉ ca nhân viên thể 

tích là 6m3; 

3 
Đường ống dẫn, thu gom 

nước thải sinh hoạt 
m 536 Ống PVC D200, độ dốc i=0,5%, 
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TT Công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

4 Trạm XLNT sinh hoạt Trạm 1 Công suất 10 m3/ngày.đêm 

5 Cửa xả Chiếc 1  

B Hạng mục công trình thu gom, tiêu thoát nước mưa 

1 Đường ống UPVC D200 m 100 - 

2 Cống tròn BTCT D400 m 260 độ dốc i= 0,2%, 

3 Rãnh xây gạch B400 m 600 độ dốc i= 0,25%, 

6 Hố ga Chiếc 30 kích thước 0,6 x 0,6 x 0,8m 

7 Cửa xả Chiếc 1 - 

C Hạng mục công trình thu gom, lưu chứa chất thải rắn 

1 CTR thông thường  

 Thùng chứa 120L Chiếc 4 - 

 Thùng 100L Chiếc 5  

 Thùng chứa 240L Chiếc 2 - 

 Kho CTR SH Kho 1 diện tích 10 m2 

 Kho CTCN Kho 1 diện tích 20 m2 

2 Chất thải nguy hại  

 Thùng chứa 100L Chiếc 5 -  

 Kho CTNH Kho 1 diện tích 20 m2 

D Hạng mục công trình thu gom, xử lý khí thải 

1 
Hệ thống xử lý khí thải 

bằng phương pháp hấp phụ  

Hệ 

thống 
2 

Công suất của hệ thống là 11.000 

m3/giờ 

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

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có điều khoản đảm 

bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 

thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án.  

Chủ đầu tư sẽ có nhân viên chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp trong suốt quá 
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trình thi công xây dựng, đảm bảo rằng những bỉện pháp giảm thiểu và các yêu cầu giám sát 

được nêu trong kế hoạch QLMT được thực hiện nghiêm túc trong quá trình thi công xây 

dựng. 

b.  Giai đoạn vận hành 

Chủ Dự án quản lý trực tiếp trong công tác thực hiện bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn vận hành và có cán bộ chuyên trách công tác quản lý, giám sát môi trường. Tổ chức 

bộ máy quản lý môi trường được thể hiện ở sơ đồ dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.13. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý môi trường của Dự án 

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

Bản Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được xây dựng dựa trên 

các phương pháp đã thực hiện trong báo cáo mà chủ Dự án đã lập và đang được áp dụng 

phổ biến hiện nay, dựa trên các tài liệu, số liệu có độ tin cậy. 

4.1. Về các phương pháp  

Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do WHO thực 

hiện nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Các hệ số ô nhiễm 

đối với từng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, loại hình sản xuất đã được 

WHO quan trắc, phân tích, nghiên cứu, thống kê từ nhiều nguồn qua nhiều năm nên có 

mức độ tin cậy cao.  

Phương pháp thống kê: Đây là phương pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và liệt kê từ 

các tài liệu, báo cáo khoa học có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu phụ thuộc vào các tổ 

chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu. 

Chủ Dự án 

Văn phòng điều hành Dự án Phòng vệ sinh môi trường 

Quản lý toàn bộ quá trình 

xây dựng Dự án và ứng phó 

với các sự cố xảy ra. 

Quản lý chất thải, thu gom, phân loại, 

chuyển giao, chất thải cho các đơn vị 

đủ chức năng xử lý. 

Thực hiện giám sát môi trường. 

Quản lý các vấn đề chung về môi 

trường, cập nhật và triển khai việc 

thực hiện theo các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 
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4.2. Các phương pháp khác 

Phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Các phương pháp này được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành của các TCVN 

tương ứng. Tuy nhiên có các sai số không thể tránh khỏi như sai số thiết bị, sai số do khâu 

phân tích... Việc tiến hành lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

đều được thực hiện bởi đơn vị có nhân lực được đào tạo cơ bản và có trang thiết bị phân 

tích hiện đại nên kết quả phân tích có độ tin cậy cao. 

4.3. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

* Đánh giá tác động đến môi trường không khí: Đây là đối tượng dễ bị tác động 

mạnh nhất. Nhìn chung việc đánh giá tác động đến môi trường không khí trong báo cáo 

khá đầy đủ và cụ thể cho từng nguồn gây tác động trong các giai đoạn thực hiện của Dự án. 

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong phương pháp tính toán nồng độ bụi tại các nguồn phát 

sinh chưa đảm bảo tính chính xác cao do các nguồn thải đơn lập, phân tán và thiếu tài liệu 

đánh giá tải lượng chính xác. 

* Đánh giá tác động đến môi trường nước: Đã xác định được các nguồn thải từ Dự 

án có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước tiếp nhận. Đã xác định nguyên nhân chính có thể 

gây ô nhiễm nguồn nước mặt là từ nước thải sinh hoạt, nước thải thi công và rác thải sinh 

hoạt. Nước thải từ Dự án không làm gia tăng nhiều các chất ô nhiễm của nguồn tiếp nhận 

mà chỉ làm gia tăng lưu lượng, góp phần pha loãng. Đồng thời cũng đã sơ bộ đánh giá 

được nguyên nhân và mức độ tác động đối với nước ngầm. 

* Đánh giá tác động đến tài nguyên sinh vật: Đánh giá là có cơ sở dựa trên hiện trạng 

khu vực lân cận. Ngoài ra, nguồn nước sẽ bị ảnh hưởng do việc gia tăng nồng độ cặn rắn trong 

nước thải từ Dự án và ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh của nguồn tiếp nhận. 

* Tác động đến giao thông vận tải: Đánh giá đã nhận ra các đối tượng bị ảnh hưởng 

chính là dân cư sống dọc 2 bên đường Dự án và khu vực xung quanh. Mức độ ảnh hưởng ở 

mức cao do dựa vào số lượt xe dự tính ra vào phục vụ Dự án khi hoạt động và hiện trạng 

theo khảo sát thực địa. 

* Đánh giá tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động: Đã liệt kê cụ thể từng nguồn 

gây ô nhiễm, gây tác động có thể xảy ra khi triển khai Dự án, mức độ ảnh hưởng phổ biến đến 

đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư quanh khu Dự án và cuối hướng gió. 

* Tác động đến môi trường cảnh quan: Đánh giá ở mức độ tin cậy do đã liên kết với 

tổng quan phát triển chung của khu vực, đánh giá được tham khảo từ đề án đã được phê 

duyệt. 

* Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra: Đã liệt kê được các rủi ro, sự cố 

môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình thi công nạo vét và vận hành Dự án. 
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4.4. Về các tài liệu sử dụng  

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ các tư 

liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 

đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường đại học như Đại 

học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội,... Các 

tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực Dự án được các nhà khoa 

học, cơ quan chính quyền theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng 

tin cậy. 

4.5. Về nội dung của báo cáo 

Nội dung của báo cáo được thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại 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 trường. Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các 

rủi ro về sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án. 
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

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

1.1. Thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân tại công trường thi công được 

thu gom vào 02 nhà vệ sinh lưu động; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận 

chuyển và xử lý khi đầy bể, không xả thải ra môi trường. 

+ Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt  nhà vệ sinh lưu động  đơn vị chức năng 

hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

- Xây dựng 01 hố lắng cấu tạo 03 ngăn, dung tích khoảng 03 m3/hố để thu gom, lắng lọc 

toàn bộ nước thải từ hoạt động rửa bánh xe. Nước thải sau khi lắng, lọc được tái sử dụng vào 

mục đích rửa bánh xe, làm ẩm nguyên vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận chuyển, tưới 

nước dập bụi trên công trường thi công. Bùn đất tại hố lắng được nạo vét, phơi bùn và vận 

chuyển xử lý cùng chất thải thi công; váng dầu mỡ được thu gom định kỳ và vận chuyển đến 

kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời của Dự án. 

+ Quy trình xử lý: Nước rửa bánh xe  hố lắng  tách dầu  lắng cặn  tuần hoàn 

rửa bánh xe, làm ẩm vật liệu thi công, đất, đá thải trước khi vận chuyển, tưới nước dập bụi. 

- Nước mưa chảy tràn tại khu vực thi công được thu gom vào hệ thống mương, rãnh 

xung quanh Dự án chảy về hệ thống các hố lắng trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung 

khu vực; thực hiện che chắn hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công trường. 

Vì vậy, trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án không đề nghị xin cấp phép đối với 

nước thải. 

1.2. Thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành 

- Nguồn nước phát sinh: Nước thải sinh hoạt của 100 cán bộ công nhân viên làm việc 

tại Dự án. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: Nước thải sinh hoạt → bể tách dầu, mỡ/bể tự hoại → trạm xử lý 

nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm → nước thải sau xử lý → mương thoát nước chung 

nằm về phía Đông Dự án. 

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

STT Các chất ô nhiễm 
Giá trị giới hạn theo QCĐP 01:2019/HY; 

K=1,2; KHY=0,85 

1 pH 5-9 

2 BOD5 30,6 
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STT Các chất ô nhiễm 
Giá trị giới hạn theo QCĐP 01:2019/HY; 

K=1,2; KHY=0,85 

3 TSS 51 

4 TDS 510 

5 Sunfua (tính theo H2S) 1,0 

6 Amoni (tính theo N) 5,1 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) 30,6 

8 Dầu mỡ động, thực vật 10,2 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt 5,1 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) 6,1 

11 Tổng Coliform 3.000 

- Vị trí xả thải: Vị trí điểm thoát nước dự kiến tại phía Đông Nam Dự án, tọa độ điểm 

xả dự kiến X= 2.312.582; Y= 559.959 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o30’, 

múi chiếu 30). 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương thoát nước chung nằm về phía Đông Dự án. 

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

- Nguồn phát sinh khí thải tại khu vực xưởng in của Dự án. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa : 11.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: Khí thải → đường ống thu gom → hệ thống xử lý khí thải công suất 

quạt 11.000 m3/giờ → 01 ống khói thải ra môi trường sau hệ thống xử lý khí thải đảm bảo 

đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ.  

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

Bảng 5.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

STT Các chất ô nhiễm 
Giá trị giới hạn theo QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B 

1 Lưu lượng - 

2 CO 1000 

3 SO2 500 

4 NO2 850 
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STT Các chất ô nhiễm 
Giá trị giới hạn theo QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B 

5 Toluen - 

6 Benzen - 

- Vị trí xả khí thải: Vị trí ống khói hệ thống xử lý khí thải, tọa độ điểm xả dự kiến 

X= 2.312.416; Y= 560.057 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o30’, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả thải: Tự thoát theo ống khói. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đồi với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận tải và 

các máy móc thiết bị hoạt động tại Dự án 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Độ ồn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của Dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại 

 Dự án không có các hoạt động dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của Dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất 

  Dự án không có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất. 
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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 DỰ ÁN  

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: từ 01/12/2022 đến 15/12/2022. 

Công suất đạt được của Hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải: 

Khoảng 90-95%. 

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

xử lý chất thải 

a. Đối với nước thải 

- Vị trí quan trắc: Lấy mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 10m3/ngày.đêm. 

- Loại mẫu: Mẫu tổ hợp. 

- Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, TSS, TDS, COD, Sunfua (tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Tổng Phốt pho, Tổng ni tơ, Dầu mỡ động, thực 

vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-)(tính theo P), Tổng Coliform 

- Thời gian lấy mẫu: 03 đợt lấy mẫu. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 01:2019/HY (K=1,2; KHY=0,85). 

b. Đối với khí thải 

- Vị trí quan trắc: Vị trí ống khói hệ thống xử lý khí thải. 

- Loại mẫu: Mẫu tổ hợp. 

- Thời gian lấy mẫu: 03 đợt lấy mẫu. 

- Chỉ tiêu phân tích: Lưu lượng, CO, SO2, NO2, Toluen, Benzen  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của nhà nước 

2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Chương trình quan trắc chất thải trong giai đoạn xây dựng được trình bày trong bảng 6.1. 
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Bảng 6.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

Loại mẫu Vị trí 
Số lượng 

mẫu 

Tần suất 

giám sát 
Chỉ tiêu giám sát Mục đích Quy chuẩn so sánh 

Không khí 

khu vực 

thi công 

xây dựng 

03 mẫu khu 

vực công 

trường thi 

công 

3 6 tháng/1 lần 

Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, 

độ rung, bụi lơ lửng, SO2, 

CO, NO2 

Giám sát ảnh hưởng 

của không  khí tới 

môi trường  

QCVN 05:2013/BTNMT 

QCVN 26:2010/BTNMT 

QCVN 27:2010/BTNMT 

Chất thải 

rắn 

Khu vực tập 

kết chất thải 

rắn 

 

1 

Thường 

xuyên 

Nguồn thải, thành phần, 

lượng thải, công tác thu 

gom, xử lý 

Giám sát ảnh hưởng 

của CTRSH, CTR 

xây dựng tới môi 

trường 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 

Chất thải 

nguy hại 

Khu vực 

chứa chất 

thải nguy hại 

1 
Thường 

xuyên 

Nguồn thải, thành phần, 

lượng thải, công tác thu 

gom, xử lý 

Giám sát ảnh hưởng 

của chất thải rắn 

nguy hại tới môi 

trường 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 

2.2. Giai đoạn vận hành 

Bảng 6.2. Chương trình giám sát môi trường của Dự án giai đoạn hoạt động 

Loại mẫu Vị trí Nội dung giám sát Tần suất Tiêu chuẩn 

Nước thải 

sinh hoạt 

NT - 01 mẫu tại điểm xả từ 

hệ thống thoát nước thải của 

Công ty ra mương thoát 

nước phía Đông Dự án 

Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, COD, Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) 

(tính theo N), Tổng Phốt pho, Tổng ni tơ, Dầu mỡ 

động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, 

Phosphat (PO4
3-)(tính theo P), Tổng Coliform 

06 tháng/ 

01 lần 

QCVN 01:2019/HY 

(K=1,2; KHY=0,85) 
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Loại mẫu Vị trí Nội dung giám sát Tần suất Tiêu chuẩn 

Khí thải 

ống khói 

KT - 01 mẫu tại ống khói hệ 

thống xử lý khí thải  
Lưu lượng, CO, SO2, NO2, Toluen, Benzen 

06 tháng 

/01 lần 

QCVN 19:2009/BTNMT,  

cột B 

Chất lượng 

không khí 

KK- 1 điểm tại khu vực đùn 

ép nhựa 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, SO2, NO2,CO, 

VOC (xylen) 

06 tháng/ 

01 lần 
QCVN 03:2019/BYT 

Chất thải 
Kho lưu giữ chất thải tạm 

thời của công ty 

Khối lượng và chủng loại chất thải phát sinh tại kho lưu 

giữ chất thải tạm thời 

01 lần/01 

tháng 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 
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Sơ đồ lấy mẫu môi trường giai đoạn vận hành Dự án như sau:  

 

Hình 6.1. Sơ đồ lấy mẫu giai đoạn vận hành Dự án 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường 

Khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ Dự án sẽ tiến hành giám sát quan trắc chất lượng 

môi trường với tần suất giám sát theo quy định tại 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 trường. Dự 

trù chi phí giám sát môi trường của Dự án trong giai đoạn thi công nạo vét dự kiến 

35.000.000 đồng/đợt. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Với ý thức tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, Công ty TNHH 

nhựa An Lập cam kết: 

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung về bảo vệ môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, 

xử lý các vấn đề môi trường, kế hoạch quản lý môi trường đã nêu trong báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường. 

2. Cam kết nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án được thu gom và xử 

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

(Khy= 0,85; K= 1,2) trước khi xả ra môi trường.  

3. Cam kết lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý khí thải tại khu vực xưởng in đảm bảo 

đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành trước khi thải ra môi trường. Bố trí giàn thao tác, vị trí 

lấy mẫu khí thải đáp ứng đúng quy chuẩn. Khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải 

đảm bảo đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

4. Quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Bố trí kho chứa chất thải sinh hoạt, kho chứa chất thải 

công nghiệp, kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo đúng quy định về kho chứa. Hợp đồng 

xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại với đơn vị có đủ điều kiện năng lực về thu gom xử lý 

theo quy định. 

5. Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và 

phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật hiện 

hành. 

6. Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các quy định hiện hành.  

7. Lập và trình cơ quan chức năng phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường. Đảm bảo trong quá trình thực hiện không để xảy ra các sự cố về môi trường. 

8. Xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường. Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm cho các cơ quan 

quản lý theo quy định. 

9. Cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc môi trường định kỳ như đã 

nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Đơn vị thực hiện quan trắc môi 

trường đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 
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vụ quan trắc môi trường đối với tất cả các thông số quan trắc. Chủ Dự án cam kết giám sát 

việc thực hiện lấy mẫu của đơn vị quan trắc để đảm bảo theo đúng quy trình, đảm bảo độ 

tin cậy của số liệu. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ về các cơ quan quản lý 

theo quy định sau mỗi đợt quan trắc. 

10. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định 

hiện hành của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu Dự án có những thay đổi 

so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ Dự án cam kết sẽ 

trình văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận  của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
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UBND TiNH HU'NG YEN 
SOXAYDT/NG 

S6:8W /CV-SXD 
"Viv xac atnh phdn di¢n tich, vi tri nha 

xu·ang cha thue " 

CONG HOA xA HQI CHO NGHiA Vll;:T NAM 
D9c l~p - Tt,r do - H;rnh phuc 

Hung Yen, ngay)J thang 08 nam 2021 

Kinh gui: Cong ty TNHH nhµa An L?p Hung Yen 

S& Xay dt,mg nh~n duqc to trinh s6 01/2021/TTr AL ngay 16/08/2021 cua 
Cong ty TNHH nh\fa An L?p Hung Yen vS vi~c xin xac dinh vi tri, di~n tich m?t 
b~ng cho thue nha xu&ng t?i dµ an: Nha may san xudt cac san phd.m nh1fa ky 
thu(j,t An L(lp tren dia ban phucmg Di Su, thi xa My Hao, theo quy mo da duqc 
UBND tinh k~t lu?n t?i Thong bao s6: 291/TB-UBND ngay 04/8/2021. Sau khi 
xem xet h6 so dµ an va kiSm tra thµc t~ t~i hi~n trucmg Sa Xay d\Illg c6 y ki~n 
nhu sau: 

Ph§.n di~n tich khoang 8000 m2 nha xu&ng cho thue duqc chu d§.u tu d~ 
xu~t c6 ky hi~u s6 4, 5B, 6, 7 t~i (Ban ve mij,t b6ng xac afnh vj tri, di¢n tich nha 
xuirng cho thue), kem theo ta trinh s6: 01/2021/TTr-AL ngay 16/08/2021 cua 
Nha d§.u tu. Vi tri nha xuang cho thue nay phu hqp v&i M?t b~ng quy ho~ch t6ng 
thS da duqc S& Xay d\Illg ch~p thu?n kem theo Thong bao s6: 377/TB-SXD ngay 
20/11/2018. 

Vi~c l\fa ch9n doanh nghi~p, nganh nghS, quy mo san xu~t kinh doanh d~ 
cho thue c§.n phu hqp v&i quy mo cua kho bai, nha xu&ng cho thue, di Su ki~n dap 
ung cua h? t§.ng ky thu?t ( Giao thong n(Ji b(J cua dt! an, phong chay chii:a chay, 
su ly moi truimg ....... .) 

S6 Xay d\fng gfri quy Cong ty bao cao c~p c6 th~m quy~n theo guy 
dinh./ .. f2.A_ , 

NO'i nh~n: 
- Nhu kinh gui: 
-TTQHXD: 
- Lieu Vt; 

LtrO'ng Anh Tu~n 
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TRICH LV9 TRI, RANH Gldl KHU BAT XIN TmfC ~N DV AN DAU TlJ 
DVAN: XAY Dl)NG NHA MAY SAN XUAT cAc sAN PHAM NINA KY TI-IU&T AN L,51' 

CHU f)AU TU: TY TNHI-1 NI-IVA AN LiP HUNG YltN 

Ttr t1, biin d6 ,6, 10, 11 ty 1~ 1/2000 xH>i Sit, hu;;n MY Hao, tinh Hun1 YBANSAO I 
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I. Tf;ni_; di?n lfch dat xin thu hlli thl!c hi~n d~r an khoang: _20.000 m' 

Gcini c{ic lm.1i da't: 
Di~n tfch dii't trllng lua (LUC) la: 13880.2 m' 
Di~n I fch tlat th1,y Jgi (D1L) la: 2726.5 ni 
Di~•• lfch dat. giao th<'ing (DGT) la: 2930.0 m 
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Di~n lfch d,it nghia dja (NTD) la: 50.0 m' 

I . ' . . 
· • 111;~:G THVC BAN SAO DUNG VOi BAN CHi~ · 

So'chung ~vc..3.0Xl.ouye'n so:.d..scr1ss 
Ngiiy1.6tnang .. 0.nam20.~ .. 

Di~n 1fcl1 dat s:in xuM k.inh doanh (SKX) la: 413.3 rrt 

2. Tront: do: 
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~- Ci111l:_1i : 
1940.0 m' 1_,1111 chrang quy ho~ch 

-·-------·-- _.,_ ,.,_,_ -- - ·-·--------------------~ 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH HUNG YEN 

s6plf.(2--·· /UBND-KT2 
V/v chap thu~n chu tnrong cho phep 

Cong ty TNHH nh\fa An Lfu> Hung Yen 
nh~ chuySn nhlf9Jlg quyin sir dvng d!t 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA ~T NAM 
Dqc 1,p - Tl}' do - Bfnh phuc 

Hung Yen, ngaytj thang,JJ niim2018 

Kinh gici: Cong ty TNllli nhµa An L~p Hung Yen 

Can cu Nghi djnh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy djnh 
chi ti~t thi hanh m9t s6 di€u cua Lu~t DAt dai; 

Can cu cac Quy€t dinh cua UBND tinh: s6 06/Qf>-UBND ngay 08/01/2016 
v~ chu trucmg dftu tu; s6 3278A/QD-UBND ngay 22/12/2017 v~ vi~c phe duy~t k~ 
ho~ch sir d\ll1g wit nam 2018 huy~n My Hao; 

Xet d! nghj cua So Tai nguyen va Moi tnrcmg t?i Ta trinh s6 899ITTr-S1NMT 
ngay 27/11/2018 ve viec dS nghi chdp thu~ chti truong cho phep Cong ty 1NHH nh\ffi 
An L~p Hung Yen nh:an chuy~n nhm;mg quy~n su d\lllg d~t, chuy~n mµc dich sir dl}Jlg 
d!t, di€u chinh thai h~ sti d\lilg d!t 4ti xa Dj Su, huy~n My Hao dS thvc hi~n dµ ari 
diu tu Nha may san xu§t cac san phfun nh\Ia ky thu~t An L~p. 

Uy b~ nhan dan tinh c6 y kifui nhu sau: ' . , 
I. Chap thu~ Cong ty TNHH nh1Ja An L~p Hung Yen ( Gidy chimg nht;in 

tliing ky doanh nghijp Cong ty TNHH m9t thanh vien, ma s6 doanh nghi~p: 
0900943134 do Phon$ EJ~ng ky Kinh doanh thUQc Sa Ki hor;zc~ v~ Ddu tu tinh 
Hung Yen tliing ky Ian tlau ngay 14112/2015, dang ky thay aoi Ian thtt 2 ngay 
07/3/2018) nh~ chuyen nhm;mg quy~n SU dvng dAt, chuy~n ffi\lC dich SU dt;mg d!t, 
di~u chinh thm h?Il sir d\Ulg ddt v&i di~n tich khoang 20.000m2 (Hai muoi nghin 
met vuong) dftt thu9c dia ph?Jl xa Dj Su1 huy?n My Hao d8 thµc hi~n dg an d!u tu 

,, Nha may san xuftt cac sfui phfun nhva ky thu~t An L~. 
Vi tri, ranh gi6i khu ddt dugc xac dinh theo Ban ve vi tri, ranh gi6i khu d!t 

thµc hi~n d\l an do Van phong Dang ky. ~t dai thm)c S& Tai nguyen va Moi 
truong l~p ngay 15/8/2018. 

2. Cong ty 1NHH nhl}a An L~p Hung Yen hoan thi~n hf> sa chuyc§n m\}c dfch 
sti' d\lng ddt, di~u chinh thai h?fl sir di,mg ddt, thue dftt sau khi nh~ chuyen nhugng 
quy~n su dvng d§t theo guy dinh cua phap lu~t./.~ . 

Nui nhi11: TM. UY BAN NHAN DAN · 
-Nhutren; KT. CHU TICH 
- Chu tjch, cac PCT UBND tinh; • 
- Cac su: TNMT, Kl-IDT, XD; .. _u TJCH 

UBND ,, • "· ---· ,!, . - huy~n My Hao; · '\1 ," --·-- •. . ,r, '\ 
• UBND xa Dj Su; :: -'!.·•i ->'.7 '1'\. ~' ~.-, 

ti' 1"-.t. I( l ... ( ~ -\ I" - Unh ~o VP UBND tinh; ,f I i; J,,•;, Ir • _\ ·: I f: 
- LtrU: VT, CV: TNMT. \\ :S_\ \::
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH HUNG YEN 

ITB-UBND 

C<)NG HOA XA H()I CHU NGlllA VJ¥T NAM 
D~1c lip-T\f do- H:~nh phuc 

llzmg Yen, ngay ()Lfthang /f nam 2021 

THONG BA.0 
Y ki~n vi vi~c diiu chinh dtf an cua Con~: ty TNHH nh\f3 An Lip HU11g 

Yen tren dia ban ph1r011g Dj Sir, thj xa My Hao 

Ngay 02/8/2021 ~. Ban Can S\J' dang UBND tinh t& chuc CUQC hQp vm lanh 
· d~o cac so, nganh: KJ bo~ch va fJ!u ttr, Tai chinh, Tai nguyen va Moi trucrng, 
Xay dµng, Cong Thmmg, Khoa h9c va Cong ngh~, Nong n~i~p va Phat triAn 
nong thon1 N{ii V\l; Chu tjch UBND cac huy~n, thi xa, tha nh pho va lanh d~o Van 
phong UBND tinh. 

Sau khi xem xet Bao cao s3 1742/BC-SKHDT ngay 02/8/2021 ciia Sa K~ 
ho~ch va Bfru tu; y kiSn tham gia cua cfic d~ bi€u d\1' h9p, y kiSn cua cac thanh 
vien Ban Can S\f dang UBND tinh va k~t lu~n cua d6ng chi Bi thu Ban Can S\f 
ruing, Chu tich UBND tinh~ UBND tinh coy Iden nhu sau: 

I. .f>6ng y chu trnang diiu chinh d\? an ctia Cong ty TNllli nh\ta An L@ 
Hung Yen tren (ija ban phuong Di Sir, thi xa My Hao v6i n9i dung nhu sau: 

L ten, m\lC tieu va quy mo dµ an 
- Ten dg an: NBA MAY sAN xuAr cAc SAN PHAM NHl/A KY mu~ T 

ANL~P . 
. .. ~\l~ tieu: San xuAt cac s~ phb nh~~a ky th~~t ~u l~nh ki~n vo nh\l'.,a 

di~rt tho{lt d1 d9ng; ph\l tung, clu t1et nhl;a cua xe may (b1, banh rang, so, 
cac b9phin diSu khi8n va truy~n chuy~n d(}ng) va khuo.n mftu nganh nhva (san 
xu!t tith~t nh\ta nguyen sinh, khong SU' d\)llg nh\la tai ch~, khong tai chSnh\l'a); 
xay d\mg nha xu6ng cong nghi~p cho thue . 

.. Quy mo: San phdm nhva Icy thu~t va khuon m!u nganh nh\fa 70 tri~u san 
phdm/nam;.nha xu6ng, kho bai cho thue 8.000 m2• 

2. Nha d!u tu: C6NG TY TNHH NHl/ A AN L~ HUNG 'YEN 
- Gidy chung nh~ dang ky doanh nghi~p s6 0900943134 do Phong Dang 

ky kinh doanh thuQC So K€ hO?Ch va D&u tu tinh Hung Yen c!p ngay 
14/12/2015, dang ky thay d6i Illn thu 5 ngay 2110112021 . 

Yen. 
., f>ia chi trv. so chinh: Sb 327; thi trful Yen My, huy~n YSn My, tinh Hung 

- Ngucri dljii di~ theo phap lu~t: <)ng Le Van Ban~ chirc danh - Giam ddc. 
3. 0.ia di,m, dien tich: T~ khu d!t co di¢n tich khoang 20.000 m2 tren dia 

ban phuang Di Su, thi xa My Hao, tinh Hung Ye~. ~u dit da duqc UBND tinh 
cho Co,ng ty TNHH nhv:a An L~p Hung Yen thue de th\fc hi~n d\f an "Nha may 
san xuat cac san phfun nhva ky thu~t An L~p" t~ Quy~t dinh chu tnrong dfiu tu 
sA 06/QfJ-UBND ngay 08/01/2016. 
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II. T6 ch(rc th\lc hi~n 
L Trong thoi h~ 06 (sau) thang k~ tir ngay ban hanh Thong bao nay, 

Cong ty TNiffi nhµa An L~p Hung Yen c6 trach nhi~m dong g6p kinh phi thµc 
hi~n xu ly tri~t d~ o nhi~m moi truong t~i bai rac Di Sir theo thong bao s6 
297/TB-UBND ngay 02/10/2020 cua UBND tinh va hoan thi~n tliy du thu t\lc, 
hf> so d~ nghi chdp thu?n diSu chlnh chu trucmg dAu tu theo dung quy djnh cua 
Lu~t D~u tu, nQp 4ti Trung tam Ph1:1c V\1 himh chinh cong va Ki~m soat thu t\lc 
hanh chinh; qua thoi h~ neu tren, Thong bao nay khong con gia ttj. 

2. Giao Sa Xay chu tri hu6ng ddn nha ot!u tu l~p M?t bfulg quy ho~ch t6ng 
th& di~u c.hlnh (n&u co), xac dinh ro cong trinh nha xuong, kho bai cho thue truoc 
khi hoan thi~n hf> so cdp Quy~t djnh chu truong ddu tu di~u chinh. 

3. Cac s(r: KS ho~ch va Diu tu, Tai cMnh, Xay dl!Ilg, Tai nguyen va Moi 
trucmg, Cong Th11ang, Khoa hQc va Cong ngh~, Giao _thong v~ tai, Nong nghi~p 
va Phat triJn nong thon; UBND thi xa My Hao, UBND phuong Di Sirva cac co 
quan lien quan c6 trach nhi~m hu6ng dfui C6ng ty JNHH.nhi;ra An La.p Hung 
Yen hoan thi~n cac thu t1_1c, thi,rc hi~n d~y du cac nghia V\l tai chinh (n~u c6) trucrc 
khi dS nghi ch~p thu?n chu trucmg ~u tu theo dung quy djnh phap lu~t. 

UBND tinh thong bao dS cac CO' quan, <tern vi bi~t, thvc hi?n.l. j!- ~1r,-

Noi nlz~11: 
- Chu tich, cac PCT UBND tinh; 
• Cac s&: KH&DT, TC, TN&MT, XD, CT, 
KH&CN, GTVT, NNPTNT; 
- UBND thj xa My Hao; 
• Lilnh d{lo VAn phong UBND tinh; 
- UBND phuoog Di Sfr; 
-Cong ty TNHH nh\Ia An 1/4.p Hung Yen; 
· Luu: VT; THH. 

TL.CHUTJCH 
CHA.NH VAN PHONG 

~

/7t0-J-J/4, 
~i 

\ :.C.! 
i (t) 

' () ,in · Ur bon ""°" din tinhHu,,g 
Co qu.,,,.: Tinh Hun, Y.11 
Thligianty: 04,0S,'202114:47:28 

Nguy~n NgQc Thuyen 



cANG HoA xA ngr cHu xcnh vrET NAM
DOc lOp - Tg do - Hanh phrric

so: ft /eD-UBND

ewnr DINH cnAp ruu4N ornu cHiNH cnu rRrIONc oAu rU
ooNc ruor cnAp rnud,N flHA DAU ru'

(C6p lAn dAu: ngey 08 thring 0l ndm 2016)

(C6p di6u chinh nn tfrt nh6t: neiLyll t\r6"e/0 ndm 2021)

rry BAN NHAN oAN rilnr mltvc ytN

Cdn cdr Luqt Tii chilrc ch{nh qryi, dla phuong ngdy 19/6/.7015;

Cdn cth Luqt DAu tu s6 61/2020/QHl4 ngdy 17 thdng 06 ndm 2020;

Cdn cdc NShi dinh si| 3I/2021/ND-CPngdy 26 thdng:l ndm 2021 ct)a
Chinh phfi quy itlnh chi tt6t vd hu6ng ddn thi thdnh m\t s6 diiu c'ila Luqt Edu ttr;

Cdn c* Thdng tu s6 B/202L/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 cfia BQ trudng
BQ Kd hosch vd Diu tu quy cllnh mdu vdn bdn, bdo cdo li€n quan len loot dqng
ddu tu tqi Vi€t Nam, ddu tu cila Vi€t Nam ra nudc ngodi vd xtic tidn ctdu tu;

Cdn cdr Qrry1t dinh ch* trcong ddu tu sti OO4}D-UBND ,ngdy 08/01/2016
do UBND tinh cdp cho dq dn "Nhd mdy sdn *udt cdt sdn phdtm nhqa lei thuQt
An LQp" cfia Cdng ty TNHH nhra An LQp Hung YAn ff€n itla bdn phtrdng Di 9ft,
thi xd Mi Hdo;

Cdn cft Th6ng bdo sii 2/L/TB-UBND,ngdy 04/S/2021 cila UBND tinh
Hmg YAn vi vi€c diiu chinh dtr dn "Nhd mciy sdn xutit cdt sdn phdm nhua ky
thuQt An LQp" cfia C6ng ty TNHH nhqa An LQp Hung YAn ffAn dia bdn phudng
Dl Sth, thl xd Mi Hdo;

Xdt Bdo cdo thdm dinh s6 2357/BC-Sh(HDT ngdy I4/10,/2021
hoqch vd Ddu tu.

QTIYET D!NI'H:

Didu 1. Ch6p thuan diAu chinh cht lruong dAu tu d6ng thoi voi ch6p
thuqn nhn ddu tu voi nht,rg nQi dung nhu sau:

1. NhAr tIAu tu: cONc ry rNHH NIilJA lr{ LAp HUNc rrEN
n,A | , r ^ 4v I t- Gi6y chimg nhQn d6ng lcf doanh nghiQp sO 0900943134 do Phdng Edng

hi kinh doanh thuQc Sd -K6 hopch vi D,Au tu tinh 
"*g 

Yen c6p ngat
l4ll2l20l5, ddng ky thay AOi tan thf 6 ngdy 0gl7l202L

- Dia chi try sd chinh: s6 327,thi tr6n'f6n M!, huyQn y6n M!, tinh Htmg
Ydn.

Ov n,q,N nrnAN UAN
rimr HrNc ytN

cfia Sd K€
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- Nguoi dai dien theo ph6p luft: 6ng L0 Vdn Bin, chirc danh - Gi6m d6c;
sinh ngay 24110/1972; qu6c t!ch: ViQt Nam; Chtmg minh nhdn den sO

033072000529 do Csc Cenh s-5t DKQL cu tru vd DLQG vc dan cu c6p ngey
231912015; noi cl6ng ky hO kh6u thuong tru: th6n Bgr, xd Phgng Cdng,-huyQn
Vin Giang, tinh Hmg YCn; chd d hiQn tpi: rh6n B6n, xd phpng Cdng, huyQn
Vdn Giang, tinh Hmg YOn.

dg 6n: NHA rvrAy sAN xuAT cAc sAN puAv NHU. A rY rHuAr

3. Mgc ti6u dg 6n: Mpc ti6u dg 6n: s6n xu6t c6c san phAm nhga k! thuat
nhu linh kiQn v6.nhuu ttiQn thoai di dQng; php ting, chi ti6t nhua ctia xe mriy (bi,
bdnh t6rg, hQp sti, c69 b9 ph4rr diAu ktriOn ua r-ye-n chuy6n dQne) vd ktrudn m6u
nganh nhua -(san xuAt tu hpt nhua nguy6n sinh, ktrdng str dwrg nhua t5i ch6,
kh6ng t6i ch6 ntrUa); xdy dpg nhd xuong c6nglnghiQp cho thu6.

4. Quy md dg 6n:

- DiQn tich ddt, m{t nu6c, m6t beng sir dgng: DiQn tich d6t sri dgng:
20.000 m2. Khu d6t dd dugc UBND tinh cho cdng ry TNHH nhtra en rap
Hrmg Y6n thuo d6 thgc liQn dg 5n "Nhd mdy s.m *"6f c6c s6n phAm nhuu ki
thuft An Lflp" t4i Quyi5t dinh cht truong il6u tu sd OOICIO-LBND ngdy
0810112016.

- Cdng y6t thiiSt k6: SAn ph6m nhua k! thuQt vd khudn mdu ngdnh nhua
70 trigu san phdm/ndm; nhi xudmg, ktro bdi cho thu6 8.000 m2.

5. T6ng v5n tIAu tu thgc hiQn dr;6n: :50.000 triQu ddng, trong d6:

. - vi5n g6p ilc thyc hiQn dg an 20.000 triQu ddng, chi6nr 40 % itng v5n
ddu tu. C6.ng ty b6o cilo cilc thanh vi6n C6ng ry de g6p 20.000 triQu ddng, be"g
ti6n mflt cl6 thyc hiQn dy rin.

- V6n vay: 30.000 triQu ddng, chitim 60 %t6ng v6n dAu trr.

6, Thli h?n hogt dQng dg 6n: 50 (ndm muoi) ndm kC tu ngdy
08t0v20r6.

7. Eia tli6m thgc hiQn drp 6n: ThuQc clfa-phOn phucmg Di sri, thi x6 M!
H?o, tinh Htmg YOn. vi tri vd kfch thudc khtr d6t nhu M{t be"g quy hoach t6ng
th6 de dugc S0 Xdy dung thdm dinh kdm the,o Th6ng b6o ro zgrnb-SxD nget
041812021.

8. Ti6n ttQ thgc hiQn dg 6n:

Titin d0 thgc hiQn dtl rin tc ttr ngey dugc di€u chinh ch6p thqn chri
trucrng dAu tu nhu sau:

- Th6ng thf 01 - th6ng thf 03: hodn thiQn tht tgc phdp lf ;

*Tll"e lhir 04 - t\fing thf 13' Foi c6ng xdy dpg; ,c6i t4o c6c c6ng
trinh; l6p clat m6y m6c, thii5t bi vd san xu6t thrh;

- Thrlng thf 14: hoan thiQn t6t cbc6c hqpg mgc cdng trinh, dua tod,n b0 dfi
6n di vdo hopt dQng.
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9. Cic uu dili vir h6 trg tIAu tu: Dr,r 6n dugc hucrng c6c uu ddi, h5 trg
theo quy dinh cria phdp luQt hign henh.

Didu 2.T6 chrfrc thrpc hiQn

Tr6ch nhiQm ctia co quan, t6 chfc, c6 nhdn c6 li6n quan trong viQc tri6n
khai thgc hiQn dU 6n ddu tu:

1. D5i vt6,i nhi tIAu tu:
- Nhd ddu tu thgc hiQn ky qu} AC eam b6o thyc hiQn dy zin theo quy dinh

cria ph6p luQt dAu tu.

- Sau khi dU 6n di6u chinh dugc c6p (luytit dinh cht truong dAu tu, ydu
cAu nhd dAu tu tri6n khai thgc hiQn dg 6n theo dfing mpc ti6u, q.ry m6 vd iitin
d0 de d6gg ky. Truong hsp nhd dAu tu kh6ng thgc hiQn dy 6n theo dfng mgc
ti6u vi ti6n dQ dg 6n dd dugc chdp thupn thi khdng du-o. c huong cdc chinh s6ch
uu ddi;

^l t.- DO nghi C6ng ty TNHH nhua An Lap Hmg Y6n nghiOm tuc thlrc hiQn
theo dung Th6ng b6o s6 297/TB-UBND r€ey 0211012020 vi Vdn ban sti
3267ruBND-KT2 ngey 27ll2l2\l9 ctia UBND tinh vO viQc d6ng g6p kjnh phf <F
thyc hiQn viQc di chuy6n, xt lf lugng r5c th6i theo phucrngilr-ddduqc cn6p thufin;

- YOu cAu C6ng ty TNHH nhya An L(ip Hung YOn tgp trung ngudn lgc,
itAy nhanh tii5n iQ tri6n khai thgc hign dU rln d6 sdrm dua dg 6n di vdo hoat dQng.
Truirng lrqp C6ng ty kh6ng nghiOm tuc triiSn ktrai thlrc hiQn dU: 6n theo titin tlQ
dugc ch6p thu$, UBND tinh s€ xem x6t, thu hdi du rin aC UO tri cho nhd dAu tu
kh6c c6 ndng lgc vd nhu cAu ddu tu dU an tr€n rlia ban tinh.

, - L{p B6o c6o d6nh gi6 thc dQng mdi trudrng theo quy di:nh tai Nghi dinh
s6 +OIZOI9AID-CP ngey Bl5l20l9 cria Chinh pht sria d6i, b6 s,ung mQt sO di6u
oiua cdc Nghi tlinh guy dinh chi ti6t, huong diin thi hanh luQt b6o vQ m6i trudrng
trinh co quan c6 th6m quy6n xem xdt, x6c nh(in. Khdng thuc hi()n c6ng doqn dQt
nhuQm, giflt saq pham c6 nguy co. gdy 6 nhiSm m6i trudrng; cao iai du 6n.
Nghiem tuc ch6p henh chi thi s6 04/2009/CT-UBND ngdy 3U312009 cta
UBND tinh Hmg YOn v6 vi6c tdng cuong cting t6c b6o v9 mOi trudrng tr6n dia
ban tinh vd Chi thi sQ l6l2Ol6lCT-UBND ngary 2011012016 vO mQt s6 nhig- u1t,
gi6i ph6p c6p b6ch vA bao ve mdi trudrng tr6n ,tia bdn tinh; nghi€m tric ch6p henh
c6c biQn ph6p vA beo vQ mdi trudrng, dim b6o thyc hiQn au ,i" d,mg vd &Ay dt
c6c nQi dung d6ng ky tei hd so du 6n, K6 hopch b6o vQ m6i trucnrg dugc.ph6
duyQt, dim b6o kh6ng gdy 6 nhi6m m6i trucnrg anh huong d6n :mdi trudrng s5ng
cria ngudi den xung quanh khu v.uc nhi m6y; ph6i hoan todur chiu tr6ch nhiQm
chi tri c6c kho6n chi phi khEc phuc hfu qui 6 nhi6m mdi trudrng cfing nhu drmg
ho4t dgng ctra dg 6n n€u vi phpm;

. 2 - Lap HQ so thitit k6 co sd diAu chinh (ntiu c6) trigh co quan nhd nudc c6
them quy6n th6m dlnh theo. quy dinh tai Nghi dinh s6 59l20t5atD-cp ngey
181612015 cria Chinh phri vO quan ly du 6n dAu tu x6y dung .vd Nghi dinh s6
4212017/l'lD-CP ngdy 051412017 ctlr- Chinh phri sria ddi, b6 sung m6t sti diAu



,
Nghi ctinh s6 59/20154IE-CP ngdy 181612015; XAy dytg c5c h4ng msc c6ng
trinh theo dfing Gi6y ph6p xdy dpg dugc co quan c6 thdm quy6n c6p;

- Thgc hien nhQp ktrAu m6y m6c thi6t bi tir nu6c ngodi vdo Vigt Nam theo
clung guy <linh tai Chi thi s6 lTlCT-TTg nga:y 091812013 cria Thir tuong Chinh
phri vO viQc t6ng cudrng quan ly, ki6m so6t vir)c nhAp kh6u cdng nghe, m6y m6c
thi6t b! cta doanh nghiep;

- Chiu tr6ch nhiQm vA tinh hqp ph6p, chinh x6c, trung thgc cria nQi dung
hii so ddng lcf ctdu tu.

,
- !o quan ddng ky $Au tu vd co quarl quan li I.Ih+ nu6c kh6ng gi6i quytit

tranh chdp gita c6c nhd ddu tu vi tranh chdp gifra nhi ddu tu vdi c6c td chfc, c6
nhdn c6 1i6n quan trong qu5 trinh hopt dQng dtlu tu kinh doanh;

- Trong qu6 trinh ho4tdQng cya dr,r 6n nhd ctdu.tu c6 tr6ch nhiem thgc hign
nghiOm q.rydn vd nghia vu dtii voi t6 chfc sri dung d6t theo quy rlinh tai LuQt D6t
dai vd c6c v6n ban huong den [6n quan d6n nrpc ti6u "cho thu6 nhd xuong cdng
nBhiQp", chi dugc ph6p thyc hign mpc ti6u t6rr khi <15p tmg dir cric di6u. kiQn theo
quy di$ cria ph6p luat vA kinh doanh b6t dQng san t4i Khoan 24 Di6u 2 Nghi
dinh s6 01/20174ID-CP ngdy 0610112017 cl&ra Chinh phri; Kh6ng duo.c cho thu6

r,tA.,|,tnhi xucrng d6i voi c6c dU rln c6 nguy co gdy 6 nhi6m mdi trudrng cao theo chi d4o
ctia Ban Thudng vU Tinh riy vi Chi thi s6 0412009/CT-UBND cta UBND tinh
nhu ch6 bi6n thUc phdm, thriy san; sin xudt h6a chdt, phdn b6n; nhuQm, gi{t mdi,
giiatdy,thuQc da; s6.n *u6t gi6y fi bQt gi6y hoilc ph6 hpu, tai ch|ph6 tigu; c6c dg
6n c6 cdng doan ldrn s4ch, son, m? san phAm bilng h6a ch6t...

- Chi dugc tri6n khai ho4t dQng AOi vOi c6c linh v.uc ddu tu kinh doanh c6
di6u kiQn lJri tt6p img c6c cti6u kiQn vdlho{r: dugc cdp giSy phlplgiey chimg
nhflr/chtmg chi hdnh nghA hoflc vin ban x6c nhfn theo quy dinh cria ph6p luQt

hiQn hdnh;
). r r r.A- Y€u cdu doanh nghiQp st dgng ngudrn nu6c spch cria c6c nhd m6y s6n

xu6t, cung c6p nu6c spch tr6n dia ban dO phpc vg sinh ho4t vir sin xu6t kinh
doanh cria dg an. Nghi6m c6m viQc tg y khoarr gi6ng khai th5c, r;ri dgng nu6c vd
xi th6i khi chua thgc hiQn thdm dd, d6nh giri tr& luqng, phan tich chdt lugng

,\t^
nu6c vir dugc cAp ph6p theo quy dinh cria ph6p luft hiQn hinh;

- Tu6n thtr c6c quy dinh cria ph6p luft hiQn henh h6n quan d6n Hnh vgc
ho4t dgng cua Doanh nghiep, quy"dinh cria Chdp thuQn chri tru:cmS $au tu, c6c
quy digh vO phdng chdng ch6y n6, an todn lao dQng vir c5c vdn ct6 kh6c li6n
quan d6n viQc tri6n khai thgc hiQn dg 6nt4i dia di6m dd ddng lcf

- Thgc hiQn chiS dQ b6o c5o ho4t dQng dAu tu theo quy ctinh tai DiEu 72
Luft DAu tu; Nghi dinh s6 84/20154ID-CP ngdy 301912015 ctia Chfnh phri vO

gi6m s6t vd danh.gi6 $Au tu; Nghi.itinh sd 01/:U020AID-C! ngdy 0110t12020 cta
Chfnh phri sria ddi, bO sung mQt si5 didu cria l.fghi dinh sO 84120L5AID-CP ngdy
3}l9l20l5 cta Chfnh pht; chlu sg kiiSm fia, gr6m s6t cria c6c cor quan nhd nu6c
c6 thAm quyAn theo quy dinh cria ph6p luat;
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- Thgc hiQn nghidm c6c quy tllnh cria L,u4t DAu tu, Luflt D6t dai, Lupt Bio
vQ mdi trudrng, Luflt Xdy dpg vd c6c quy dinh khSc cria ph6p luAt hiQn hanh;

- ViQc thgc hign dU rin dau tu: dU an ctia nhi Aa" tu sE bi ch6m durt hopt dQng

trong cac tuong hgp theo quy dinh tai khoan l, khoan 2 Di6u 48 Lrat DAu tu 2020;

- ViQc sri dgng d6t dai: a6i vOi khu d6t dugc giao, thu6 d6 thgc hiQn du an
md khdng dugc st dpng trong thoi hqn 12 tlfing li6n tpc ho{c ti6n d0 st dgng

,uvr9
tl6t chfm 24 thing so vcri ti6n dQ ghi trong dg: an ddu tu kC tt khi nhan ban giao
d6t tren thpc d,ia phii dua d6t vdo stl dpng; trudrng hgp khdng dua d6t vio sri
dUng thi.chri ddu tu dugc gia h4n st dgng 2a th6ng vd phii,n6p..tro Nhd nu6c
khoan tidn tuong rmg voi mirc ti6n st dUng ,16t, ti6n thu€ d6t COi vOi thdi gian
cham d6n <t0 thgc hiQn dU rin trong thdi gian ndy; h6t thdi h4n ,lugc gia hgn md
chir dAu tu v6n chua dua d6t vdo st dung thi nhd nu6c thu hdi e6t milkhdng b6i
thudng uA A6t vd tdi sin g6n h6n v6i A'6tirtt trudrng hgrp do b6t tha k} arrg.

2. C6c sfi: Ki5 ho4ch vd DAu tu, XAy d\mg, Tdi nguydn vd M6i trudrng,
C6ng Thuong, Giao th6ng vfln tii, Khoa hgc vd C6ng nghe, N6ng nghiQp vd
Ph6t tri6n n6ng th6n, UBND thi xd M! Hdo vi c5c co quan li6n quan cdn cri
chfc ntog, nhiqm qr dugc giao thpc hiQn viQr: ki6m tra, giSm sft ho4t dQng ddu
tu cria doanh nghi€p theo quy <linh; xt lf nghi€m c6c vi pham (ntiu c6) ho[c kip
thdi b6o c6o UBND tinh (trucrng hqp vugt th6:m quy€n) xri lf theo quy dinh.

Didu 3. Didu khoin thi hinh
1. Quytit dlnh ndy c6 hi€u lyc kO tu ngdy ky ,on thay thiS Quyiit dinh chri

trucrng dAu.tu sO OOIqO-UBND ngdy 08101,12.,016 cho dU an "Nhe m6y san xu6t
c6c s6n phdm nhga kf thuat An LQp" cria C0ng ty TNHH nhga An Lap Hmg
YOn tr6n <tia ban phuong Di St, thi xd M! Hdo.

2. Chdnh Vdn phdng UBND tinh; Gianr ddc c6c s0: Ki5 hoach vd DAu tu,
X6y dpg, Tdi nguy6n vi M6i trudrng, Cdng'[huong, Giao thdng vdn tii, Khoa
hgc vi Cdng nghg; N6ng nghiep vi PhSt tri6n ndng thdn; Chri tf,ch UBND thi xd
M! Hdo; Gi6m ddc C6ng ty TNHH nhga An Lap Hung Y6n chiu trdch nhiQm
thi hanh Quyiit dinh niy.

3. Quy6t dinh ndy dugc c6p cho Cdng ty TNflH nhga An Lap Htmg YOn
vd mQt b6n dugc luu t4i UBND tinh Hmg Y}n.l.il./

v'y6i nftfin; It+n)

- Nhu Di6u 3;
- Chri tich, c6c PCT UBND tinh;
- Lenh dao VP UBND tinh;
- UBND phuong Di Srl;
- Luu: VT. THH.

TM. UY BAI\ NIIAN DAII
KT. CHU TICH

PHO cHU rIcH THiIoNG TRr/c

D{ng Nggc Qu}nh








































