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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH JS Tech Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng : KCN Mỹ Xuân B1-Conac, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ sở: Yang Hee Won  

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Email : jstechvina@gmail.com 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 3502377679, đăng ký lần đầu ngày ngày 23/10/2018. 

2. Tên dự án đầu tƣ: Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô, xe máy, động cơ, máy móc 

- Địa điểm cơ sở: KCN Mỹ Xuân B1-Conac, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

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

trƣờng, phê duyệt của dự án nhƣ sau: 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

1 Giấy phép xây dựng 
Số 44/GPXD ngày 

09/05/2019 

Giấy phép xây dựng công ty TNHH JS 

Tech Việt Nam 

2 

Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC 

Số 121/TD-PCCC 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về PCCC chứng nhận công trình nhà 

máy JS Tech Việt Nam 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) của Dự án: Số 

109/QĐ-BQL ngày 06 tháng 07 năm 2021 của Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

- Quy mô của dự án đầu tƣ: Quy mô nhóm B (dự án cơ khí có vốn đầu tƣ 92 tỷ 

đồng, dự án có tổng mức đầu tƣ từ 80 tỷ đồng đến dƣới 1.500 tỷ đồng) 

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

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ:  

Bảng 1: Danh mục sản phẩm, công suất của dự án 

STT Loại sản phẩm Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Sản phẩm xử lý nhiệt Tấn/năm 10.000 

2 Sản phẩm khuôn mẫu Tấn/năm 10 

3 Sản phẩm rèn bánh răng và khuôn 

đúc, trục 
Tấn/năm 2.000 

4 Sản phẩm nhúng chất bôi trơn Tấn/năm 8.000 
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ:  

3.2.1. Sản xuất sản phẩm rèn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Quy trình sản xuất sản phẩm rèn 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

− Nguyên liệu thép tròn (từ 32 đến 75) từ các đơn vị cung ứng uy tín, đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật đối với dây chuyền sản xuất đƣợc nhập về và lƣu tại kho vật liệu của nhà máy. 

Tại công đoạn đầu tiên, thép nguyên liệu sẽ đƣợc đƣa vào máy cắt, đo kích thƣớc và vạch 

dấu vị trí, đƣa lƣỡi cắt đến vị trí đã đánh dấu, kẹp chặt chi tiết và tiến hành cắt. Phƣơng pháp 

cắt đƣợc sử dụng là cắt cơ (cắt bằng lƣỡi cƣa), kích thƣớc thanh thép đƣợc xác định tuỳ vào 

dạng sản phẩm mà thiết kế cho phù hợp. Công đoạn cắt đƣợc thực hiện trong máy kín, mạt 

kim loại, gỉ kim loại đƣợc thu hồi trong máy, và công nhân thu gom vào cuối ngày làm việc. 

Ngoài ra, còn phát sinh nhiệt do ma sát lƣỡi cƣa với bề mặt kim loại và phát sinh tiếng ồn. 

− Các chi tiết thép sau khi đƣợc cắt nhỏ đƣợc chuyển qua công đoạn xử lý nhiệt sơ bộ. 

Công dụng của quá trình xử lý nhiệt trƣớc khi dập nhằm: 

 Làm giảm độ cứng (làm mềm) thép để dễ tiến hành gia công; 

1.200
0
C, t = 2 – 3p 

Thép nguyên liệu 

Xử lý nhiệt 

Dập  

Xử lý nhiệt 

Nhiệt thừa 

Cắt Ồn, bụi, CTR, dầu 

thải 

Xử lý bề mặt 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Sản phẩm lỗi 

Ồn, CTR, bụi 

Nhiệt thừa 

CTR, ồn 
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 Làm tăng độ dẻo dai của thép để tiến hành dập ở trạng thái nguội; 

Quá trình xử lý nhiệt sơ bộ bằng cách nung nóng thép đến nhiệt độ nhất định (bằng thiết 

bị nung). Quá trình này thực hiện ở nhiệt độ khoảng 1.200
0
C trong thời gian khoảng 2 – 3 

phút. 

− Các khối kim loại sau khi nung nóng đƣợc đƣa sang công đoạn dập để tạo hình. 

Công ty sử dụng các máy dập thuỷ lực với lực dập từ 80 tấn đến 2.500 tấn để dập phôi theo 

các khuôn định hình khác nhau. Các máy dập đƣợc lập thành các tổ máy liên hợp để dập phôi 

bao gồm: 80 tấn – 750 tấn, 110 tấn – 1.000 tấn; 200 tấn – 2.500 tấn. Trong quá trình dập, bề 

mặt khối kim loại, khuôn dập và búa dập đƣợc bôi lớp dầu nhằm mục đích bảo vệ phôi và 

máy dập khỏi ma sát và nhiệt trong quá trình dập, đồng thời bôi trơn giúp quá trình dập diễn 

ra dễ dàng hơn (chống dính giữa kim loại và khuôn khi dập). Dƣới tác dụng của búa dập thuỷ 

lực, kim loại đƣợc định hình theo hình dạng chi tiết của khuôn. Công đoạn này làm phát sinh 

dầu thừa, tiếng ồn, các gỉ kim loại bong tróc trong quá trình dập đƣợc thu hồi trong máy, và 

công nhân thu gom vào cuối ngày làm việc. 

− Sau đó, các phôi đƣợc xử lý nhiệt một lần nữa bằng thiết bị xử lý nhiệt (hoạt động 

bằng điện) nhằm loại bỏ ứng suất dƣ bên trong, gia tăng độ bền cho phôi, thay đổi các đặc 

tính (độ cứng, kết cấu) nguyên liệu. Các sản phẩm sau dập đƣợc chuyển vào lò cao tần xử lý. 

Ở quá trình này, phôi đƣợc gia giảm nhiệt liên tục ở nhiệt độ 930
0
C, 830

0
C - 860

0
C, 700

0
C 

trong khoảng 1 -2 giờ sau đó lấy ra và làm nguội từ từ.  Thiết bị xử lý nhiệt không có ống 

khói, thiết bị kín vì nếu để nhiệt độ thoát ra ngoài thì nhiệt độ sẽ không đạt yêu cầu và làm 

các sản phẩm biến dạng, không đạt đƣợc độ cứng yêu cầu. 

Các phôi sau khi qua công đoạn xử lý nhiệt sau dập đƣợc chuyển đến công đoạn xử lý bề 

mặt bằng máy phun bi dạng thùng đảo. Tại đây, các bán thành phẩm đƣợc cho vào máy phun 

bi và đóng lại. Trong buồng phun bi có cơ cấu băng tải bên trong đỡ sản phẩm, trong quá 

trình hoạt động băng tải quay để đảo đều sản phẩm. Khi bắn, súng phun đƣợc cài đặt và đƣợc 

thiết kế định lƣợng nên có chất lƣợng phun đồng nhất hơn, đầu bắn bi bắt đầu quay, phóng 

các hạt bi bằng thép với tốc độ cực nhanh, để tạo nên sự va đập mạnh lên bề mặt tiếp xúc của 

vật làm sạch. Lúc đó bụi bẩn, gỉ cát, hạt bi sẽ rơi xuống đáy và đƣa tới hệ thống tuần hoàn bi, 

tách bụi. Bi thép sẽ đƣợc thu hồi để tái sử dụng; bụi thép đƣợc thu gom, khí thải đƣợc hút đƣa 

qua hệ thống xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng bên ngoài. Quá trình phun bi diễn ra liên tục 

trong vòng 20 – 30 phút trong một lần quay phun bi. 

 Sau đó khi vật cần làm sạch đã đƣợc tẩy sạch toàn bộ, sẽ đẩy sản phẩm ra ngoài . Tiếp đó 

những sản phẩm tiếp theo lại đƣợc đƣa vào để tiếp tục quy trình bắn bi làm sạch nhƣ trên. 

Khi quá trình xử lý bề mặt kết thúc, bán sản phẩm sẽ tiếp tục đƣợc đƣa qua máy tiện đầu 

để mài, giũa nhằm làm nhẵn bề mặt, đều đảm bảo yêu cầu sản phẩm. Công đoạn này làm phát 

sinh tiếng ồn, ba zớ.  

Các phôi đƣợc kiểm tra một lần nữa bằng máy kiểm tra hạt từ để loại bỏ các phôi không 

đạt chất lƣợng yêu cầu. Các sản phẩm đạt yêu cầu đƣợc lƣu chứa trong kho để bảo quản . 

Các công đoạn gia công cắt, dập, tiện đều sử dụng dầu tƣới nguội để giảm ma sát, giảm 

nhiệt và hạn chế bụi kim loại phát sinh.  
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Dầu làm mát tại các công đoạn gia công cơ khí nhƣ cắt, dập, …xử lý kín tuần hoàn tái 

sử dụng trong máy, có bộ lọc của máy, định kỳ thải cặn và thu gom nhƣ chất thải nguy hại. 

3.2.2. Sản xuất gia công khuôn mẫu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Công nghệ sản xuất khuôn mẫu 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu thép tròn, thép vuông từ các đơn vị cung ứng uy tín, đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật đối với dây chuyền sản xuất đƣợc nhập về và lƣu tại kho vật liệu của nhà máy. 

Tại công đoạn đầu tiên, thép nguyên liệu sẽ đƣợc đƣa vào máy khoan MCT, máy tiện 

CNC để dập, gia công khoan lỗ theo các các kích thƣớc đã đƣợc cài đặt sẵn thành các sản 

phẩm có kích thƣớc, hình dạng nhƣ khách hàng yêu cầu. 

Các chi tiết thép sau khi đƣợc dập khoan lỗ đƣợc chuyển qua công đoạn xử lý nhiệt. Công 

dụng của quá trình xử lý nhiệt trƣớc khi dập nhằm làm tăng độ dẻo dai của thép. 

Sau đó, các phôi đƣợc xử lý nhiệt bằng thiết bị xử lý nhiệt (hoạt động bằng điện) nhằm 

loại bỏ ứng suất dƣ bên trong, gia tăng độ bền cho phôi, thay đổi các đặc tính (độ cứng, kết 

cấu) nguyên liệu. Các sản phẩm sau dập đƣợc chuyển vào lò cao tần xử lý. Ở quá trình này, 

phôi đƣợc gia giảm nhiệt liên tục ở nhiệt độ 650
0
C, 850

0
C, 1.030

0
C trong vòng 4 giờ, 550

0
C 

trong 3 giờ, 590
0
C trong 3 giờ và 570

0
C trong khoảng 3 giờ. Tổng thời gian cho quá trình xử 

lý nhiệt này là 13 giờ sau đó lấy ra và làm nguội từ từ. 

Các sản phẩm sau khi xử lý nhiệt đƣợc đƣa sang công đoạn hoàn thiện. Sản phẩm đƣợc 

đƣa sang máy CNC để cắt tỉa các phần thừa. Công đoạn này phát sinh kim loại thừa. 

Thép nguyên liệu 

Xử lý nhiệt 

Cắt hoàn thiện 

Nhiệt thừa 

Dập, khoan lỗ Ồn, bụi, CTR 

Kiểm tra Sản phẩm lỗi 

CTR, ồn 

Đóng gói 
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Các khuôn mẫu đƣợc kiểm tra một lần nữa bằng máy kiểm tra để loại bỏ các sản phẩm 

không đạt chất lƣợng yêu cầu. Các sản phẩm đạt yêu cầu đƣợc lƣu chứa trong kho để bảo 

quản. 

Các công đoạn gia công đều sử dụng dầu tƣới nguội để giảm ma sát, giảm nhiệt và hạn 

chế bụi kim loại phát sinh.   

3.2.3. Công nghệ xử lý nhiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3:  Công nghệ xử lý nhiệt 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Các bán thành phẩm đã đƣợc rèn, cắt ở những công đoạn trƣớc hoặc bán thành phẩm nhập 

từ nhà cung cấp, khách hàng sẽ đƣợc đƣa qua công đoạn xử lý nhiệt. Bán thành phẩm đƣợc 

xử lý nhiệt bằng thiết bị xử lý nhiệt (hoạt động bằng điện) nhằm loại bỏ ứng suất dƣ bên 

trong, gia tăng độ bền cho phôi, thay đổi các đặc tính (độ cứng, kết cấu) nguyên liệu.  

Ở quá trình này, phôi đƣợc gia giảm nhiệt liên tục ở nhiệt độ 930
0
C, 830

0
C - 860

0
C, 

700
0
C trong khoảng 1 -2 giờ sau đó lấy ra và làm nguội từ từ. Thiết bị xử lý nhiệt không có 

ống khói, thiết bị kín vì nếu để nhiệt độ thoát ra ngoài thì nhiệt độ sẽ không đạt yêu cầu và 

làm các sản phẩm biến dạng, không đạt đƣợc độ cứng yêu cầu. 

 Sau đó đƣa qua công đoạn kiểm tra. Các sản phẩm đƣợc kiểm tra bằng máy kiểm tra để 

loại bỏ các sản phẩm không đạt chất lƣợng yêu cầu. Các sản phẩm đạt yêu cầu đƣợc lƣu chứa 

trong kho để bảo quản trƣớc khi gửi cho khách hàng. 

Toàn bộ sản phẩm của nhà máy sẽ đƣợc đóng gói, lƣu kho. Trƣờng hợp khách hàng yêu 

cầu thì trƣớc khi lƣu kho, sẽ đƣợc bôi một lớp dầu chống gỉ. 

Lƣợng dầu tƣới nguội trong công đoạn gia công, đƣợc pha loãng theo tỷ lệ trƣớc khi sử 

dụng (thƣờng theo tỷ lệ 5 -10%), luôn pha dầu vào nƣớc và không đƣợc làm ngƣợc lại. 

 

 

 

 

 

Sản phẩm sau rèn 

Kiểm tra 

 

Xử lý nhiệt Nhiệt thừa 

 

Đóng gói giao hàng 

Sản phẩm lỗi 
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3.2.4. Công nghệ nhúng chất bôi trơn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4:  Công nghệ nhúng chất bôi trơn 

Thuyết minh công đoạn: 

Sản phẩm của công ty (sản phẩm xử lý nhiệt, sản phẩm khuôn mẫu, sản phẩm rèn bánh 

răng và khuôn đúc, trục) tùy theo yêu cầu của đơn hàng từ khách hàng mà sẽ đƣợc nhúng một 

lớp chống rỉ.  Sản phẩm sẽ đƣợc chứa trong lồng quay đặt vào trong bể nƣớc (tùy vào kích 

thƣớc của các sản phẩm, trung bình một lồng quay chứa đƣợc 49 sản phẩm). Ban đầu, các sản 

phẩm này sẽ đƣợc đƣa qua bể nƣớc để rửa nƣớc lần 1 với nhiệt độ 70
0
C trong vòng 4 phút, 

sau đó rửa nƣớc lần 2 trong vòng 4 phút. Tiếp đến, lồng quay đƣa các sản phẩm qua bể nhúng 

chất chống rỉ trong 4 phút (dung dịch chất chống rỉ đƣợc pha theo tỉ lệ 88% nƣớc – 12 % 

Molysol dạng sệt). Sau đó, cánh tay robot sẽ nhất lồng quay lên trên thành bể để sấy khô 

bằng điện, nhiệt độ 105
0
C. Nƣớc từ sản phẩm sẽ tự chảy về bể. Sau khi sấy khô trong vòng 3 

phút, sản phẩm sẽ đƣợc nhúng thêm chất chống rỉ một lần nữa với tỉ lệ và thời gian tƣơng tự 

nhúng lần 1 (tỉ lệ 88% nƣớc – 12 % Molysol trong 4 phút). Sản phẩm tiếp đó sẽ đƣợc đƣa qua 

sấy khô bằng điện , nhiệt độ 105
0
C trong 3 phút và làm sạch bằng lồng quay. Thành phẩm sẽ 

đƣợc lƣu kho, đóng gói chờ xuất hàng. Nhiệt độ tại các bể sẽ đƣợc duy trì ở nhiệt độ 70
0
C. 

Sản phẩm  

Rửa lần 2 

 

Rửa lần 1 

Nhúng lần 1 

Làm khô 

 

Nhúng lần 2 

 

Làm khô 

 

Làm sạch 

 

Thành phẩm 

 

Hơi hóa chất,  

Hơi hóa chất,  

Nhiệt dư  

Nhiệt dư  

Cặn rắn  

Cặn rắn  
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Lƣợng nƣớc phát sinh trong quá trình nhúng chất bôi trơn của sản phẩm đƣợc tuần hoàn 

tái sử dụng, đình kỳ sẽ châm thêm hóa chất và nƣớc khoảng 0,1 m
3
/lần ( 3 - 4 tuần châm 

thêm 1 lần).  

Lƣợng cặn phát sinh (có lẫn nƣớc thải trong quá trình sản xuất) có chứa một số chất ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng nhƣ: kim loại, dầu máy... Vì vậy để hạn chế thấp nhất những tác động 

môi trƣờng từ quá trình thải nƣớc thải sản xuất, Công ty cam kết sẽ thu gom, hợp đồng với 

đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý, đảm bảo an toàn cho môi trƣờng  theo 

đúng quy định. Lƣợng nƣớc trong mỗi bể với định mức là 200 lít, không để tràn, và sản phẩm 

di chuyển qua các bể bằng thiết bị băng tải phía trên, có rơ-móc gắn vào lồng quay chứa các 

sản phẩm. Khi nhấc lên, sẽ có thời gian chờ khoảng 1 phút để khô bớt nƣớc, trƣớc khi di 

chuyển qua bể tiếp theo  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ:  

 

 

Hình 5: Sản phẩm của dự án 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nƣớc của dự án đầu tƣ: 

4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu: 
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Bảng 2: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu 

STT Nguyên liệu/ hóa chất Đơn vị/năm 
Lƣợng sử 

dụng 

Nguồn cung 

cấp 

1.  

Thép SKT4M, Thép 

SCR420HB, Thép 

SCM920HVSI, Thép 

SCR422PRH, Thép SKD61 

Tấn/năm 2.052 

Việt Nam 

2.  
Bán sản phẩm từ các công ty 

nhƣ: bánh răng, trục, khớp 

nối,… 

Tấn/năm 10.000 

 (Nguồn: Công ty TNHH Js Tech Việt Nam) 

Bảng 3: Nhiên vật liệu phục vụ dự án 

TT 
Tên nhiên liệu 

và hóa chất 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng 

sử dụng 

Thành phần, tính 

chất 
Ghi chú 

1 Dầu thủy lực Kg/tháng 100 

Hỗn hợp dầu và 

phụ gia không 

nguy hại; có thể 

cháy 

Vận hành máy 

dập 

2 Dầu tƣới nguội Kg/tháng 600 
Butan (C4H10), dễ 

cháy 

Gia công kim 

loại 

3 Dầu chống rỉ Kg/tháng 400 

Naptha (C9H12); dễ 

cháy, dễ bay hơi, 

độc với môi trƣờng 

Gia công kim 

loại 

4 Tấm lót nhựa Kg/tháng 100 - 
Bảo quản phôi 

sau dập 
5 Hạt hút ẩm Kg/tháng 15 - 

6 Thùng carton Kg/tháng 2.500 - 

7 Bi thép Kg/năm 25 - Xử lý bề mặt 

8 
Vật liệu lọc hệ 

thống xử lý bụi bi 
Kg/năm  210 - - 

9 Chất bôi trơn Kg/năm 120 

- Thành phần: 

Molybdenum 

Disulfide, 

Graphite, Polytetra 

Fluoro Ethylen, 

Oleic acdid, nƣớc 

- Dạng lỏng 

phân tán 

Dành cho công 

đoạn nhúng chất 

bôi trơn 
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4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

Bảng 4: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

TT 
Danh mục máy 

móc, thiết bị 
ĐVT 

Số 

Lƣợng 

Năm sản 

xuất 

Công suất 

(kW) 
Xuất xứ 

1.  Máy dập  Cái 04 2019 200kW Hàn Quốc 

2.  Thiết bị nung  Cái  01 2019 510 kW Hàn Quốc 

3.  Thiết bị xử lý nhiệt  Cái 02 2019 517,5 KW Hàn Quốc 

4.  Mát cắt Cái 01 2019 15kW Hàn Quốc 

5.  
Máy phun bi dạng 

thùng đảo 
Cái 01 2019 - Hàn Quốc 

6.  Máy mài bóng Cái  02 2019 5,6 kW Hàn Quốc 

7.  Máy siêu âm MPI Cái 01 2019 15kW Hàn Quốc 

8.  Máy tiện CNC Cái  02 2019 18,5 kW Hàn Quốc 

9.  Máy phay MCT Cái  01 2019 15 kW Hàn Quốc 

10.  Hệ thống máy 

ngâm chất bôi trơn 

(đầu tƣ thêm) 

Cái  01 2020 - Hàn Quốc 

 (Nguồn: Công ty TNHH JS Tech Việt Nam)
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4.3.  Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện năng cho sản xuất, chiếu sáng và sinh hoạt,.. khi Công ty đi vào 

hoạt động ổn định khoảng 6.000kWh/tháng. Nguồn cấp điện của nhà máy là Điện lực 

Thống Nhất. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

a) Nguồn cung cấp nƣớc 

Nguồn cung cấp nƣớc cho nhà máy là từ nhà máy nƣớc Tóc Tiên thông qua hệ thống 

cấp nƣớc của KCN Mỹ Xuân B1-Conac  

b) Nhu cầu sử dụng nƣớc 

Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân:. Dự án 

sử dụng 70 lao động làm việc 3 ca/ngày khoảng 5,6 m
3
/ngày. 

Nước cấp cho sản xuất: lƣợng nƣớc dùng để pha dầu ƣớc tính khoảng 0,5 m
3
/ngày; 

nƣớc cho công đoạn rửa nƣớc và pha hóa chất bôi trơn là 0,8 m
3
/ngày, định kỳ châm thêm 

0,1 m
3
/ngày ( 3 - 4 tuần châm thêm 1 lần). Lƣợng nƣớc này đƣợc sử dụng liên tục, không 

thải bỏ và định kỳ sẽ thu gom theo chất thải nguy hại. 

Nước dùng cho nhu cầu chuẩn bị bữa ăn của công nhân: Công ty đặt suất ăn công 

nghiệp cho công nhân nên không phát sinh nƣớc cấp cho nhà ăn 

Nước phục vụ tưới cây:  7,77 m
3
/ngày 

Nước PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, số 

đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 3 đám cháy. Dự án xây dựng bể PCCC 01 bể 

(250m
3
/ bể) (Nƣớc PCCC không mang tính chất sử dụng thƣờng xuyên). 

Tổng lƣợng nƣớc cấp cho Dự án (tính cho ngày lớn nhất): 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc của nhà máy đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 5: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc dự kiến của dự án khi hoạt động vận hành 

chính thức 

STT Mục đích sử dụng 
Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) 

1  
Nƣớc cấp sinh hoạt công nhân 

viên 
5,6 5,6 

2  Nƣớc pha dầu 0,5 0,5 

3  Nƣớc rửa và pha chất bôi trơn  0,8 0,8 

4  Nƣớc phục vụ cho tƣới cây 7,77 - 

5  Nƣớc cấp PCCC (250) - 

Tổng cộng 

(Tính cho ngày sử dụng nƣớc lớn nhất và 

không tính nƣớc cấp cho PCCC) 

14,67 6,9 

(Nguồn: Công ty TNHH JS Tech Việt Nam) 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ (nếu có) 

5.1.   Quy mô các hạng mục của dự án 

Công ty TNHH Js Tech Việt Nam đƣợc thực hiện trên khu đất thuê của Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ Xây dựng Dầu khí Idico (Idico – Conac) tại KCN Mỹ Xuân B1 – Conac, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích 10.322,2 m
2
.  

Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 6: Quy mô sử dụng đất 

 

STT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1.  Diện tích xây dựng công trình  6.223,36 60,29 

2.  Đƣờng giao thông nội bộ, sân bãi  2.003,49 19,41 

3.  Cây xanh, thảm cỏ 2.095,35 20,30 

Tổng diện tích 10.322,2 100 

 

Bảng 7: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

 

STT Các hạng mục Diện tích (m
2
) Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính 5.860,51  

1.  Nhà xƣởng A 1.776 - 

2.  Nhà xƣởng B 2.184 

Phần khu vực cho 

thuê làm nhà xƣởng 

cơ khí 

3.  Mái che ngoài trời 1.182,91 - 

4.  Văn phòng xƣởng A 405,6 - 

5.  Văn phòng xƣởng B 312 
Phần khu vực cho 

thuê làm kho cơ khí 

II Các hạng mục công trình phụ 322,35  

6.  Bãi đậu xe ô tô 60 - 

7.  Bãi đậu xe máy 93 - 

8.  Nhà bảo vệ 51,35 - 

9.  Kho  36 - 

10.  Nhà bơm 16 - 

11.  Trạm điện 66 - 

III 
Các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 
40,5  

12.  Khu chất thải 40,5 - 

13.  Bể tự hoại (12m
3
) - 

14.  
Hệ thống thu gom thoát nƣớc thải 

Ø200 
(320m) - 
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STT Các hạng mục Diện tích (m
2
) Ghi chú 

15.  
Hệ thống thu gom nƣớc mƣa ,Ø200 

-  Ø500 
(590m) - 

 Tổng diện tích xây dựng 6.223,36  

 (Nguồn: Công ty TNHH JS Tech Việt Nam) 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng:  

a. Thông tin về chủ đầu tư 

Tên chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần Đầu tƣ xây dựng dầu khí IDICO 

Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, phƣờng 7, thành phố Vũng Tàu. 

Số điện thoại: 0254.838423 

Ngƣời đại diện: Ông Lê Thanh Tùng 

b. Giấy tờ pháp lý 

KCN Mỹ Xuân B1 -Conac đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Quyết định số 

599/QĐ-BTNMT ngày 21/03/ về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của 

Dự án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-

Conac, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 

c. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN  

KCN Mỹ Xuân B1 - Conac đã hoàn tất hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tƣ. 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN nhƣ sau: 

 Hệ thống giao thông của KCN 

Đƣờng giao thông nội bộ đã đƣợc Công ty Cổ phần Mỹ Xuân B1-Conac (Việt Nam) 

đầu tƣ xây dựng chỉnh gồm các đƣờng nội bộ trong KCN với bề rộng từ 7m – 24m, tải 

trọng trên 30 tấn. Lô đất xây dựng Dự án nằm trên đƣờng số 02 thuộc KCN Mỹ Xuân B1-

Conac, thuận lợi cho công tác lƣu thông vận chuyển hàng hóa sau này.  

 Về hệ thống cấp điện của KCN  

KCN nằm cách trục Quốc lộ 51 khoảng 1,1km, đƣợc kết nối bằng trục chính sô 1. Hiện 

nay trên vỉa hè tuyến này có đƣờng đƣờng dây cao thế 110KV đi qua cung cấp điện cho 

các nhà máy Thép Đồng Tiến thuộc KCN Đại Dƣơng; bên trái có tuyến trung thế cung cấp 

điện cho các nhà máy trong KCN Mỹ Xuân B1 ( Công ty Halla, Thƣợng Hảo, Dobla, 

Nhôm toàn cầu,...) và chuẩn bị nâng cấp đƣờng dây để đấu nối về trạm 110KV đặt tại KCN 

Đại Dƣơng. 

Trên tuyến đƣờng nội bộ số 2 có đƣờng dây trung thế cấp điện cho Nhà máy Thép 

Quatrol, Court, các khu vực đầu tƣ tƣơng lai. 

Trên tuyến đƣờng nội bộ số 4 có đƣờng dây trung thế đƣợc đấu nối với hệ thống đƣờng 

dây tuyến Mỹ Xuân – Ngãi Giao để cung cấp điện cho Nhà máy VLXD Phú Mỹ, Winkle, 

trạm XLNT của KCN. 

Hệ thống điện đều đi qua trạm biếp áp đã xây dựng trƣớc khi cung cấp cho toàn KCN. 

Một số hộ dân trong khu còn lại sử dụng chung nguồn điện đấu nối từ đƣờng dây tuyến Mỹ 

Xuân – Ngãi Giao. 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trƣờng:  

Hệ thống thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải của Dự án đƣợc xây dựng tách riêng hoàn toàn. 
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Xung quanh nhà máy đều có bố trí rãnh thoát nƣớc mƣa dẫn đến hệ thống mƣơng và hệ 

thống hố ga thoát nƣớc của nhà máy, sau đó thoát ra tuyến nƣớc mƣa chung của toàn KCN. 

Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa của toàn KCN là suối Keo, suối Thị Vải và Sông Thị Vải. 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải  

Thu gom và xử lý nƣớc thải  

Hệ thống thu gom nƣớc thải xây dựng riêng biệt so với hệ thống thoát nƣớc mƣa. 

Giải pháp xử lý nƣớc thải: 

Nƣớc thải đƣợc xử lý qua 2 cấp: 

Xử lý cấp 1: xử lý cục bộ tại từng nhà máy thành viên  

Xử lý cấp 2: xử lý tại trạm xử lý nƣớc thải tập trung  

Quá trình xử lý nƣớc thải cũng đƣợc chia thành 2 bƣớc: 

Nƣớc thải đƣợc xử lý cục bộ tại từng nhà máy đạt tiêu chuẩn qui định của KCN Mỹ 

Xuân B1 - Conac trƣớc khi thải vào mạng lƣới cống thu gom nƣớc thải chung của KCN 

Mỹ Xuân B1 - Conac. 

Nƣớc thải đƣợc xử lý tập trung tại trạm xử lý nƣớc thải của KCN Mỹ Xuân B1 - Conac 

đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng trƣớc khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

 Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1-Conac đã đi vào hoạt động 

giai đoạn 1, công suất 1.000 m3/ngđ. 
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Hình 6. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải KCN Mỹ Xuân B1 - Conac 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Bƣớc 1: Thu gom nƣớc thải và tách rác 

Bùn tuần hoàn 

Bùn dƣ 

Bùn tuần hoàn 

BỂ NÉN BÙN SINH 

HỌC 

TK502 

BỂ ĐIỀU HÒA  

TK103 

 

BỂ TÁCH DẦU 

MỠ 

TK102 

THẢI BỎ  

THEO QUY 

ĐỊNH 

MÁY ÉP BÙN 

BFP01 

 

BỂ LẮNG HÓA LÝ 

TK203 

 

Không khí 

Hóa chất 

BỂ KHỬ TRÙNG  

TK401 

 

Chlorine 

BỂ SBR CẢI TIẾN 

TK302A 

 

BỂ SBR CẢI TIẾN 

TK302B 

 

BỂ SELECTOR  

TK301A 

 

BỂ SELECTOR 

TK301B 

 

Dƣỡng khí 

TRẠM BƠM 

TK101 

 

BỂ NÉN BÙN HÓA 

LÝ 

TK501 

Dinh dƣỡng 

Dƣỡng khí 

KEO TỤ, TẠO 

BÔNG  

TK201, TK202 

BỂ TRUNG HÒA 

TK204 

 

Hóa chất 

Dƣỡng khí 

Dinh dƣỡng 

Dƣỡng khí 

HỒ HOÀN THIỆN 

L01 

 

Tƣới cây trong KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 
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Nƣớc thải từ các xí nghiệp theo hệ thống đƣờng ống đƣợc dẫn về bể gom. Trƣớc khi về 

bể gom, nƣớc thải đi qua song chắn rác để loại bỏ rác có kích thƣớc > 10mm nhƣ vỏ 

nguyên liệu… trong nƣớc thải, không làm ảnh hƣởng tới các bƣớc xử lý tiếp theo.  

Trƣớc khi nƣớc thải đƣợc bơm sang bể tách dầu mỡ, các tạp chất trong nƣớc thải có 

kích thƣớc > 2mm sẽ đƣợc loại bỏ ra ngoài nhờ thiết bị tách rác tinh. Lƣợc rác tinh có dạng 

trống quay (drum screen) inox. 

Bể tách dầu đƣợc cấu tạo theo nguyên tắc hƣớng dòng trọng lực có tác dụng lôi kéo các 

chất dầu mỡ, váng nổi lên bề mặt. Tại đây, bể sẽ có cơ cấu cơ khí thu gom các chất nổi ra 

khỏi dòng chảy, nƣớc thải chảy sang bể điều hòa. 

Tại bể điều hoà nƣớc thải đƣợc điều hoà lƣu lƣợng và ổn định nồng độ trƣớc khi đƣợc 

bơm qua khâu xử lý hóa lý. Bể điều hoà đƣợc bố trí hệ thống sục khí chìm để khuấy trộn 

đều các chất ô nhiểm. Hệ thống này thứ nhất có tác dụng khuấy trộn nƣớc thải cho đồng 

đều tại mọi điểm và đồng thời giúp oxy khuếch tán vào nƣớc thải làm giảm tối đa mùi khó 

chịu gây ra bởi quá trình phân huỷ yếm khí. Nƣớc thải đƣợc chảy qua công đoạn xử lý hoá 

lý. 

Bƣớc 2: Xử lý hoá lý  

Tại bể keo tụ: Lắp máy khuấy trộn vận tốc nhanh để trộn đều hoá chất với nƣớc thải, 

điều chỉnh pH bằng kiềm hoặc axít để tạo môi trƣờng pH tối ƣu cho phản ứng keo tụ. Tại 

đây còn đƣợc bổ sung thêm chất keo tụ theo lƣu lƣợng nƣớc thải. Sau đó nƣớc sẽ tự chảy 

vào bể tạo bông.  

Tại bể tạo bông: Lắp máy khuấy chậm. Polymer đƣợc bổ sung vào để tăng khả năng 

liên kết giữa các bông keo tạo ra các bông cặn to hơn và có khối lƣợng riêng lớn hơn (quá 

trình đông tụ).  

Các bông keo sẽ đƣợc tách ra khỏi dòng nƣớc sau khi đi qua bể lắng hóa lý. Bể lắng 

đƣợc thiết kế có tác dụng tạo môi trƣờng tĩnh cho bông keo lắng xuống.  

Quá trình keo tụ, tạo bông đƣợc thực hiện nhằm mục đích loại bỏ hàm lƣợng Photpho 

trong nƣớc thải. Bên cạnh đó, khâu hóa lý còn đƣợc ứng dụng trong trƣờng hợp vận hành 

gặp sự cố đột xuất, quá trình keo tụ tạo bông sẽ loại bỏ các chất ô nhiễm còn lại trong nƣớc 

thải đến tiêu chuẩn môi trƣờng cho phép. 

Sau quá trình lắng, nƣớc thải một lần nữa đƣợc điều chỉnh pH bằng cách bổ sung kiềm 

để đƣa pH về giá trị tối ƣu. Tiếp theo nƣớc thải tự chảy qua công đoạn xử lý Thiếu khí. 

Khâu xử lý hóa lý chỉ hoạt động khi các chỉ tiêu đầu vào vƣợt thông số thiết kế hoặc 

khi module 1 bị sự cố. 

Bƣớc 3: Xử lý sinh học hiếu khí 

Phần nƣớc sau xử lý hoá lý tự chảy vào cụm bể đệm (bể selector) và bể SBR. 

Bể selector có 2 dòng vào: dòng nƣớc thải từ bể lắng và dòng bùn tuần hoàn từ đáy bể 

SBR. Bể đƣợc thiết kế tạo cho nƣớc thải đầu vào đƣợc hòa trộn, nhờ đó bùn hoạt tính có 

điều kiện tiếp xúc tốt nhất với thành phần hữu cơ trong nƣớc thải và hấp thụ chúng. Cơ chế 

này giúp vi sinh vật oxy hóa chất ô nhiễm tốt hơn ở bể SBR và tạo điều kiện cho quá trình 

nitrat/khử nitrat diễn ra đồng thời, từ đó khử nito và photpho hiệu quả hơn. 
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Máy thổi khí cung cấp oxy không khí cho vi sinh vật thực hiện quá trình phân hủy các 

chất hữu cơ thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ và tế bào sinh vật mới. Cơ chế của quá 

trình oxi hoá sinh học hiếu khí diễn ra nhƣ sau: 

* Oxy hoá các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ (gluxit, hyđroccacbon, pectin, các hợp 

chất hữu cơ phân tử lƣợng nhỏ khác... ) 

CxHyOz + (x + y/4 - z/2) O2  xCO2 + y/2 H2O 

* Oxy hoá các chất hữu cơ có chứa nitơ (protêin, peptit, axitamin, các hợp chất hữu cơ 

chứa nitơ phi protêin...) 

CxHyOzN + ( x+ y/4 -z/2 + 3/4 ) O2  xCO2 + (y-3)/2 H2O + NH3 

* Quá trình oxy hoá kèm theo sự tạo thành sinh khối vi sinh vật  

CxHyOz + ( x+y/4-z/2-5) O2 + NH3 C5H7NO2 + (x-5)CO2 + (y-4)/2 H2O 

CxHyOzN +( x+y/4 -z/2 -23/6) O2 
C5H7NO2 + (x-5)CO2 +(y-7)/2 H2O 

Trong đó: 

CxHyOz : biểu thị các chất hữu cơ không chứa nitơ 

CxHyOzN : biểu thị các chất hữu cơ có chứa nitơ 

C5H7NO2 : là công thức biểu thị thành phần cơ bản của tế bào vi khuẩn.                                                             

 * Quá trình tự huỷ  (quá trình oxy hoá sinh khối): 

C5H7NO2 + 5O2     5CO2 + NH3 +2H2O + E 

       NH4
+
              NO3

-
 

Quá trình xử lý sinh học SBR cải tiến diễn ra nhƣ sau: 

Từ bể selector, nƣớc thải chảy vào bể SBR. Nguyên tắc hoạt động của SBR bao gồm 

chuỗi chu trình xử lý liên tiếp với các chu kỳ sau: 

Pha 1: nạp nƣớc thải + sục khí : Ứng dụng quá trình sinh trƣởng của vi sinh vật lơ lững 

hiếu khí (bao gồm vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn hiếu khí tuỳ tiện, nấm, tảo, động vật nguyên 

sinh) – dƣới tác động của oxy đƣợc cung cấp từ không khí qua các máy thổi khí – sẽ giúp 

cho vi sinh vật thực hiện quá trình phân hủy các chất hữu cơ, chuyển hóa chúng thành 

CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ khác và các tế bào sinh vật mới.  

Pha 2: lắng: Sau thời gian làm thoáng, nƣớc thải trong các bể SBR sẽ đƣợc để yên và 

thực hiện quá trình lắng.  

Pha 3: xả nƣớc và bơm xả bùn dƣ  

Sau thời gian lắng, phần nƣớc trong phía trên trong bể SBR - qua các thiết bị thu nƣớc 

bề mặt Decanter - sẽ đƣợc dẫn sang bể khử trùng. 

Một phần bùn hoạt tính dƣ lắng dƣới đáy bể sẽ đƣợc các bơm bùn bơm sang bể nén 

bùn, đồng thời chuẩn bị bắt đầu cho mẻ xử lý kế tiếp. 

Giai đoạn xả bùn hoàn tất, nƣớc thải tiếp tục đƣợc nạp vào bể SBR để bắt đầu một chu 

kỳ mới đồng thời bơm bùn tuần hoàn cũng hoạt động để vận chuyển bùn trong bể về bể 

selector.  
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 Chu kì hoạt động của bể SBR 

Giai đoạn “CẤP NƢỚC, PHẢN ỨNG”: đƣa nƣớc thải đủ lƣợng đã quy định trƣớc 

đồng thời các phản ứng sinh hóa hoạt động nhờ vào việc cung cấp khí, sinh khối tổng hợp 

BOD, Amonia, và Nito hữu cơ. 

Giai đoạn “LẮNG”: sau khi oxy hóa sinh học xảy ra, bùn đƣợc lắng và nƣớc nổi trên bề 

mặt tạo lớp màng phân cách bùn, nƣớc đặc trƣng. 

Giai đoạn “CHẮT NƢỚC”: thu nƣớc nổi trên bề mặt sau thời gian lắng. Bởi thao tác 

thời gian tuần hoàn nhƣ trên, bể phản ứng SBR thêm nhiều hiệu quả xử lý BOD, amonia, N 

hữu cơ và các chất khác. 

Trƣờng hợp bình thƣờng: Bể SBR đƣợc thiết kế 4 mẻ/1 bể.ngày, một chu trình hoạt 

động đƣợc chọn cho bể SBR nhƣ sau: 

 Cấp nƣớc, phản ứng : 3 – 4 giờ  

 Lắng   : 1 giờ 

 Chắt nƣớc, xả bùn  : 40 phút – 1 giờ  

Trƣờng hợp sự cố (trƣờng hợp module 1 bị sự cố, module 2 tiếp nhận toàn bộ lƣu lƣợng 

nƣớc thải của nhà máy, ứng với lƣu lƣợng cực đại là 4.000 m3/ngày đêm): Bể SBR đƣợc 

thiết kế 6 mẻ/1 bể.ngày, một chu trình hoạt động đƣợc chọn cho bể SBR nhƣ sau: 

 Cấp nƣớc, phản ứng : 2 giờ  

 Lắng    : 1 giờ 

 Chắt nƣớc, xả bùn            : 1 giờ  

Bƣớc 4: Xử lý hoàn thiện 

Nƣớc sau xử lý sinh học chảy tràn chảy đến bể khử trùng để xử lý thành phần vi khuẩn 

gây bệnh trong nƣớc. Nƣớc thải ra khỏi Bể khử trùng đạt Tiêu chuẩn QCVN 40:2011, cột 

A và chảy vào nguồn tiếp nhận. 

Xử lý bùn dƣ 

Pha 1: 

Nạp nƣớc + 

phản ứng 

Pha 3: 

Tháo nƣớc  

+ xả bùn dƣ 

Pha 2: 

Lắng 
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Bùn dƣ từ bể lắng sinh học đƣợc bơm tới bể chứa bùn sinh học, bùn dƣ từ quá trình hóa 

lý đƣợc bơm về bể chứa bùn hóa lý để làm đặc bùn, phần nƣớc trong đƣợc dẫn lại gom, 

bùn đặc đƣợc bơm bùn bơm tới máy ép bùn để vắt ép tách nƣớc làm khô bùn.  

 (*) Công trình bảo vệ môi trƣờng khác: 

Trồng cây xanh dọc các tuyến đƣờng nội bộ trong KCN và tại các khu vực trồng cây 

xanh tập trung. 

Đầu tƣ lắp đặt 12 trụ cứu hỏa D100, phục vụ cho 150m trên dọc các tuyến đƣờng chính 

để cấp nƣớc cho chữa cháy khi xảy ra sự cố. 

Bảng 8: Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc đầu vào và đầu ra tháng 6  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

40:2011/B

TNMT 
Phƣơng pháp 

đo đạc, phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

1 Độ màu Pt – Co 126 28,1 50 TCVN 6492-2011 

2 Nhiệt độ 
o
C 30 28,6 40 TCVN 6625-2000 

3 Độ pH -- 7,55 6,87 6 - 9 
SMEWW 5220C-

2012 

4 TSS mg/L 384 29 50 
TCVN 6001-1-

2008 

5 BOD5 
mgO2/

L 
204 21,3 30 

SMEWW 4500-

NH3-F-2012 

6 COD 
mgO2/

L 
348 38 75 TCVN 6194-1996 

7 Cl
-
 mg/L 114 71,8 500 TCVN 6638-2000 

8 F
- 

mg/L 0,524 KPH 5 TCVN 6202-2008 

9 NO2
-
 mg/L 2,13 0,03 - 

SMEWW 3111B-

2012 

10 NO3
- 

mg/L 50 20,4 - 
SMEWW 3111B-

2012 

11 Tổng Nitơ mg/L 88 19 20 TCVN 6177-1996 

12 
Tổng 

Phospho 
mg/L 12,8 2,96 4 

Ref. AFNOR 

T90-114 

13 SO4
2- 

mg/L 40 10 - 
Ref. AFNOR 

7875-2008 

14 Sắt tổng mg/L 3,26 0,036 1 
SMEWW 4500-

SO4
2-

.E:2012 

15 Amoni mg/L 31,1 0,295 5 TCVN 6494-1-
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

40:2011/B

TNMT 
Phƣơng pháp 

đo đạc, phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

2011 

16 CN
-
 mg/L 0,02 KPH 0,07 TCVN 6178-1996 

17 As mg/L 0,101 KPH 0,05 TCVN 6180-1996 

18 Cd mg/L KPH KPH 0,05 TCVN 6181-1996 

19 Pb mg/L 1,85 KPH 0,1 
SMEWW 3114B-

2012 

20 Cu mg/L 4,65 0,058 2 
SMEWW 3112B-

2012 

21 Zn mg/L 2,36 0,02 3 TCVN 6216:1996 

22 Mn mg/L 0,857 KPH 0,5 TCVN 6185-2008 

23 Ni mg/L 0,096 KPH 0,2 
SMEWW 

2550B:2012 

24 Cr
3+

 mg/L 0,025 KPH 0,2 
TCVN 6222: 

2008 

25 Cr
6+

 mg/L 0,01 KPH 0,05 
SMEWW 3500B-

Cr-2012 

26 Hg mg/L 0,01 KPH 0,005 
SMEWW 3111B-

2012 

27 Phenol mg/L KPH KPH 0,1 
SMEWW 3111B-

2012 

28 
Tổng dầu mỡ 

ĐTV 
mg/L 15,8 2,13 10**** 

SMEWW 3111B-

2012 

29 Dầu khoáng mg/L 20 0,366 5 
SMEWW 

3500.B-2012 

30 
Tổng 

Coliform 

MPN/1

00ml 
110.000 3.000 3.000 

TCVN 6187-2-

1996 

Bảng 9: Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc đầu vào và đầu ra tháng 9  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

40:2011/B

TNMT 
Phƣơng pháp 

đo đạc, phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

40:2011/B

TNMT 
Phƣơng pháp 

đo đạc, phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

1 pH - 7,12 7,06 6 - 9 
TCVN 6492-

2011
(
*

) 

2 TSS mg/l 857 30,0 50 
TCVN 6625-

2000
(
*

)
 

3 COD mgO2/l 475 25,3 75 
SMEWW 5220C-

2012
(
*

)
 

4 BOD5 mgO2/l 320 20,4 30 
TCVN 6001-1-

2008
(
*

)
 

5 Amoni mg/l 30 0,94 5 
SMEWW 4500-

NH3-F-2012
(
*

)
 

6 Clorua mg/l 105 45,1 500 
TCVN 6194-

1996
(
*

)
 

7 Tổng N mg/l 77,5 16,2 20 
TCVN 6638-

2000
(
*

)
 

8 Tổng P mg/l 15,6 2,34 4 
TCVN 6202-

2008
(
*

)
 

9 Pb mg/l 4,36 KPH 0,1 
SMEWW 3111B-

2012 

10 Cd mg/l 0,525 KPH 0,05 
SMEWW 3111B-

2012 

11 Fe mg/l 9,86 0,636 1 
TCVN 6177-

1996
(
*

)
 

12 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 12 KPH 5 

SMEWW 

5520B&F-2012 

13 

Dầu mỡ 

động, 

thực vật 

mg/l 25,6 KPH 10**** 
SMEWW 

5520B&D-2012 

14 Sulfat mg/l 13,6 5,2 - 
SMEWW 4500-

SO4
2-

.E:2012
(
*

)
 

15 Florua mg/l 1,03 0,069 5 
SMEWW 4500-F

-

.B&D:2012 

16 Nitrit mg/l 0,056 KPH - 
TCVN 6178-

1996
(
*

)
 

17 Nitrat mg/l 46,9 15,0 - 
SMEWW 4500-

NO3
-
.E:2012

(
*

)
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

40:2011/B

TNMT 
Phƣơng pháp 

đo đạc, phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

18 CN
-
 mg/l 1,57 KPH 0,07 TCVN 6181-1996 

19 As mg/l 0,103 KPH 0,05 
SMEWW 3114B-

2012 

20 Hg mg/l KPH KPH 0,005 
SMEWW 3112B-

2012 

21 Phenol mg/l 0,098 0,005 0,1 
SMEWW 

5530.B&D-2012 

22 Độ màu Pt-Co 188 30,0 50 TCVN 6185-2015 

23 Nhiệt độ 
0
C 28,9 28,6 40 

SMEWW 

2550B:2012
(
*

)
 

24 Cr
3+

 mg/l 0,169 KPH 0,2 
SMEWW 3500-

Cr.B:2012 

25 Cr
6+

 mg/l 0,05 KPH 0,05 
SMEWW 3500-

Cr.B:2012 

26 Cu mg/l 8,1 0,049 2 
SMEWW 3111B-

2012 

27 Zn mg/l 6,97 0,030 3 
SMEWW 3111B-

2012 

28 Ni mg/l 0,55 KPH 0,2 
SMEWW 3111B-

2012 

29 Mn mg/l 4,36 KPH 0,5 
SMEWW 

3500.B-2012
(
*

)
 

30 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100ml 
15.000 2.500 3.000 

TCVN 6187-2-

1996 

 

Bảng 10: Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc đầu vào và đầu ra tháng 12 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

Phƣơng 

pháp 

đo đạc, 

phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

1 Độ màu Pt – Co 230 46,4 50 

TCVN 

6185 – 

20015 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

Phƣơng 

pháp 

đo đạc, 

phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

2 Nhiệt độ 
o
C 28,0 28,7 40 

SMEWW 

2550B – 

2012
(*)

 

3 Độ pH -- 6,44 7,13 6 - 9 

TCVN 

6492 – 

2011
(*)

 

4 TSS mg/L 320 25,0 50 

TCVN 

6625 – 

2000
(*)

 

5 BOD5 
mgO2/

L 
263 26,3 30 

TCVN 

6001 – 1 – 

2008
(*)

 

6 COD 
mgO2/

L 
415 50,0 75 

SMEWW 

5220C – 

2012
(*)

 

7 Cl
-
 mg/L 69,7 25,3 500 

TCVN 

6194 – 

1996
(*)

 

8 F
- 

mg/L 0,385 KPH 5 

TCVN 

6494 – 1 – 

2011 

9 NO2
-
 mg/L 3,16 0,041 - 

TCVN 

6178 – 

1996
(*)

 

10 NO3
- 

mg/L 48,6 15 - 

TCVN 

6180 – 

1996
(*)

 

11 Tổng Nitơ mg/L 67,0 17,0 20 

TCVN 

6638 – 

2000
(*)

 

12 
Tổng 

Phospho 
mg/L 15,6 3,02 4 

TCVN 

6202 – 

2008
(*)

 

13 SO4
2- 

mg/L 47,2 25,6 - 

SMEWW 

4500–

SO4
2-

–
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

Phƣơng 

pháp 

đo đạc, 

phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

2012
(*)

 

14 Sắt tổng mg/L 4,01 0,04 1 

TCVN 

6177 – 

1996
(*)

 

15 Amoni mg/L 14,8 1,99 5 

SMEWW 

4500F–

NH3–

2012
(*)

 

16 CN
-
 mg/L 0,05 KPH 0,07 

TCVN 

6181 – 

1996 

17 As mg/L 0,236 KPH 0,05 

SMEWW 

3114B – 

2012 

18 Cd mg/L 0,06 KPH 0,05 

SMEWW 

3111B – 

2012 

19 Pb mg/L 2,06 KPH 0,1 

SMEWW 

3111B – 

2012 

20 Cu mg/L 3,85 0,080 2 

SMEWW 

3111B – 

2012 

21 Zn mg/L 1,09 0,038 3 

SMEWW 

3111B – 

2012 

22 Mn mg/L 1,36 0,034 0,5 

SMEWW 

3500B–

Mn–

2012
(*)

 

23 Ni mg/L 0,115 KPH 0,2 

SMEWW 

3111B – 

2012 

24 Cr
3+

 mg/L 0,03 KPH 0,2 

SMEWW 

3500B–

Cr–2012 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

Phƣơng 

pháp 

đo đạc, 

phân tích 
Trƣớc xử 

lý 
Sau xử lý A 

25 Cr
6+

 mg/L 0,017 KPH 0,05 

SMEWW 

3500B–

Cr–2012 

26 Hg mg/L KPH KPH 0,005 

SMEWW 

3112B – 

2012 

27 Phenol mg/L 0,015 KPH 0,1 

SMEWW 

5530B&D 

– 2012 

28 
Tổng dầu mỡ 

ĐTV 
mg/L 23,6 1,50 10**** 

SMEWW 

5520B&F 

– 2012 

29 Dầu khoáng mg/L 13 0,520 5 

SMEWW 

5520B&F 

– 2012 

30 
Tổng 

Coliform 

MPN/1

00ml 
15.000 2.0500 3.000 

TCVN 

6187 – 2 – 

1996 

 (Nguồn: báo cáo xả thải 2019 của KCN Mỹ Xuân B1 – Conac) 

Từ các kết quả phân tích, đánh giá chất lƣợng nƣớc thải, chất lƣợng và khả năng tiếp 

nhận của nguồn tiếp nhận, có thể kết luận về việc xả thải nƣớc thải của Trạm xử lý nƣớc 

thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1 CONAC – Giai đoạn 1 – Công suất 1.000m3/ngđ nhƣ 

sau: 

 + Toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động của Doanh nghiệp, nhà máy trong 

KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đƣợc thu gom triệt để về Trạm xử lý nƣớc thải tập trung KCN 

Mỹ Xuân B1-CONAC – Giai đoạn 1 – Công suất 1.000m3/ngđ để xử lý đạt Quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq =0,9, kf = 1) sau đó đƣợc xả ra suối Keo. 

 + IDICO-CONAC định kỳ, đột xuất kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lƣợng nƣớc thải 

đầu ra của các Doanh nghiệp trong KCN. 

+ Bộ phận quản lý Hệ thống xử lý nƣớc thải và an toàn môi trƣờng thƣờng xuyên tiến 

hành quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đầu vào và đầu ra để đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải 

luôn đạt đúng chuẩn quy định. Đồng thời thƣờng xuyên kiểm tra Hệ thống xử lý nƣớc thải 

để phát hiện và khắc phục các sự cố có thể xảy ra. Nhƣ vậy, việc xả nƣớc thải sau xử lý của 

Trạm xử lý nƣớc thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC Giai đoạn 1 – Công suất 

1.000m3/ngđ đảm bảo đƣợc điều kiện để quá trình làm sạch diễn biến bình thƣờng, không 

gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận. Do đó khi dự án này hoạt động ổn định với lƣu lƣợng 
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nƣớc thải sinh hoạt khoảng 5,6 m
3
/ngày thì vẫn đủ khả năng tiếp nhận và xử lý của HTXL 

nƣớc thải của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

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

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

- Nƣớc mƣa từ mái tôn công trình sẽ đƣợc thu gom vào các ống đứng bằng nhựa sau 

đó sẽ đƣợc xả vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy bằng hệ thống ống PVC 400 – 

500, i= 0,5% rồi chảy ra hệ thống thoát nƣớc mƣa chung của KCN tại 01 hố ga đấu nối 

nƣớc mƣa trên đƣờng số 2 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nƣớc mƣa với các thông số kỹ thuật: 

+ Hố ga (1,1m x 1,1m) 

+ Đƣờng ống PCV Ø90, thoát nƣớc mƣa mái nhà đến mƣơng thoát nƣớc 

+ Cống bêtông cốt thép thoát nƣớc Ø400, Ø600 và Ø800, Ø1.500 

+ Song chắn rác có bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15 mm. 

Đối với lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên diện tích bề mặt thì đƣợc thu gom về các hố ga 

có song chắn rác, nƣớc mƣa theo hệ thống thoát nƣớc mƣa của công ty đấu nối vào hệ 

thống thoát nƣớc mƣa của KCN trƣớc khi vào nguồn tiếp nhận suối Keo. 

Với các tính toán thiết kế thu gom nƣớc mƣa mà Công ty đã thực hiện hoàn toàn có khả 

năng thu gom toàn bộ lƣu lƣợng nƣớc mƣa này.  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bao quanh khu vực nhà xƣởng. Hệ thống xử lý 

nƣớc thải, văn phòng, nhà ăn... Dọc tuyến thoát nƣớc mƣa, bố các hố ga nhằm loại bỏ các 

cặn bẩn (kết hợp miệng thu nƣớc có song chắn loại bỏ rác), khoảng cách giữa 2 hố ga trung 

bình khoảng 25 – 35 m. Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc tách riêng với hệ thống thu gom và 

thoát nƣớc thải.  

Quy trình vận hành tại điểm đấu nối nƣớc mƣa: tự chảy. 

Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của công ty 
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Hình 6: Sơ đồ thoát nước mưa của công ty 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

+ Nƣớc thải sinh hoạt: 

Đối với đƣờng ống thu gom nƣớc thải từ các nhà vệ sinh: sử dụng ống nhựa uPVC; 

đoạn đầu của hệ thống sử dụng ống Ø 100–150 mm, độ dốc 1,5 - 2%; đoạn sau của hệ 

thống sử dụng ống Ø 200–250 mm, độ dốc 1%, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó 

đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN tại 01 điểm trên đƣờng số 2 để tiếp tục 

xử lý.  

+ Nƣớc thải từ quá trình pha dầu, ngâm chất bôi trơn đƣợc thu gom, chứa trong phuy 

chứa, định kỳ giao cho đơn vị thu gom dƣới dạng chất thải nguy hại. 

Quy trình vận hành tại điểm đấu nối: tự chảy 

Sơ đồ phƣơng án thu gom và xử lý nƣớc thải của Nhà máy:  

 

Hình 7: Sơ đồ thu gom nước thải của nhà máy 

1.3. Xử lý nƣớc thải 

Mái nhà văn 

phòng 

Mái nhà nhà xƣởng 

Ống PVC Ø 90 

Nƣớc mƣa 

Ống PVC Ø 90 

Nƣớc mƣa 

Khuôn viên nhà máy 

Mƣơng bê tông 

 rộng 600 mm, độ dốc 4% 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

KCN Mỹ Xuân B1-Conac 

Nƣớc mƣa 

Mƣơng bê tông 

 rộng 800 mm, độ dốc 4% 
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Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động trong giai đoạn vận hành chính thức 

khoảng 5,6 m
3
/ngày (100% lƣợng nƣớc cấp sử dụng) đƣợc xử lý bằng bể tự hoại trƣớc 

khi đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN.. 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nƣớc vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn đƣợc giữ 

lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu 

cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà 

tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí 

tạo ra trong quá trình phân giải CH4,CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại 

đƣợc lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lƣợng cặn đã lên men lại trong 

bể để làm giống men cho bùn cặn tƣơi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

phân hủy cặn. Nƣớc thải đƣợc lƣu trong ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất 

lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trƣớc khi chảy 

vào hệ thống thoát nƣớc thải của công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng 

khí từ quá trình phân hủy kị khí 

 

Hình 8: Bể tự hoại  

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải 

Dự án đã xây dựng 02 bể tự hoại (01 bể tại khu vực văn phòng xƣởng A, 01 bể tại khu 

vực văn phòng xƣởng B), tổng thể tích các bể tự hoại dự kiến xây dựng là 46m
3
, đảm bảo 

đáp ứng xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án.  

Phần nƣớc thải sau xử lý của toàn nhà máy sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải 

chung của KCN Mỹ Xuân B1-Conac trên đƣờng 02 đƣa về HTXL nƣớc thải của KCN 

Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng xử lý nƣớc thải sinh hoạt đầu ra đạt so với giới hạn 

tiếp nhận của KCN Mỹ Xuân B1-Conac, công ty sẽ thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Thƣờng xuyên làm vệ sinh sàn nhà vệ sinh. 

- Hạn chế không nên cho các chất tẩy rửa, nƣớc xà phòng xuống bể phốt, nó sẽ làm 

tiêu diệt các vi khuẩn kỵ khí có ích. 

- Hút bể phốt định kỳ từ 6 tháng /lần để đảm bảo hệ thống hoạt động bền nhất. 

b) Nước thải sản xuất 

 Toàn bộ nƣớc thải sản xuất (hỗn hợp dung dịch dầu - nƣớc, nƣớc từ quá trình nhúng 

chất bơi trơn) có chứa thành phần dầu khoáng, đƣợc xem là chất thải nguy hại. Biện pháp 

thu gom, lƣu giữ và chuyển giao nhƣ sau: 
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- Biện pháp quản lý, thu gom: Cặn và hỗn hợp dầu nƣớc định kỳ đƣợc thải bỏ vào 

phuy chứa, tank chứa. Các phuy chứa, tank chứa có nắp đậy để tránh dầu bay hơi. 

- Lưu giữ tạm thời: Toàn bộ phuy chứa, tank chứa hỗn hợp dầu nƣớc thải đƣợc xe 

nâng vận chuyển về kho chứa chất thải nguy hại để lƣu chứa tạm thời. 

- Chuyển giao: Hỗn hợp dầu nƣớc thải đƣợc chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng. 

2. Công trình, Biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Kiểm soát bụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải trong giai đoạn vận 

hành, nhà máy đã áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên 

gồm: 

- Kho bãi, đƣờng giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án đã đƣợc bê tông và đƣợc 

vệ sinh thƣờng xuyên; 

- Quy định cho các phƣơng tiện giao thông không đƣợc chở quá trọng tải quy định; 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 

- Bê tông hóa các tuyến đƣờng giao thông bên trong Công ty. 

- Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân nhƣ khói 

bụi, khí thải, bụi do lƣu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lƣợng xe 

đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên. 

b) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu bụi phát sinh từ công đoạn cắt thép, gia 

công 

Bụi kim loại chủ yếu phát sinh trong công đoạn cắt, phay, tiện,...là bụi nặng có thể thu 

gom tại dự án. Để hạn chế khả năng phát tán và ảnh hƣởng đến công nhân thao tác tại các 

công đoạn này, công ty sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nhƣ sau: 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động quần áo, mắt kính, găng tay, giầy, khẩu trang bảo hộ 

cho công nhân viên. 

- Thƣờng xuyên quét dọn, vệ sinh các khu vực sản xuất 

Thiết bị máy móc của công đoạn này đƣợc hiện đại hóa, hạn chế khả năng phát sinh và 

phát tán bụi 

c) Khí thải từ quá trình làm sạch bề mặt (bắn bƣớc ngắn) 

Công ty bố trí hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn phun bi (hệ thống đồng bộ đi 

kèm dây chuyền phun bi), công suất 4.500 m
3
/giờ. Khi bắn, súng phun đƣợc cài đặt và 

đƣợc thiết kế định lƣợng nên có chất lƣợng phun đồng nhất hơn, đầu bắn bi bắt đầu quay, 

phóng các hạt bi bằng thép với tốc độ cực nhanh, để tạo nên sự va đập mạnh lên bề mặt 

tiếp xúc của vật làm sạch. Lúc đó bụi bẩn, gỉ cát, hạt bi sẽ rơi xuống đáy và đƣa tới hệ 

thống tuần hoàn bi, tách bụi. Bi thép sẽ đƣợc thu hồi để tái sử dụng; bụi thép đƣợc đƣa qua 

hệ thống xử lý bằng bộ lọc catridge, sau một thời gian sẽ tiến hành rũ bụi, bụi đƣợc thu hồi, 

thu gom giao cho đơn vị chức năng xử lý. Quá trình phun bi diễn ra liên tục trong vòng 20 
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– 30 phút trong một lần quay phun bi. Khu vực phun bi đƣợc thực hiện trong máy kín, bố 

trí ở cuối xƣởng sản xuất, hạn chế ảnh hƣởng đến các khu vực khác. 

 

Hình 9: Hệ thống thu gom xử lý bụi 

Dự án bố trí 01 hệ thống phun bi làm sạch cho các sản phẩm dầm, kèo thép. Hệ thống 

gồm băng tải và buồng phun bi.  

Bụi phát sinh từ máy phun bi đƣợc thu gom theo chụp hút và đƣờng ống thu bụi nhờ 

lực hút của quạt hút ly tâm sau đó dẫn qua thiết bị lọc bụi kiểu cartridge. 

Dòng khí chứa bụi dẫn qua thiết bị lọc bụi. Khi tới buồng lọc, vận tốc giảm đột ngột, phần 

lớn các hạt bụi có kích thƣớc lớn mất động năng và rơi xuống. Dòng khí mang bụi còn sót 

lại đi qua bộ lọc cartridge. Bộ lọc cartrigde đƣợc làm từ giấy lọc polyester gấp nếp với kích 

thƣớc lỗ lọc 0.3 μm ÷ 3 μm có thể giữ lại đến 99% các hạt bụi cực nhỏ ở bề mặt ngoài lõi 

lọc. Sau một thời các hạt nhỏ trơ dày lên bám vào bên ngoài lõi lọc khi đó sẽ đƣợc rũ bỏ 

nhờ dòng khí nén có áp suất cao, bắn vào trong lòng Cartridge (Sử dụng hệ thống van điện 

từ và bình tích khí nén). Bụi sau khi rung giũ rơi vào phễu và đƣợc vận chuyển xuống đáy 

của hệ thống lọc, định kỳ thu gom giao cho đơn vị chức năng xử lý 

d) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không khí trong quá trình nhúng 

chất bôi trơn 

Trong quá trình nhúng và làm khô sản phẩm của công đoạn nhúng chất bôi trơn bằng 

hệ thống máy móc hiện đại sẽ có phát sinh khí thải là hơi nƣớc và hơi hóa chất. Công ty sẽ 

bố trí các hệ thống chụp hút và đƣa ra bên ngoài nhà xƣởng qua ống thoát khí, dòng khí hơi 

nƣớc và hơi hóa chất đảm khi thải ra bảo tiêu chuẩn môi trƣờng, không làm ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng không khí xung quanh nhà máy. 

Số lƣợng chụp hút: 2 cái 

Ống thải: 01, chiều cao: 5m, đƣờng kính: 300mm  

Hiện tại, công đoạn này vẫn chƣa lắp đặt tại nhà máy. 

3. Công trình biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải thông thƣờng 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 
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Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Thu gom và phân loại chất thải ngay tại nguồn; Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa 

– không thể thu hồi) đƣợc công nhân bỏ vào thùng chứa chất thải màu xanh (thể tích 60 lít); 

chất thải rắn sinh hoạt (vỏ lon, vỏ chai nhựa – có thể thu hồi) đƣợc công nhân bỏ vào thùng 

chứa chất thải màu cam (thể tích 60 lít) đƣợc bố trí tại khu vực văn phòng, nhà xƣởng sản 

xuất. Cuối ngày làm việc, công nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt về khu lƣu giữ chất 

thải. 

- Trang bị thùng chứa có nắp đậy tại khu vực phát sinh rác thải và xung quanh khuôn 

viên Công ty 

Các thùng này đƣợc thu gom theo lịch trình 2 ngày/lần/tuần, định kỳ sau đó chuyển 

thẳng vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 220 lít có nắp đậy. Định kỳ 2 ngày/1 lần, đơn 

vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc Nhà máy thuê thu gom với Công ty TNHH MTV TM DV 

Tƣ vấn Môi Trƣờng Long Phƣớc. 

b) Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chất thải rắn sản xuất bao gồm: vụn kim loại, sản phẩm không đạt, ... đƣợc thu gom 

vào thùng chứa bằng kim loại (02 thùng) đặt gần khu sản xuất có nắp đậy. Định kỳ chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định; 

Phoi thép không nhiễm các thành phần nguy hại trong các phân xƣởng đƣợc thu gom 

vào thùng và giao đơn vị thu gom vận chuyển; 

Chất thải rắn công nghiệp đƣợc Nhà máy thuê xử lý với Công ty TNHH MTV TM 

DV Tƣ vấn Môi Trƣờng Long Phƣớc  

Bảng 11: Chất thải không nguy hại ƣớc tính tại nhà máy 

STT Tên chất thải  

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lƣợng (kg/tháng) 

Vận hành 

thử nghiệm 

70% 

Vận hành 

hƣơng mại 

100% 

1.  
Kim loại dƣ, vụn kim loại từ 

quá trình gia công 
Rắn 1.040 3.420 

2.  
Sản phẩm không đạt chất 

lƣợng 
Rắn 100 500 

3.  
Bao bì đóng gói, giấy carton, 

giấy vụn 
Rắn 600 50 

4.  Giấy loại bỏ từ văn phòng. Rắn 60 5 

Tổng cộng 1.800 3.975 

 (Nguồn: Công ty TNHH JS Tech Việt Nam) 
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Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lƣợng chất thải trong kho, đơn vị thu 

gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng yêu cầu 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đƣợc phân loại, bảo quản chất 

thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên 

dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán 

ra môi trƣờng, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 

- Ngày bắt đầu đƣợc đóng gói, bảo quản; 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo”. 

Bảng 12: Danh mục các chất thải nguy hại  

STT  Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Số lƣợng (kg/năm) 

Vận hành 

thử nghiệm 

70% 

Vận hành 

thƣơng 

mại 100% 

1.  

Vật liệu mài dạng hạt 

thải có chứa thành phần 

nguy hại 

Rắn 07 03 08 2.500 4.000 

2.  Nƣớc nhiễm dầu  Lỏng 17 05 05 10.000 15.000 

3.  Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 0,5 1 

4.  Bóng đèn huỳnh quang Rắn 16 01 06 0,5 1 

5.  
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại 
Rắn 18 01 02 4 10 

6.  
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 10 20 

7.  
Giẻ lau dính thành phần 

nguy hại 
Rắn 18 02 01 70 100 

Tổng cộng 12.585 19.132 

 (Nguồn: Công ty TNHH JS Tech Việt Nam) 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã 

đƣợc xác định, chất thải đƣợc chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại 

chất thải và đƣợc tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của công ty, có diện tích 

khoảng 20,5m
2
. Kho lƣu giữ đƣợc bố trí có mái che và đƣợc phân chia khu vực hợp lý, 

tƣơng ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.  

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ dự án có kế hoạch thu gom thƣờng 

xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi 
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trƣờng. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải đƣợc nạo vét thƣờng xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất 

thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nƣớc mƣa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lƣu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất 

thải tại công ty;  

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp 

đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lƣu giữ chứng từ quản lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. Trƣờng hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công 

ty sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lƣu chứa tại nhà máy. 

Toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án sẽ đƣợc thu gom và lƣu giữ 

trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che và ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH 

Xử lý Môi trƣờng sạch Việt Nam  

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

Tiếng ồn, độ rung là không thể tránh khỏi trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, để giảm 

thiểu các động đến sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp tại các khu vực phát sinh tiếng 

ồn, chủ dự án đã có biện pháp hạn chế tiếng ồn nhƣ sau: 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong 

khu vực. 

- Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất đƣợc bảo dƣỡng bảo trì, thay thế các 

linh kiện hƣ hỏng để không phát sinh tiếng ồn vƣợt quá ngƣỡng cho phép trong môi trƣờng 

sản xuất. 

- Công nhân đƣợc trang bị đầy đủ các phƣơng tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo 

bảo hộ lao động…) 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phƣơng tiện bảo hộ lao 

động. 

- Các xe vận chuyển thuộc tài sản của công ty phải thƣờng xuyên đƣợc bảo dƣỡng, 

kiểm tra độ mòn chi tiết thƣờng kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hƣ hỏng. 

- Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn 

- Phân phối lƣợng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới tiếng ồn tập 

trung trong một khu vực 

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

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a) Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa 

sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

công đoạn sản xuất tại xƣởng sản xuất; 
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- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng 

tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng 

cứu sơ bộ trƣớc khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

- Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phƣơng tiện thông tin, địa 

chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Ngƣời lao động (kể cả học nghề) trƣớc khi vào làm việc phải đƣợc khám sức khoẻ; 

chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của ngƣời lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp 

cho phù hợp với sức khỏe của ngƣời lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức khỏe đƣợc các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại 

Thông tƣ 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hƣớng dẫn quản lý vệ 

sinh lao động và sức khỏe ngƣời lao động. 

b) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty TNHH JS Tech Việt Nam đã đƣợc thẩm duyệt PCCC: 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 121/TD-PCCC 

ngày 21/02/2019 

Đối với khu vực xưởng sản xuất: 

Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy ra. Bảng 

hƣớng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm đƣợc bố trí tại các vị trí phù hợp. 

Hệ thống điện đƣợc thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thƣờng xuyên 

kiểm tra, chống trƣờng hợp đoản mạch và chập mạch. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ. 

Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy đƣợc tập huấn, hƣớng dẫn về 

PCCC. 

Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về PCCC 

và thực tập phƣơng án PCCC. 

Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch đƣợc kiểm tra, 

đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã đƣợc lắp đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, 

mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật trong giới hạn cho 

phép. 
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Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện di chuyển 

khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nƣớc 

cứu hỏa đƣợc bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy nhƣ bình 

CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

Các loại nhiên liệu đƣợc lƣu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả năng phát 

lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có thể tiếp 

cận dễ dàng. 

Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hƣ hỏng. 

Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. Nghiêm cấm 

công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xƣởng sản xuất. 

Lắp đặt camera quan sát tại khu vực nhà xƣởng để trích xuất hình ảnh tại camera 

trong trƣờng hợp xảy ra sự cố. 

Khu vực chứa hóa chất đƣợc xây dựng gờ bao chống tràn để hạn chế tình trạng nƣớc 

chữa cháy lẫn hóa chất theo hệ thống mƣơng thoát nƣớc chảy ra môi trƣờng. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bƣớc cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi ngƣời biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lƣợng PCCC đến. 

- Sự dụng các phƣơng tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu ngƣời bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo khoảng 

cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

Tính khả thi: Các biện pháp đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp thực tế. 

Không gian áp dụng: khu vực xƣởng sản xuất và các kho lƣu chứa nhiên liệu. 

Thời gian áp dụng: thời gian vận hành nhà máy 

Xây dựng giải pháp phòng ngừa 

Về nguyên tắc, cần căn cứ vào các nguyên nhân gây ra các sự cố để đề ra biện pháp 

phòng ngừa các sự cố đó. Tuy nhiên do các sự cố thƣờng có các mối quan hệ với nhau, sự 

cố này là nguyên nhân của sự cố khác hoặc từ một nguyên nhân mà có thể phát sinh nhiều 
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sự cố khác nhau nên giải pháp phòng ngừa có lúc là giải pháp cụ thể, có khi là giải pháp 

tổng thể. 

Các nguyên nhân gây sự cố: 

- Nguyên nhân kỹ thuật: các bồn chứa, đƣờng ống công nghệ, trên đƣờng ống, các máy 

bơm, thiết bị đo… không đƣợc bảo dƣỡng, sửa chữa, kiểm tra thƣờng xuyên nên bị hƣ 

hỏng, mòn rỉ; 

- Nguyên nhân vận hành: công nhân chƣa đƣợc đào tạo đầy đủ, chƣa có kiến thức 

nghiệm vụ an toàn, không thực hiện các quy định vận hành, không chấp hành các quy định 

an toàn nhƣ sử dụng bảo hộ lao động,…. 

- Nguyên nhân hệ thống: công ty chƣa có đủ các quy trình vận hành, quy định an 

toàn; chƣa thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nghiêm túc và đầy đủ; lãnh đọa chƣa thật 

quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa an toàn trong công ty. 

- Nguyên nhân khách quan: sự cố phát sinh từ các đơn vị xung quanh cũng nhƣ do 

thiên tai mà công ty không thể kiểm soát đƣợc. 

Biện pháp phòng ngừa cần đƣa ra các biện pháp ngăn ngừa ở từng khâu bảo vệ và ở 

từng yếu tố cấu thành sự cố. 

Các biện pháp ngăn ngừa sự cố đƣợc trình bày trên các nguyên tắc này. 

Các giải pháp chung phòng ngừa sự cố dựa trên các nguyên nhân trên bao gồm: 

- Đối với nguyên nhân kỹ thuật: 

Thực hiện tốt các quy trình kiểm tra, sửa chữa bảo dƣỡng kịp thời các thiết bị. Đặc 

biệt lƣu ý đến các thiết bị chịu áp lực nhƣ bồn, đƣờng ống công nghệ. 

Thƣờng xuyên và định kỳ kiểm tra các mối nối giữa các các bồn và trên đƣờng ống 

để phát hiện rò rỉ. 

Định kỳ kiểm định hiệu chỉnh hiệu chuẩn thiết bị an toàn, thiết bị đo đƣờng để đảm 

bảo hoạt động tốt và chính xác. 

Đối với các thiết bị điện, cần tập trung kiểm tra các bảng điện, mối đấu nối, các thiết 

bị động lực và các thiết bị chiếu sáng đảm bảo không rò rỉ điện, chập điện. 

Kịp thời thay thế sửa chữa ngay các thiết bị hƣ hỏng. Tuyệt đối không vận hành các 

thiết bị đã phát hiện hƣ hỏng cho đến khi sửa chữa xong và đƣợc nghiệm thu. 

- Đối với nguyên nhân vận hành: 

Có chƣơng trình đào tạo, nâng cao kiến thức cho toàn bộ nhân viên vận hành kho. 

Nếu tuyển dụng nhân viên mới, phải đƣợc đào tạo huấn luyện trƣớc khi giao việc. 

Có kế hoạch huấn luyện kiến thức an toàn, đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên làm 

việc trực tiếp với hóa chất phải có kiến thức an toàn hóa chất theo đúng quy định pháp luật. 
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Tăng cƣờng kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các quy định vận hành, các quy định an 

toàn nhƣ sử dụng bảo hộ lao động trong mọi hoạt động của nhà máy. 

- Đối với nguyên nhân hệ thống: 

Rà soát cập nhật các quy trình vận hành, quy định an toàn, bổ sung các văn bản còn 

thiếu. 

Tăng cƣờng việc kiểm tra kiểm soát nghiêm túc và đầy đủ. 

Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo về công tác xây dựng văn hóa an toàn trong công 

ty, trong kho. Yêu cầu tính gƣơng mẫu của lãnh đạo trong công tác đảm bảo an toàn. 

- Đối với nguyên nhân khách quan 

Mặc dù là nguyên nhân nhà máy không thể kiểm soát nhƣng cần thực hiện một số 

việc sau để giảm thiểu tác hại của các nguyên nhân này. 

Thực hiện các cuộc họp chuyên đề an toàn, diễn tập sứng phó sự cố khẩn cấp với các 

đơn vị xung quanh. 

Thƣờng xuyên theo dõi thông tin thời tiết, đặc biệt là các thông tin liên quan đến bão, 

áp thấp nhiệt đới. Khi có các thông tin thời tiết có thể ảnh hƣởng trực tiếp đến an toàn nhà 

máy, lập tức có kế hoạch phòng ngừa sự cố cụ thể. 

* Kiểm tra thƣờng xuyên, định kỳ 

Các hạng mục công trình trong nhà máy đều phải có kế hoạch kiểm tra gồm kiểm tra 

thƣờng xuyên và kiểm tra định kỳ, cụ thể: 

- Kiểm tra hàng ngày 

Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đƣờng ống công nghệ, hệ thống máy bơm, hệ 

thống máy nén, hệ thống điều khiển động lực, hệ thống PCCC 

Các nội dung kiểm tra hàng ngày toàn bộ các hệ thống vận hành của nhà máy, đảm 

bảo mọi thiết bị công nghệ đều trong tình trạng tốt và an toàn, không có rò rỉ trƣớc khi xuất 

nhập hàng và cán bộ giám sát vận hành kiểm soát. 

- Kiểm tra hàng tuần 

Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống công nghệ, hệ thống máy bơm, hệ thống máy 

nén, hệ thống điều khiển động lức, hệ thống cứu hỏa; hệ thống quản lý các hoạt động trong 

kho; môi trƣờng; các khu vực khác; kỷ luật lao động và các vấn đề khác. 

+ Kiểm tra ngoài giờ 

Công tác kiểm tra ngoài giờ làm việc khi không có nhập nguyên liệu sẽ do bảo vệ 

đảm nhiệm. Bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra giám sát toàn bộ các khu vực thuộc phạm vi 

quản lý của nhà máy. 
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Quy trình xử lý sự cố tƣơng tự nhƣ trong giờ làm việc bao gồm phát hiện sự cố, xử lý 

tại chỗ, thông tin cho lãnh đạo để có chỉ đạo và huy động lực lƣợng ứng cứu bổ sung. 

Công tác kiểm tra định kỳ khác đƣợc thực hiện theo quy định đối với từng loại thiết 

bị phù hợp kế hoạch bảo dƣỡng, kiểm định an toàn. 

+ Kiểm tra van an toàn 

Van an toàn là loại thiết bị cần đƣợc kiểm định do các cơ quan, đơn vị chuyên trách 

thực hiện, nhà máy không tự ý tháo van ra kiểm tra chỉnh sửa. Tuy nhiên, nhà máy cần 

thực hiện việc kiểm tra thƣờng xuyên giữa 2 kỳ kiểm định. Nội dung kiểm tra bao gồm: 

Kiểm tra bề ngoài: xem có bị biến dạng, rỉ sét không. 

Kiểm tra tem kiểm định còn nguyên vẹn không. 

Mọi phát hiện bất thƣờng sẽ đƣợc thông báo cho lãnh đạo để mời đơn vị kiểm định 

đến kiểm tra và nếu cần thực hiện việc kiểm định lại để đảm bảo van hoạt động tốt. 

+ Kiểm tra hệ thống PCCC 

Việc kiểm tra định kỳ hàng tuần bao gồm: 

Kiểm tra các bình CO2 bằng phƣơng pháp quan sát bằng mắt thƣờng và cân bình. 

Kiểm tra các bình bột bằng phƣơng pháp quan sát bằng mắt thƣờng và theo dõi kim 

chỉ vạch mức đồng hồ áp của bình. 

Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy, bơm bù áp, hệ thống đƣờng ống cứu hỏa, đầu 

phun nƣớc làm mát, súng phun, họng cấp nƣớc và chạy máy bơm kiểm tra hệ thống PCCC 

1 tuần/lần. 

* Kiểm tra đột xuất 

Việc kiểm tra đột xuất đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp sau: 

- Sau sự cố bất thƣờng 

- Đoàn kiểm tra cấp trên có yêu cầu. 

- Các cơ quan thẩm quyền có yêu cầu. 

* Phòng chứa hóa chất: 

Lập hƣớng dẫn công việc cho các công việc thao tác hóa chất, các hƣớng dẫn này 

đƣợc treo tại nơi làm việc của công nhân. 

Công nhân tuân thủ theo đúng quy trình làm việc an toàn. Khi pha hóa chất luôn tuân 

thủ theo thứ tự. 

Bố trí đặt các bảng thông tin hóa chất, bảng thông tin an toàn nguyên liệu, hƣớng dẫn 

thao tác, đồ hình. 
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Lập bảng nội quy xuất nhập hóa chất tại khu vực và hạn chế ngƣời ra vào khu vực. 

Trong kho bảo quản các hóa chất đƣợc sắp xếp ngay ngắn, nhãn hóa chất quay ra 

ngoài và sắp xếp theo từng khu vực riêng. Không có hiện tƣợng xếp chồng lên nhau hoặc 

xếp cao quá gây nghiêng đổ hoặc khó khăn trong quá trình sử dụng. 

Lập sổ lƣu kho để theo dõi từng loại hóa chất đảm bảo hóa chất nhập trƣớc, nhập sau 

và có sơ đồ lƣu kho. 

Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố 

* Tình huống rò rỉ 

Các tình huống rò rỉ nêu trong phần này đều chƣa phát sinh thành sự cố cháy. Do đó 

các biện pháp ứng phó sẽ chủ yếu bao gồm cô lập các nguồn gây cháy, làm mát khu vực, 

tránh gây lửa. 

Các tình huống này sẽ do lƣc lƣợng tại chỗ xử lý phối hợp với lực lƣợng ứng cứu đơn 

vị xung quanh. 

* Tình huống cháy nổ 

Tình huống cháy nổ, dù nhỏ hay lớn đều có nguy cơ phát sinh thành các tình huống 

sự cố nghiêm trọng. Để ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy nổ cần: 

- Huy động ngay lực lƣợng tại chỗ thực hiện các biện pháp ứng cứu ban đầu để giảm 

thiểu nguồn nhiên liệu cháy, làm mát khu vực cháy. 

- Cô lập hóa chất đến vị trí cháy nổ bằng van tay hoặc van ngắt khẩn cấp; 

- Ngăn chặn trƣớc khả năng cháy lan sang các khu vực khác bằng phƣơng pháp làm 

mát và chặn lửa là chính; 

- Thông báo khẩn cấp cho các đơn vị ứng cứu bên ngoài để chuẩn bị cho tình huống 

sự cố ngoài tầm kiểm soát. 

Danh sách thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất 

Bảng 13: Danh sách thiết bị, phƣơng tiện ứng phó sự cố hóa chất 

Thiết bị, 

phƣơng tiện 

Số 

lƣợng 

Đặc trƣng kỹ 

thuật 

Tình trạng sử 

dụng 
Nơi bố trí 

Mặt nạ phòng độc 
02 

Cái 

Chống hơi, khí 

độc 
Tốt 

Tủ thiết bị ứng cứu 

tại khu vực nguy 

hiểm 

Khẩu trang than hoạt 

tính 
10 cái 

Chống bụi, khí 

độc 
Tốt 

Kính bảo vệ mắt 2 Cái Bảo vệ mắt Tốt 

Ủng cao su chống hóa 

chất 
5 Đôi Bảo vệ chân Tốt 

Găng tay cao su chống 

hóa chất 

05 

Đôi 
Bảo vệ tay Tốt 
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Quần áo bảo hộ 2 bộ Bảo vệ ngƣời Tốt 

Thiết bị nƣớc rửa mắt, 

rửa da khẩn cấp và 

tắm khẩn cấp 

1 cái 

Rửa nhanh và ứng 

phó sự cố dính 

bám hóa chất lên 

ngƣời 

Tốt 
Khu vực để hóa 

chất 

Cát 
2 

thùng 
50 kg/thùng  Khu vực bồn chứa 

Tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố khi có yêu cầu của đơn vị chức năng. 

Công ty sẽ lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và cam kết thực hiện 

đúng theo kế hoạch đã lập. 

Nhân lực ứng phó sự cố hóa chất 

Công ty đã thành lập đội ứng phó sự cố hóa chất tại nhà máy, nhằm chủ động trong 

việc chủ động ứng phó với các tình huống cụ thể, đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại về tính 

mạng con ngƣời và tài sản. 

* Sơ đồ tổ chức 

 

Hình 10: Nhân lực ứng phó sự cố 

- Điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố 

Trách nhiệm của trƣởng ca, của đội viên các đội nghiệp vụ và các nhân viên đƣợc 

trƣởng ca chỉ định bổ sung hỗ trợ và các đội nghiệp vụ đƣợc xác định nhƣ sau: 

+ Trƣởng ca 
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Khi xảy ra tình huống khẩn cấp Trƣởng ca chịu trách nhiệm nhận định tình huống, tổ 

chức điều động nhân sự, phân công trách nhiệm hợp lý để đối phó ngay tình huống khẩn 

cấp có hiệu quả. 

Kiểm tra, điểm danh nhân sự theo danh sách báo cáo của Đội bảo vệ để xác định số 

ngƣời còn kẹt lại do sự cố để có biện pháp ứng cứu. 

Tổ chức bảo vệ tài sản con ngƣời và cấp cứu bị tai nạn. Tổ chức di tản những ngƣời 

không có phận sự đến nơi an toàn. 

Báo cáo cho trƣởng bộ phận an toàn lao động và môi trƣờng/bảo trì và ban giám đốc 

để đƣợc hỗ trợ. 

Thông báo đến cơ quan chức năng (cảnh sát phòng cháy khi có tình huống cháy) để 

đƣợc hỗ trợ nếu xét thấy cần thiết. 

Tổ chức bảo vệ hiện trƣờng, phục vụ cho công tác điều tra, lập báo cáo khắc phục 

tình huống khẩn cấp. 

+ Bộ phận an toàn lao động và môi trƣờng/bảo trì 

Trách nhiệm tổ chức kiểm tra bảo trì phƣơng tiện PCCC, khẩu trang phòng độc luôn 

ở tình trạng sẵn sàng sử dụng. 

Trƣởng bộ phận an toàn lao động và môi trƣờng/bảo trì phải để điện thoại mở ở chế 

độ 24 giờ một ngày. 

Trƣởng bộ phận an toàn lao động và môi trƣờng/bảo trì có mặt tại hiện trƣờng ngay 

khi có thể. Hỗ trợ trƣởng ca trong mọi hoạt động ứng phó tình huống. 

Nếu diễn biến tình hình xấu đi, có khả năng ảnh hƣởng đến cộng đồng xung quanh, 

trƣởng bộ phận an toàn lao động và môi trƣờng/bảo trì thông báo tình hình đến các cơ sở 

lân cận và các chính quyền địa phƣơng. 

+ Các đội viên đội nghiệp vụ 

Các nhận có mặt tại hiện trƣờng là đội viên của các đội nghiệp vụ hoặc là nhân viên 

đƣợc trƣởng ca bổ sung vào các đội nghiệp vụ phải tham gia tích cực trong nhiệm vụ đối 

phó với tình huống theo nghiệp vụ của mình, chấp hành sự chỉ huy điều động Đội trƣởng 

hoặc trƣởng nhóm. 

Nắm vũng phƣơng án đáp ứng tình huống khẩn cấp, nắm vững các thao tác nghiệp vụ 

đƣợc huấn luyện. 

Trách nhiệm của đội bảo vệ 

Nhân viên bảo vệ kiểm tra số ngƣời ra vào nhà máy qua “Sổ ghi nhận hoạt động ra 

vào cổng”, thông báo cho trƣởng ca danh sách khách có mặt trong nhà máy khi xảy ra tình 

huống khẩn cấp, đảm bảo không có ngƣời sót lại trong khu vực sự cố. 
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Trong tình huống khẩn cấp 1 nhân viên bảo vệ đƣợc phân công duy trì hệ thống kiểm 

soát tại cửa ra vào để mở cửa đón và hƣớng dẫn xe chữa cháy, xe cấp cứu vào hiện trƣờng. 

Các nhân viên trực bảo vệ đảm trách công tác bảo vệ hiện trƣờng, hỗ trợ việc cứu 

ngƣời, tài sản, hỗ trợ công tác chữa cháy. 

Trách nhiệm của đội PCCC 

Đội PCCC thực hiện kiểm tra bảo trì phƣơng tiện chữa cháy theo biện pháp của bộ 

phận An toàn-Môi trƣờng. Cá đơn vị có trách nhiệm bảo quản kiểm tra thƣờng xuyên 

phƣơng tiện chữa cháy do mình quản lý. Thông báo ngay cho đội PCCC khi phát hiện có 

phƣơng tiện không đạt yêu cầu hoặc hƣ hỏng. 

Đội viên PCCC sẽ là hạt nhân triển khai thực hiện phƣơng án chữa cháy tại chỗ, hạn 

chế đám cháy lan rộng dƣới sự điều động của trƣởng ca. 

Đội viên PCCC thực hiện chữa cháy/hƣớng dẫn thao tác chữa cháy cho ngƣời khác 

cùng tham gia đáp ứng tình huống theo sự chỉ huy của trƣởng ca. 

Tham gia công tác cứu hộ, cứu tài sản, hỗ trợ đội chữa cháy PCCC-CNCH theo phân 

công của trƣởng ca và theo sự chỉ đạo của lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp cảnh sát 

chữa cháy khi có sự cố cụ thể. 

Trách nhiệm của đội xử lý 

Đội xử lý có trách nhiệm bảo quản dụng cụ thiết bị xử lý. 

Đội viên xử lý hóa chất có mặt sẽ là thành phần chính cứu ngƣời bị nạn ra khỏi hiện 

trƣờng và thực hiện phƣơng án xử lý sự cố rò rỉ dƣới sự điều động của trƣởng ca. 

Đội viên xử lý chuẩn bị phƣơng tiện dụng cụ xử lý, phƣơng tiện bảo hộ lao động để 

sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ huy của trƣởng ca. 

Cán bộ y tế, đội viên cấp cứu 

Trƣởng bộ phận y tế (hoặc ngƣời đƣợc giao về y tế) có trách nhiệm chuẩn bị túi thuốc 

sơ cấp cứu và đảm bảo túi có đầy đủ thuốc và dụng cụ để sẵn sàng sử dụng khi có tình 

huống khẩn cấp. Túi cấp cứu này đƣợc đê tại phòng Y tế. 

Cán bộ y tế có trách nhiệm phân công, điều động nhân viên hỗ trợ khi cấp cứu nạn 

nhân. 

Đội viên cấp cứu do trƣởng ca chỉ định thực hiện ứng cứu, di chuyển ngƣời bị tai nạn 

tới nơi an toàn (điểm tập trung) theo hƣớng dẫn, phân công của cán bộ y tế. 

c) An toàn lao động 

* Phòng ngừa sự cố: 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân chủ Nhà máy đã áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa sự cố nhƣ sau:  
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- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất. 

- Tất cả công nhân viện sẽ đƣợc định kỳ tập huấn an toàn lao động. 

- Thƣờng xuyên hƣớng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của 

công nhân. 

- Trang bị các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân theo các qui định hiện 

hành của Bộ Lao động và Thƣơng binh Xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phƣơng tiện thông tin, địa 

chỉ liên lạc khi có sự cố 

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm.  

- Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc. 

* Ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

- Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do quá 

trình sản xuất gây ra. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban 

hành để đảm bảo sức khỏe cho ngƣời lao động. 

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo quy định của Nhà nƣớc. 

Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

tai nạn lao động. Do đó, khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa và ứng phó tai nạn lao động của Nhà máy đã áp dụng trong thời gian qua. 

Ngoài ra còn áp dụng thêm các biện pháp nhƣ sau: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, xe vận chuyển và bảo trì, bảo dƣỡng 

thƣờng xuyên theo đúng kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Có bảng hƣớng dẫn, nội quy, chỉ dẫn trong Công ty. 

- Đào tạo, hƣớng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, không sử dụng các 

lao động chƣa đƣợc đào tạo, chƣa đƣợc hƣớng dẫn về an toàn lao động. 

- Cung cấp, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho toàn bộ cán bộ 

công nhân viên làm việc tại dự án. Thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở công nhân 

sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

 Có biện pháp xử lý, giải quyết, cấp cứu kịp thời khi có sự cố lao động xảy ra. Đồng 

thời phải báo cáo lên các cấp quản lý của dự án và chính quyền địa phƣơng để khắc phục 

và bồi thƣờng những thiệt hại theo đúng quy định của nhà nƣớc ban hành. 

d) Phòng chống sự cố hệ thống xử lý khí thải 
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* Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 14: Một số sự cố thƣờng gặp và một số biện pháp khắc phục 

Hạng 

mục 
Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Sự cố về máy móc và thiết bị 

Motor , 

quạt 

hút 

Phát ra 

tiếng ồn và 

độ rung bất 

thƣờng 

- Bạc đạn của các chi tiết chuyển 

động bị vỡ. 

- Khô dầu các bạc đạn của các 

chi tiết chuyển động 

- Tắc bơm, đƣờng ống... 

- Chi tiết chuyển động chạm vỏ. 

- Lỏng bulông neo. 

- Vật lạ lọt vào. 

- Thay bạc đạn mới. 

- Châm thêm dầu mỡ 

bôi trơn. 

- Vệ sinh. 

- Cân chỉnh lại. 

- Xiết chặt bulông 

- Kiểm tra và loại bỏ 

 

 

 

 

 

Nóng quá 

mức 

- Bạc đạn của các chi tiết chuyển 

động bị vỡ. 

- Khô dầu các bạc đạn của các 

chi tiết chuyển động 

- Chi tiết chuyển động chạm vỏ. 

- Lỏng các đầu cáp nối dây điện. 

- Quá tải động cơ. 

- Thông gió/ giải nhiệt động cơ 

không tốt. 

- Do chuyển động của khí, chất 

lỏng hoặc nhiệt phản ứng, va đập 

thủy lực. 

- Thay bạc đạn mới. 

- Châm thêm dầu mỡ 

bôi trơn. 

- Cân chỉnh lại 

- Kiểm tra và đấu lại. 

- Giảm tải cho động cơ. 

- Kiểm tra và khắc phục 

Rò rỉ 

- Hỏng gioăng (gon) làm kính. 

- Các mối hàn không kín. 

- Các mối nối bulông không chặt. 

- Ăn mòn/mài mòn. 

- Thay gioăng (gon) 

mới. 

- Kiểm tra và sửa chữa. 

- Xiết chặt 

- Thay bằng vật kiệu ít 

bị ăn mòn/mài mòn 

 

 

 

Motor 

quay 

nhƣng 

không chạy 

- Motor bị kẹt/hỏng. 

- Do phần điện hƣ hỏng/hoặc 

không CB, hỏng khởi động từ/rơle 

nhiệt, cháy cầu chì... 

- Rơle nhiệt nảy. 

- Tín hiệu đầu vào nhƣ phao, 

công tắc áp lực, đầu dò hoặc bộ 

PLC,... 

- Kiểm tra và sửa chữa. 

- Kiểm tra và sửa chữa. 

- Reset lại. 

- Kiểm tra và khắc 

phục. 
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Lƣu lƣợng 

quá 

thấp/quá 

cao 

- Áp lực thấp/cao. 

- Do tắt hoặc đóng mở Van 

không hợp lý 

- Hạ/tăng áp lực. 

- Kiểm tra và khắc phục 

Dây curoa , 

bạc đạn 

- Dây curoa bị đứt 

- Bạc đạn bị bể 

- Thƣờng xuyên kiểm 

tra dây curoa, và thay 

mới khi bị đứt, cũ 

- Kiểm tra bạc đạn và 

thay mới khi bị hƣ bể 

Ngoài ra Chủ dự án thực hiện các biện pháp 

• Hƣớng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý khí thải 

• Hƣớng dẫn bảo trì bảo dƣỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị. 

• Hƣớng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những ngƣời tham 

dự khóa huấn luyện sẽ đƣợc đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý 

nƣớc thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với ngƣời trực 

tiếp vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải.  

• Hƣớng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ thống 

xử lý nƣớc thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trƣờng hợp sự cố thƣờng gặp:  

• Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự 

cố. Nếu sự cố không tự khắc phục đƣợc tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận 

sự chỉ đạo trực tiếp.  

• Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chƣa thể khắc phục sự cố thì đƣợc 

phép xử lý theo hƣớng ƣu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con ngƣời; 2- An toàn tài sản; 3- An 

toàn công việc.  

• Viết báo cáo sự cố và lƣu hồ sơ 

7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (nếu có): không có 

8. Biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với nguồn nƣớc công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nƣớc thải vào công trình thủy lợi (nếu có): không có 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): không có 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 

Theo Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng của Công ty “Nhà máy sản xuất linh kiện 

ô tô, xe máy, động cơ, máy móc” đã đƣợc BQL các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 06 tháng 07 năm 2021, Công ty đã 
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thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và xây dựng các công trình xử lý chất thải 

phát sinh trong quá trình sản xuất phục vụ vận hành giai đoạn. Tuy nhiên, dựa vào điều 

kiện thực tế, Công ty chƣa tiến hành lắp đặt một số công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của Công ty so với Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trƣờng đã đƣợc phê duyệt nhƣ sau: 

STT 

Tên công 

trình, biện 

pháp 

Phƣơng án đề 

xuất trong ĐTM 

Phƣơng án thực 

tế 

Giải trình 

 

Ý kiến chấp 

thuận của 

cơ quan cấp 

phép 

1 

Ống thải từ 

quá trình 

nhúng chất 

bôi trơn 

01 ống thải từ quá 

trình nhúng chất 

bôi trơn 

Chƣa lắp đặt Do tình 

hình dịch 

Covid nên 

máy móc 

công ty 

chƣa về, do 

đó chƣa tiến 

hành lắp đặt 

máy móc, 

ống thải cho 

quá trình 

nhúng chất 

bôi trơn  

Chƣa có 

2 

Ống thoát 

nhiệt từ máy 

dập, máy xử 

lý nhiệt 

Không có - 01 ống thoát 

nhiệt từ máy xử 

lý nhiệt 

- 02 ống thoát 

nhiệt từ máy dập 

Nhằm thoát 

nhiệt ra bên 

ngoài 

xƣởng để 

làm giảm sự 

ảnh hƣởng 

của nhiệt độ 

xung quanh 

máy đến 

sức khỏe, 

hoạt động 

của công 

nhân 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải (nếu có) 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:   

+ Nguồn số 01: nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên. 

- Lƣu lƣợng xả thải tối đa: 5,6 m
3
/ngày.đêm 

- Dòng nƣớc thải: Toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công 

ty sau khi đƣợc xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn trƣớc khi đấu nối về hệ thống thu gom nƣớc 

thải của KCN Mỹ Xuân B1 - Conac (tại 01 điểm nằm trên đƣờng số 2) để về HTXL nƣớc 

thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1 – Conac  

Bảng 15: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải: 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận nƣớc 

thải KCN Mỹ Xuân B1 - 

Conac 

01 pH -- 5 – 9 

02 TSS mg/L 200 

03 COD mgO2/L 700 

04 BOD5 mgO2/L 150 

05 Tổng N mg/L 80 

06 Tổng P mg/L 12 

07 Amoni  mg/L 20 

08 Dầu mỡ khoáng mg/L 20 

09 Tỏng coliform  MPN/100ml 10.000 

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

+ Vị trí:  01 điểm tại 01 vị trí hố ga trƣớc khi đấu nối vào HTXLNT của KCN Mỹ 

Xuân B1 – Conac, (Tọa độ: X: 1210617,94; Y: 381874,03) 

+ Phƣơng thức xả thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: hố ga đấu nối về hệ thống thu gom nƣớc thải tập trung 

của KCN Mỹ Xuân B1 – Conac (tại 01 điểm nằm trên đƣờng số 2). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
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- Nguồn phát sinh khí thải 

+ Nguồn số 1: bụi, khí thải từ quá trình phun bi 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: tổng lƣu lƣợng phát thải 4.500 m
3
/giờ 

- Dòng khí thải: 01 ống thoát khí thải từ quá trình xử lý bụi phun bi 

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

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

bụi và các chất vô cơ (cột B với Kv=1, Kp theo tổng lƣu lƣợng các nguồn khí thải. 

- Vị trí, phƣơng thức xả thải 

+ Vị trí: 01 ống thoát khí thải từ quá trình xử lý bụi phun bi (Tọa độ: X: 1210427,32; 

Y: 381723,12) 

+ Phƣơng thức xả thải: quạt hút ra bên ngoài nhà xƣởng 
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CHƢƠNG V 

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

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA 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 

Bảng 16: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 Bể tự hoại 08/2022 10/2022 

2 
01 Ống thải từ hệ thống xử 

lý bụi từ quá trình phun bi 
08/2022 10/2022 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Công ty TNHH JS Tech Việt Nam – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     

Bảng 17: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng  

Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

Lấy mẫu giai đoạn điều chỉnh 

Nước thải 

 

- Lấy mẫu lần 1: 

Sau khi có văn bản chấp 

thuận cho phép VHTN 

của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Lấy mẫu lần 2: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 4. 

 

-Hố ga cuối cùng: lƣu 

lƣợng, pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng P, 

tổng dầu mỡ khoáng, 

amoni, coliform. 

Giá trị giới hạn tiếp 

nhận nƣớc thải của 

KCN Mỹ Xuân B1 

- Conac 

Mỗi lần lấy 3 

mẫu tại 3 thời 

điểm 

Bể tự hoại 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động 

Khí thải 

- Lấy mẫu lần 1: 

Sau khi có văn bản chấp 

thuận cho phép VHTN 

của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Lấy mẫu lần 2: 

- 01 Ống thải từ hệ 

thống xử lý bụi từ quá 

trình phun bi: lƣu lƣợng, 

bụi 

QCVN 19: 

2009/BTNMT, cột 

B; Kv = 1, Kp theo 

lƣu lƣợng 

Mỗi lần lấy 3 

mẫu tại 3 thời 

điểm 

- 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 
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Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Cách 15 ngày sau khi lấy 

mẫu lần 4. 

động 

Lấy mẫu giai đoạn ổn định 

Nước thải 

 

- Lấy mẫu lần 1: 

Bắt đầu sau 7 ngày sau 

khi xong giai đoạn điều 

chỉnh và lấy 7 ngày liên 

tiếp. 

 

-Hố ga cuối cùng: lƣu 

lƣợng, pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng P, 

tổng dầu mỡ khoáng, 

amoni, coliform. Giá trị giới hạn tiếp 

nhận nƣớc thải của 

KCN Mỹ Xuân B1 

– Conac  

01 ngày/lần Bể tự hoại 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động 

- Lấy mẫu lần 2: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 2. 

- Hố ga cuối cùng: 

lƣu lƣợng, pH, TSS, 

BOD5, COD, Tổng N, 

Tổng P, tổng dầu mỡ 

khoáng, amoni, coliform. 
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Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

- Lấy mẫu lần 4: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 4. 

- Lấy mẫu lần 6: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 5. 

- Lấy mẫu lần 7: 

Liên tiếp sau khi lấy mẫu 

lần 6. 

Khí thải 

- Lấy mẫu lần 1: 

Bắt đầu sau 7 ngày sau 

khi xong giai đoạn điều 

chỉnh và lấy 7 ngày liên 

tiếp. 

- Lấy mẫu lần 2: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 1. 

- 01 Ống thải từ hệ 

thống xử lý bụi từ quá 

trình phun bi: lƣu lƣợng, 

bụi 

QCVN 19: 

2009/BTNMT, cột 

B; Kv = 1, Kp theo 

lƣu lƣợng 

01 ngày/lần - 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động 
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Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

- Lấy mẫu lần 3: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 4. 

- Lấy mẫu lần 6: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 5. 

- Lấy mẫu lần 7: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 6. 
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1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp thực hiện 

- Tên đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh 

lao động 

- Đia chỉ liên hệ: 286/8A Tô Hiến Thành, phƣờng 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Điện thoại: 028.38680842                             Fax: 028.38680869 

- Email: trungtamcoshet@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số : 

VIMCERTS 026 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc thành lập 

dựa trên Quyết đinh số 2611/QĐ-BTNMT, ngày 18/11//2014 quyết đinh về việc đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp.  

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp Quyết định số 381/QĐ-BTNMT, ngày 21/02/20219 về việc 

điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trƣờng. 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đã đƣợc Bộ 

Khoa học và Công nghệ câp quyết định số 339/QĐ-VPCNCL, ngày 19/11/2013 Quyết 

định về việc công nhận phòng thí nghiệm, đính kèm chứng chỉ công nhận mã số VILAS 

444. 

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

a. Giám sát nƣớc thải 

- Vị trí:  

Tại vị trí đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Mỹ Xuân B1 - Conac. 

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

+ Thông số giám sát: lƣu lƣợng, pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, tổng dầu mỡ 

khoáng, amoni, coliform.. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận KCN Mỹ Xuân B1 - Conac 

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí:  

+ 1 điểm tại khu vực sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình phun bi. Chỉ tiêu: Lƣu lƣợng, 

Bụi. 

mailto:trungtamcoshet@gmail.com
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Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

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

Bảng 18: Bảng tổng hợp chi phí đầu tƣ dự án 

STT Hạng mục Tổng vốn (VNĐ) 

1 

Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi 

trƣờng: 

 

 

- Quan trắc môi trƣờng định kỳ 

- Bể tự hoại 

- HTXL khí thải 

- Khu vực lƣu giữ CTR 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại 

50.000.000 

35.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

2 

- Chi phí quản lý môi trƣờng: trồng và chăm 

sóc cây xanh 
55.000.000 

Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trƣờng 940.000.000 

. 
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CHƢƠNG VI  

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH JS Tech Việt Nam – Chủ dự án xin cam kết: 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản 

nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của 

Việt Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động của dự án theo đúng phƣơng án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trƣờng này và những yêu cầu theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tƣ các công trình xử lý môi trƣờng cũng nhƣ kinh phí thực 

hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn 

cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 

21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, 

QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 

 QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy 

hại; 

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

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

 Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Mỹ Xuân B1 - Conac. 

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn,  phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy 

hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo ĐTM của Dự án đã đƣợc phê 

duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng. 

- Công khai thông tin, lƣu giữ, cập nhật số liệu môi trƣờng và báo cáo về việc thực 

hiện nội dung của Báo cáo ĐTM đã đƣợc phê duyệt của dự án. 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo 

vệ môi trƣờng định kỳ 01 lần/năm đến Ban quản lý, các Cơ quan quản lý. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh chúng tôi sẽ trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng và các cơ quan có chuyên môn 

để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I : MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

PHỤ LỤC II : MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

 




































































































































