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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD : Nhu cầu Oxy Sinh học (Biological Oxygene Demand) 

BTCT : Bê tông cốt thép 

BVMT : Bảo vệ môi trường  

CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

CTR : Chất thải rắn 

CTNH : Chất thải nguy hại 

COD : Nhu cầu Oxy Hóa học (Chemical Oxygene Demand) 

HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải 

KT- XH : Kinh tế - xã hội 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids) 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TP : Thành phố 

TNHH         : Trách nhiệm hữu hạn 

UBND : Ủy ban nhân dân 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Kingspan 

- Địa chỉ văn phòng: Lô B4, Đường D1a, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, 

Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

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

Ông Hà Ngọc Anh Minh   Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 028.3899.2106;                      Email: info.sea@kingspan.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

số 3502465910 đăng ký lần đầu ngày 03/12/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 6542234266 chứng nhận lần đầu ngày 29/11/2021 do Ban 

quản lý các Khu công nghiệp cấp. 

2. Tên dự án đầu tư  

- Tên dự án đầu tư: “NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN, 

CÔNG SUẤT 24.570 TẤN SẢN PHẨM/NĂM” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô B4, Đường D1a, Khu công nghiệp Phú Mỹ II 

mở rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Vị trí thực hiện dự án có cấu tạo địa hình ổn định, tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho 

việc xây dựng các công trình nhà xưởng. Các vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc: giáp với Công Ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam, KCN Phú Mỹ II (sản 

xuất thép).  

+ Phía Đông: giáp lô đất trống.  

+ Phía Nam: giáp đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng. Đối diện là lô đất trống. 

+ Phía Tây: giáp KCN Cái Mép.   

Tổng diện tích đất của dự án là 45.000 m2 theo Hợp đồng thuê lại đất trong khu  công 

nghiệp Phú Mỹ II mở rộng số 02/TCT-ĐT ký ngày 10/01/2022 giữa Tổng công ty IDICO-

CTCP và công ty TNHH Kingspan (kèm bản vẽ trích vị trí khu đất đính kèm phụ lục). 

Tọa độ góc ranh khu đất thực hiện dự án: 

Bảng 1.1. Bảng kê tọa độ góc ranh khu đất thực hiện dự án 

Stt Số hiệu điểm 
Tọa độ vị trí ranh đất 

X (m) Y(m) 

1 N1 1166206.94 422362.21 

2 N2 1166426.55 422551.16 

3 N3 1166525.32 422435.11 

4 N4 1166300.80 422240.15 

1 N1 1166206.94 422362.21 

 (Nguồn: Theo HĐ số 02/TCT-ĐT ngày 10/1/2022) 
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Hình 1.1. Vị trí dự án trong KCN Phú Mỹ II mở rộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ minh hoạ vị trí thực hiện dự án 

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

trường của dự án đầu tư (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

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

công): Tiêu chí phân loại dự án nhóm B, dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 

1.500 tỷ thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu. 

Vị trí dự án 
 

Vị trí dự án 

 

KCN  

Cái Mép 
1 

4 

3 

2 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư  

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Theo Quyết định số 137/QĐ-BQK ngày 08/11/2021 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư và Quyết định số 141/QĐ-BQL điều chỉnh lần thứ 01 ngày 18/11/2021 của Ban 

quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc chấp thuận điều chỉnh chủ 

trường đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 

- Loại hình dự án: Sản xuất các sản phẩm tấm cách nhiệt Kingspan được sử dụng trong 

vách ngăn kiến trúc, vách ngăn dùng trong kho lạnh/ phòng sạch, vách ngăn sợi khoáng 

chất. 

- Công suất: 24.570 tấn sản phẩm/năm.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư 

a. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  

 Quy trình sản xuất 

Quy trình sản xuất tấm cách nhiệt Kingspan của dự án được tóm tắt như sơ đồ dưới đây:  
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Thép cuộn  Chuyển thép cuộn vào 

máy xả cuộn 

  

     

  Cắt tấm vào bằng máy 

cấp liệu 

 Bụi 

     

Băng keo sợi thủy tinh 

cao cấp (Filament 

tape) 

 Gắn phim làm mờ   

     

  In laser và định hình  

bề mặt 

  

Bơm trộn hóa chất 

Chất khí cách âm 

(Pantane) 

Lõi (lõi theo công 

nghệ hiện đại 

QuadCore, lõi sợi 

khoáng và lõi xốp 

(PIR)) 

    

 Tạo gân/rãnh   

    

 Nạp lõi đã cắt khúc và 

mài bề mặt  

 Bụi 

     

Điện   Gia nhiệt cho tấm thép    

     

Chất kết dính 

Chất xúc tác 

 Tra chất kết dính   Hơi dung 

môi 

     

Lắp ráp khối khuôn  Định hình 

 Làm mát panel 

  

     

Cài đặt cắt/ giũa chiều 

dài 

 Cắt khúc panel  Bụi 

     

  Chải sạch bề mặt  Bụi 

     

  Kiểm tra   

     

Túi nilong  Máy đóng gói   

     

  Lưu trữ   

     

  Xuất bán   

Hình 1.3. Quy trình sản xuất của dự án 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu chính gồm thép cuộn được nhà thầu cung cấp có màu sắc được đặt hàng 

trước đó và lõi cách nhiệt (lõi cách nhiệt có 3 loại gồm: lõi theo công nghệ hiện đại 

QuadCore, lõi sợi khoáng và lõi xốp (PIR)). 

Chuyển thép cuộn vào cầu trục: Hệ thống cẩu tự động sẽ đưa thép cuộn lên xe nạp thép 

cuộn. Xe nạp thép cuộn sẽ tự động nạp thép cuộn vào máy xả thép cuộn. Tại máy xả cuộn 

các cuộn thép sẽ được xả thẳng và phân luồng thép gồm tấm thép trên và tấm thép dưới.   
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Cắt tấm bằng máy cấp liệu: Tấm thép được băng tải di chuyển qua thiết bị cắt tấm tự 

động theo kích thước đã được cài đặt sẵn. Các tấm thép tiếp tục được băng tải di chuyển 

sang công đoạn tiếp theo. 

Gắn phim làm mờ: Bằng hệ thống băng chuyển tự động các tấm thép được đưa qua thiết 

bị gắn phim mờ bằng băng keo sợi thủy tinh cao cấp nhằm bảo vệ bề mặt tấm thép. 

In laser và định hình bề mặt: Các tấm thép sau khi được gắn phim làm mờ sẽ được 

băng tải chuyển qua thiết bị in laser để khắc logo công ty và thiết bị định hình bề mặt, giúp 

tấm thép nằm ở vị trí thẳng để chuẩn bị cho công đoạn tạo gân/ rãnh trên bề mặt thép tấm. 

Tạo gân/rãnh: Sau khi qua công đoạn định hình, các tấm thép ở vị trí cố định. Sẽ được 

băng chuyền chuyển qua máy tạo gân/rãnh bằng con lăn. Kích thước gân/rãnh phụ thuộc 

vào kích thước con lăn khi lên lên bề mặt của tấm thép. 

Nạp lõi đã cắt khúc và mài bề mặt: Lõi từ vùng đệm cấp liệu được băng tải chuyển qua 

thiết bị cắt khúc và mài bề mặt. Tại công đoạn này, bụi phát sinh nhiều sẽ được chụp hút hút 

vào hệ thống lọc bụi túi. Tiếp đến băng tải chuyển lõi đã cắt khúc nhập vào dàn băng tải của 

tấm thép đã quét keo ở công đoạn gia nhiệt.  

Gia nhiệt tấm thép: Tấm thép tiếp tục được chuyển bằng băng tải qua thiết bị gia nhiệt 

bằng điện, nhằm làm tăng độ kết dính của chất kết dính giữa lõi và hai mặt tấm thép. 

Tra chất kết dính: Bán thành phẩm tiếp tục được băng tải di chuyển vào thiết bị bôi chất 

kết dính tự động. Khu vực biết bị bôi chất kết dính tự động có rèm che chắn và hệ thống 

chụp hút mùi. Nhằm giảm thiểu khí thải phát sinh gây ô nhiễm khu vực nhà xưởng. Công 

đoạn này giúp kết dính tấm thép mặt trên, lõi và tấm thép mặt dưới lại với nhau. Bên cạnh 

đó, công này này cũng bơm thêm chất xúc tác (Pentane) có khả năng cách âm, cách nhiệt, 

chống ẩm và chịu lực tốt phù hợp với các công trình phòng lạnh, kho sạch, phòng thí 

nghiệm, nhà ở, …. 

Định hình – làm mát panel: Bán thành phẩm tiếp tục được đưa qua thiết bị định hình 

bằng băng tải đôi nhằm tạo áp lực cho 2 mặt và lõi căn chỉnh lại vị trí của bán thành phẩm 

và chạy ray hai bên cho bán thành phẩm. Máy này bao gồm ba băng tải chuỗi mô-đun hỗ trợ 

dĩa làm mát. Mỗi băng tải bao gồm một khung thép hàn cố định và được nghiền bằng các 

công cụ máy móc đang di chuyển một vài chuỗi hỗ trợ việc di chuyển nơi được cố định các 

ngã ba cho hỗ trợ bảng điều khiển. Dây chuyền bao gồm các tấm kéo nguội được xay bằng 

máy móc công cụ để có được một hệ thống cứng chắc mà không có độ giãn dài và có các 

nhánh trong mọi cùng một mức độ (không có thiệt hại trên bề mặt bảng điều khiển). Sự 

chuyển động của dây xích có được nhờ một loạt bánh răng vương miện, và tất cả bảy mô-

đun được điều khiển bởi hai động cơ đầu bánh răng bên được điều khiển bằng biến tần. Mỗi 

băng tải đều có hệ thống căng của xích được làm bằng thủy lực cơ cấu chấp hành. Máy này 

cũng được trang bị cảm biến ảnh, máy thủy lực, điều khiển và các thiết bị an toàn. 

Cắt khúc panel: Tại công đoạn này các tấm cách nhiệt bán thành phẩm được cách theo 

kích thước quy định để tạo thành tấm cách nhiệt thành thẩm. Tại công đoạn này, có bố trí 

chụp hút để hút bụi.  

Chải sạch bề mặt: Băng tải tiếp tục chuyển các tấm cách nhiệt đã cắt qua thiết bị có gắn 

lông chải giúp chải sạch bụi bám trên bề mặt panel. Tại khu vực này sẽ bố trí chụp hút bụi. 

Kiểm tra: Băng tải tiếp tục chuyển các tấm cách nhiệt đến khâu kiểm tra vật lý để kiểm 

tra chất lượng sản phẩm bằng các thiết bị kiểm tra tự động. Sản phẩm đạt chất lượng sẽ đưa 

qua khâu đóng gói. Sản phẩm chưa đạt sẽ chuyển vào khu vực sửa để đạt yêu cầu. Hệ thống 

máy móc được đầu tư với công nghệ cao nên có  sản phẩm bị lỗi 
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Máy đóng gói: Băng tải tiếp tục chuyển các tấm cách nhiệt thành một khối và cuốn lớp 

nilong xung quanh nhằm bảo vệ thành phẩm. 

Lưu trữ và xuất bán: Cuối công đoạn, xe nâng sẽ tiến hành nâng thành phẩm sau đóng 

gói vào khu lưu trữ chờ xuất bán. Với thiết bị hoàn toàn máy móc tự động, công nghệ sản 

xuất tiên tiến nên chất lượng sản phẩm đạt chuẩn cao. 

 
 

Cầu trục xả cuộn Xe nạp thép cuộn 

 

 

 

Máy cắt tấm thép Gắn phim làm mờ 

 

 

 

Thiết bị định hình Thiết bị tạo gân rãnh 

Tấm thép trên 

Tấm thép dưới 

Xe nạp thép cuộn 

Thiết bị cắt Lớp màng bảo vệ 

Tạo rãnh 
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Nạp lõi Cắt khúc 

 

Khu vực tra chất kết dính 

   

Định hình – làm mát panel Máy cắt panel 

  

Chải sạch bề mặt Đóng gói 

Hình 1.4. Một số hình ảnh về máy móc, thiết bị sản xuất dự kiến của dự án 

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

Việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư mang thương hiệu Kingspan, được 

trang bị các công nghệ và thiết bị tiên tiến, máy móc chất lượng cao với mục tiêu trở thành 

đơn vị dẫn đầu thị trường phân khúc cung cấp các tấm panel chất lượng vượt trội tại Việt 

Nam, Đông Nam Á và xa hơn nữa. 

Thiết bị chải sạch bề mặt 

Thiết bị cắt khúc 

Chụp hút bụi 

Màn che chắn Ống tra chất kết dính 



Giấy phép môi trường – Công ty TNHH Kingspan 

Công ty TNHH Kingspan  Trang 13 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Loại hình dự án: Sản xuất tấm cách nhiệt Kingspan được được sử dụng trong vách 

ngăn kiến trúc, vách ngăn dùng trong kho lạnh/ phòng sạch, vách ngăn sợi khoáng chất.  

- Công suất: 24.570 tấn sản phẩm/năm. 

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

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư  

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu của dự án 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu của Công ty được trình bày cụ thể như sau: 

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

TT Nguyên vật liệu, hóa chất Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1  Thép cuộn Tấn/năm 17.690,4 Việt Nam 

2  
Tấm lõi (sợi khoáng chất, lõi xốp PIR, 

lõi công nghệ QuadCore) 
Tấn/năm 

7.862,4 Ireland, Phần 

Lan 

3  Cuộn màng phim bảo vệ  Tấn/năm 25,0 Việt Nam 

4  Chất kết dính (*) Tấn/năm 3,0 Việt Nam 

5  Chất xúc tác (khí làm lạnh)  (**) Tấn/năm 7,8 Việt Nam 

6  Phụ liệu bao bì nhựa đóng gói Tấn/năm 2,5 Việt Nam 

 (Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

 Thành phần và tính chất của hóa chất sử dụng tại dự án: 

(*) Chất kết dính (Polyurethane): thành phần gồm Diphenylmethane Diisocyanate 

(MDI), ToluenD (TDI) và Polypropylene Glycol (PPG), chất này có mùi nhẹ, không bị oxy 

hóa, chịu được ánh sáng mặt trời, ozone, và các điều kiện thời tiết thông thường. An toàn và 

không gây hại cho sức khỏe con người và động vật nuôi ở nhiệt độ thường. Polyurethane 

không bám dính dầu mỡ, chất béo và các dung môi hữu cơ, có khả năng cách điện cao,... 

(**) Khí làm lạnh Pentane (pentan): hay còn gọi là Amyl Hydrid hay Skellysolve A là 

một hyđrocacbon thuộc nhóm ankan có công thức C5H12. 

Bảng 1.3. Cân bằng vật chất trong sản xuất tấm cách nhiệt 

Nguyên liệu vào sản phẩm 
Sản phẩm 

(Tấn/năm) 

Chất thải rắn 

(Tấn/năm) 
Loại nguyên liệu Khối lượng 

(Tấn/năm) 

Cuộn thép 17.690,4 

24.570 1.021,1 

Tấm lõi (sợi khoáng chất, lõi xốp 

PIR, lõi công nghệ QuadCore) 

7.862,4 

Cuộn màng bảo vệ  25,0 

Chất kết dính 3,0 

Khí làm lạnh  7,8 

Phụ liệu bao bì nhựa đóng gói 2,5 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

Một số hình ảnh về nguyên liệu dự kiến của dự án: 
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Thép cuộn Cuộn màng bảo vệ 

 

Tấm lõi 

Hình 1.5. Hình ảnh về nguyên liệu của dự án 

4.2. Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị 

Dự án sử dụng máy móc hiện đại với dây chuyền được tự động hóa: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị của dự án  

TT Tên trang thiết bị, máy 

móc 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Công suất 

 

Tình 

trạng 

Xuất xứ 

1  Dây chuyền sản xuất tấm 

cách nhiệt  

Cái  1 7 Kw 100% Ý 

2  Máy trục Cái 4 - 100% Ý 

3  Cần cẩu Cái 2 6-10 tấn 100% Việt Nam 

4  Máy uốn gấp Cái 4 - 100% Ý 

5  Thiết bị MF Cái 1 2,5 Kw 100% Ý 

6  Máy máy cắt lõi  Cái 1 6 Kw 100% Đài Loan 

7  Máy in laser Cái 10 2 Kw 100% Việt Nam 

8  Xe nâng điện  Cái 05 30 Kw 100% Việt Nam 

9  Thiết bị kiểm tra sản 

phẩm 

Cái 12 - 100% Ý 

 (Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 
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4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

 Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cấp điện: Từ lưới điện Quốc gia do Điện lực Tân Thành / Điện lực Bà Rịa – 

Vũng Tàu quản lý, cung cấp tới chân hàng rào Nhà máy. 

- Mục đích sử dụng: Cung cấp cho nhu cầu chiếu sáng và các hoạt động của dự án. 

- Nhu cầu cung cấp điện cho hoạt động Dự án dự kiến trung bình là 100.000 – 200.000 

kWh/tháng. Công ty không sử dụng máy phát điện trong suốt quá trình hoạt động.  

 Nhu cầu sử dụng nước 

- Mục đích sử dụng: cấp nước cho quá trình sinh hoạt của công nhân viên, nước dùng 

tưới cây, tưới ẩm sân đường. 

- Nguồn cung cấp: Nhà máy nước Tóc Tiên, công suất 50.000m3/ngày đêm; cung cấp 

tới hàng rào Nhà máy. Công ty không khai thác nước ngầm trong suốt quá trình hoạt động.  

- Nhu cầu sử dụng: 

 Giai đoạn thi công xây dựng: 

Nhu cầu sử dụng nước thường xuyên trong giai đoạn này như sau: 

+ Nhu cầu dùng nước cho xây dựng (lượng nước sử dụng trong công đoạn làm vữa, 

trộn bê tông khá nhiều. Nhưng hầu hết lượng nước này thường đi vào vật liệu xây dựng và 

dần bay hơi theo thời gian nên không phát sinh nước thải): 5 m3/ngày (Theo báo cáo đầu tư 

dự án). 

+ Nước cấp sinh hoạt: Theo TCXDVN 33:2006, nhu cầu nước cho sinh hoạt của công 

nhân: 50 người/ngày × 45 lít/người.ngày = 2,25 m3/ngày.đêm. 

+ Nhu cầu sử dụng nước không thường xuyên như sau: Nhu cầu nước rửa xe: Lượng 

nước này ước tính khoảng 0,6 m3/ngày (2 chuyến xe/ngày, lượng nước rửa xe trung bình 

300 lít/ xe) chủ yếu chứa đất cát, chất hữu cơ (mẫu vụn rác thải,…). 

Lượng nước sử dụng tối đa trong 01 ngày = nhu cầu sử dụng nước thường xuyên + nhu 

cầu sử dụng nước không thường xuyên = 5 + 2,25 + 0,6 = 7,85 m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng và tải lượng thải trong giai đoạn này được trình bày chi tiết trong 

bảng dưới đây:  

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước và khối lượng nước thải giai đoạn xây dựng  

Mô tả Định mức 
Khối lượng sử 

dụng tối đa 

Khối lượng nước 

thải (m3) 

Nhu cầu sử dụng nước thường xuyên 

Nước cấp sinh hoạt cho công 

nhân 

45 

lít/người.ngày 
2,25 m3/ngày 

2,25 (100% nước cấp 

theo Nghị định 

80/2014/NĐ-CP) 

Nước sử dụng thi công, xây 

dựng (chỉ sử dụng trong 

công tác bê tông nền móng) 

- 5 m3/ngày 

0,25 (5% nước cấp 

theo TCVN 

33:2006/BXD) 

Nhu cầu sử dụng nước không thường xuyên 

Nước rửa xe, máy thi công 

(Số xe ô tô vận chuyển, ô tô 

các loại của dự án khoảng 06 

xe) 

300 lít/xe.lần 0,6 m3/ngày 

0,6 (100% nước cấp 

theo Nghị định 

80/2014/NĐ-CP) 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

 Giai đoạn hoạt động  
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+ Nhu cầu cấp nước cho hoạt động gồm:  

- Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt của 100 công nhân viên.  

- Không phát sinh nước thải sản xuất. 

+ Nhu cầu cấp nước cho tưới cây, rửa đường. 

- Tổng nhu cầu sử dụng của dự án như bảng sau: 

Bảng 1.6. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Mục đích 
Chỉ tiêu cấp 

nước 
Quy mô 

Nước cấp 

(m3/ngày) 

Nước thải 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

1  

Sinh hoạt 

của công 

nhân 

45 l/người/ngày 

(Theo TCXDVN 

33:2006) 

100 4,5 4,5 
Phát sinh 

nước thải 

100% 

2  
Nước sản 

xuất 
-- -- -- -- 

Không phát 

sinh 

3  

Tưới cây 

tưới 

đường 

3 l/m2 (Theo 

TCXDVN 33:2006, 

bảng 3.3, mục đích 

tưới cây xanh  
8.195m2 24,6 0 

Không phát 

sinh nước 

thải do nước 

thấm đất 

hoàn toàn 

4  

Cấp nước 

cho phòng 

cháy chữa 

cháy 

10 l/s x số đám 

cháy x thời gian 

(Theo TCXDVN 

33:2006) 

Số đám 

cháy: 3 

Thời gian: 

30 phút 

54 - - 

Tổng cộng (không kể nước cấp PCCC) 29,1 4,5  

Tổng cộng (Hệ số an toàn k=1,5) 72,7 6,75  

 (Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

4.4. Nhu cầu sử dụng lao động 

 Nhu cầu lao động giai đoạn xây dựng 

- Tổng nhu cầu lao động giai đoạn xây dựng tối đa 150 – 200 người, cho giai đoạn cao 

điểm. 

 Nhu cầu lao động giai đoạn vận hành 

- Tổng nhu cầu lao động lao động tại Công ty dự kiến khoảng: 100 người  

- Số ngày làm việc trong năm: 330 ngày/năm hoặc theo đúng với Luật Việt Nam; 03 

ca/ngày, 8 giờ/ca, 27,5 ngày/tháng. 

- Nguồn lao động: Lao động phổ thông, công nhân dự kiến sẽ ưu tiên tuyển dụng tại 

địa phương. Lao động kỹ thuật, văn phòng sẽ đăng tuyển rộng rãi, lựa chọn người có trình 

độ, có kinh nghiệm công tác và sẵn sàng gắn bó lâu dài với Công ty.  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có) 

5.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Tổng diện tích đất của dự án là 45.000 m2 theo hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp.  

Công ty đảm bảo diện tích cây xanh đạt tối thiểu 20% tổng diện tích đất. Cơ cấu sử dụng 

đất của Công ty như sau: 
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Bảng 1.7. Cơ cấu sử dụng đất 

Tên Công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

Cây xanh 8.999 20 

Công trình 16.189 35,98 

Lối đi bộ 673 1,5 

Sân bãi không có mái che 8.945 19,88 

Đường bê tông 10.194 22,65 

Tổng diện tích 45.000 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

Bảng 1.8. Hạng mục công trình của dự án 

TT Hạng Mục Diện tích Tỷ lệ % 
Số 

tầng 

 A Công trình chính 

1 Nhà máy 13.733 84,82 1 

2 Văn phòng 398 2,46 2 

B  Phụ trợ 0 
  

3 Nhà xe 319 1,97 1 

4 Nhà bảo vệ 28 0,17 1 

5 Bể chứa chất Pentane 184 1,14 - 

6 Nhà điện, máy nén 182 1,12 1 

7 Kho IBC  154 0,95 1 

8 Bể Farm  525 3,24 - 

9 Phòng đặt máy bơm 267 1,65 - 

10 Cầu cân 68 0,42 
 

11 Phòng bơm 64 0,40 - 

12 Nhà chứa rác 23 0,14 1 

13 Trạm xử lý nước thải 13 0,08  

14 Mái hiên sân 232 1,43  

Tổng diện tích xây dựng  16.189 100 
 

 (Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

5.2. Các hạng mục công trình chính 

Các hạng mục công trình chính của dự án được mô tả cụ thể như sau: 

Bảng 1.9. Hạng mục công trình chính của dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Mô tả 

1 Văn phòng 398 
Văn phòng 2 tầng, cấp hạng III. Móng, đà kiềng, cột, 

dầm, sàn, mái bằng bê tông cốt thép. Tường xây 
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TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Mô tả 

gạch sơn nước. Nền lát gạch. 

2 Nhà máy 13.733 

Kho chứa cao 01 tầng cấp hạng III. Móng, đà kiềng 

bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch sơn nước cao 

1m, phía trên là tôn vách cách nhiệt Kingspan. Cột, 

kèo xà gồ thép. Mái lợp tấm Sandwich cách nhiệt 

Kingspan, nền bê tông. 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án được mô tả cụ thể như sau: 

- Nhà bảo vệ: 28,2m2, nhà 1 tầng cấp IV hình chữ nhật, chiều cao tầng 4,2m. Nền nhà 

hoàn thiện lát gạch ceramic 600x600. Cửa sổ là cửa lùa nhựa lõi thép, cửa sổ ngoài phòng 

bảo vệ là kính cường lực dày 1,2cm. Toàn nhà hoàn thiện lăn sơn có bả. 

- Nhà xe: Móng, đà kiềng, sàn bằng bê tông cốt thép. Cột, kèo, xà thép. Mái tôn. Nền 

bê tông. 

- Nhà điện, máy nén: Móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn, mái bằng bê tông cốt thép, nền lát 

gạch. 

- Hệ thống giao thông nội bộ: Hệ thống sân đường nội bộ được bố trí với diện tích 

19.812m2 đảm bảo cho lượng xe xuất nhập trong ngày ứng với lưu lượng hàng hóa tối đa. 

Lối đi đường nội bộ ra vào được tráng bê tông hoàn toàn. Đất nền sẽ được gia cố, trải nhựa 

đường đảm bảo xe có trọng tải lớn ra vào chuyên chở hàng hoá tốt; không được dừng, đỗ xe 

trên đường giao thông nội bộ khu công nghiệp.  

- Hệ thống cây xanh: Diện tích 8.999m2 khu vực đất nhằm tạo bóng mát và điều kiện vi 

khí hậu khu vực dự án đồng thời giảm tiếng ồn, bụi đến khu vực xung quanh. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: Các thiết bị văn phòng, điện thoại... được trang bị đầy đủ. 

Nguồn cung cấp hệ thống thông tin liên lạc cho dự án được lấy từ hệ thống đường dây của 

khu vực. 

- Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện cho dự án là nguồn từ Công ty Điện lực tại địa 

phương cung cấp cho nhu cầu hoạt động sinh hoạt của công nhân viên, các thiết bị máy tính 

văn phòng, hoạt động của các dàn máy móc, thiết bị và một số hoạt động khác. 

- Hệ thống cung cấp nước: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Dự án, Công ty sẽ sử 

dụng nguồn nước Nhà máy nước Tóc Tiên, công suất 50.000m3/ngày đêm; cung cấp tới hàng 

rào Nhà máy cho quá trình sinh hoạt của công nhân viên, nước dùng tưới cây, tưới ẩm sân 

đường. 

5.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của dự án cụ thể như bảng 

sau: 

Bảng 1.10. Hạng mục về bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục công trình Thông tin Số lượng 

01 Cây xanh 8.999 m2 01 

02 Hầm tự hoại (âm dưới đất) 
Thể tích 5m3/bể 

Thể tích 10m3/bể 

02 bể  

01 bể 

03 Khu vực lưu chứa chất thải 8 01 
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Stt Hạng mục công trình Thông tin Số lượng 

nguy hại 

04 
Khu vực lưu chứa chất thải rắn 

công nghiệp thông thường 
15 01 

05 Hệ thu gom nước mưa Hệ 01 

06 Hệ thu gom nước thải  Hệ 01 

07 Trạm xử lý nước thải 10 m3/ngày 01 

08 Đường giao thông, sân bãi 20.206,3 m2 01 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

- Hệ thống cây xanh: Diện tích 8.999 m2, nhằm tạo bóng mát và điều kiện vi khí hậu 

khu vực dự án đồng thời giảm tiếng ồn, bụi đến khu vực xung quanh. 

- Sân đường giao thông nội bộ: Diện tích 19.812,00m2, lối đi đường nội bộ ra vào được 

tráng bê tông hoàn toàn đảm bảo xe có trọng tải lớn ra vào chuyên chở hàng hoá tốt; không 

được dừng, đỗ xe trên đường giao thông nội bộ khu công nghiệp.  

- Hố thu gom nước mưa: hố thu gom nước mưa của dự án được bố trí dọc theo nhà 

xưởng. Nước mưa được thu gom vào các tuyến ống thoát nước mưa sau đó nối về hệ thống 

thoát nước mưa chung của KCN.  

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: Diện tích là 8 m2 với chiều cao công trình 3m, 1 

tầng. Móng, đà kiềng bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch sơn nước. Cột, kèo xà gồ thép. 

Mái lợp tole, nền bê tông. 

- Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp: Diện tích là 15,1 m2 với chiều cao công trình 

3m, 1 tầng. Móng, đà kiềng bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch sơn nước. Cột, kèo xà gồ 

thép. Mái lợp tole, nền bê tông. 

- Hầm tự hoại: Hầm tự hoại được bố trí 03 cái tại khu vực nhà vệ để xử lý cục bộ nước 

thải sinh hoạt của công nhân viên trước khi nối vào tuyến ống thu gom nước thải đưa về 

HTXL chung của KCN.   

- Trạm xử lý nước thải: Công suất 10m3/ngày, số lượng 01 cái để xử lý sơ bộ nước thải 

sinh hoạt trước khi nối vào tuyến ống thu gom nước thải đưa về HTXL chung của KCN.   
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CHƯƠNG II 

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

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Ngành nghề tiếp nhận của KCN Phú Mỹ II mở rộng theo Quyết định phê duyệt quy 

hoạch khu công nghiệp: số 1704/QĐ-UBND ngày 20/5/2008; số 3626/QĐ-UBND ngày 

19/12/2017; số 3468/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

gồm: 

+ Sản xuất thiết bị điện tử công nghiệp và điện tử chuyên dụng 

+ Sản xuất cấu kiện, linh kiện, phụ kiện 

+ Sản xuất vật tư điện tử, sản phẩm điện tử dân dụng. 

+ Cơ khí chế tạo thiết bị phụ tùng 

+ Công nghiệp cơ khí lắp ráp 

+ Công nghiệp cơ khí sửa chữa 

+ Luyện kim, cán kéo, sản phẩm sau cán 

+ Sản xuất hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm, công nghiệp 

+ Sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh 

+ Công nghiệp dệt may, dệt 

+ Sản xuất giày dép cao cấp 

+ Công nghiệp nhựa 

+ Công nghiệp gốm sứ thủy tinh,… 

Và Quyết định số 137/QĐ-BQK ngày 08/11/2021 của Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư và Quyết định số 141/QĐ-BQL điều chỉnh lần thứ 01 ngày 18/11/2021 của Ban quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trường đầu 

tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 

Công ty hoạt động sản xuất của dự án phù hợp với ngành nghề cho phép đầu tư trong 

KCN Phú Mỹ II mở rộng.  

Bên cạnh đó, công ty TNHH Kingspan đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã 

số 6542234266 chứng nhận lần đầu ngày 29/11/2021 do Ban quản lý các khu công nghiệp 

Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, nên địa điểm thực hiện dự án là phù hợp với quy hoạch phát triển 

của KCN Phú Mỹ II mở rộng. 

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

Dự án được thực hiện trong khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng. Khu vực dự án và khu 

vực xung quanh gồm nhiều dự án đã và đang hoạt động ổn định. Khu công nghiệp đã đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống thu gom nước mưa, thu gom nước thải đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận được tất cả các nguồn thải của các cơ sở sản xuất. Tất cả các nhà xưởng 

trong khu công nghiệp đều được đấu nối trực tiếp với hệ thống thu gom nước mưa và nước 

thải, đảm bảo nguồn nước sạch và nước thải được kiểm soát chặt chẽ. 
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Nước thải của Dự án sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ 

II, sau đó cho thoát ra cống thoát nước thải của KCN rồi dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập 

trung của KCN để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường. 

Hiện nay, KCN Phú Mỹ II mở rộng dùng chung Trạm xử lý nước thải với KCN Phú Mỹ 

II đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1) với công suất là 4.000 

m3/ngày. Nước thải sản xuất sẽ được xử lý sơ bộ trong từng nhà máy của KCN đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột B trước khi theo cống thoát nước thải dẫn về nhà máy xử lý tập trung 

của KCN. Các cống thoát trong KCN được thiết kế chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ 

trong KCN. Toàn bộ nước thải (nước thải sinh hoạt) của KCN sẽ được xử lý tập trung tại 

nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thoát ra 

nguồn tiếp nhận. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG  

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

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

Dự án được đầu tư trong Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng. KCN được phê duyệt 

theo Quyết định số 2382/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2008 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Phú Mỹ II mở rộng. Do đó báo cáo sẽ không thực hiện phần này. 

1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

1.1.1 Điều kiện về địa lý 

Địa lý 

Khu đất dự án có địa hình bằng phẳng, gầnQuốc lộ 51 đi Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh 

nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa sẽ giúp Chủ dự án tiết kiệm được chi phí 

cũng như thời gian vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa khi đầu tư dự án vào KCN. 

Địa chất 

Về địa hình chung trong khu vực, dựa trên bản đồ cấy điểm 1/500 do Xí nghiệp Bản đồ 

Bộ Quốc Phòng chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đo đạc cho thấy vùng xây dựng là 

vùng kế bờ sông Thị Vải, sông Bà Lời địa hình tự nhiên rất thấp chủ yếu là ao hồ thuộc vùng 

ngập nước. Hệ cao độ sử dụng là hệ cao độ Hòn Dấu. 

- Cao độ địa hình tự nhiên cao nhất 1,50 m 

- Cao độ địa hình tự nhiên thấp nhất 0,80 m 

- Cao độ địa hình tự nhiên trung bình 1,20 m 

Về điều kiện địa hình cục bộ khu đất triển khai dự án, do đây là bến tạm vật liệu xây 

dựng nên địa hình trên cạn nhìn chung khá bằng phẳng, chủ đầu tư đã tiến hành đầu tư san 

lấp mặt bằng khu đất đến cao độ +2.50m. Vật liệu san lấp theo khảo sát là cát san lấp, độ 

chặt sau san lấp dự kiến khoảng k = 0.9. 

Khu đất xây dựng công trình có địa hình dốc thoải từ phía bờ ra sông, cao độ hiện trạng 

khu đất thay đổi từ +2.80m ÷ +1.75m (hệ Hệ Hòn Dấu). 

Vị trí triển khai dự án nằm bên bờ trái của sông Bà Lởi, chiều rộng lòng sông tại khu 

vực xây dựng cảng khoảng 120m. Địa hình lòng sông khu vực xây dựng cảng thuộc mặt 

phía Đông Nam của khu đất dự án. Cao độ lòng sông khu vực giữa sông cao độ từ - 3.7m 

đến -4.0m (cao độ Hòn Dấu), từ giữa sông vào bờ, chỗ gần nhất khoảng 20m, chỗ xa nhất 

khoảng 50m, trung bình40m, cao độ -2.0m, độ dốc mái tự nhiên khoảng 1: 5 đến 1:8. 

1.1.2.  Điều kiện về khí tượng 

Do dự án được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động trong KCN Phú Mỹ II mở rộng 

đã được hoàn thành các thủ tục về môi trường, nên theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ, thì nội dung này không bắt buộc thực hiện cho dự án. Để phục vụ cho công tác 
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ĐTM, chúng tôi chỉ tiến hành cập nhật nguồn số liệu về điều kiện khí tượng trên khu vực dự 

án như sau. 

1.1.3. Nhiệt độ không khí  

- Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô 

nhiễm trong không khí. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ phản ứng hóa học diễn ra 

càng nhanh, từ đó kéo theo thời gian tồn lưu của các chất ô nhiễm càng ngắn. Hơn nữa, sự 

biến thiên về nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến sự phát tán bụi và khí thải sinh ra từ hoạt động của 

dự án, đến sự ảnh hưởng của yếu tố độ ẩm, hơi nóng, nhiệt dư, quá trình trao đổi nhiệt của 

cơ thể con người và có ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân dưới tác động của hiệu ứng nhiệt 

Ecgonomi. 

- Kết quả quan trắc chế độ nhiệt trong nhiều năm cho thấy nhiệt độ thay đổi phụ thuộc 

vào mùa trong năm và trung bình năm từ 27,9-28,20C, có xu hướng tăng lên đáng kể so với 

quá khứ. Mùa khô nhiệt độ cao hơn trong mùa mưa. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng 

nhất và tháng lạnh nhất không lớn (khoảng 5,20C). Nhiệt độ biến thiên theo thời gian trong 

ngày. Các tháng 4,5 thường có nhiệt độ trung bình cao, tháng 12 và tháng 1 thường có nhiệt 

độ thấp nhất.  

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được 

trình bày trong bảng 2.1 

Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (Đơn vị tính: 0C) 

Tháng/năm 2015 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 28,08 27,97 27,94 28,17 28,06 

Tháng 1 25,10 26,70 26,50 26,80 26,60 

Tháng 2 25,20 26,40 26,10 27,30 26,41 

Tháng 3 27,70 27,50 27,60 28,40 27,95 

Tháng 4 29,00 29,20 28,70 29,10 29,49 

Tháng 5 30,30 29,50 29,80 29,90 30,27 

Tháng 6 29,20 28,80 28,50 29,30 28,91 

Tháng 7 28,80 27,90 28,20 28,30 28,54 

Tháng 8 28,90 28,40 28,10 28,20 28,25 

Tháng 9 27,70 28,80 28,10 28,20 28,47 

Tháng 10 28,40 27,90 28,20 29,00 27,26 

Tháng 11 28,80 27,80 27,90 27,40 27,76 

Tháng 12 27,80 26,70 27,60 26,10 26,80 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu 2020) 

1.1.4 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm tương đối của không khí bình quân/năm 77,96 %. Tháng có độ ẩm không khí 

trung bình cao nhất là tháng 9 (80,9%), tháng có độ ẩm không khí trung bình thấp nhất là 

tháng 2 (71,8%). 
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Độ ẩm trung bình tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua các năm như tại bảng 2.2 

Bảng 2.2: Độ ẩm trung bình của các tháng trong năm (Đơn vị tính: %) 

Tháng/năm 2015 2017 2018 2019 2020 

Trung bình 

năm 
76,75 78,33 77,96 76,72 77,61 

Tháng 1 77,00 77,10 79,10 74,70 75,10 

Tháng 2 78,00 76,10 71,80 74,60 72,20 

Tháng 3 74,00 74,00 75,90 75,20 76,30 

Tháng 4 75,00 74,50 76,40 73,50 73,60 

Tháng 5 74,00 78,80 77,30 77,40 76,50 

Tháng 6 79,00 80,40 79,30 77,40 79,70 

Tháng 7 80,00 82,00 79,80 79,80 79,10 

Tháng 8 79,00 82,10 79,30 81,10 80,90 

Tháng 9 77,00 80,30 80,90 79,00 79,40 

Tháng 10 79,00 81,10 79,00 74,90 84,20 

Tháng 11 75,00 77,30 77,90 76,50 77,60 

Tháng 12 74,00 76,20 78,80 76,50 76,70 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu 2020) 

1.1.5 Lượng mưa  

Có hai mùa rõ rệt trong năm: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô bắt 

đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Lượng mưa cao, bình quân/năm 1.394,4mm. Các tháng 1, 2,3 mưa rất ít, lượng mưa 

không đáng kể. Lượng mưa phân bố thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 

10 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa cao nhất vào tháng 9 và kế đó 

là tháng 9. Tháng có chế độ mưa trung bình cao nhất là tháng 9 (334,7 mm), tháng có chế 

độ mưa trung bình thấp nhất là khoảng giữa tháng 2 – 3 không mưa và tháng 4 (3,9mm). 

Lượng mưa trung bình của các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình 

bày trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3: Lượng mưa trung bình của các tháng trong năm (Đơn vị tính: mm) 

Tháng/năm 2015 2017 2018 2019 2020 

Trung bình 

năm 
1.327,9 1.738,1 1.394,4 1.066,0 1.426,2 

Tháng 1 2,5 109,6 7,3 4,4 0,0 



Giấy phép môi trường – Công ty TNHH Kingspan 

Công ty TNHH Kingspan  Trang 25 

Tháng/năm 2015 2017 2018 2019 2020 

Tháng 2 0,0 35,5 0,0 0,0 0,0 

Tháng 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tháng 4 13,8 43,5 3,9 8,6 0,0 

Tháng 5 100,3 169,9 163,6 96,5 77,3 

Tháng 6 253,5 354,9 222,1 199,6 258,8 

Tháng 7 302,1 224,4 181,1 153,3 227,9 

Tháng 8 194,6 166,7 168,6 225,8 270,3 

Tháng 9 161,5 200,9 334,7 158,3 121,6 

Tháng 10 241,3 362,2 232,0 80,3 255,2 

Tháng 11 51,0 51,6 57,8 139,2 203,8 

Tháng 12 7,3 18,9 23,3 0,0 11,3 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu 2020) 

1.1.6. Gió và hướng gió 

Chế độ gió có liên quan trực tiếp với quy luật mùa khí hậu. Một năm có hai mùa gió 

chính: Gió mùa đông (từ khoảng tháng 10 – 11 năm trước đến tháng 3 – 6 năm sau), gió 

mùa hạ (từ khoảng tháng 5 – 6 đến tháng 9 – 10). Tốc độ gió mạnh nhất trong năm thịnh 

hành hướng Tây Nam đến lệch Tây. Qua thống kê tốc độ giáo trung bình các tháng từ 2,5 – 

4,2 m/s. Những tháng có gió mùa Đông Bắc thịnh hành (tháng 1 – 4) thì tốc độ cao hơn 

những tháng có gió mùa hạ khống chế (tháng 5 – 10), hoặc những tháng đầu gió Đông Bắc 

(tháng 9, tháng 12).  

1.1.7. Số giờ nắng 

Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình 

bày trong bảng 2.4. 

Bảng 2.4: Số giờ nắng trung bình của các tháng trong năm (Đơn vị tính: giờ) 

Tháng/năm 2015 2017 2018 2019 2020 

Trung bình 

năm 
2.923  2.571    2.561      2.798  2.660  

Tháng 1 216 181 169 239 271 

Tháng 2 254 208 236 260 258 

Tháng 3 299 285 279 297 288 

Tháng 4 295 287 291 299 290 
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Tháng/năm 2015 2017 2018 2019 2020 

Tháng 5 282 236 239 257 276 

Tháng 6 203 195 194 199 181 

Tháng 7 205 188 187 203 224 

Tháng 8 260 234 181 200 195 

Tháng 9 210 224 204 170 198 

Tháng 10 228 149 219 244 131 

Tháng 11 246 189 192 199 190 

Tháng 12 225 195 170 231 159 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu 2020) 

1.2 Dữ liệu về hiện trạng môi trường tài nguyên sinh vật khu vực có thể chịu tác 

động của dự án 

1.2.1. Thủy văn 

Sông Bà Lời thuộc nhánh sông Thị Vải, hiện nay là rạch cụt do phần thượng nguồn 

rạch đã được san lấp mặt bằng KCN. Mục đích sử dụng nước của sông Bà Lời chủ yếu 

là phục vụ giao thông thủy, không sử dụng cho cấp nước sinh hoạt hay tưới tiêu nông 

nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay sông Bà lời vẫn còn hoạt động đánh bắt thuỷ sản tự phát của 

các ghe nhỏ, các tàu vận chuyển vật liệu cho việc san lấp cũng như xây dựng các nhà 

máy trong KCN. Chiều dài toàn sông Bà Lời ra đến sông Thị Vải khoảng 4km. Sông Bà 

Lời chịu ảnh hưởng của thuỷ triều của Sông Thị Vải. Sông Thị Vải bao gồm sông Thị Vải, 

sông Gò Gia và sông Cái Mép. Sông Thị Vải - Cái Mép chạy theo hướng Bắc Nam gần 

song song với đường quốc lộ 51. Độ sâu trung bình từ (15 - 20)m, chỗ sâu nhất (ở ngã ba 

Thị Vải - Gò Gia - Cái Mép) đạt tới 60m. Bề rộng trung bình (500 - 600)m, riêng ở 

sông Cái Mép có chỗ rộng tới 1.000m. 

Sông Thị Vải bắt nguồn từ suối Bưng Môn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) kéo dài 

đến cửa Cái Mép (Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và cuối cùng đổ ra vịnh Gành 

Rái với tổng chiều dài sông khoảng 46km. Tại hạ lưu của sông có một số nhánh nối với 

hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai như Tắc Nha Phương, Sông Gò Gia. Có 4 phụ lưu đổ 

vào sông Thị Vải là: sông Sóc, Sông Quýt, sông Nước Lớn, sông Chân. Ngoài các phụ lưu 

nói trên còn có một số suối nhỏ đổ vào với lưu lượng không đáng kể. 

Thuỷ triều: sông Thị Vải chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ bán nhật triều 

không đều rõ rệt, trong ngày có hai lần triều lên và 2 lần triều xuống với biên độ dao 

động trong khoảng 1,4-4,0m. 

Dòng chảy: tại khu vực gần cửa sông (Cái Mép), dòng chảy vào có hướng Bắc – Tây 

Bắc với vận tốc cực đại khoảng 59,4 cm/s (cực tiểu 24,0 m/s), lưu lượng cực đại khoảng 

8.384 m3/s (cực tiểu 3.054 m3/s); dòng chảy ra có hướng Nam – Đông Nam với vận tốc 
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cực đại khoảng +90,8cm/s (cực tiểu +62,8cm/s) và lưu lượng cực đại khoảng 

+11.236m3/s). Tại khu vực Gò Dầu, dòng chảy vào có hướng Đông Bắc với vận tốc cực 

đại  -54,2cm/s (cực  tiểu  9,3m/s) và  lưu  lượng  cực  đại  khoảng 3.129m3/s (cực  tiểu 

572m3/s); dòng chảy ra có hướng Tây Nam với vận tốc cực đại khoảng +80,7 cm/s (cực 

tiểu +4,3cm/s) và lưu lượng cực đại khoảng +5.034m3/s (cực tiểu +188m3/s). 

1.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Dự án được đầu tư xây dựng trong KCN. Nên tài nguyên sinh học hiện tại chủ yếu là 

các cây trồng bóng mát. Trong KCN không có các loại động vật quý hiếm nào sinh sống, 

cũng như các đối tượng tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực khó có thể bị tác động bởi hoạt 

động của dự án. 

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

Dự án sẽ hợp đồng đấu nối 100% nước thải phát sinh từ dự án vào hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải của KCN Phú Mỹ II mở rộng. Do đó báo cáo sẽ không thực hiện phần này. 

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

hiện dự án  

Dự án thuộc trường hợp nước thải của dự án đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của khu công nghiệp nên chủ đầu tư xin phép không đánh giá hiện trạng môi 

trường nước mặt, trầm tích. 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí khu vực dự án, chủ đầu tư đã kết hợp với 

đơn vị phân tích tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu 

vực dự án vào. Các kết quả đo đạc tại thời điểm này được coi là số liệu nền được sử dụng 

làm căn cứ để đánh giá chất lượng môi trường khi dự án đi vào hoạt động.  

Điều kiện thời tiết lúc tiến hành lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ. 

Thời gian lấy mẫu gồm 3 đợt: 

- Đợt 1: Ngày 19/01/2022. 

- Đợt 2: Ngày 20/01/2022. 

- Đợt 3: Ngày 21/01/2022. 

 Vị trí lấy mẫu, đo đạc 

Vị trí lấy mẫu và chất lượng không khí tại thời điểm đo đạc được trình bày chi tiết trong 

bảng sau: 

Bảng 3. 1. Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh 

Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

 Đợt 1 

Khu vực dự án  63,4 0,057 0,046 0,043 3,62 

 Đợt 2       

Khu vực dự án 64,6 0,062 0,065 0,057 4,67 

 Đợt 3       

Khu vực dự án 65,7 0,062 0,053 0,051 5,22 

QCVN 

 26:2010/BTNMT 

6h – 21h: 70 

21h – 6h: 55 
-- -- -- -- 



Giấy phép môi trường – Công ty TNHH Kingspan 

Công ty TNHH Kingspan  Trang 28 

Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
-- 0,3 0,35 0,2 30 

(Nguồn: Vimcert 117, 2022) 

Nhận xét chung 

Qua kết quả đo đạc trên cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Xung quanh vị trí lấy mẫu khu 

đất dự án là đất trống, không có phương tiện qua lại nên chất lượng môi trường không khí 

xung quanh đều nằm dưới quy chuẩn môi trường. 

Kết luận: Môi trường không khí xung quanh của khu vực dự án còn rất tốt. 

Bảng 3. 2. Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án 

STT 
Thông số 

(mg/kg) 

Kết quả thử nghiệm QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất công nghiệp) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

01 As  KPH KPH KPH 25 

02 Chì 13,5 14,7 16,1 300 

03 Cd  KPH KPH KPH 10 

04 Cr  KPH KPH KPH 250 

05 Cu  21,2 20,6 21,5 300 

06 Zn  18,6 21,3 19,8 300 

(Nguồn: Vimcert 117, 2022) 

Ghi chú: 

QCVN 03- MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn kim loại nặng trong 

đất. 

Nhận xét 

Kết quả phân tích bảng trên cho thấy, hầu hết các thông số kim loại nặng tồn tại trong 

đất tại khu vực khảo sát có giá trị rất thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03- 

MT:2015/BTNMT. Điều này chứng tỏ chất lượng môi trường đất trong khu vực còn khá tốt, 

chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1.  Đánh giá, dự báo các tác động  

1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động đối với môi trường nước trong giai đoạn triển khai 

xây dựng dự án đầu tư 

 Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc chế độ khí hậu của khu vực. Nếu 

không được quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua những khu vực chứa 

nhiên liệu, qua khu vực đậu xe… Nước mưa chảy tràn cuốn theo các tạp chất đất đá, cặn 

bẩn, dầu nhớt nhiên liệu sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước hiện hữu của 

khu vực, gây nên các vấn đề về an toàn vệ sinh và mỹ quan khu vực. 

Tổng lượng nước mưa phát sinh từ toàn khu vực được ước tính theo công thức sau: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án có thể 

ước tính dựa vào công thức sau (Nguồn: Handbook for Environmental Engineering, Shun 

Dar Lin, Illinois State Water Survey, Peoria, Illinois, 2005). 

Q = C*I*A/1000 
 

 Trong đó: 

 +   Q  :  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày); 

 +   C  :  Hệ số chảy tràn 

 +   I   :  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày) 

 + A   : Diện tích thoát nước (m2). 

Đối với khu vực nền có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25 áp dụng cho khu vực 

đất trống, thảm cỏ (Nguồn: [8]). Khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lượng mưa cao nhất tính 

theo ngày khoảng 21,67 mm/ngày (Dựa vào lượng mưa cao nhất năm 2020). Do đó, lưu 

lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án 

Q = 0,25*21,67*45.000/1000 = 243,79m3/ngày = 0,023m3/s. 

Với tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án được tính theo ngày có lượng 

mưa cao nhất trong năm là 0,023m3/s. 

Bảng 4.1.  Thành phần nước mưa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 10 – 20 

2 COD mg/l 10 – 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Tổng Photpho mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Viện vệ sinh dịch tễ Tp. Hồ Chí Minh, 2007) 

Nhận xét: 
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Nồng độ các chất có trong nước mưa là không lớn vì nước mưa chảy tràn qua khu 

vực Dự án là tương đối sạch. Tuy nhiên, khi lượng mưa lớn sẽ tạo thành dòng chảy mạnh 

cuốn theo đất cát, dầu mỡ rồi thoát ra lưu vực xung quanh khu vực dự án gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt khu vực dự án, do đó chủ đầu tư cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm 

thu gom và tránh tạo thành dòng chảy mạnh gây xói mòn đất, và ô nhiễm nguồn nước mặt 

khu vực xung quanh dự án.  

 Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt 

của công nhân. Trong giai đoạn xây dựng dự án tối đa có khoảng 50 công nhân làm việc, 

với định mức cấp nước khoảng 45 lít/người/ca (TCXDVN 33:2006) thì lượng nước cấp sử 

dụng là 2.250 lít/ngày. Lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp sử dụng vậy lượng 

nước thải là 2,25 m3/ngày. 

Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý theo Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát triển về khối lượng 

chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường như sau: 

Bảng 4.2. Hệ số tải lượng các chất ô nhiễm 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm theo WHO 

(g/người.ngày) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 2,25 – 2,7 

2 COD 72 – 102 3,6 – 5,1 

3 TSS 70 – 145 3,5 – 7,25 

4 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 0,5 – 1,5 

5 Tổng Nitơ 6 – 12 0,3 – 0,6 

6 Amoni 2,4 - 4,8 0,12 – 0,24 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,04 – 0,2 

8 Coliform (MNP/100ml) 106 - 109 106 – 109 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, water, and land pollution, WHO, 1993) 

- Tải lượng (kg/ngày) = Số công nhân lao động (người) x hệ số ô nhiễm 

(g/người/ngày)/1000. 

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi không được xử lý và được xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không xử lý 
Xử lý bằng bể 

tự hoại 

Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

Phú Mỹ II mở rộng 

01 BOD5 450 – 540 67,5 – 81 50 

02 COD 720 -1.020 108 – 153 150 

03 TSS 700 - 1.450 105 – 217,5 100 

04 Dầu mỡ ĐTV 100 – 300 15 – 45 10 
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STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không xử lý 
Xử lý bằng bể 

tự hoại 

Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

Phú Mỹ II mở rộng 

05 Tổng Nitơ 60 – 120 9 – 18 40 

06 Amoni 24 – 48 3,6 – 7,2 10 

07 Tổng photpho 8 – 40 1,2– 6 6 

08 
Coliform 

(MNP/100ml) 
5x108 – 5x1011 75x106 – 75x109 5.000 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, water, and land pollution, WHO, 1993) 

Nhận xét:  

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm chính trong bảng trên với Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN Phú Mỹ II mở rộng cho thấy nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

vượt nhiều lần so với quy định nếu không xử lý. Do vậy, nước thải sinh hoạt phải được xử 

lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Nước thải xây dựng 

Giai đoạn thi công xây dựng thường sử dụng nước cho các hoạt động như vệ sinh máy 

móc, thiết bị thi công; sử dụng trong các khâu làm vữa, trộn bê tông hoặc trong công tác vệ 

sinh, làm sạch mặt đường khu vực thi công, rửa xe ra vào công trường. 

Trong đó, lượng nước sử dụng trong công đoạn làm vữa, trộn bê tông khá nhiều. 

Nhưng hầu hết lượng nước này thường đi vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời 

gian nên không phát sinh nước thải.  

Nước tưới mặt đường dùng để hạn chế bụi khu vực thi công sẽ ngấm xuống mặt đường 

nên không phát sinh nước thải.  

Lượng nước sử dụng cho quá trình rửa xe ra vào dự án chủ yếu là nước làm sạch bánh xe 

khi ra khỏi công trường. Theo dự tính mỗi ngày có 2 lượt xe ra vào công trường, lượng 

nước làm sạch bánh xe trung bình là 300 lít/xe (tham khảo số liệu thực tế trên công trường 

xây dựng). Như vậy, lượng nước phát sinh từ nguồn này khoảng 0,6 m3/ngày. Lượng nước 

này chủ yếu chứa đất, cát dính bám vào xe. 

Nước thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công móng (móng nhà xưởng, móng 

nhà văn phòng, móng bể nước cứu hỏa, móng nhà chứa bụi,...) và nước xả thừa trong quá 

trình trộn bê tông, nước xả bảo dưỡng bê tông, nước rửa vật liệu,... . Thành phần nước thải 

xây dựng trên chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng, cát, sạn,... và gây ô nhiễm tới các lưu vực tiếp 

nhận nếu không được xử lý. 

Theo WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, 1993 nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước thải thi công như sau: 

Bảng 4.4. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

STT Thông số Nồng độ (mg/L) 
Giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Phú Mỹ II mở rộng 

1 BOD5 30 – 40 50 

2 COD 45 – 55 150 

3 TSS 70 – 80 100 
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STT Thông số Nồng độ (mg/L) 
Giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Phú Mỹ II mở rộng 

4 Dầu mỡ 10 – 15 10 

(Nguồn: Assessment of Sources of air, Water and Land Pollution, 1993) 

Các tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường nước và đất trong giai đoạn xây dựng 

là đáng kể và cần thực hiện các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, các tác động trong giai 

đoạn này chỉ mang tính chất tạm thời trong thời gian xây dựng kết cấu hạ tầng, các hạng 

mục công trình của dự án; khi dự án đi vào hoạt động, các tác động này sẽ không còn nữa. 

1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động đối với môi trường không khí trong giai đoạn triển 

khai xây dựng dự án đầu tư 

 Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Trong giai đoạn xây dựng, ô nhiễm không khí phát sinh do các nguồn sau: Bụi, khói 

khí độc (SO2, NO2, CO, hợp chất bay hơi) từ quá trình vận hành các máy móc thiết bị. Tuy 

nhiên ô nhiễm không khí chỉ tác động cục bộ trong phạm vi dự án. 

Bảng 4.5. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 

Thông số 
SO2 NO2 CO VOC 

(g/xe.km) 

Chạy không tải 582x10-3 1.620x10-3 913x10-3 511x10-3 

Chạy có tải 786x10-3 2.960x10-3 1.780x10-3 1.270x10-3 

(Nguồn: [GEMIS V.4.2]) 

Tải lượng khí thải từ phương tiện vận chuyển phục vụ thi công xây dựng dự án tương 

ứng với quãng đường vận chuyển 4km trong khu vực dự án và tần suất vận chuyển khoảng 

15 – 20 lượt/ngày được xác định nhờ phương pháp đánh giá nhanh như sau: 

Bảng 4.6. Dự báo số tải lượng khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Chất ô nhiễm 
SO2 NO2 CO VOC 

(kg/ngày) 

Chạy không tải 0.0350.047 0.0970.129 0.0560.073 0.0310.041 

Chạy có tải 0.0470.063 0.1780.237 0.1070.142 0.0760.102 

(Nguồn: [GEMIS V.4.2]) 

Nhận xét: 

Tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh do các phương tiện vận chuyển tương 

đối thấp do đó tác động ô nhiễm khí thải của các phương tiện vận chuyển tại khu vực dự án 

trong giai đoạn xây dựng thấp và chỉ kéo dài khoảng mấy tháng xây dựng. Tuy vậy, Công ty 

cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng 

do ô nhiễm không khí đến chất lượng môi trường tại khu vực hoạt động của Dự án. 

 Bụi và khí thải từ các thiết bị, máy móc thi công xây dựng 

Các thiết bị thi công trên công trường được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 4.7. Tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của một số thiết bị xây dựng 
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TT Tên máy móc, thiết bị 

Số 

lượng 

(máy) 

Định mức tiêu hao 

nhiên liệu, năng lượng 

(8 tiếng/ca) (*) 

Đơn vị 

Máy móc thiết bị sử dụng nhiên liệu dầu DO 

1 Máy ủi 108CV 2 46,2 lít dầu DO 

2 Xe lu 10T 1 40,3 lít dầu DO 

3 Máy cạp tự hành 10m3 1 138,0 lít dầu DO 

4 Máy đào 0,8m3 2 64,8 lít dầu DO 

5 Máy rải hỗn hợp nhựa 1 33,6 lít dầu DO 

6 Ô tô chuyển trộn bê tông 1 50 lít dầu DO 

Tổng cộng 372,9 lít dầu DO 

Máy móc thiết bị sử dụng nhiên liệu điện 

7 Máy trộn vữa 250l 2 10,8 kWh 

8 Máy cắt gạch đá 1,7kW 5 3,06 kWh 

9 Máy cắt tôn 5kW 2 9,9 kWh 

10 Máy hàn nhiệt 3 5,6 kWh 

11 Máy khoan đứng 4,5KW 1 9,45 kWh 

12 Máy cắt uốn cốt thép 5kW 2 9 kWh 

Tổng cộng 47,81 kWh 

(Nguồn: Báo cáo dự án đầu tư, 2022) 
 

Tính toán tải lượng (TL) và nồng độ ô nhiễm 

Quá trình tính toán chỉ với giả thiết các thiết bị máy móc hoạt động tập trung, nồng độ 

ô nhiễm xác định ở đây là nồng độ tại khu vực công trường thi công, xây dựng (giả sử khu 

vực thi công là 1 nguồn điểm – tương đương với miệng thải). 

- Lưu lượng khí thải (LLKT): 

Theo Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường Tp. HCM, lượng khí tạo thành 

khi đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu DO ở 0oC khoảng 22 – 25 m3. Vậy lưu lượng khí thải do đốt 

dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc trên công trường được tính là: 

47,81 x 25 x 0,87 = 1.039,87 m3/h = 0,29  m3/s 

- Hệ số ô nhiễm (HSON) 

Khí thải sinh ra từ quá trình đốt dầu DO bao gồm: bụi, SO2, NOx, CO và VOC. 

Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO 

TT Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

1 Bụi 0,28 

2 SO2 20S 

3 NOx 2,84 

4 CO 0,71 

5 VOC 0,035 
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(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 

Ghi chú: S: hàm lượng S trong dầu DO: 0,05% (theo TCCS 03:2016/SP của Công ty Saigon Petro) 

- Tải lượng và nồng độ ô nhiễm 

Tải lượng (TL) = 372,9 x 0,87 x HSON/3600 

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/s) x 103/Lưu lượng khí thải (m3/s) 

Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khí thải đốt dầu DO được trình bày như sau: 

Bảng 4.9. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm 

(g/s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 
QCVN 05:2013/BTNMT 

1 Bụi 0,0032  11,20  0,3 

2 SO2 0,0060  20,92  0,35 

3 NOx 0,0006  2,07  0,2 

4 CO 0,1784  617,70  30 

5 VOC 0,0000  0,01  - 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 

Nhận xét:  

Qua kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn rất nhiều so với quy 

chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. Bên cạnh đó, phép tính chỉ giả sử nguồn ô nhiễm là nguồn điểm. 

Trên thực tế, diện tích công trường xây dựng lớn và các máy móc thiết bị không hoạt động 

tập trung cùng lúc nên nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong thực tế sẽ thấp hơn rất 

nhiều lần so với tính toán. 

Ngoài ra, tham khảo kết quả đo đạc nồng độ hơi khí độc tại một số công trường xây 

dựng, ta có thể dự đoán được mức độ ô nhiễm do khí thải phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng của dự án: tại các khu vực thi công, nồng độ NO2, SO2 thông thường dao động trong 

khoảng 0,05 0,35 mg/m3, nồng độ CO dao động trong khoảng 1  2 mg/m3 thấp hơn so với 

tiêu chuẩn cho. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán trong môi trường rộng, 

thoáng. 

 Khí thải từ quá trình hàn kim loại 

Trong quá trình thi công xây dựng của dự án, khói hàn do gia công hàn cắt kim loại sẽ 

phát sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxít kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO… 

tồn tại ở dạng khói bụi, đặc biệt quá trình cháy của que hàn sẽ phát sinh các khí thải khác 

như: CO, NOx nồng độ của chúng có thể tính như sau: 

Bảng 4.10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn 

TT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

Trung bình 
2,5 3,25 4 5 6 

1 Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 835,4 

2 CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 27 

3 NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 35,4 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, 2000) 



Giấy phép môi trường – Công ty TNHH Kingspan 

Công ty TNHH Kingspan  Trang 35 

Theo số liệu từ dự án đầu tư xây dựng công trình thì lượng que hàn sử dụng trong giai 

đoạn thi công các nhà xưởng khoảng 10kg loại đường kính trung bình 3mm – 4mm, 1kg có 

khoảng 42 que hàn, tương đương với tổng số lượng que hàn là 420 que.  

Với lượng que hàn cần dùng 420 que hàn, thời gian thi công sử dụng que hàn là 2 

tháng, tương đương 7 que/ngày. Khi đó tải lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn đối với 

que có là: 

Bảng 4.11. Tải lượng khí hàn phát sinh trong giai đọan xây dựng 

TT Thông số ô nhiễm Tải lượng trung bình mg/ngày 

1 Khói hàn 5.847,8 

2 CO 189 

3 NO 247,8 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, 2000) 

Tính nồng độ các khí ô nhiễm do hoạt động hàn tạo ra trong không khí trong 1 ngày có 

sử dụng hàn: 

Ci (mg/m3) = tải lượng chất ô nhiễm i (mg/ngày)/V 

Trong đó: V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án. V= S x H (m3) 

Với: S là diện tích khu vực xây dựng dự án (nơi chịu ảnh hưởng của khói hàn) (m2). S 

= 13.735,10m2 

H: chiều cao đo các thông số khí H= 1,5 m.  

Thay số vào công thức ta tính được Ci như trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do hoạt động hàn 

TT Thông số ô nhiễm 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 

Trung bình 8h Từng lần tối đa 

1 Khói hàn 0,240  5 - 

2 CO 0,008  20 40 

3 NO 0,010  10 20 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, 2000) 

Như vậy, nồng độ khói hàn và khí thải phát sinh từ quá trình hàn nằm trong giới hạn 

tiêu chuẩn cho phép khi xét trên tổng thể dự án nhưng xét trong vùng không khí cục bộ tại 

vị trí của người lao động do khí thải chưa khuếch tán kịp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới 

những người thợ hàn. Thông thường nhà thầu xây dựng sẽ trang bị bảo hộ lao động phòng 

hộ cá nhân cho người lao động trực tiếp phù hợp, vì người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại 

khí độc hại có thể bị những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí nếu nồng độ cao có 

thể gây nhiễm độc cấp tính. 

 Hơi dung môi từ quá trình sơn tường 

Dự án sử dụng sơn nước để sơn cho công trình, thành phần chính trong các loại sơn 

nước trên thị trường hiện nay là: chất tạo màng, bột màu và bột độn, dung môi và các chất 

phụ gia. Dung môi trong sơn có 3 loại chính: dung môi Hydrocacbon, dung môi nước và 

dung môi oxy hóa. Hơi dung môi phát tán cục bộ bên trong Dự án có thành phần Toluene, 

Xylen gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại đây. Hít nhiều hơi dung môi có 
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thể gây hen suyễn, viêm xoang. Hơi dung môi hấp thụ vào phổi sẽ dẫn đến đau đầu, chóng 

mặt. 

Bảng 4.13. Nồng độ hơi dung môi đo đạc được trong quá trình sơn hoàn thiện 

STT Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm sau khi sơn (mg/m3) QĐ 

3733:2002/BYT 1 giờ 24 giờ 7 ngày 

1 n-Butyl ether 11 KPH KPH - 

2 Butyl propionate 6 KPH KPH - 

3 1-Butanol 4 KPH KPH 250 

4 Butylacetate 2 KPH KPH 700 

(Nguồn: Impact of Paint on Indoor Air Quality in Schools, Marilyn Black,  

The Sherwin-Williams Company) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả đo đạc nồng độ hơi dung môi sau quá trình sơn tường 

tham khảo cho thấy nồng độ hơi dung môi sau 1 giờ sơn đều nằm trong giới hạn cho phép 

của Quyết định 3733:2002/BYT – Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động đối với chất thải rắn trong giai đoạn triển khai xây 

dựng dự án đầu tư 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Tổng số công nhân là 50 người. Với hệ số phát thải rác sinh hoạt vào khoảng 0,5 

kg/người/ngày thì khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tối đa trong quá trình xây dựng 

nhà xưởng khoảng 25 kg/ngày. 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của dự án không nhiều, nhưng thành phần 

chất thải rắn có chứa nhiều các chất hữu cơ, là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây 

bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi, muỗi, … sẽ dễ dàng truyền bệnh cho người và có thể phát 

triển thành dịch. 

 Chất thải rắn xây dựng 

Trong quá trình xây dựng, chất thải rắn phát sinh bao gồm vật liệu xây dựng rơi vãi 

như xi măng, gạch, cát, đá, gỗ, xà bần, sắt vụn, gỗ cốp pha, nhựa vụn… ước tính dựa trên 

các công trình tương tự với khối lượng phát sinh khoảng 50 – 70 kg/ngày. Bên cạnh đó, các 

móng cọc phục vụ cho hoạt động của dự án chủ yếu là bê tông thương phẩm đã được đúc 

sẵn và vận chuyển đến khu vực xây dựng. Vì vậy, lượng chất thải từ quá trình xây dựng 

phát sinh không lớn. 

Các công trình vệ sinh tạm thời nếu không được thiết lập và quản lý tốt sẽ làm giảm 

chất lượng vệ sinh môi trường khu vực xây dựng. Điều kiện vệ sinh không đảm bảo có thể 

gây ra các dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân thi công tại công trình và xa 

hơn là cộng đồng dân cư. Ngoài ra, các chất thải nói trên có thể bị nước mưa cuốn trôi 

xuống khu vực suối xung quanh gây ô nhiễm các nguồn nước. 

 Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại chủ yếu là dầu mỡ bôi trơn, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, sơn thừa…. 

Thành phần chất thải nguy hại có chứa nhiều hợp chất, dung môi hữu cơ có khả năng tồn tại 

lâu bên ngoài môi trường và có độc tính cao đối với sinh vật. 

Khối lượng và thành phần phát sinh dự tính được trình bày cụ thể tại bảng sau: 
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Bảng 4.14. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng trung 

bình (kg/giai đoạn 

xây dựng) 

Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 10 18 02 01 

2 
Bao bì mềm nhiễm các thành 

phần nguy hại thải 
Rắn 10 18 01 01 

3 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 

nhiễm thành phần nguy hại thải 
Rắn 20 18 01 03 

4 Dầu nhớt thải Lỏng 10 17 02 04 

Tổng  50  

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

Tác động này sẽ được giảm thiểu nhờ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như được trình 

bày trong phần sau. 

1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động đối với tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn triển khai 

xây dựng dự án đầu tư 

 Tiếng ồn 

Tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển và thi công. 

Công tác xây dựng, lắp đặt, chuyên chở thiết bị… có sử dụng các thiết bị như: xe ủi, 

máy kéo, máy san nền… Các thiết bị này có thể gây độ ồn đến 90dBA khi đo ở khoảng cách 

15m, nếu các thiết bị cùng hoạt động thì mức ồn sẽ tăng lên 97 – 99dBA. 

Mức ồn cách nguồn 1m của các phương tiện vận chuyển và thi công được trình bày 

trong bảng sau. Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể dự báo như sau: 

Lp (x) = Lp(x0) + 20 log10(x0/x) 

Trong đó:Lp (x0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

x0 = 1m  

Lp (x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

x: vị trí cần tính toán (m) 

Mức ồn tổng cộng được xác định theo công thức sau: 

L∑ = Lpx + ∆L 

Trong đó: L1, L2, .... Lp: Mức ồn từ phương tiện máy móc 

∆L: Mức ồn gia tăng, ∆L = 10lg(1+a) 

               ∆L: phụ thuộc vào độ chênh lệch ồn (L1 – L2), L1 – L2 = -10lga 

                a: Hệ số biểu thị độ chênh lệch cường độ âm giữa các nguồn 
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Bảng 4.15. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công 

STT Phương tiện 
Mức ồn cách 

nguồn 1m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

1 Máy ủi 86 66 52 

2 Xe lu 80 60 46 

3 Máy xúc gàu trước 80 60 46 

4 Xe cuốc 90 70 56 

5 Máy lát đường 83 63 49 

6 Máy trộn bê tông 85 65 51 

7 Cần trục di động 80 60 46 

8 Máy nén khí 85 65 51 

Mức ồn tổng cộng L∑ 92,7 72,7 58,7 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(khu vực thông thường) 
70 dBA 

QCVN 24:2016/BYT 85dBA 

(Nguồn: Assessment of Sources of air, Water and Land Pollution, 1993) 

Nhận xét: 

 Mức ồn tối đa do hoạt động cộng hưởng của các phương tiện vận chuyển và thi 

công tại vị trí cách nguồn 50m nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT và 

QCVN 24:2016/BYT. Tác động này chỉ kéo dài khoảng giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy 

móc thiết bị. 

 Xung quanh khu vực xây dựng dự án trong bán kính 50m thì không có hộ dân do đó 

nguồn ồn này ảnh hưởng không lớn đến khu dân cư mà tác động trực tiếp tới công nhân xây 

dựng trong dự án. Do đó, chủ dự án sẽ áp dụng quản lý nội vi nhằm giảm thiểu tiếng ồn 

nhằm bảo vệ sức khỏe của công nhân xây dựng. 

 Độ rung  

Độ rung gây ra chủ yếu do quá trình hoạt động làm việc của lu rung, máy dập nền và 

máy nén khí, tạo ra những lan truyền dạng sóng trên bề mặt đất gây tác động nhất định môi 

trường xung quanh, đặc biệt tới công tới những công trình xung quanh khu vực, có thể dẫn 

đến hiện tượng sập công trình. 

Tuy nhiên, công trình dự án xây dựng thấp tầng, quá trình thi công nền móng khá đơn 

giản, khoảng cách từ khu vực thi công đến các công trình lân cận lớn hơn 50m lan truyền 

của rung sẽ nhỏ dần trong quá trình lan truyền. Do vậy ảnh hưởng từ rung chấn động được 

đánh giá là không đáng kể. 

1.1.6. Đánh giá, dự báo tác động đối với các nguồn khác trong giai đoạn triển khai 

xây dựng dự án đầu tư 

 Tác động do sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình thi công, một vài tác nhân và yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân như: 
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 Bụi phát sinh từ hoạt động thi công công trình gây những ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân. Các tác động này còn phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm cũng như thời gian 

tiếp xúc của người lao động với các nguồn bụi.  

 Tai nạn lao động có khả năng xảy ra trong giai đoạn xây dựng do: 

 Nguyên nhân khách quan: thời tiết nóng hoặc mưa lớn. 

 Nguyên nhân chủ quan: công nhân xây dựng không tuân thủ các chương trình bảo hộ 

và an toàn lao động. 

Quan tâm đến sức khỏe người lao động, chương trình an toàn lao động cần được thiết 

lập để ngăn ngừa, xử lý các tình huống tai nạn lao động và kiểm soát sự thi hành các biện 

pháp an toàn trong lao động của công nhân. 

 Tác động đến kinh tế xã hội 

Tác động tích cực: 

 Gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa xây dựng (cát, đá, xi măng, thép…) của địa 

phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành vật liệu xây dựng. 

 Tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động địa phương. Dự án dự tính sẽ sử dụng 

70 - 80% lực lượng lao động trong giai đoạn xây dựng sẽ là người dân địa phương. Đồng 

thời, quá trình xây dựng dự án cũng làm gia tăng nhu cầu hàng hóa và dịch vụ tại khu vực, 

tuy nhiên, sự gia tăng này không đáng kể. 

 Tác động tiêu cực: 

 Gia tăng mật độ các phương tiện vận tải trong khu vực, gây ô nhiễm bụi trên đường 

giao thông hoặc sự cố tai nạn ảnh hưởng đến môi trường dân sinh và giao thông khu vực. 

 Tệ nạn xã hội, dịch bệnh: Công trường là nơi tập trung của các thanh niên, lao động 

đến từ nhiều địa phương, vùng miền khác nhau. Hầu hết các lao động đều xa gia đình nên 

việc quản lý công nhân trên công trường không tốt sẽ làm gia tăng các tệ nạn xã hội như cờ 

bạc, trộm cắp, đánh đề, nghiện hút, mại dâm,... Tình hình trật tự an ninh khu vực dự án sẽ 

trở nên phức tạp và khó quản lý hơn. Mặt khác, việc tập trung nhiều công nhân lao động sẽ 

là nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh nhanh nhất khi có dịch bệnh đặc biệt là các bệnh có 

khả năng lây lan nhanh như dịch tả, dịch cúm, và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện  

1.2.1. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu nước thải trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

 Nước mưa chảy tràn 

Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng là rất cần thiết 

nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu thoát nước tốt ngay tại khu vực 

thi công xây dựng và không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. Chủ đầu tư dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

 Tại các khu vực tập trung phương tiện vận tải – máy móc thi công, nhà thầu sẽ bố trí 

các rãnh thu nước xung quanh, nhằm mục đích thu nước mưa chảy tràn qua khu vực này, 

đưa về hố lắng (tạm thời) để giảm thiểu lượng đầu mỡ dùng cho máy móc, thiết bị có thể 

theo nước mưa thoát ra môi trường. Hố lắng sẽ được san lấp khi giai đoạn xây dựng kết 

thúc. 

 Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây dựng, 

che chắn, phủ bạt các nguyên vật liệu kỹ lưỡng và có khu vực tập kết riêng, nhằm hạn chế 
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tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi 

trường.   

 Bùn lắng được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc. 

 Nước thải sinh hoạt 

Chủ đầu tư cùng nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện giảm thiểu các tác động này bằng các 

biện pháp sau: 

 Bố trí khu vực vệ sinh cho các công nhân hợp lý. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình rửa tay chân chủ yếu chứa nhiều cặn lắng, có thể thải ra hồ lắng trước khi thoát ra 

cống thải chung. 

 Riêng hoạt động vệ sinh cá nhân sẽ được thuê nhà vệ sinh lưu động. Với số lượng 

công nhân trên công trường là 50 người, số lượng nhà vệ sinh lưu động là 01 nhà vệ sinh 

lưu động, được bố trí tại vị trí thích hợp trong khuôn viên dự án, thể tích 3 m3/nhà vệ sinh 

lưu động.  

 Nhà vệ sinh đặt cách xa khu vực ăn uống, nghỉ ngơi của công nhân. 

 Nhà vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên bởi các nhân viên vệ sinh. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động các nhân này không phát thải ra môi trường. Quá 

trình hút bồn cầu sẽ được thực hiện 01 tháng/lần tùy thuộc vào điều kiện cụ thể trong quá 

trình hoạt động. 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương để hạn chế công nhân ở lại công trường, từ 

đó giảm thiểu lượng rác thải, nước thải phát sinh tại công trường. 

 Nước thải xây dựng 

Đặc điểm của nước thải xây dựng là chứa nhiều cặn, dầu mỡ, cát, bụi… vì vậy để hạn 

chế ảnh hưởng của các loại nước thải này, Công ty kết hợp với nhà thầu áp dụng các biện 

pháp như sau: 

 Xây dựng các nhà xưởng, xung quanh các nhà xưởng có các rãnh thu nước với các 

hố ga để tách cặn; 

 Quá trình rửa xe cơ giới được tập trung tại điểm ra vào của trên công trường xây 

dựng, có mương, rãnh thu nước ra các hố chứa, sau đó lắng và tách cặn, dầu mỡ. Nước sau 

khi qua các công đoạn trên có thể tái sử dụng để tưới đường hạn chế bụi phát sinh hoặc đấu 

nối vào hệ thống thoát nước của khu vực. 

 Cặn lắng trong các hố ga sẽ được nạo vét định kỳ. 

 Chủ đầu tư sẽ yêu cầu  đơn vị thi công xây dựng hố lắng bằng BTCT có gạt tách dầu với 

dung tích bể V = 4 m3, sử dụng 01 bể, kích thước (2x2x1m) bố trí tại cổng ra vào công trình xây 

dựng để lắng bùn đất và vớt dầu mỡ có khả năng phát sinh từ quá trình rửa xe, máy móc thi công 

và chuyển cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.  

 Công ty sẽ hạn chế đến mức thấp nhất nước thải phát sinh từ công đoạn này, lượng 

nước này sẽ được tái sử dụng cho hoạt động thi công, một phần tự thấm. 
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1.2.2. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu bụi, khí thải trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

 Hạn chế ô nhiễm do phương tiện tham gia giao thông 

Để giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn 

vị thi công có các biện pháp giảm thiểu như sau:  

  Bố trí đường vận chuyển tránh ảnh hưởng đến nhà máy trên tuyến đường vận 

chuyển; 

 Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như mũ, khẩu 

trang, quần áo, giày tại những công đoạn cần thiết nhằm hạn chế bụi ảnh hưởng sức khỏe 

đến công nhân; 

 Tiến hành che chắn toàn bộ diện tích của dự án nhằm hạn chế tối đa bụi phát sinh 

ảnh hưởng đến các nhà máy lân cận. 

 Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phải được phủ kín; 

 Không dùng các phương tiện vận chuyển quá cũ và không chở vật liệu rời quá đầy, 

bảo đảm an toàn, không để rò rỉ khi vận chuyển; 

 Tưới nước trên mặt đất ở những khu vực phối trộn nguyên liệu và thực hiện che 

chắn công trình bằng các tấm bạt lưới chuyên dụng khi tiến hành xây tô sẽ giảm thiểu đáng 

kể lượng bụi phát sinh ảnh hưởng đến công nhân thi công; 

 Giải quyết triệt để khâu vệ sinh ngay tại công trường xây dựng bằng cách bố trí 

công nhân dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng sau cuối mỗi buổi làm việc. 

 Để giảm bụi khói do động cơ Diezen và các máy móc khác gây ra, chủ dự án sẽ 

thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

 Giảm thiểu tác động do khí thải từ việc sử dụng dầu DO của máy móc thi công 

Để giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ quá trình đốt dầu Diezel. Chủ đầu tư 

sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

 Sử dụng các máy móc thi công đã được kiểm định đúng quy định và bảo dưỡng 

thường xuyên; 

 Lên kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế việc sử dụng đồng thời cùng lúc nhiều máy 

móc thi công; 

 Thiết bị tham gia thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 16/2019/QĐ-

TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối 

với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (sau đây viết tắt là Quyết 

định số 16/2019/QĐ-TTg); 

 Thực hiện quan trắc môi trường không khí tại các vị trí xây dựng, vị trí nhạy cảm 

nhằm về môi trường. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ quá trình hàn, sơn 

Theo đánh giá tại mục 2.1.1, khí thải phát sinh từ quá trình hàn và sơn chỉ tác động cục 

bộ, trực tiếp đến công nhân hàn, sơn. Do đó, để hạn chế tác động từ quá trình này, đơn vị thi 

công và chủ đầu tư thực hiện các biện pháp: 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân gồm găng tay, kính, mặt nạ, quần áo bảo 

hộ lao động, mũ. 
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 Sử dụng các máy móc thi công đã được kiểm định đúng quy định và bảo dưỡng 

thường xuyên.  

 Lên kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế việc sử dụng đồng thời cùng lúc nhiều máy 

móc thi công. 

 Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ khu vực chứa chất thải rắn thải tập trung 

Mùi hôi chủ yếu là mùi phát sinh từ các hố ga, phân huỷ chất thải rắn thải tại các thùng 

đựng chất thải rắn đặt tại khu tập kết chất thải rắn thải,…Tuy nhiên, các nguồn thải này 

hoàn toàn có thể khống chế được bằng cách quản lý như: 

 Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn có nắp đậy tại khu vực dự án; 

 Thu gom rác thải định kỳ 1 ngày/1 lần tập trung cùng với chất thải rắn sinh hoạt của 

dự án đang hoạt động trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý; 

 Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực Dự án. 

1.2.3.  Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động của chất thải 

rắn trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

 Chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng không 

nguy hại. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt  

Lượng rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có khối lượng không lớn, biện pháp 

kiểm soát là: 

 Không tổ chức bếp ăn tập thể tại công trường để kiểm soát vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

 Các suất ăn công nghiệp sau khi sử dụng sẽ được thu gom vào các hộp đựng thức 

ăn. 

 Hướng dẫn công nhân thu gom và phân loại các rác thải xây dựng cũng như rác thải 

sinh hoạt, không xả rác bừa bãi. 

 Bố trí 04 thùng rác bằng nhựa loại 90L có nắp tại khu vực nghỉ ngơi và khu vực 

cổng ra vào dự án. Rác thải sẽ được thu gom vào cuối ngày sau đó tích trữ tạm thời vào 

thùng chứa có nắp đậy với dung tích 120 -200 lít. 

 Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển xử lý 2 -3 

ngày/lần. 

+ Chất thải xây dựng 

Đối với chất thải rắn phát sinh cần thực hiện các yêu cầu như: 

 Các loại vật liệu như sắt, thép, bao bì, có thể tận dụng cho các mục đích khác hoặc 

thu gom phế liệu. 

 Các loại cốt pha bằng gỗ được bán để làm nguyên liệu đốt. 

 Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng) thùng nhựa, dây nhựa… sẽ được tách 

riêng chứa trong 02 thùng chứa bằng nhựa loại 200L sau đó vận chuyển về chứa chung với 

rác thải có thể tái chế để bán cho các cơ sở tái chế. 
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 Chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ sử dụng cho phượng 

tiện vận chuyển, máy móc thi công; giẻ lau dính dầu. 

 Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại dự án. Khu vực bảo 

dưỡng sẽ được bố trí tạm và có hệ thống thu gom dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, duy 

tu thiết bị thi công cơ giới. 

 Dầu mỡ thải cũng như giẻ lau dính dầu mỡ phát sinh tại dự án không được phép đốt 

hoặc chôn lấp tại công trường, chúng sẽ được thu gom vào trong các thùng chứa theo quy 

định và được đặt tại vị trí thích hợp trong khuôn viên dự án. 

 Các loại vật liệu độc hại, hóa chất… cần thu gom vào các thùng kín. 

 Khu vực dự án trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ trang bị 02 thùng chứa dầu mỡ 

thải bằng nhựa có nắp đậy loại 200 lít và 01 thùng bằng nhựa chứa giẻ lau dính dầu mỡ có 

nắp đậy loại 100 lít. Khu vực lưu chứa sẽ được bố trí riêng và có mái che mưa và nắng. 

 Tuân thủ theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/1/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

 Tất cả các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được vận chuyển về nơi thu gom xử lý 

chất thải nguy hại quy định trong công trường và Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, 

xử lý. 

1.2.4.  Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

 Tiếng ồn  

Trong khi thi công các phương tiện máy móc gây tiếng ồn phải đặt ở cự ly hợp lý 

tránh ảnh hưởng nhiều tới các bộ phận làm việc khác ở trong khu vực. Các thiết bị máy 

móc cơ khí phải được bảo trì thường xuyên và đúng thời hạn. Đối với những khu vực gây 

tiếng ồn lớn, phải trang bị các màn chắn và vật cách âm. Mức ồn từ nguồn phát sinh đến 

khu vực ảnh hưởng (theo khoảng cách) được quy định như sau: 

 Khu trộn bêtông: mức độ tiếng ồn lớn nhất ở khoảng cách 15 m là 90 dBA. Mức độ 

tiếng ồn xa hơn có thể xác định bằng quy luật – cứ 6 dBA cho 2 lần khoảng cách. Nếu khu 

trộn bêtông hoạt động trong phần lớn thời gian trong ngày thì nên bố trí ít nhất là 150 m 

cách đối tượng bị ảnh hưởng. 

 Công tác đất: các loại máy móc như gầu xúc, máy kéo, máy ủi, xe tải… có thể gây 

ra tiếng ồn là 90 dBA ở khoảng cách 15 m. Nếu các máy đó hoạt động cùng lúc thì độ ồn 

tăng lên từ 95 – 98 dBA. 

Ngoài ra, còn cần thực hiện các biện pháp sau: 

 Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân khi cần thiết (tùy theo nội dung công 

việc cụ thể). 

 Bố trí thời gian thi công phải hợp lý. Các công việc có tiếng ồn cao không được thi 

công sau 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau. 

 Ngoài ra, tất cả các xe vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ được quan lý tốt khi di 

chuyển trong khu vực thành thị nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh và ảnh hưởng của tiếng 

ồn. 

 Không sử dụng máy ép cọc dạng búa trong quá trình thi công. 
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 Rung 

Để giảm thiểu mức độ tác động xấu của độ rung các biện pháp được đưa ra như sau:  

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

kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v... 

 Bố trí các máy móc, xe tải có độ rung lớn một cách hợp lý, không sử dụng các thiết 

bị lớn cùng lúc. 

1.2.5.  Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu các tác động khác 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

 Giảm thiểu tai nạn lao động 

Quy định các nội quy làm việc tại công trường bao gồm: ra, vào công trường; trang 

phục bảo hộ lao động; an toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ… 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 

khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, lán trại; nhắc nhở tại hiện trường… 

 Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi 

công đến mức tối đa nhằm rút ngắn thời gian thi công xây dựng nhà làm việc và nhà tập thể 

công nhân. 

 Phần tổ chức thi công xây dựng phải có các giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn 

lao động và vệ sinh môi trường. Cụ thể tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ 

án tổ chức thi công như các biện pháp thi công; vấn đề bố trí máy móc; biện pháp phòng 

ngừa tai nạn, bố trí các kho chứa nhiên liệu... 

 Có các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự 

thi công phải đảm bảo của các bộ phận công trình; bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di 

chuyển; bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở nhau... 

 Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy thi công phải được huấn 

luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, 

thao tác kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật;  

 Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

như quần áo, mũ, kính, giày. 

 Đảm bảo các quy định về chiếu sáng cho công nhân lao động thích ứng từng loại 

hình và tính chất công việc. 

 Các máy móc thiết bị thi công phải có lý lịch kèm theo và phải được kiểm tra, theo 

dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

 Các dụng cụ và thiết bị cũng như địa chỉ liên hệ cần thiết mỗi khi xảy ra sự cố cần 

được chỉ thị rõ ràng: 

+ Vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, dụng cụ rửa mắt, bình cấp oxi..... 

+ Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, cứu hỏa.... 

+ Biện pháp phòng cháy trên công trường xây dựng 

+ Tạo và duy trì lối thoát hiểm, điểm tập trung cho công nhân trên công trường. 

 Phòng ngừa sự cố cháy nổ, sét đánh 

Để ngăn ngừa khả năng cháy nổ trên công trường xây dựng cần phải: 

 Kịp thời thu gom và đưa ra nơi an toàn các vật liệu, rác rưởi dễ cháy được. 
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 Kịp thời loại thải hơi dầu, dung môi và các chất lỏng dễ cháy tạo ra khi tiến hành 

các công việc hoặc khi bảo quản chúng. 

 Không cho phép đốt lửa không đúng nơi quy định trên công trường. 

 Quy định nơi hút thuốc riêng, cũng như những chỗ sử dụng tia lửa (nấu bitum, 

matít, và các loại vật liệu khác....) 

 Để bảo vệ dòng điện khỏi quá tải nên dùng cầu chì an toàn và rơle tự ngắt. 

 Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ. Không để các vật liệu 

dễ cháy tại nơi dễ phát sinh tia lựa điện như khu vực hàn, không tập trung các nhiên liệu 

như xăng, dầu gần nơi dễ bắt lửa, khu vực có nhiệt độ cao. Phải có các biển báo tại nơi dễ 

cháy. 

 Các công việc có nguy cơ cháy nổ cao như hàn, cắt… cần phải được phân tích các 

yếu tố nguy hiểm, giấy phép làm việc, huấn luyện an toàn, giám sát trong quá trình thi 

công… Nhà thầu thi công phải có trang bị chữa cháy riêng cho các hạng mục công việc này. 

2. Đánh giá, dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động đối với nước thải  

 Nước mưa chảy tràn 

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hiện 

trạng quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh toàn khu vực dự án, hệ thống thu gom nước 

mưa của Công ty.  

Bản thân nước mưa được quy ước là nước sạch, không gây ô nhiễm môi trường, cho 

phép xả trực tiếp vào nguồn tiếp nhận mà không cần phải xử lý. Tuy nhiên, nước mưa chảy 

tràn nếu không có biện pháp thu gom sẽ chảy tràn qua đường giao thông, mặt bằng khu vực 

cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, nước mưa 

còn gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty. 

 Nước thải sinh hoạt 

Với lượng nước thải phát sinh tính bằng 100% lượng nước cấp đầu vào tương đương 

với 6,75 m3/ngày. 

Theo sách “Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải đô thị & công nghiệp (Lâm 

Minh Triết, Nguyễn Phước Dân – NXB ĐHQG TPHCM)” thì đặc trưng về nồng độ và tải 

lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

Bảng 4.16. Hệ số ô nhiễm trong nước thải 

Stt Thông số 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ trung bình 

chưa qua xử lý (mg/L) 

Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN Phú Mỹ II 

mở rộng 

1 pH - 6,8 5,5 -9 

2 TSS 70 – 145 280 100 

3 BOD5 45 – 54 178 50 
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4 Amoni 2,4 – 4,8 21 10 

5 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 100 10 

6 Coliforms - 105 – 109 5.000 

(Nguồn: Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải đô thị & công nghiệp - Lâm Minh 

Triết, Nguyễn Phước Dân - NXB ĐHQG TPHCM) 

Nhận xét: 

Qua bảng tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ở bảng 

trên cho thấy hầu hết các chỉ tiêu trong nước thải khi chưa được xử lý đều vượt so Giới hạn 

tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ II mở rộng. Các thành phần này nếu không được xử 

lý tốt có thể làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 4.17. Các tác động môi trường từ các chất ô nhiễm trong nước thải 

Stt Chất ô nhiễm Tác động môi trường 

01 
Tác hại của chất 

hữu cơ 

Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu 

hiện thông qua thông số BOD5. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao 

sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh 

sử dụng lượng oxy để phân hủy các chất hữu cơ. 

Lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác 

hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Ngoài ra, nồng độ 

oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước. 

02 
Tác hại của chất 

rắn lơ lửng 

Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến tài nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan 

do làm tăng độ đục nguồn nước và gây bồi lắng nguồn nước 

mặt tiếp nhận. Độ đục tăng sẽ cản trở ánh sáng mặt trời xuống 

bên dưới, các loài sinh vật phía dưới sẽ bị ảnh hưởng do thiếu 

ánh sáng. Đồng thời trong quá trình vận chuyển, sự lắng đọng 

của chúng sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống cống. 

03 
Các vi trùng, vi 

khuẩn gây bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 

bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả.  

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, năm 2022) 

2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động đối với môi trường không khí trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

 Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Phương tiện giao thông ra vào trong giai đoạn hoạt động của Dự án chủ yếu là xe gắn 

máy của công nhân viên, xe ô tô của khách, xe vận tải chở nguyên liệu và thành phẩm… 

Thành phần ô nhiễm từ các loại phương tiện này là Bụi, SO2, NO2, CO do quá trình đốt 

cháy nhiên liệu.  

Giả sử một ngày phương tiện vận chuyển của cán bộ công nhân ra vào nhà máy như 

sau: 



Giấy phép môi trường – Công ty TNHH Kingspan 

Công ty TNHH Kingspan  Trang 47 

+ 2 lượt xe ô tô/ngày;  

+ 18 lượt xe tải/ngày (chạy bằng dầu diesel, loại xe 15 tấn) để vận chuyển vật liệu sản 

xuất và sản phẩm ra thị trường tiêu thụ; 

+ 200 lượt xe gắn máy do cán bộ công nhân viên đến làm việc tại nhà máy. 

Hoạt động vận chuyển của các phương tiện sẽ phát sinh các loại khí thải vào môi trường 

không khí. Dựa vào hệ số ô nhiễm do USEPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ) và WHO 

(Tổ chức Y tế thế giới) thiết lập, có thể ước tính được tải lượng ô nhiễm do các phương tiện 

thi công cơ giới thải vào môi trường theo Bảng sau: 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường 

bộ tại TP. HCM” cho thấy lượng nguyên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe 

gắn máy 2, 3 bánh là 0,03 lít/km, cho các loại ô tô chạy xăng là 0,15 lít/km và các loại xe ô 

tô chạy dầu là 0,3 lít/km. 

Bảng 4.18.  Nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông 

Stt Loại xe 
Số lượt xe 

(lượt) 

Định mức nhiên liệu 

tiêu thụ (lít/km) 

Thể tích nhiên 

liệu tiêu hao (lít) 

01 Xe gắn máy 200 0,03  6,0  

02 Ô tô chạy xăng 4 0,15  0,6  

03 
Xe tải lớn động cơ 

diesel 15 tấn 
18 0,3 

 5,4  

Tổng cộng - - 12,0 

(Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution – WHO, 1993) 

Sử dụng các hệ số ô nhiễm trung bình theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới để tính 

toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông hoạt động trong 

khu vực. 

 

Bảng 4.19. Tải lượng ô nhiễm do phương tiện giao thông trong phạm vi 1km 

Khí 

thải 

Hệ số phát thải (g/km) (*) Tải lượng ô nhiễm (g/s) 

Xe máy Xe ôtô Xe tải 15 tấn Xe máy Xe ôtô Xe tải 15 tấn 
Tổng 

cộng 

Bụi - 0,05 0,9  -   0,0001   0,0204   0,02  

SO2 0,76S 0,97S 4,29 S  0,0010   0,0001   0,0049   0,01  

NOx 0,3 2,31 11,8  0,0076   0,0058   0,2676   0,28  

CO 20 6,99 6  0,5040   0,0176   0,1361   0,66  

VOC 3 1,05 2,6  0,0756   0,0026   0,0590   0,14  

(Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution – WHO, 1993) 

Ghi chú: 

- S: hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO = 0,05% (theo Petrolimex); 

-  Tải lượng (g/s) = số lượng xe × vận tốc (4,2x10-3 km/s) × hệ số ô nhiễm (g/km), 

Theo tính toán ở trên, lượng khí thải ở điều kiện nhiệt độ 200oC và hệ số không khí thừa 

là 0,79 kg/l được xác định khoảng 23,23m3kk/kg xăng dầu. 
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Thể tích khí thải của 200 lượt xe máy trên 1km đường là: 

23,23m3kk/kg × 6 lít × 0,79 kg/lít = 110,11 m3 

Thể tích khí thải của 4 lượt xe ô tô trên 1km đường là: 

23,23m3kk/kg × 0,6 lít × 0,79 kg/lít = 11,01 m3 

Lượng khí thải của 18 lượt xe tải trên 1km đường là: 

23,23m3kk/kg × 5,4 lít × 0,79 kg/lít = 99,10m3 

Tổng lượng khí thải ra của các phương tiện tham gia vận chuyển chạy trên 1km đường là: 

110,11 m3 + 11,01 m3 + 99,10 m3 = 220,22m3 

Dựa vào số liệu trên, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện vận 

chuyển thải ra môi trường như sau: 

Bảng 4.20.  Nồng độ các chất ô nhiễm do xe ô tô và xe máy thải ra 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ ô nhiễm của các phương 

tiện vận chuyển (mg/m3) 
QCVN 05:2013/BTNMT 

Bụi  0,09  0,3 

SO2  0,03  0,35 

NOx  1,28  0,2 

CO  2,99  30 

VOC  0,62  - 
 

(Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution – WHO, 1993) 

Nhận xét: Qua phân tích trên cho thấy, mức độ gia tăng ô nhiễm bụi và khí thải hoạt 

động giao thông ra vào dự án khá lớn, kết quả tính toán nồng độ NOx cao hơn so với quy 

chuẩn. Tuy nhiên ô nhiễm không khí do giao thông tại Nhà máy không đáng kể do địa bàn 

dự án rộng, các nguồn ô nhiễm lại phân tán. Chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản 

lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng do ô nhiễm không khí đến chất lượng 

môi trường tại khu vực dự án trong giai đoạn này. 

Nhìn chung tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận 

chuyển không lớn nên mức độ tác động không đáng kể. Ngoài ra số lượng xe ra vào dự án 

không cùng một lúc mà phân bố rải rác, vì vậy lượng khí thải ô nhiễm thực tế do phương 

tiện giao thông thấp hơn nhiều so với tính toán. Tuy vậy, Chủ Dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng do ô nhiễm không khí đến 

chất lượng môi trường tại khu vực hoạt động của Dự án. 

 Bụi từ quá trình cắt, nghiền mài, xén nguyên liệu: 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình sản xuất, bụi phát sinh công đoạn gia công nguyên 

liệu cuộn thép và tấm lõi tại máy: cắt, nghiền mài, xén. 

- Tải lượng và nồng độ: 

Quá trình gia công sẽ phát sinh bụi làm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trực tiếp 

tham gia công đoạn này. Thành phần ô nhiễm thường là bụi sắt, bụi mạt gỗ. Bụi kim loại có 

tỷ trọng lớn (d = 7 – 8) nên chỉ tồn tại xung quanh nguồn gây bụi (máy hàn, máy cắt) nhanh 

chóng sa lắng chứ không phát tán đi xa. Bụi mạt gỗ có kích thước khoảng 2 – 20 µm, nên 

rất dễ phân tán trong không khí và khó thu hồi. Lượng bụi phát sinh trong công đoạn gia 

công lần lượt là 0,005 kg/tấn nguyên liệu, lượng bụi phát sinh từ quá trình cắt tấm lót (chất 

liệu sợi xenluloza) là 0,5 kg/tấn nguyên liệu (theo tài liệu Assessment of Source of air, 
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water, and land pollution – A guide to rapid source inventory techniques and their use in 

formulating environmental control strategies, part 1 Rapid inventory techniques in 

Environmental pollution, World health organization, Geneva, 1993)  

Bảng 4.21. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất 

TT 
Loại nguyên 

liệu  

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Khối lượng 

tấn/h 

Hệ số Tải lượng bụi phát 

sinh (mg/h) 

1 Thép cuộn  14.400                5  0,005   27.272,73 

2 Tấm lót  6.600                3  0,5    1.250.000,00 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution, 1993) 

Có thể ước tính nồng độ của bụi ta dựa vào tổng lượng không khí cần dùng trong nhà 

xưởng, phương pháp tính toán như sau: 

Tg = X * V  (1) 

Trong đó: 

(1): Công thức tính theo TCVN 5687:2010 tiêu chuẩn Quốc Gia về thông gió – điều 

hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế, phụ lục H. 

Tg: Tổng lượng không khí cần dùng trong xưởng sản xuất (m3/h) 

X: Số lần thay đổi không khí trong 1 giờ. Đối với nhà xưởng sản xuất có thiết bị phát 

nhiệt độ (may, cơ khí,…) thì X = 40 – 60 lần/giờ; lựa chọn 50 lần/giờ. 

V: thể tích = S × H = 3.735,1 × 12 =  44.820 m3. Trong đó S diện tích của nhà khu vực 

cắt, vì các nguồn phát sinh bụi phân tán khu vực này. 

Bảng 4.22. Nồng độ ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án 

TT  Nguyên liệu Nồng độ (mg/m3) 

1 Tôn mạ kẽm 0,61 

2 Tấm lót 27,89 

QCVN 02/2019/BYT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 
8 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution, 1993) 

Từ những đánh giá và kết quả tham khảo được nêu trên cho thấy, nồng độ bụi tại khu vực 

sản xuất có giá trị vượt so với QCVN 02/2019/BYT.  

- Tác động: Bụi toàn phần là bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực làm việc; bụi này theo 

đường hô hấp vào tận phế nang phổi tới trên 80% đọng lại ở đây, gây các bệnh bụi phổi. Bụi 

có kích thước >5 µm vào tới gốc phế quản, rồi được đào thải ra ngoài, bụi  >10µm đọng lại 

ở mũi. Bụi = 0,1µm gọi là sương mù, bụi < 0,1µm gọi là khói thì theo đường thở ra ngoài. 

Bụi từ quá trình sản xuất có kích thước >10µm đọng lại ở mũi sẽ gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân viên làm việc trực tiếp tại đây và có thể gây các loại bệnh về đường hô 

hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm khí quản,…, các bệnh ngoài da (dị ứng, nhiễm trùng 

da, khô da, viêm da,…) và các bệnh về mắt (viêm, kích thích màng tiếp hợp,…). Khi tiếp 

xúc với bụi thường xuyên, cơn thể sẽ phản ứng bảo vệ bằng cách hắt hơi, sổ mũi. Sau đó, 

tùy mức độ hít phải, vùng mũi – họng sẽ bị viêm nhiễm. Đây là những vùng cơ thể nhạy 

cảm, nơi tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu. Người thường xuyên tiếp xúc với bụi 

có thể mắc bệnh viêm mũi trong thời gian xây dựng. Tại các công đoạn trên bụi sẽ phát tán 

ra môi trường, nếu không có biện pháp thu gom, xử lý các thành phần ô nhiễm này thì sẽ 
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gây ra ảnh hưởng đến môi trường lao động đặc biệt là công nhân trong nhà xưởng và khu 

vực bên ngoài. 

 Hơi dung môi từ hoạt động sản xuất: 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình tra chất kết dính giúp gắn kết hai mặt thép cuộn và 

tấm lõi với nhau. 

- Tải lượng và nồng độ: 

Tra chất kết dính sẽ phát sinh hơi dung môi làm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trực 

tiếp tham gia công đoạn này. Thành phần ô nhiễm thường là hơi dung môi (Vocs) cụ thể 

Toluen. Lượng dung môi phát sinh trong công đoạn tra chất kết dính là 4,23 kg/tấn nguyên 

liệu (theo tài liệu Assessment of Source of air, water, and land pollution – A guide to rapid 

source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies, 

part 1 Rapid inventory techniques in Environmental pollution, World health organization, 

Geneva, 1993). 

Bảng 4.23. Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh từ hoạt động sản xuất 

TT 

Loại 

nguyên 

liệu  

Khối 

lượng 
(tấn/năm) 

Khối 

lượng 

(tấn/h) 

Hệ 

số 

(kg/t

ấn) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh (mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT  

(mg/m3) 

1 Toluen 3 0,001 4,23 5.287,500 4,47 100 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution, 1993) 

Ghi chú: 

QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Có thể ước tính nồng độ của hơi dung môi ta dựa vào tổng lượng không khí cần dùng 

trong nhà xưởng, phương pháp tính toán như sau: 

Tg = X * V  (1) 

Trong đó: 

(1): Công thức tính theo TCVN 5687:2010 tiêu chuẩn Quốc Gia về thông gió – điều 

hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế, phụ lục H. 

Tg: Tổng lượng không khí cần dùng trong xưởng sản xuất (m3/h) 

X: Số lần thay đổi không khí trong 1 giờ. Đối với nhà xưởng sản xuất có thiết bị phát 

nhiệt độ (may, cơ khí,…) thì X = 40 – 60 lần/giờ; lựa chọn 50 lần/giờ. 

V: thể tích = S × H = 100 × 12 =  1.200 m3. Trong đó S diện tích của khu vực bôi chất 

kết đính, vì các nguồn phát sinh hơi dung môi phân tán khu vực này. 

Từ những đánh giá và kết quả tham khảo được nêu trên cho thấy, nồng độ hơi dung môi 

tại khu vực sản xuất có giá trị dưới với QCVN 03:2019/BYT. Tuy nhiên, quá trình sản xuất 

liên tục sẽ tích tụ ảnh hưởng không khí trong xưởng làm việc, để giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu ở mục 4.2.2.  

- Tác động: Hơi dung môi (Toluen) là một hợp chất hyđrocacbon thơm. Đây là một chất 

lỏng trong suốt, có mùi thơm nhẹ, không tan trong cồn, Ether, Acetone và hầu hết các dung 

môi hữu cơ khác, tan ít trong nước. Tiếp xúc với mắt và da sẽ gây nên tình trạng kích ứng. 

Nếu trong thời gian dài có thể gây nghiêm trọng. Khi hít phải Toluen thì có thể gây đau đầu, 

ngủ gật, vô thức, ảnh hưởng đến trung tâm thần kinh, hỏng não và có thể gây chết. Khi nuốt 
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phải cực kỳ nguy hiểm có thể gây chết. Ngoài ra, Toluen là chất lỏng dễ cháy có thể bay hơi 

và tạo thành hỗn hợp nổ. Ngưỡng mùi thay đổi từ 0,5 – 100 mg / m3 (130 ppb – 26 ppm) tùy 

theo nguồn. Mức độ này so với các dung môi khác là rất thấp. Trong số nhiều tác dụng phụ 

khác đối với sức khỏe có thể gây ra do tiếp xúc với toluen, một trong những tác động 

nghiêm trọng nhất là độc tính trên tai. 

 Mùi phát sinh từ quá trình lưu chứa chất thải: 

Mùi sinh ra do sự phân hủy chất hữu cơ trong rác thải của các vi sinh vật. Các khí sinh 

mùi bao gồm Mercaptan, hơi hydrocarbon, CO, NOx… do đó nếu không được thu gom, 

quản lý tốt sẽ tạo mùi rất khó chịu gây ô nhiễm môi trường không khí và đặc biệt là nơi tập 

trung các vật chủ trung gian truyền bệnh cho người như ruồi, muỗi, kiến, gián, chuột… Đây 

là mối hiểm họa lớn cho sức khỏe con người đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

Do vậy mà trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp quản lý cũng như kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa các tác động này. 

2.1.3.  Đánh giá, dự báo tác động đối với chất thải rắn trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành 

 Rác thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ nhà vệ sinh, khu vực ăn uống, nghỉ ngơi và văn phòng. 

Khối lượng: chất thải rắn sinh hoạt ước tính trên số lượng cán bộ, công nhân viên làm 

việc vào năm hoạt động ổn định của dự án với mức thải tính trung bình khoảng 0,9 

kg/người-ngày (dự án nằm ở thị xã Phú Mỹ thuộc đô thị loại III, theo QCVN 01:2021/BXD, 

lượng chất thải rắn phát sinh tại đô thị loại III trong 1 ngày là 0,9 kg/người). 

Với số lượng công nhân viên làm việc tại Dự án là 100 người, lượng chất thải sinh hoạt 

phát sinh tối đa được tính là:  

0,9 kg/người/ngày * 100 người = 90 kg/ngày 

Trong thành phần rác thải sinh hoạt, thông thường hàm lượng hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn. 

Các loại rác hữu cơ dễ phân huỷ gây hôi thối, phát triển vi khuẩn làm ô nhiễm môi trường 

không khí, nước, đất, làm mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng tới đời sống mọi người. 

Khu tập trung rác hữu cơ là nơi thu hút, phát sinh và phát triển chuột, ruồi, muỗi, gián và 

các loại vi trùng gây nhiều chứng bệnh truyền nhiễm cho con người, vật nuôi và lây lan gây 

thiệt hại lớn. Tuy nhiên, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là không lớn nên 

tác động không đáng kể. 

 Rác thải rắn công nghiệp thông thường 

Nguồn phát sinh: hoạt động cắt, xén nguyên vật liệu. 

Khối lượng: theo bảng cân bằng chất thải tính trung bình khoảng 1.020,0 tấn/năm. 

Trong thành phần rác thải rắn công nghiệp thông thường gồm: vụn tôn, vụn lõi. Toàn bộ 

lượng chất thải này không thu gom và lưu trữ sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực dự án, 

tích tụ lâu ngày sẽ gây ô nhiễm khu vực xung quanh. Hầu hết các loại chất thải phát sinh từ 

quá trình sản xuất đều có thể tái chế tái sử dụng vào các mục đích khác nhau, do đó, Công ty 

sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu cụ thể đối với từng loại được trình bày trong mục sau. 

 Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy 

hại: phát sinh trong quá trình vệ sinh công nghiệp, sửa chữa máy móc. 

Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác: phát sinh trong quá trình bảo trì, sửa 
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chữa máy móc. Tham khảo nhà máy sản xuất panel có công suất tương tự của Công ty 

TNHH Cách âm Cách nhiệt Phương Nam, địa chỉ tại  Lô B5-9, đường D4, KCN Tân Phú 

Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, danh mục chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

từ hoạt động của dự án như sau: 

Bảng 4.24. Danh mục chất thải nguy hại dự kiến phát sinh trong quá trình hoạt động 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng trung 

bình (kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt, hóa chất Rắn 230 18 02 01 

2 Dầu nhớt thải Lỏng 150 17 02 04 

3 Bao bì mềm thải Rắn 150 18 01 01 

4 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

bao gồm cả bình chứa áp suất bảo 

đảm rỗng hoàn toàn 

Rắn 

140 

18 01 02 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 150 18 01 03 

6 
Bao bì cứng thải bằng các vật liệu 

khác 
Rắn 

150 
18 01 04 

7 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Rắn 

130 
08 02 04 

Tổng  1.100  

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, năm 2022) 

Nhận xét: 

Chất thải nguy hại nếu không quản lý tốt sẽ dễ gây các sự cố về cháy nổ, ngộ độc, ăn 

mòn, lây nhiễm gây nguy hại cho con người và môi trường đất, nước, không khí. Chất thải 

nguy hại có chứa chất độc cho môi trường và con người như vậy nhất định cần được quản lý 

một cách có hệ thống và được xử lý an toàn để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng không 

mong muốn cho môi trường và con người. Do đó, để giảm thiểu tác động từ chất thải nguy 

hại, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu cụ thể như được trình bày trong mục sau. 

2.1.4.  Đánh giá, dự báo tác động đối với tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành  

 Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh do hoạt động máy móc thiết bị, theo thực tế giám sát tiếng ồn tại 

khu vực sản xuất đối với các ngành nghề tương tự cho thấy tiếng ồn vào khoảng 65-72  

dBA. Tiếng ồn tác động thời gian dài, liên tục trong quá trình làm việc cũng gây khó chịu 

cho công nhân viên và ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Ngoài ra, còn một nguồn ồn cũng cần được quan tâm nữa đó là ồn phát sinh do hoạt 

động của xe ra vào, xe máy được đánh giá là cao trong thời điểm khởi động máy, độ ồn có 

thể đạt đến 90dBA. Tiếng ồn cao sẽ gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sức khoẻ con người. Tuy 

nhiên nguồn ồn này không có tính chất liên tục chỉ xảy ra khi khởi động động cơ do đó 

nguồn ồn này cũng được đánh giá là không đáng kể nhưng cũng cần có biện pháp để hạn 

chế tối đa việc phát sinh nguồn ồn này. 
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2.1.5. Đánh giá, dự báo tác động đối với các nguồn khác trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

 Đánh giá, dự báo tác động đối từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện 

trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp 

- Tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý 

nước thải hiện hữu của khu công nghiệp:  

Nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Nước thải 

sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, ngoài ra còn có cả các thành 

phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. 

Nước thải sinh hoạt có nồng độ chất hữu cơ cao, khi tích tụ lâu ngày nếu không được 

tập trung xử lý đúng cách, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy thành CO2, N2, H2O, CH4, 

NH3,… gây mùi hôi thối, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Các chất sinh dưỡng như N, P có 

nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa cho 

nguồn tiếp nhận. 

Nước thải sinh hoạt và chất bài tiết là nguồn chứa nhiều loại virus, vi khuẩn, giun sán 

gây bệnh cho con người. Do đó, khi nước thải sinh hoạt thấm vào đất là nguồn ô nhiễm cho 

môi trường đất và nước ngầm của khu vực. 

Đặc trưng của nước thải nhà ăn chứa nhiều chất hữu cơ, các chất rắn lơ lửng, chất dinh 

dưỡng, dầu mỡ và vi sinh… Đây là những chất dễ phân hủy gây ra mùi hôi thối, nếu trực 

tiếp thải ra hệ thống thoát nước thải chung của KCN Phú Mỹ II mà không qua công đoạn xử 

lý đạt tiêu chuẩn quy định, sẽ gây ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến các doanh nghiệp giáp 

ranh dự án, đồng thời tăng tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thải đối với hệ thống nước 

thải tập trung của KCN Phú Mỹ II. Tuy nhiên, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động dự án 

khoảng 6,75 m3/ngày. Lượng nước này khá ít nên tác động từ việc phát sinh nước thải của 

dự án đến trạm xử lý nước thải của KCN không đáng kể. 

- Khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện hữu của khu công 

nghiệp đối với khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của dự án đầu tư 

KCN Phú Mỹ II mở rộng đi vào hoạt động từ năm 2008, hiện nay đã đi vào giai đoạn 

ổn định, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, các Công ty hoạt động trong KCN ổn định, luôn 

tuân thủ theo các quy định của pháp luật và được sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý về 

việc xử lý chất thải, khí thải và nước thải nên các tác động tiêu cực, các rủi ro gây tác động 

đến môi trường trong và xung quanh KCN được hạn chế tối đa.  

KCN đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1) với công suất là 

4.000 m3/ngày. Nước thải sản xuất sẽ được xử lý sơ bộ trong từng nhà máy của KCN đạt 

điều kiện đấu nối trước khi theo cống thoát nước thải dẫn về nhà máy xử lý tập trung của 

KCN. Hiện, trạm xử lý nước thải của KCN xử lý khoảng 40-60% công suất xử lý của trạm. 

Lượng nước thải phát sinh từ dự án khá ít khoảng 6,75 m3/ngày. Bên cạnh đó, nước thải 

phát sinh từ dự án sẽ được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi xin đấu 

nối vào trạm xử lý tập trung của khu. Do đó, công trình xử lý nước thải hiện hữu của KCN 

có khả năng tiếp nhận, xử lý đối với khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động 

của dự án đầu tư.     

 Sự cố hóa chất  

Các hóa chất sử dụng trong các công đoạn sản xuất của nhà máy, trong quá trình vận 

hành trạm xử lý nước thải và lưu chứa tại dự án ở dạng lỏng có thể xảy ra sự cố tràn đổ hoặc 

rò rỉ hoá chất. Các nguyên nhân gây tràn đổ, rò rỉ hóa chất do các nguyên nhân sau: 
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- Rủi ro, sự cố hoá chất trong quá trình vận chuyển: Tuỳ trường hợp cụ thể, ta đánh 

giá mức độ nặng, nhẹ khi xảy ra các sự cố tại các công đoạn có thể là: 

+ Mức độ nhẹ: Phát sinh trong quá trình xếp dỡ, đóng gói bao bì hoá chất; thường là 

sự rò rỉ do bao gói không kín, do thao tác đóng gói, xếp dỡ không đúng kỹ thuật. Trong 

trường hợp này khối lượng phát tán ra môi trường nhỏ, mức độ ảnh hưởng nhỏ dễ xử lý. 

+ Mức độ nặng: Phát sinh trong quá trình phương tiện chuyên chở lưu thông trên 

đường gặp tai nạn, mức độ có thể phát tán ở khối lượng lớn.. 

+ Các tình huống tràn đổ như sau: Hoá chất ở đây lưu chứa có thể thấm ra xung quanh 

khu vực nền kho chứa gây ăn mòn vật liệu, tác dụng với nhau có thể gây cháy, nổ, đặc biệt 

khi tiếp xúc trực tiếp với lửa, tia lửa điện, chập điện. 

+ Phạm vi và mức độ tác động: Khu vực vận chuyển gây nguy hiểm, hơi, mùi, hoá 

chất gây hại cho người trực tiếp tiếp xúc do độc tính cao như các loại a xít, kiềm.  

- Rủi ro, sự cố hoá chất trong quá trình lưu giữ, sử dụng và thải bỏ 

+ Tràn đổ, rò rỉ hoá chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hoá chất bị rách thủng trong quá 

trình vận chuyển, do vật nhọn làm rách thủng. Thùng chứa, phuy can có thể bị nứt bể do va 

chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hoá chất không phù hợp 

(ăn mòn, phá huỷ …) với chất liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá 

cao gây nứt vật chứa. 

+ Các tình huống tràn đổ như sau: Hoá chất ở đây lưu chứa có thể thấm ra xung quanh 

khu vực nền kho chứa gây ăn mòn vật liệu, tác dụng với nhau có thể gây cháy, nổ, đặc biệt 

khi tiếp xúc trực tiếp với lửa, tia lửa điện, chập điện. 

+ Phạm vi và mức độ tác động: Trong và khu vực xung quanh kho chứa hàng nguy 

hiểm, hơi, mùi, hoá chất gây hại cho người trực tiếp tiếp xúc do độc tính cao như các loại a 

xít, kiềm.  

+ Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng (dầu, nhớt…), dạng khí (dung môi, hóa 

chất) sẽ gây độc cho công nhân lao động, gây cháy nổ… và tác động nghiêm trọng đến môi 

trường của nhà máy và vùng xung quanh. 

Các tính chất cơ bản của các loại hóa chất sử dụng tại dự án như sau: 

Tính bay hơi cao, thoát ra môi trường trong phòng kín với nồng độ cao có thể gây ngạt 

thở cho người trong phòng. 

Có tính kích ứng khi tiếp xúc với da, gây bỏng, rác và các phản ứng trực tiếp và tổn 

thương đến da. 

Gây cháy nếu tiếp xúc với tia lửa, chập điện…. Các hóa chất này không thể dập tắt 

cháy bằng nước thông thường vì vậy phải có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp, 

không để hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Khi xảy ra các sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất cần có những biệt pháp xử lý hiệu quả và 

phù hợp, không để ảnh hưởng đến môi trường và đặc biệt là con người. 

 Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động trong giai đoạn vận hành có thể xảy ra do các nguyên nhân sau : 

- Sự cố té ngã khi bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm ; 

- Không trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân ; 

- Công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động ; 

- Không đào tạo, huấn luyện an toàn lao động cho công nhân ; 
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Xác xuất xảy ra sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao 

động của người công nhân. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính 

mạng cho người lao động. 

 Tác động đến kinh tế - xã hội 

Lượng công nhân viên phục vụ cho dự án trong giai đoạn hoạt động ổn định tương đối 

thấp do đó tác động đến kinh tế, xã hội của khu vực là không đáng kể. Tuy nhiên, Công ty 

cũng cần phải có giải pháp giải quyết vấn đề chỗ ở cho công nhân nhằm tránh những tác 

động có thể xảy ra như tình trạng công nhân không có nhà ở cư trú không theo quy định, 

xảy ra các tệ nạn xã hội… 

- Các tác động tích cực:  

Dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của khu vực, tạo công ăn việc làm 

cho người dân địa phương. Dự án tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, chưa 

kể các khoản thu thuế xuất nhập khẩu hàng hoá, thiết bị. 

- Các tác động tiêu cực: 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng KT-XH, thì dự án sẽ gây ra một số ảnh hưởng tiêu 

cực như: làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, gia tăng dân số cơ học trong khu vực dự án.  

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây tác động đến tình hình giao thông trong khu vực 

như: gây tắc nghẽn hệ thống giao thông, làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao 

thông tại khu vực dự án. Với những tác động này sẽ dẫn tới những tác động kéo theo như 

gia tăng tình hình tai nạn giao thông, gia tăng lượng khói bụi cho khu vực do hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển. 

Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển tập trung và hoạt động gia tăng lượng khói bụi, 

tiếng ồn ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân trong khu vực xung quanh. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1.  Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động của nước                                                                                                                                        

thải trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Dự án sẽ xây dựng 02 loại tuyến ống thu gom nước riêng biệt, cụ thể: Tuyến thu gom 

nước mưa và tuyến thu gom nước thải sinh hoạt. 

 Giảm thiểu các tác động đến môi trường do nước mưa chảy tràn 

Thông thường, nước mưa được xem là sạch nên có thể cho qua song chắn rác và các 

hố ga thu nước mưa để lắng cát đất (các hố ga này sẽ được định kỳ nạo vét). Bên cạnh đó để 

đảm bảo nước mưa không bị ô nhiễm và giảm thiểu các tác động do nước mưa gây ra, chủ 

đầu tư cũng cần thực hiện công tác sau: 

 Tính toán thiết kế, thi công các tuyến cống và hố ga tiêu thoát nước mưa đảm bảo 

kỹ thuật và phù hợp với địa hình của dự án, cụ thể tại dự án, chủ đầu tư sẽ xây dựng các 

tuyến cống BTCT có đường kính cống 200mm, độ dốc 0,5% để tiêu thoát lượng nước mưa 

phát sinh trên khu vực dự án. 

 Thường xuyên nạo vét cặn, khơi thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu thoát 

một cách triệt để không ứ đọng lâu ngày tạo điều kiện cho các sinh vật có hại phát triển như: 

vi khuẩn, muỗi... 

 Không cho nước mưa chảy tràn qua khu vực lưu trữ chất thải hay chảy vào hệ thống 

thu gom nước thải. 
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 Giảm thiểu các tác động đến môi trường do nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ các lavabo, bồn rửa sẽ cùng với nước thải từ nhà cầu, âu tiểu sau khi xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải nội bộ của nhà máy 

công suất 10m3/ngày, sau khi xử lý đạt yêu cầu đấu nối sẽ đấu nối về cống thoát nước thải 

chung của KCN Phú Mỹ II mở rộng sau đó gom về HTXL nước thải tập trung của KCN 

trước khi thải ra môi trường.  

a. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: 

- Bể tự hoại 3 ngăn sẽ thực hiện đồng thời 2 chức năng: lắng cặn và xử lý sinh học chất 

hữu cơ. Trong khoảng thời gian chứa từ 6 – 8 tháng, cặn tươi sẽ bị phân hủy sinh học trong 

điều kiện kỵ khí sinh gas và các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý đạt khoảng 60 - 70%. 

Bùn sau bể tự hoại sẽ được thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định 

định kỳ 6 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn thiết kế bể tự hoại: Không được thấm vào đất và nước ngầm; 

Tính toán bể tự hoại 3 ngăn: 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Công ty là: 11,3 m3/ngày. 

Thể tích bể tự hoại 03 ngăn được tính theo công thức sau:  W = Wn + Wb 

Trong đó: 

+ Wn: thể tích nước thải vào bể tự hoại trong 1 ngày là 11,3 m3/ngày, tính 60% tổng 

lượng nước thải sinh hoạt. 

+ Wb: thể tích phần bùn Wb = [a* N * t *(100-P1)* 0,7 * 1,2 ]/1.000*(100- P2) 

Trong đó: 

 a : Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, thường 0,4 ÷0,5 l/ ngày.đêm, chọn a=0,5 l/ 

ngày.đêm. 

 N : Số công nhân viên của nhà máy 

 t : Thời gian tích luỹ cặn trong bể tự hoại, t=90÷180 ngày (chọn t = 180 ngày) 

 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy 

 1,2 : Hệ số tính đến 20% cặn được trữ trong bể đã bị phân hủy. 

  P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1=95% 

  P2 : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2= 90% 

=> Wb =[0,5*100*180*(100-95)*0,7*1,2]/[1.000*(100-90)] ≈ 3,78m3 

=> Thể tích tổng cộng cần thiết xây dựng bể tự hoại tại nhà máy: 

W = Wn + Wb = 11,3 + 3,78 = 15 m3 

Thoát ra ngoài 

 

 

Ngăn chứa nước Ngăn lắng Ngăn lọc 

 

Nước thải 

sinh hoạt 

 

Hố gas  
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Hầm tự hoại 3 ngăn cần xây dựng bao gồm 01 bể thể tích 5,4 m3/bể (L x B x H = 3,9m 

x 1,0m x 1,4m). Dự án có 03 bể tự hoại có tổng thể tích là 20m3/bể (gồm 2 bể 5m3 và 01 bể 

10m3). 

Quy trình trạm xử lý nước thải tập trung tại dự án, công suất 10m3/ngày: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải, công suất 10 m3/ngày 

Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải (NT) từ các hầm tự hoại 3 ngăn, từ các lavabo được đưa qua song chắn rác có 

nhiệm vụ loại bỏ các chất hữu cơ có kích thước lớn, như bao ny lông, vải vụn… nhằm tránh 

gây hư hại bơm hoặc tắc nghẽn các công trình phía sau. Nước thải nhà bếp được đưa qua bể 

tách dầu (phần dầu dư) theo hệ thống thoát nước riêng.  

Đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN 

Bể chứa bùn 

Giao cho đơn vị  

có chức năng xử lý 

Bơm 

bùn 

      Hóa chất  

Khuấy 

chìm 

   Sục khí  
Bể xử lý sinh học  

hiếu khí  

Bể lọc 

Sục 

khí  

Châm dinh 

dưỡng  

Bể Anoxic 

Bể lắng sinh học 

Bể điều hòa 

Bộ lược  rác 

Bể gom 

Nước thải từ lavabo Nước thải nhà vệ 

sinh 

Bể tự hoại 

Bể chứa sau xử lý 
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Bể gom: Chứa nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải.   

Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải để phù hợp với các 

công trình xử lý phía sau. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống sục khí để tránh hiện tượng 

lắng cặn và gây mùi hôi. 

Bể xử lý sinh học Anoxic: Nước thải sau khi được điều hòa về nồng độ và lưu lương sẽ 

được dẫn vào bể anoxic. Tại đây quá trình xử lý sinh học thiếu khí được thực hiện. Bể này 

chủ yếu giúp loại bỏ các thông số ô nhiễm như nitơ, photpho. 

Bể xử lý sinh học hiếu khí dính bám: Tại bể này nước thải được xử lý nhờ quá trình 

phân hủy sinh học của hệ vi sinh vật sinh trưởng bám dính và một phần nhỏ các vi sinh vật 

sinh trưởng lơ lửng. Tại đây, quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải và sục khí 

liên tục theo phương trình sau:  

 

  

NH4
+  + O2                                   NO2

-   +  4 H+ 

NO2
-   + ½ O2                               NO3

- 

Quá trình phân hủy hiệu quả nhất khi tạo được môi trường tối ưu cho vi sinh vật  

hoạt động. Chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ được tính toán sơ bộ BOD:N:P = 

100:5:1, nhiệt độ nước thải từ 25 – 30oC, pH 6,5 – 8,5. Oxy hòa tan (DO) trong bể hiếu khí 

từ 4 – 5 mg/l tạo điều kiện môi trường tối ưu cho VSV.   

Nước sau bể này sẽ được tuần hoàn lại bể anoxic (40 -60%), phần còn lại sẽ chảy sang 

bể lắng sinh học. 

Bể lắng: Nước thải từ bể sinh học hiếu khí dính bám sẽ tự chảy sang bể lắng. Bùn hoạt 

tính giữ lại ở bể lắng có độ ẩm cao (98 – 99%). Bùn lắng được dẫn qua bể chứa bùn một 

thời gian nhất định sẽ giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Bể lọc: Nước thải từ bể lắng sẽ được đưa vào bể lọc, để lọc cặn còn sót lại có trong nước 

thải, nước thải sẽ sạch hơn. 

Bể chứa bùn: Lượng bùn dư trong bể xử lý sinh học sẽ được bơm vào bể chứa bùn. Bùn 

sau khi được bơm vào đầy bể và với thời gian lưu thích hợp sẽ được chuyển cho đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Phú II mở rộng và sẽ được 

đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN. 

Bảng 4.25. Thông số thiết kế trạm xử lý nước thải 

STT Tên bể Kích thước Chất liệu 

1  Bể gom  1,0x1,0x2,38 Bê tông cốt thép 

2  Bể điều hòa 1,3x1,0x2,52 Bê tông cốt thép 

3  Bể thiếu khí 1,2x0,7x2,52 Bê tông cốt thép 

4  Bể hiếu khí 2,0x1,2x2,52 Bê tông cốt thép 

5  Bể lắng 1,0x1,2x2,52 Bê tông cốt thép 

6  Bể lọc 1,0x0,8x2,52 Bê tông cốt thép 

7  Bể gom 1,0x0,7x2,52 Bê tông cốt thép 

8  Bể chứa bùn 1,0x0,7x2,52 Bê tông cốt thép 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

 

Chất hữu cơ  +  O2                             CO2  +  H2O + Năng lượng 
Vi sinh vật 

hiếu khí 
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Bảng 4.26. Hiệu quả trạm xử lý nước thải của dự án 

Chỉ tiêu 
 

 

  

Công trình 

TSS (mg/l) BOD5 (mg/l) P (mg/l) N (mg/l) Coliform (mg/l) 

Hiệu 

quả 

xử lý 

% 

Nồng 

độ sau  

khi qua 

công 

trình 

Hiệu 

quả 

xử lý 

% 

Nồng 

độ sau  

khi qua 

công 

trình 

Hiệu 

quả 

xử lý 

% 

Nồng 

độ sau  

khi qua 

công 

trình 

Hiệu 

quả 

xử lý 

% 

Nồng 

độ sau  

khi qua 

công 

trình 

Hiệu 

quả 

xử lý 

% 

Nồng 

độ sau  

khi qua 

công 

trình 

1 Bể tự hoại 160 200 20 80 10.000 

2 

Giỏ lược 

rác 10 144 4 192 4 19,2 4 76,8 0 10.000 

3 Bể điều hòa 4 138,24 0 192 0 19,2 0 76,8 0 10.000 

4 Bể thiếu khí 0 138,24 10 172,8 80 3,84 80 15,36 0 10.000 

5 Bể hiếu khí 0 138,24 80 34,56 0 3,84 0 15,36 0 10.000 

6 Bể lọc 0 69,12 0 34,56 0 3,84 0 15,36 99 100 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN Phú Mỹ 

II mở rộng 

100 50 6 40 5.000 

 (Nguồn: Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXB Xây Dựng, 2009) 

Nhận xét: Căn cứ vào bảng trên về nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau 

bể tự hoại và các bể xử lý thì nồng độ các chất ô nhiễm sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN Phú Mỹ II. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của KCN Phú Mỹ II mở rộng: 

Nước thải của Dự án sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ 

II mở rộng, sau đó cho thoát ra cống thoát nước thải của KCN rồi dẫn về nhà máy xử lý 

nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường.  

Hiện nay, KCN Phú Mỹ II mở rộng đang tiếp nhận và xử lý nước thải với công suất 

4.000 m3/ngày. Dự án của Công ty TNHH Kingspan hoạt động với lưu lượng nước thải phát 

sinh không lớn. Do đó KCN Phú Mỹ II mở rộng đảm bảo đáp ứng việc tiếp nhận chất thải 

phát sinh từ hoạt động của dự án.  

2.2.2.  Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động của bụi, khí 

thải trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

 Giảm thiểu ô nhiễm do phương tiện giao thông 

Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc vào tính chất 

của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của các phương tiện. Nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hoạt động giao thông, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp sau:  

 Thường xuyên phun nước nơi để xe, sàn và sân bãi nhất là vào mùa nắng để tránh 

bụi theo gió phát tán đi xa; 

 Thường xuyên quét dọn khu vực xe ra vào; 

 Quy hoạch bãi giữ xe hoàn chỉnh và lối giao thông ra vào hợp lý nhằm tránh tình 

trạng ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm,trong dự án có khu vực tập kết xe trong lúc 

chờ xuất nhập hàng, hướng xe ra vào có thiết kế mũi tên chỉ đường ra vào dự án tránh tình 

trạng tách nghẽn giao thông; 
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 Các phương tiện vận chuyển tuyệt đối không được nổ máy trong khi chờ bốc xếp 

sản phầm nhằm giảm thiểu việc phát sinh khí thải; 

 Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông. Đảm 

bảo an toàn, thời gian lưu thông, không bóp còi nơi cần yên tĩnh; 

 Bố trí cây xanh để tạo cảnh quan thẩm mỹ cũng như giảm thiểu ô nhiễm không khí, 

tiếng ồn. 

 Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình bốc xếp hàng hóa 

Công ty còn thực hiện các biện pháp quản lý như sau: 

 Trồng cây xanh, thảm cỏ theo đúng quy hoạch và tạo diện tích đất trống để cải thiện 

môi trường không khí trong khu vực; 

 Khu vực đường nội bộ sẽ thường xuyên được làm vệ sinh và phun nước tưới ẩm 

vừa làm giảm bụi, vừa làm giảm bức xạ nhiệt từ mặt đường; 

 Thường xuyên vệ sinh bằng máy hút bụi trong xưởng sản xuất 2 lần/ngày; 

 Trang bị khẩu trang cho lao động làm việc tại nơi phát sinh bụi; 

 Định kỳ khám sức khoẻ cho người lao động 1 lần/năm; 

 Các khu đất trống, nhà vệ sinh công cộng sẽ luôn được dọn dẹp, phun thuốc diệt 

muỗi, khử mùi; 

 Rác sẽ được chứa trong các thùng chứa rác có nắp đậy, tránh cho ruồi muỗi phát 

triển và mùi hôi thoát ra gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh; 

 Toàn bộ lượng rác thải phát sinh được chủ đầu tư ký hợp đồng với đội thu gom rác 

của KCN, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo 

quy hoạch. 

 Giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, nghiền mài, xén nguyên liệu 

Tác động bụi lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe công nhân. Chủ dự án sẽ 

tiến hành các biện pháp để giảm thiểu tác động như sau: 

 Nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, đảm bảo thoát khí tốt. 

 Sàn nhà xưởng được hút bụi thường xuyên để không phát sinh bụi gây tác động xấu 

đến sản phẩm. 

 Công nhân sản xuất trực tiếp được trang bị khẩu trang bảo hộ lao động. 

 Toàn bộ nhà xưởng được thiết kế thông thoáng nhờ các quạt cưỡng bức. 

 Định kỳ khám sức khỏe cho công nhân làm việc tại dự án. 

 Luân chuyển công việc 6 tháng/lần để tránh bệnh nghề nghiệp. 

 Lắp đặt hệ thống thu gom bụi tại các khu vực phát sinh bụi cụ thể tại khu vực cắt, 

nghiền mài, xén nguyên liệu. 
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Quy trình thu gom và xử  lý bụi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình xử lý bụi 

Thuyết minh quy trình: 

Dòng không khí được đưa vào thiết bị lọc túi vải để xử lý. Không khí lẫn bụi được vận 

chuyển từ các chụp hút qua đường ống dẫn tới thiết bị lọc bụi túi vải. Các hạt bụi có kích 

thước lớn hơn khe vải lọc sẽ bụi giữ lại trên bề mặt của tấm dải theo nguyên lý rây, các hạt 

bụi nhỏ hơn cũng chịu tác động của lực hút tĩnh điện, lực hấp dẫn do va chạm sinh ra và 

dính vào bề mặt tấm vải lọc. Lớp bụi nhỏ này dần dày lên tạo thành một lớp màng trợ lọc 

ngăn cản những bụi mịn và nhỏ nhất. Thiết bị có cấu tạo của bộ lọc bằng túi vải. Các túi vải 

được căng ở đầu dưới nắp đục lỗ vừa bằng đường kính túi vải, đầu trên của túi vải được bịt 

kín và căng vào hệ thống tay đòn để phục vụ cho việc rũ bụi, không khí chứa bụi được đưa 

vào thiết bị qua ống nối vào đầu dưới vào nắp đục lỗ. Không khí đi từ dưới lên trên từ trong 

ra ngoài của từng túi vải, từ khoảng trống giữa các túi vải, không khí sạch thoát ra ngoài ống 

thải ở phía trên thiết bị. Định kỳ (2-5 phút) tự động luân phiên cho từng đơn nguyên ngừng 

hoạt động để tiến hành khâu rũ và thu hồi bụi bằng hệ thống tay đòn truyền động. Để rũ bụi 

triệt để dùng hệ thống van để tạo dòng không khí đi theo chiều ngược lại với chiều lọc bụi 

nhờ đó bụi rời khỏi mặt trong của túi vải một cách dễ dàng. Bằng phương pháp này có thể 

giảm thiểu được khoảng 90% lượng bụi phát sinh. 

Lượng bụi sau khi qua hệ thống xử lý sẽ được thu hồi vào các bao chứa và hợp đồng 

thu gom cùng với chất thải rắn. 

Bảng 4.27. Thông số thiết bị xử lý bụi 

Vị trí đặt Thông số hệ thống Ống khói thải 

Phía ngoài xưởng 

chính, gần nhà điện – 

máy nén khí 

Lưu lượng: 30.000 m3/h, Motor: 44kW 

Kích thước hệ thống: 6,8x2,38x5,9m 

Vật liệu: Thép CT3, dày 3m. 

Túi lọc gồm 297 túi lọc, D120,  

Vít chiết phóng điện: Máy ép tấm mạ kẽm, 

độ dày 20-25-30/10, D250, dài 6,7m.  

Bảng điều khiển 

 

D= 300mmm và 

H=12m 

Số lượng: 01 

Phóng điện bằng 

trục vít 

Ống thoát khí 

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Hệ thống chụp hút và 

đường ống dẫn 
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(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

Để đánh giá hiệu quả xử lý bụi, báo cáo tham khảo kết quả giám sát môi trường định 

của nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt có cùng công suất và sản phẩm tương tự của  Công ty 

TNHH Cách âm Cách nhiệt Phương Nam, địa chỉ tại  Lô B5-9, đường D4, KCN Tân Phú 

Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam như sau: 

Bảng 4.28. Kết quả đo đạc nồng độ bụi sau ống khói thải 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN  

19:2009/BTNMT, cột B 

Bụi mg/m3 5,12 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động của của Công ty TNHH 

Cách âm Cách nhiệt Phương Nam, 2021) 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi của sau hệ thống thu bụi đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B. Điều này cho thấy hệ thống xử lý bụi có hiệu quả tốt. 

 Giảm thiểu hơi dung môi  

Tác động hơi dung môi từ khâu quá trình tra chất kết dính giúp gắn kết hai mặt thép 

cuộn và tấm lõi với nhau. Chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp để giảm thiểu tác động như 

sau: 

 Nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, đảm bảo thoát khí tốt. 

 Khâu tra chất kết dính được thực hiện tự động bằng máy móc. 

 Khu vực tra chất kết dính sẽ có lớp màng PE phủ nhằm giảm khả năng phát tán hơi 

dung môi ra bên ngoài. 

 Lắp thiết bị hút và xử lý hơi dung môi bằng than hoạt tính. 

Quy trình thu gom và xử  lý hơi dung môi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý hơi dung môi 

Thuyết minh quy trình: 

Tại khu vực tra chất kết dính có phát sinh hơi dung môi được bố trí thiết bị hút và lọc 

mùi bằng than hoạt tính. Nhờ lực hút của quạt hút không khí có lẫn hơi dung môi được hút 

qua tấm than hoạt tính. Dung môi có trong không khí sẽ được giữ lại trên bề mặt lớp than 

hoạt tính. Không khí sạch được xả ra ngoài. Định kỳ 6 tháng/lần công ty sẽ tiến hành thay 

Ống thoát khí 

Khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT 

Quạt hút 

Tấm lọc bằng 

than hoạt tính 
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than hoạt tính, và khối lượng than hoạt tính phát sinh trong mỗi năm là 500 kg/năm. Phần 

than hoạt tính thải bỏ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. 
 

Bảng 4.29. Thông số thiết bị xử lý hơi dung môi 

Vị trí đặt Thông số hệ thống Ống khói thải 

Bố trí phía trên vị trí 

tra chất kết dính 

Công suất: 5,5kW 

Tốc độ gió: 30m/s 

Vật liệu: Thép mạ kẽm. 

Kích thước bộ lọc than hoạt tính: 

500x500x50mm 

D= 300mmm và 

H=12m 

Số lượng: 01 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

Để đánh giá hiệu quả xử lý hơi dung môi, báo cáo tham khảo kết quả giám sát môi 

trường định của nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt có cùng công suất và sản phẩm tương tự 

của  Công ty TNHH Cách âm Cách nhiệt Phương Nam, địa chỉ tại  Lô B5-9, đường D4, 

KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam như sau: 

Bảng 4.30. Kết quả đo đạc nồng độ hơi dung môi sau ống khói thải 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả QCVN  20:2009/BTNMT 

Toluen mg/m3 1,75 750 

(Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động của của  Công ty TNHH 

Cách âm Cách nhiệt Phương Nam, 2021) 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi của ống khói thải đạt 

QCVN 20:2009/BTNMT. Điều này cho thấy, thiết bị xử lý hơi dung môi có hiệu quả tốt. 

2.2.3.  Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động của chất thải 

rắn trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

 Rác thải sinh hoạt 

 Bố trí các thùng rác loại 90 - 100L có nắp tại khu vực văn phòng, nhà xưởng và thu 

gom vào cuối giờ sau đó tích trữ vào tạm thời vào thùng chứa có nắp đậy với dung tích 120 

-200 lít. Ngoài ra, những nơi phát sinh rác chủ yếu sẽ tăng cường có thùng rác từ 200- 300L; 

 Rác thải sinh hoạt không được lưu trữ quá 02 ngày trong khuôn viên Công ty; 

 Toàn bộ rác thải được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

 Chất thải rắn thông thưởng không nguy hại  

- Chất thải rắn công nghiệp tại dự án chủ yếu phát sinh từ quá trình bóc tách hàng hóa. 

Thành phần của chất thải này thông thường là bao bì, thùng carton, dây buộc..  

- Dự án có bố trí nhà lưu giữ rác có diện tích 15,1m2; 

- Toàn bộ rác thải tại các nơi phát sinh và phân loại đóng gói theo từng chủng loại và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định lượng rác thải phát 

sinh tại nhà máy. 

 Chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn nguy hại chủ yếu phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án. Thành 

phần của chất thải này thông thường là giẻ lau dính dầu nhớt thải, dầu nhớt thải,.. đã quá 

hạn sử dụng. Với khối lượng dự kiến theo mục 4.2.1.3 là 1.100 kg/năm.  
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- Công ty thu gom, phân loại và lưu trữ tuân theo các quy định về quản lý chất thải 

nguy hại như Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Công ty cam kết làm báo cáo chất thải nguy hại theo đúng quy định; 

- Dự án có bố trí nhà lưu giữ rác có diện tích 8m2, phân loại toàn bộ rác thải và dán 

nhãn cảnh báo tại các nơi phát sinh và đóng gói theo từng hàng hóa và hợp đồng với đơn vị 

thu gom xử lý theo đúng quy định. 

2.2.4. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ 

rung trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Đối với các phương tiện vận chuyển tuyệt đối không được nổ máy trong khoảng 

thời gian chờ giao hàng hóa, chờ người thân. 

 Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

 Sử dụng các loại máy móc, thiết bị tối ưu và ít phát ra tiếng ồn nhất. 

 Để cải thiện điều kiện vi khí hậu và tạo cảnh quan môi trường chung, cây xanh sẽ 

được chủ đầu tư quan tâm và bố trí tại những vị trí phù hợp. Các loại cây xanh bóng mát, có 

tán lá rộng 5 – 10m sẽ được chủ đầu tư quan tâm phát triển. Ưu tiên trồng các cây bản địa. 

Báo cáo quy hoạch dự án đã thực hiện cách ly công trình thích hợp do vậy dự án phải đảm 

bảo được phương án quy hoạch đã định ra để giảm thiểu tiếng ồn đến mức tối thiểu. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành  

 Biện pháp phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với kho hoá 

chất 

+ Có dữ liệu an toàn về hóa chất: 

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có). 

+ Thành phần hóa chất. 

+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất. 

+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất. 

+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy… 

+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính… 

- Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí. 

- Nhà kho phải có tính chịu lửa, ngăn cách cháy, thoát hiểm, vật liệu cách nhiệt, hệ 

thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phòng chống cháy. 

- Vật liệu xây dựng kho là vật liệu không bắt lửa và khung nhà được gia cố chắc chắn 

bằng bê tông hay thép. 

- Nhà kho có lối ra, vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một 

cách an toàn. 

- Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo 

thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần tuân thủ 

khi sắp xếp, vận chuyển, san rót… hóa chất. 

Kế hoạch thực hiện: 

- Xây dựng các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng MSDS – Material Safety Data 

Sheet): 
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+ Mục đích của bảng MSDS: báo cho người lao động về thuộc tính của các loại hóa 

chất, các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của hóa chất trong khu vực sản xuất theo luật thì 

người lao động có quyền được biết. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc 

hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với 

nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó. 

+ Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) phải bao gồm các mục sau: 

* Tính đại diện hóa chất hay sự nguy hiểm hóa học. 

* Lý và hóa tính: dễ cháy, dễ phát hỏa, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng 

chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, 

thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như 

nước, dung môi hữu cơ … 

* Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, 

độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi 

tiếp xúc với hóa chất. 

* Nguy hiểm lý tính: sản phẩm phản ứng như thế nào đối với hóa chất khác. Khả năng 

phát nổ, phát hỏa. 

* Nguy hiểm đến sức khỏe: những dấu hiệu và triệu chứng có thể gây bệnh tật. 

* Thông tin về sản phẩm có gây ung thư hay không. 

* Cách xử lý và sử dụng an toàn: làm gì khi hóa chất bị đổ ra ngoài. 

* Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất. 

* Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất. 

* Kiểm tra và biện pháp bảo vệ. 

* Tình trạng khẩn cấp và thủ tục giúp đỡ đầu tiên làm thế nào để xử lý tai nạn khi sử 

dụng hóa chất. 

* Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển. 

* Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF). Hệ số cô đọng sinh học BCF là tỷ số đo 

bằng nồng độ chất độc trong cơ thể sinh vật (mg/kg) với nồng độ chất 

độc trong môi trường thành phần (mg/kg). 

* Tờ MSDS được chuẩn bị lúc nào. Cập nhật hay thay đổi. 

* Tên, địa chỉ, số điện của người chịu trách nhiệm soạn thảo MSDS. 

* Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng ký 

CAS, RTECS v.v. 

- Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực lưu trữ hóa 

chất. 

- Không được hút thuốc hay ăn uống khi sử dụng hóa chất. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công nhân 

viên khi chiết rót hóa chất. 

- Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa chất 

của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu nguy hiểm 

thường được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối nguy hiểm của loại hóa 

chất đó). 

- Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn và 

có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

- Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng. 

- Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có thuốc tiệt trùng, gạc đệm vô 

trùng cho mắt, kim tây, bông băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết thương… 

- Tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa 
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chất và Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 

hóa chất. 

- Đáp ứng theo quy định tại Điều 4 Nghị định 113/2017/NĐ-CP. 

 An toàn lao động 

 Luôn chú ý cải thiện điều kiện làm việc của công nhân 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 người 

lao động. 

 Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho nhân viên. 

 Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên làm việc. 

 Trang bị các tủ thuốc trong dự án để có thể sơ cứu kịp thời khi có tai nạn xảy ra. 

 Tham gia chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên.  

 Các sự cố như sự cố tai nạn giao thông, sự cố tai nạn lao động, Chủ đầu tư sẽ tuân 

thủ các quy định về an toàn lao động và giao thông. 

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 
Cháy nổ có thể xảy từ rất nhiều nguyên nhân, để phòng tránh sự cố cháy nổ, Công ty sẽ 

tiến hành thực hiện một số biện pháp sau:  

- Công ty tuân thủ đúng theo các quy định về pháp lệnh an toàn PCCC, trang bị đầy 

đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu của cơ quan công an PCCC địa phương. 

Bao gồm việc xây dựng nội quy PCCC, trang thiết bị các bình chữa cháy cá nhân và xây 

dựng bể dự trữ nước chữa cháy.  

- Trang bị các thiết bị chữa cháy: bình chữa cháy (khí CO2 , bột), xô chữa cháy… Hệ 

thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy 

được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng.  

- Trong  khu  vực  nhà  máy,  tuyệt  đối  nghiêm  cấm  không  được  hút  thuốc,  

không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa, nhất là khu vực lưu giữ nhiên liệu 

(than đá).  

- Đường nội bộ đảm bảo  phương tiện cứu hoả đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất 

trong từng khu vực của Nhà xưởng, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có 

thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, xưởng.  

- Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan 

theo tường hoặc theo mái.    

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy phải được bảo quản nơi thoáng mát, có khoảng 

cách ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. Định kỳ kiểm tra các dụng cụ 

chứa, lượng lưu trữ phải có giới hạn.  

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn. 

Vấn đề quan trọng khác là: Công nhân và nhân viên trong Công ty sẽ được trang bị kiến 

thức về phòng cháy chữa cháy và có nhiệm vụ tổ chức ngăn ngừa. Những điều sau đây thật 
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sự cần thiết:  

 Tổ chức một đội cứu hỏa nội bộ cho Nhà máy và giới thiệu kỹ thuật phòng cháy chữa 

cháy cho tất cả các thành viên trong đội. Họ luôn được huấn luyện và kiểm tra về kỹ thuật 

phòng cháy chữa cháy; 

 Giáo dục và giới thiệu Luật Phòng cháy Chữa cháy cho tất cả công nhân và nhân viên 

của Công ty với sự công tác của nhóm chuyên gia về phòng cháy về chữa cháy; 

 Nghiêm cấm hút thuốc trong phân xưởng và nhà kho 

 Phòng ngừa sự cố hệ thống giảm thiểu môi trường ngừng hoạt động 

Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường 

ngừng hoạt động như hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước thải, hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

- Đối với các HTXL bụi, mùi, khí thải: 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế do nhà sản xuất cung cấp; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành; 

+ Định kỳ vệ sinh, bảo trì các hệ thống xử lý khí thải, bụi, mùi; 

+ Theo dõi thường xuyên để khác phục kịp thời các sự cố. 

- Đối với HTXL nước thải, bể tự hoại: 

+ Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình của HTXL nước thải, bể tự hoại. 

+ Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống XLNT để 

kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

+ Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, công ty sẽ liên hệ với đơn vị 

hạ tầng KCN Phú Mỹ II -  để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục sự cố.  

+ Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thoát nước: thường xuyên kiểm tra các mối 

nối, van khóa trên các hệ thống thoát nước để phát hiện sớm các sự cố. 

 Ứng phó sự cố 

- Đối với các HTXL bụi, mùi, khí thải khi gặp sự cố và cách ứng phó như sau: 

Hiện tượng bất 

thường 
Nguyên nhân Giải pháp 

Tiếng động và 

rung động 

Lỏng các bulong, con tán Kiểm tra và siết chặt các bulong 

Van xả khí nén bị xì 
Thay  các  ống  cao  su  chịu  lực  bị 

mòn, thủng 

Các thiết bị quay mất cân 

bằng (quạt, motor) 

Bôi trơn theo hướng dẫn 

 

Kiểm tra cáp điện cấp, thay thế các 
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phần bị hỏng hay bị mòn 

Kiểm tra mạch điện bên trong, thay thế 

các bộ phận hư, mòn 

Tình trạng của hộp số và 

bạc đạn 

Bôi trơn theo hướng dẫn 

Tham khảo  tài liệu hướng dẫn  có 

liên quan 

Mất nguồn điện bên 
Tìm hư hỏng, kiểm tra và sửa chữa. 

Nếu cần thay thế cần tham khảo ý 

trong tủ điều khiển 
kiến của nhà cung cấp 

Chu trình rung 

giũ bị dừng 
Mất nguồn điện cấp tủ 

điều khiển 

Tìm hư hỏng, kiểm tra và sửa chữa. 

Nếu cần thay thế cần tham khảo ý 

kiến của nhà cung cấp 

Chênh áp bên 

trong buồng lọc 

vượt quá giới hạn 

Túi lọc bụi bị nghẹt 

Kiểm tra hệ thống cấp khí nén, hệ 

thống sấy khí 

Kiểm tra áp lực khí nén, điều chỉnh về 

mức phù hợp 4-5 bar 

Kiểm tra hệ thống phun khí nén làm 

sạch, các ống chia khí nén có bị tắt 

nghẽn thì vệ sinh, làm sạch. 

Kiểm tra timer cài đặt đúng với thông 

số yêu cầu chưa, cài đặt lại theo đúng 

thông số. 

Chênh áp bên 

trong buồng lọc 

thấp 

Túi lọc bị lủng Kiểm tra và thay lại túi mới 

Lắp túi không đúng, túi 

rớt xuống phễu. 

Kiểm tra và lắp lại túi, lấy túi rớt ra 

khỏi phễu và lắp lại cho phù hợp. 

- Đối với trường hợp HTXL khí thải gặp sự cố nguy cấp, công ty sẽ liên hệ với 

đơn vị hạ tầng KCN Phú Mỹ II, đơn vị kỹ thuật hệ thống để kịp thời xử lý khắc phục sớm 

nhất. Trường hợp HTXL khí  thải có sự cố khẩn cấp có thể bắt buộc dừng sản xuất tại 

công đoạn ảnh hưởng và nhanh chóng khoanh vùng xử lý. 

- Đối với HTXL nước thải khi gặp sự cố và cách ứng phó như sau: 

STT Hiện tượng  Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 pH kế Hiển thị sai Điện cực hư Thay  

Điện cực dơ Vệ sinh định kỳ 

Giá trị bị sai lệch  Hiệu chỉnh định kỳ 

Kiểm soát quá Cài đặt không phù hợp Điều chỉnh lại 
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STT Hiện tượng  Nguyên nhân Cách khắc phục 

trình sai 

2 Bơm chìm nước thải 

không hoạt động. 

a. Chưa cấp điện cho bơm  

 

 

 

b. Nước trong bể quá ít. 

 

c. Van máy bơm chưa 

mở. 

 

d. Bơm bị chèn vật lạ hay 

bị sự cố. 

a. Đóng tất cả thiết bị điện 

điều khiển bơm (CB, 

contactor, công tắc mở bơm 

tại tủ điện). 

 

b. Chờ nước đầy. 

 

c. Mở van và điều chỉnh van 

ở vị trí thích hợp.  

 

d. Kiểm tra bơm để tìm cách 

khắc phục.  

3 Bơm định lượng hóa 

chất không hoạt động. 

a. Chưa cấp điện, khí cho 

bơm 

 

b. Có vật lạ nghẹt trong 

van của đầu hút và đầu 

đẩy  

 

c. Bị khí lọt vào 

a. Đóng tất cả thiết bị điện 

điều khiển bơm (CB, 

contactor, công tắc mở máy 

– tại tủ điện). 

 

b. Vệ sinh đầu hút và đầu 

đẩy 

c. Kiểm tra đệm và xả khí 

4 Máy 

khuấy  

Quá nhiệt Vòng bị bị mòn hoặc bị 

hỏng 

Liên hệ nhà sản xuất để kiểm 

tra 

Không còn chất bôi trơn Thêm chất bôi trơn 

Trục bị hỏng do chạy 

không tải 

Thay trục  

5 Máy thổi 

khí, nén 

khí 

Quá nhiệt 

và tiếng ồn 

bất thường 

Hết dầu Cấp dầu vào 

Bạc đạn bị hư Cấp dầu vào hoặc yêu cầu 

nhà sản xuất kiểm tra 

Công suất 

giảm 

Dây đai bị đùn hoặc hư  Điều chỉnh hoặc thay thế 

Bị nghẹt ở bộ lọc khí Vệ sinh 

Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nguy cấp, công ty sẽ liên hệ 

với đơn vị hạ tầng KCN Phú Mỹ II để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục 

sớm nhất. Lượng nước thải sẽ được lưu giữ và không xả ra trực tiếp ngoài môi trường đến 

khi HTXL nước thải khắc phục xong. 

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

Để đảm bảo thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra, báo cáo xin 

đề xuất tóm tắt dự toán kinh phí thực hiện cho các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong từng giai đoạn và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành theo bảng sau: 

Bảng 4.31. Tóm tắt dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện, vận hành các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 
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STT 
Tên công trình, biện 

pháp 
ĐVT 

Số 

lượng 

Thời gian sử 

dụng 

Kinh phí 

(VNĐ) 

Giai đoạn xây dựng 

1 
Xử lý nước thải sinh hoạt 

bằng nhà vệ sinh di động 

Nhà vệ 

sinh di 

động 

03 nhà 

vệ sinh 

di động 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng từ 

quý 2- quý 3 

năm 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nằm trong tổng 

kinh phí thuê 

nhà thầu xây 

dựng 2 
Xử lý nước thải xây dựng 

bằng bể lắng 
Bể 01 

3 
Xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt 
thùng 03 

Nằm trong tổng 

kinh phí thuê 

nhà thầu xây 

dựng 

4 

Kho chứa tạm tại công 

trường xây dựng và hợp 

đồng xử lý chất thải rắn 

thông thường không nguy 

hại 

Kho 01 

Xây dựng kho 

chứa tạm và  bán 

lại cho các đơn 

vị thu mua phế 

liệu. 

Nằm trong tổng 

kinh phí thuê 

nhà thầu xây 

dựng 

5 

Kho chứa tạm tại công 

trường xây dựng và hợp 

đồng xử lý CTNH 

Kho 01 

Xây dựng kho 

chứa tạm và hợp 

đồng với đơn vị 

có chức năng để 

thu gom và xử lý 

đúng quy định. 

Nằm trong tổng 

kinh phí thuê 

nhà thầu xây 

dựng. 

Giai đoạn hoạt động 

1 
Trạm xử lý nước thải 

công suất 10m3/ngày 
HT 01 

Các công trình 

hoàn thành từ 

quý 3 năm 2022 

trở đi 

 

 

 

 

 

Chi phí xây 

dựng 

700.000.000 

đồng. 

2 Hệ thống xử lý khí thải HT 02 

Chi phí lắp đặt 

900.000.000 

đồng. 

3 
Khu vực chứa CTR thông 

thường và chất thải nguy 
Kho 01 

Chi phí xây 

dựng 50.000.000 
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STT 
Tên công trình, biện 

pháp 
ĐVT 

Số 

lượng 

Thời gian sử 

dụng 

Kinh phí 

(VNĐ) 

hại  

 

 

 

đồng. 

4 
Thùng chứa CTR sinh 

hoạt 
Thùng 03 

Chi phí mua 

thùng chứa 

2.000.000. 

5 

Thùng chứa CTR công 

nghiệp thông thường 

không nguy hại 

Thùng 05 

Chi phí mua 

thùng chứa 

10.000.000. 

6 Thùng chứa CTNH Thùng 07 

Chi phí mua 

thùng chứa 

5.000.000. 

7 Trồng cây xanh 
Toàn 

bộ 
01 50.000.000 đồng 

8 Hệ thống thoát nước mưa Hệ 01 
100.000.000 

đồng 

9 Hệ thống thoát nước thải hệ 01 
100.000.000 

đồng 

Ngoài ra còn có kinh phí cho hoạt động thuê xử lý nước thải với KCN Phú Mỹ II mở rộng, 

đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải thông thường và rác thải nguy hại. Chi phí dựa 

trên khối lượng phát sinh thực tế của dự án. 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, năm 2022) 

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

- Để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo đã sử dụng nhiều phương pháp khác 

nhau nhằm xác định, phân tích dự báo các tác động môi trường của dự án.  

- Phương pháp khảo sát thực địa được sử dụng trong báo cáo là một cách nắm bắt 

thông tin nhanh và chính xác nhất. Tuy nhiên, nó mang tính định tính nhiều hơn định lượng, 

giúp chúng ta biết được thông tin cần đo đạc, giám sát, quan trắc. Phương pháp này được sử 

dụng trong chương 1, 2, 3, 4 cho ra các thông tin mang tính định tính. 

- Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong báo cáo nhằm xác định nguồn gây tác 

động xấu và đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động này trong báo cáo ĐTM là phù 

hợp và đáng tin cậy. 

- Phương pháp danh mục nhằm ghi lại các tác động có thể xảy ra để từ đó có cái nhìn 

tổng quát về toàn bộ dự án. Những tác động nào chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường, có tác 

động lâu dài hay không và bằng cách nào để giảm thiểu. Từ đó quyết định có nên thực hiện 

dự án hay không. Phương pháp danh mục nói chung rõ ràng dễ hiểu. Với người đánh giá am 

hiểu về nội dung hoạt động phát triển, về điều kiện thiên nhiên, xã hội tại nơi thực hiện dự 

án thì phương pháp này có thể đưa ra những cơ sở tốt cho việc quyết định. Tuy nhiên 

phương pháp này chứa đựng nhiều nhân tố chủ quan của người đánh giá và phụ thuộc vào 

những qui ước có tính chất cảm tính về tầm quan trọng, các cấp, điểm số qui định cho từng 

thông số. Những ước đoán chủ quan của từng cá nhân người đánh giá lúc đưa vào con số 

tổng tác động sẽ bị hòa lẫn vào nhau rất khó phân tích. Do đó có hạn chế trong việc tổng 

hợp các tác động, đối chiếu so sánh với các phương pháp khác nhau. 
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- Phương pháp đánh giá nhanh do Economopolus soạn thảo, được Tổ chức Sức khoẻ 

Thế giới (WHO) ban hành năm 1993, đã được áp dụng để tính tải lượng chất thải. Đây là 

phương pháp đã được tính toán và áp dụng ở nhiều nước trên thế giới và rất đáng tin cậy. 

Trong báo cáo ĐTM này, phương pháp đánh giá nhanh được sử dụng trong chương 3 để 

tính toán tải lượng bụi sinh ra trong quá trình đào đắp đất, lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh, khí thải từ phương tiện giao thông. Phương pháp này giúp tính toán được lượng chất 

thải phát sinh ở mức độ nào để từ đó có biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu nước mặt, nước ngầm, không khí được thực 

hiện bởi các kĩ sư phân tích và kỹ thuật ở phòng thí nghiệm có chuyên môn. Kết quả phân 

tích sẽ được đem so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nên phương pháp càng chính xác 

hơn. Tuy nhiên, đôi khi phương pháp này không chính xác tuyệt đối do trình độ chuyên môn 

của người thực hiện phân tích, thao tác lấy mẫu, bảo quản mẫu, phân tích mẫu hay do điều 

kiện của các thiết bị lấy mẫu, phân tích mẫu và các hóa chất mà dẫn đến sai số. 
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CHƯƠNG V 
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC  
 

Dự án không thuộc nhóm các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự 

án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên báo cáo xin không trình bày chương này. 
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CHƯƠNG VI 

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

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

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10m3/ngày. 

- Dòng nước thải: Nước thải từ các lavabo, bồn rửa sẽ cùng với nước thải từ nhà cầu, 

âu tiểu sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải 

nội bộ của nhà máy công suất 10 m3/ngày, sau khi xử lý đạt yêu cầu đấu nối sẽ đấu nối về 

cống thoát nước thải chung của KCN Phú Mỹ II mở rộng sau đó gom về HTXL nước thải 

tập trung của KCN trước khi thải ra môi trường. 

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

TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốt pho, tổng Coliform.  

STT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước thải 

KCN Phú Mỹ II 

01 pH -- 5,5 - 9 

02 TSS mg/L 200 

03 BOD5 mgO2/L 100 

04 COD mgO2/L 300 

05 Tổng Nitơ mg/L 30 

06 Tổng Photpho mg/L 6 

07 Coliform Vi khuẩn/100ml 10.000 

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

+ Vị trí xả nước thải (có tọa độ địa lý): Tại 01 hố ga đấu nối nằm trên đường D1a hướng 

góc bên phải gần phía cổng ra của dự án, có toạ độ (X=1166312; Y= 422254),  

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi dự án: 

Trạm xử lý nước thải của KCN Phú Mỹ II. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có) 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Hệ thống xử lý bụi 

+ Nguồn số 02: Hệ thống xử lý hơi dung môi. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

+ Nguồn số 01: Lưu lượng 30.000 m3/h, 

+ Nguồn số 02: Công suất: 5,5kW, Tốc độ gió: 30m/s 

- Dòng khí thải: 

+ Thoát ra 01 ống thải sau HTXL bụi công suất 30.000 m3/h (KT1) 

+ Thoát ra 01 ống thải sau HTXL hơi dung môi công suất 5,5kW (KT2) 

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

+ Nguồn số 01: Lưu lượng, bụi. Quy chuẩn so sánh QCVN 19:2009/ BTNMT, cột B - 
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quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ . 

+ Nguồn số 02: Lưu lượng, Toluen. Quy chuẩn so sánh QCVN 20:2009/BTNMT quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý): Nguồn số 1 có toạ độ (X=1166347; Y= 422262); 

Nguồn số 1 có toạ độ (X=1166401; Y= 422113). 

+ Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

- Nguồn phát sinh: Máy cắt tấm, máy cắt khúc panel. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 24:2016/BYT quy định quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc và QCVN 

27:2016/BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm 

việc.   
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN   

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

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

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

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm và công suất của các công trình 

STT Tên hạng mục Thời gian  

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất tại 

thời điểm 

vận hành 

thử nghiệm 

Công suất dự kiến 

đạt được khi kết 

thúc giai đoạn 

vận hành thử 

nghiệm 

1 Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 10 

m3/ngày 

Sau khi dự án 

xây dựng và 

lắp đặt xong 

máy móc thiết 

bị. 

Từ 03 - 06 

tháng 

89,5% công 

suất so với 

công suất 

hoạt động 

chính thức. 

100% công suất 

hoạt động chính 

thức. 
2 Hệ thống xử lý bụi 

3 Hệ thống xử lý hơi 

dung môi 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

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

bị xử lý chất thải  

 Kế hoạch quan trắc 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm của Công ty được thực hiện trong vòng 6 tháng (180 

ngày), kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm được trình bày chi tiết như 

sau: 

a. Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất: 

Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của các công trình xử lý được 

thực hiện trong vòng 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm, cụ thể như sau: 

- Lần 1: 15 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Lần 2: 30 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Lần 3: 45 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Lần 4: 60 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Lần 5: 75 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

b. Giai đoạn vận hành ổn định 

Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý được 

thực hiện trong vòng 07 ngày liên tiếp, cụ thể như sau: 

- Lần 1: Ngay sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh hiệu suất. 

- Lần 2 đến Lần 7: 06 ngày liên tiếp kể từ Lần 1. 
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 Giám sát chất lượng khí thải và nước thải: 

Bảng 7.2. Kế hoạch quan trắc chất lượng khí thải 

Stt 
Ống 

thoát  
Nguồn thải 

Tần suất 

giám sát 

Thông số 

giám sát 

Tổng 

số 

lượng 

mẫu 

Loại 

mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

1 KT1 
Ống khói sau hệ 

thống xử lý bụi  
15 ngày/lần 

Bụi tổng, 

Lưu lượng 
5 

Mẫu tổ 

hợp 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột 

B (Kp = 0,9; Kv = 1) 

2 KT2 

Ống khói sau hệ 

thống xử lý hơi 

dung môi 

15 ngày/lần 
Bụi tổng, 

Lưu lượng 
5 

Mẫu tổ 

hợp 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

3 NT1 
Đầu vào trạm xử 

lý nước thải 

15 ngày/lần 

pH, TSS, 

BOD5, 

COD, tổng 

Nitơ, tổng 

Phốt pho, 

tổng 

Coliform 

5 
Mẫu tổ 

hợp 

Tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN Phú Mỹ II 
4 NT2 

Đầu ra trạm xử 

lý nước thải 

Giai đoạn vận hành ổn định: 

1 KT1 
Ống khói sau hệ 

thống xử lý bụi  
1 ngày/lần 

Bụi tổng, 

Lưu lượng 
7 

Mẫu 

đơn 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột 

B (Kp = 0,9; Kv = 1) 

2 KT2 

Ống khói sau hệ 

thống xử lý hơi 

dung môi 

1 ngày/lần 
Bụi tổng, 

Lưu lượng 
7 

Mẫu 

đơn 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

3 NT1 
Đầu vào trạm xử 

lý nước thải 
1 ngày/lần 

pH, TSS, 

BOD5, 

COD, tổng 

Nitơ, tổng 

Phốt pho, 

tổng 

Coliform 

1 
Mẫu 

đơn 

Tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN Phú Mỹ II 

4 NT2 
Đầu ra trạm xử 

lý nước thải 
1 ngày/lần 7 

Mẫu 

đơn 

Tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN Phú Mỹ II 

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

Tên đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh 

lao động (COSHET) 

Đia chỉ liên hệ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 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 trường số : 

VIMCERTS 026 

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động được 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 trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.  

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động được Bộ Tài 

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

mailto:trungtamcoshet@gmail.com
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điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động đã được 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. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật   

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

 Giám sát chất lượng nước thải:  

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga đấu nối với KCN 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, Tổng 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ II mở rộng. 

 Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy 

hại 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại nhà chứa rác  

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thực hiện vận chuyển và xử lý, 

chứng từ giao nhận chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên. 

b. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động 

 Giám sát chất lượng nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm hố ga đấu nối với KCN. 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, Tổng 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ II mở rộng. 

 Giám sát chất lượng khí thải: 

-  Vị trí giám sát:  

+ 01 ống thải sau hệ thống xử lý bụi (KT1)  

+ 01 ống thải sau hệ thống xử lý hơi dung môi (KT2). 

- Các chỉ tiêu giám sát: KT1 (lưu lượng, bụi) và KT2 (lưu lượng, Toluen). 

- Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: KT1 (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B) và KT2 (QCVN 

20:2009/BTNMT). 

 Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy 

hại 

-  Vị trí giám sát: 01 vị trí tại nhà chứa rác  

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thực hiện vận chuyển và xử lý, 

chứng từ giao nhận chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên. 
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Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ trong các giai đoạn thi công xây dựng và 

hoạt động của Dự án sẽ được gởi về Ban quản lý các khu công nghiệp để kiểm tra và giám 

sát. 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục chất thải 

Các công trình bảo vệ môi trường của dự án không thuộc trường hợp quan trắc 

môi trường tự động, liên tục. Do đó, báo cáo không thực hiện mục này. 

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

a. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

- Giám sát chất lượng nước thải: kinh phí lấy mẫu và phân tích khoảng 7.000.000 đồng/năm. 

- Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: 

kinh phí lấy mẫu và phân tích khoảng 3.000.000 đồng/năm. 

b. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động 

TT Loại mẫu quan trắc 
Số lượng 

(mẫu/năm) 
Chi phí (đồng/năm) 

1  Nước thải trước và sau xử lý 08 24.000.000 

2  Khí thải sau xử lý hơi dung môi 04 12.000.000 

3  Khí thải sau xử lý bụi 04 12.000.000 

Tổng cộng 16 58.000.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Kingspan, 2022) 

Chi phí chưa bao gồm phí nhân công, công vận chuyển, viết báo cáo, in ấn và VAT. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ   

 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát 

môi trường như đã nêu trong Chương 5 bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường như sau: 

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

với bụi và chất vô cơ; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với chất hữu cơ; 

+ Nước thải đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ II. 

+ Cam kết tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT quy định 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

và QCVN 27:2016/BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại 

nơi làm việc.   

Chủ dự án cũng cam kết thực hiện cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi 

trường có liên quan trong các giai đoạn của dự án gồm: 

Giám sát môi trường định kỳ theo quy định khi dự án đi vào hoạt động; 

- Sẽ triển khai thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm theo đúng 

tiến độ đã trình bày nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, đảm bảo hệ thống sẽ 

được vận hành khi dự án đi vào hoạt động. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và giảm thiểu các tác động tiêu cực 

trong giai đoạn xây dựng và khi Dự án đi vào hoạt động. 

Tách riêng hệ thống nước thải, nước mưa; 

Đối với chất thải rắn: cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất sản xuất, 

chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Các chất thải rắn sẽ phải được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; 

Tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và áp dụng 

các biện pháp phòng chống sự cố môi trường. 

Cam kết hoàn thành các công trình BVMT trước khi đưa dự án đi vào hoạt động.  

Chủ dự án cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án./. 

 

 

 

 

 

 



Giấy phép môi trường – Công ty TNHH Kingspan 

Công ty TNHH Kingspan  Trang 81 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư; 

3. Hợp đồng thuê đất; 

4. Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát; 

5. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

6. Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa – nước thải; 

7. Bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý khí thải;  

8. Bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải; 

9. Bản vẽ thiết kế cơ sở nhà chứa chất thải rắn; 

10. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; 
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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

Số:          /QĐ-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ ĐỒNG THỜI 

CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ 

(cấp lần đầu: ngày  08 tháng 11 năm 2021) 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 485/TTg ngày 29 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do các 

nhà đầu tư nộp ngày 19 tháng 10 năm 2021, 

Xét báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Phòng Quản lý đầu tư; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư với 

nội dung như sau: 

1. Nhà đầu tƣ 

Tên doanh nghiệp: KINGSPAN HOLDINGS (PANELS) LIMITED. 

Giấy chứng nhận thành lập số: 5904961; ngày cấp 14/08/2006; Cơ quan cấp: 

Companies Registration Office, Vương Quốc Anh. 

Địa chỉ trụ sở: Greenfield Business Park No.2, Greenfield, Holywell 

Flintshire, North Wales, CH8 7GJ, Vương quốc Anh. 

Điện thoại: +441 352 716000; Fax: +44 1352 716000; Email: 

Peter.bullough@kingspan.com; Website: www.kingspan.com. 

2. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN. 

3. Mục tiêu dự án: 

mailto:Peter.bullough@kingspan.com
http://www.kingspan.com/
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STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành 

theo VSIC 

Mã ngành CPC 

1 Sản xuất các sản phẩm vách ngăn (tấm 

panel) từ thép và vật liệu kim loại khác 

được sử dụng trong kho lạnh, phòng 

sạch, tường, mái nhà và hệ thống phủ.  

    2511 

(Chính) 

    3290 

 

4. Quy mô dự án: 1.365 km
2
/năm, tương đương 1.241 tấn sản phẩm/năm. 

Trong đó: 

 Vách ngăn kiến trúc: 265 km
2
, tương đương 241 tấn sản phẩm. 

 Vách ngăn dùng trong kho lạnh/phòng sạch: 804km
2
, tương đương 731 tấn 

sản phẩm. 

 Vách ngăn sợi khoáng chất: 296 km
2
, tương đương 269 tấn sản phẩm. 

5. Vốn đầu tƣ của dự án: 665.802.800.000 (Sáu trăm sáu mươi lăm tỷ tám 

trăm lẻ hai triệu tám trăm nghìn) đồng, tương đương 24.400.000 (hai mươi bốn 

triệu bốn trăm nghìn) EUR, tương đương 28.705.820 (Hai mươi tám triệu bảy trăm 

lẻ năm nghìn tám trăm hai mươi) đô la Mỹ (tỷ giá 01 EUR = 27.287 đồng và 01 

USD = 23.194  đồng, Thông báo số 1495/TB-KBNN ngày 31/3/2021 của Kho bạc 

Nhà nước – Bộ Tài chính), trong đó: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 665.802.800.000 (Sáu trăm sáu mươi lăm tỷ tám 

trăm lẻ hai triệu tám trăm nghìn) đồng, tương đương 24.400.000 (Hai mươi bốn 

triệu bốn trăm nghìn) EUR, tương đương 28.705.820 (Hai mươi tám triệu bảy trăm 

lẻ năm nghìn tám trăm hai mươi) đô la Mỹ. 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 37 năm (kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu đến ngày 25 tháng 7 năm 2058). 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B4, đường D1a, khu công nghiệp Phú Mỹ 

II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. 

8. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

- Vốn góp: 

STT Tên nhà 

đầu tƣ 

Số vốn góp Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ góp 

vốn 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

 

1 

KINGSPAN 

HOLDINGS 

(PANELS) 

LIMITED 

665.802.800.000 28.705.820 

(tương đương 

24.400.000 

EUR) 100% Tiền mặt 

Góp đủ vốn 

trong vòng 90 

ngày kể từ 

ngày được cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 
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b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác 

vận hành: 

- Hoàn thành thủ tục về đầu tư dự án, môi trường, phòng cháy chữa cháy: 

Quý 1/2022. 

- Khởi công công trình, xây dựng nhà máy và chuẩn bị máy móc: Quý 

2/2022. 

- Lắp đặt và vận hành máy móc: Quý 3/2022. 

- Chính thức hoạt động toàn bộ nhà máy và bắt đầu sản xuất: Quý 4/2022. 

10. Ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ và điều kiện áp dụng:  

10.1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan. 

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội – khó khăn. 

10.2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn 

bản hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan. 

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội – khó khăn. 

10.3. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu 

nhập chịu thuế.  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan. 

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội – khó khăn. 

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tƣ:  

11.1 Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư sau khi Quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực. 

11.2 Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế được thành lập phải làm thủ tục đăng ký 

cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của 

pháp luật.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư: 

- Chấp hành quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; các quy định về 

xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và quy định 

pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh đã đăng ký; 

phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong quá 

trình triển khai dự án. 
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- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 72 Luật 

Đầu tư 2020; cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2020 và 

chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

2. Các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn, quản lý, giám sát Nhà đầu tư thực hiện các quy định về đầu tư, 

môi trường, xây dựng, lao động của dự án. 

- Theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ và các nội dung 

dự án được chấp thuận. 

- Xem xét chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của dự án trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: kể từ 

ngày ký. 

2. Nhà đầu tư; các Trưởng phòng, phụ trách phòng chuyên môn thuộc Ban 

Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp một bản cho nhà đầu tư và một bản được lưu tại 

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

 

 Nơi nhận:                                                                                                  
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- UBND thị xã Phú Mỹ; 

- Tổng Công ty IDICO-CTCP; 

- Phòng: QHXD, TNMT, DN; 

- Văn phòng Ban; 

- Lưu: VT, ĐT.                                               

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 
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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

Số:          /QĐ-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(cấp lần đầu: ngày  08 tháng 11 năm 2021) 

( điều chỉnh lần thứ 01: ngày 18/11/2021) 

 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 485/TTg ngày 29 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư số 137/QĐ-BQL do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

cấp ngày 08/11/2021; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do các 

nhà đầu tư nộp ngày 15 tháng 11 năm 2021, 

Xét báo cáo thẩm định số 04/BCTĐ-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của 

Phòng Quản lý đầu tư; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được chấp thuận tại 

Quyết định số 137/QĐ-BQL ngày 08/11/2021 do Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

số với nội dung điều chỉnh như sau: 

“ Điều 1: 
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4. Quy mô dự án: 1.365.000 m2/năm, tương đương 24.570 tấn sản 

phẩm/năm. Trong đó: 

+ Vách ngăn kiến trúc: 265.000 m2, tương đương 4.770 tấn sản phẩm. 

+ Vách ngăn dùng trong kho lạnh/phòng sạch: 804.000 m2, tương đương 

14.472 tấn sản phẩm. 

+ Vách ngăn sợi khoáng chất: 296.000 m2, tương đương 5.328 tấn sản 

phẩm”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư: 

- Chấp hành quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; các quy định về 

xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và quy định 

pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh đã đăng ký; 

phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong quá 

trình triển khai dự án. 

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 72 Luật 

Đầu tư 2020; cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2020 và 

chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

2. Các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn, quản lý, giám sát Nhà đầu tư thực hiện các quy định về đầu tư, 

môi trường, xây dựng, lao động của dự án. 

- Theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ và các nội dung 

dự án được chấp thuận. 

- Xem xét chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của dự án trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời 

của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

số 137/QĐ-BQL do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp 

ngày 08/11/2021. 

2. Nhà đầu tư; các Trưởng phòng, phụ trách phòng chuyên môn thuộc Ban 

Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp một bản cho nhà đầu tư và một bản được lưu tại 

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu./. 
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 Nơi nhận:                                                                                                  
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Tổng Công ty IDICO-CTCP; 

- Phòng: QHXD, TNMT, DN; 

- Văn phòng Ban; 

- Lưu: VT, ĐT.                                               

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 

 

 

 

 

 



BAN QUAN L' CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
CAC KHU CONG NGHIP Dc Ip - Ttr  do - Hnh phüc 

BA RIA-VUNG  TAU 

GIAY CHING NHJN BANG KY BAU TU' 
Ma s dr an: 6542234266 

Chivg nhn ln du. Ngày 29 tháng 11 nám 2021 

C'án c& Lu2t Du tir s 61/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

('an c& Nghj djnh sá 31/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 nám 2021 cza 
C'hInh phü quy djnh chi tiét và htráng dan thi hành mót so diêu cia Lut Dáu tu', 

Can cá' Thông tu's 03/2021/TT-BKHDTngày 09/4/2021 cia B5 Ké hoqch 
và Dáu tir quy djnh rnâu van ban, báo cáo lien quan den hogt d5ng dáu tu' tgi 
Viêt Nam, dáu ttr tir Vit Nam ra njthc ngoài và xzc tiên dáu tu'; 

Can th Quyét djnh s 485/TTg ngày 29 tháng 7 nám 1996 cüa Thi tu'óng 
ChInh phü ye vic thành 1p  Ban Quán lj các Khu C'Ong nghip Ba Rja — Vung Tàu, 

Can th Quylt djnh s 959/QD- UBND ngày 18 tháng 4 nàm 2017 cüa LJy ban 
nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic quy djnh vj tn, ch&c nãng, nhim vy, 
quyên hgn và cci cáu tO ch&c cza Ban Quán l các Khu cong nghip tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu, 

Can ce' QuyIt djn/i chü truv'ng dAu tu' &ing th&i chá'p thun nhà du tu' sO 
137/QD-BQL cap lan dáu ngày 08/11/2021, cap diêu chinh lan thü' 01 tgi Quyêt 
djnh sO 141/QD-BQL ngày 18/11/2021 cüa Ban Quán l các Khu cOng nghip ye 
Dir an Nhà may san xuát tam cách nhit Kingspan cia nhà dáu tic Kingspan 
Holdings (Panels) Limited, 

Can c& ban d nghj thrc hin c4r  an dcu tir và h so' kern theo do nhà dáu 
ttrnp ngày 19 tháng 11 nàm 2021, 

BAN QUAN L' 
CAC KHU CONG NGHIP BA R!A  - VUNG TAU 

Chirng nhn: 

Nba du tu: 

KINGSPAN HOLDINGS (PANELS) LIMITED; Giy chirng nhtn thành 
1p so 5904961 do Companies Registration Office, Vixong Quôc Anh cap ngày 
14/08/2006. 

Dia clii tru si chInh: Greenfield Business Park No.2, Greenfield, Holywell 
Flintshire, North Wales, CH8 7GJ, Viio'ng quôc Anh. 

Ngithi di din theo pháp lust: Ong PETER JAMES CAMER  '.. 
BULLOUGH; sinh ngày 18/8/1967; Quôc tjch Anh; H chiêu so 5582003 
ngày 27/12/2018 ti HM Passport Office, Vung Quoc Anh; Dja chi t 
tai Lilac Cottage, Grove Road, Mollington, Chester, Cheshire, CH1 6L 

- -.-,.-....'--. Quoc Anh; Cho o hiçn nay ti Lilac Cottage, Grove Road, Mollington 



6542234266 

II 
Nam. 

lé 
bôn 
nàm 
USD 
bgc 

mi.nyi 
(Hai 

Cheshire, 
email: 

KINGSPAN. 

CH1 6LG, Vucng Quôc Anh; S din thoi: +44.7787.128.555; dja 
Peter.bulloughkingspan.com; Chirc vi: Giám doe. 

Däng k thirc hin dir an du ti.I vói ni dung nhu sau: 
Diu 1: Ni dung dirán dâu tir: 
1. Ten du an du tis: NHA MAY SAN XUAT TAM CACH NHIET 

2. Muc tiêu dii an: 

chi 

san 

san 

M 

lé 
01 

': . 

-• 

• ,--• 

STT 
Myc tiêu hot dng 

Ma ngành 
theo VSIC 

(Ma ngành c4v 
4,) 

Ma 
ngành 
CPC (*) 

(di vái 
các ngành 
nghé có 
ma CPC, 
nlu co) 

San xut các san phm vách ngän 
(tam panel) tir thép và vt 1iu kim 
loai khác ducic s1r diing trong kho 
1nh, phông sach,  tung, mái nhà 
vâ h thông phü 

2511 (Chinh) 

3290 

phâm/näm. 

14.472 

phâm". 

3. Quy mô dr an: 1.3 65.000 m2/näm, tuung dwing 24.570 tn 
Trong do: 

+ Vách ngän kin trtic: 265.000 m2, tuang duong 4.770 tn san phâm. 

+ Vách ngän dñng trong kho 1nhIphông s.ch: 804.000 m2, tiiong di.rang 
tan san phâm. 

+ Vách ngän sqi khoáng ch.t: 296.000 m2, twmg duang 5.328 tan 

4. Dja dim thirc hin dir an: Lô B4, dithng Dl a, Khu cong nghip Phü 
ma rng, phi.r?ng Tan Phithc, thj xã Phü M5, tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit 

5. Din tIch mt dt sü diing: 45.000 m2. 

6. Tng vn du tu: 665.802.800.000 (Sáu tram sáu muoi lam t' tam tram 
hai triu tam tram nghIn) dông, tuong dumg 24.400.000 (hai muoi bôn triu 

tram nghIn) EUR, tucing dinmg 28.705.820 (Hai mixcii tam triu bay tram 
nghIn tam tram hai mi.rai) do la M5 (tj giá 01 EUR = 2 7.287 dóng và 
= 23.194 dông, Thông báo so 1495/TB-KBNN ngày 31/3/2021 cza Kho 

Nhà nwác — Bó Tài chIn/i). 

Trong do, von gop de thirc hiçn dir an la 665.802.800.000 (Sau •  .i, 
lam ty tam tram le hai triêu tam tram nghin) dông, tumg duang 2 4ios. 

muoi bôn triu bôn tram nghIn) EUR, tuang dixcrng 28.705.820 
\,4,' 



tam triu bay tram lé näm nghIn tam tram hai muoi) do la Ms',, chiêm t' I 100% 
tong von dâu tix, &rqc gop bang tiên mt trong vOng 90 ngày kê t1r ngày di.rgc cp 
Giây chrng nhn dang k doanh nghip 

7. Thii hn hoat  dng cüa dir an: 37 näm (k tt'r ngày di.rcc cp Giy chirng 
nhn dãng k dâu tu lan dâu den ngày 25 tháng 7 nàm 2058). 

8. Tin do thuc hiên dir an du tu: 

- Hoàn thành thu tic v du tu dr an, môi trumg, phOng cháy chüa cháy: 
Qu 1/2022. 

- Khi cong cong trInh, xây dmg nhà may vâ chun bj may móc: Qu 
2/2022. 

- Lp dt và 4n hành may móc: Qu 3/2022. 

- ChInh thirc hott dng toàn b nba may và b.t dAu san xut: Qu2 4/2022. 

Diêu 2: Các tru dãi, h trq dâu tu': 

Dir an dixçc hung các iru dãi, h trçi nhi.r sau: 

1. Uu dãi ye thu thu nhp doanh nghip: 
- Ci sä pháp l cüa uu dãi: IJu dãi di vOi dr an du tu tai  khu cong 

nghip thrc hin theo quy dlnh  cüa pháp lut ye thuê thu nhp doanh nghip và 
các van bàn hu&ng dan, diêu chinh có lien quan. 

-. A A 2. uu dai ye thue nhip khau: 
- Cci si pháp 1 cUa ixu dãi: Lut Thus xut khâu, thu nhp khu và các 

van bàn hu&ng dan, diêu chinh có lien quan. 
-. A .X . .A A .A 3. u u dai ye mien, giam tien thue dat, tien sir dyng dat, thue sir dyng dat: 

- Cci sâ pháp 1 cüa ixu dãi: Lut Dt dai và các van bàn huàng din, diu 
chinh có lien quan. 

4. U'u dãi khu hao nhanh, tang mile chi phi duçrc khu trir khi tInh 
thu nhp chju thu: 

- Cci sâ pháp l cüa uu dài: Lut Thu thu nhp doanh nghip và các van 
bàn huâng din, diêu chinh có lien quan. 

Diu 3: Các quy dnh di vói nhà du tu thyc hin diy an: 

1. Nhà dAu tu, t chrc kinh t phãi lam thu tiic dang k cap tài khoàn sCr 
ding trên He thông thông tin quOc gia ye dâu tu theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Nhà du tu có trách nhim thirc hin ch d bao cáo hot dng dâu tu 
theo quy djnh tai  Dieu 72 Lut Dâu tu 2020; cp nht day dü, kjp thii, chInh xác 
các thông tin lien quan vào H thông thông tin quOc gia ye dâu tix theo quy djnh 
ti Dieu 71 Lut Dâu tu 2020 vã chju sr kiem tra, giám sat cüa các cci quan nba 
nithc có thâm quyen theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Chp hành quy djnh cüa Lut Du tu, Lutt Doanh nghip; các quy d 
ye xây dirng, bâo v môi tru&ng, phông chOng cháy no, an toàn lao dng 
djnh pháp lut khác có lien quan den linh virc hot dng dâu tu kinh 

6542234266 
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dàng k; pMi hqp vói các cci quan chrc näng có lien quan dam bâo an ninh trt 
tr trong qua trInh triên khai dir an. 

Diu4: Giy chirng nhn dàng k2  du tii nay dixqc 1p thành 02 (hai) bàn 
gôc; nba dâu tu discc cap 01 bàn, 01 bàn luu tai  Ban Quàn 1 các Khu cong 
nghip Ba Rja - Vüng Thu và duc dang tãi len H thông thông tin quôc gia ye 
dâu 

ilUfONG BAN 

Noi nhân: \ 
- Nhi.r diu 4; 
-Phong:QHXD,QLMT, 

QLDN, VP; 
- Tong Cong IDICO-CTCP; 

Nguyen Anh Triêt 











































































PHỤ LỤC 1 

TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI                     TCNT-PMII 

Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải  

công nghiệp của các Nhà máy trong khu công nghiệp Phú Mỹ II 

1. Phạm vi áp dụng: 

1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải của các Doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ xử lý nước thải của IDICO-IEB tại 

khu công nghiệp Phú Mỹ II. 

1.2. Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát chất lượng nước thải từ các Nhà máy khi thải vào hệ thống 

thoát nước thải dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Phú Mỹ II. 

Bảng 1- Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

Nhỏ hơn hoặc bằng (

 ) 

1 Nhiệt độ 
o
C 45 

2 pH - ≥ 5,5 và   9 

3 Màu sắc (ở pH=7) Pt-Co 200 

4 Mùi - Không khó chịu 

5 BOD5 (20
0
C) mgO2/l 100 

6 COD mgO2/l  300 

7 Chất rắn lơ lửng mg/l 200 

8 Photpho tổng số mg/l 6 

9 Tổng nitơ mg/l 30 

10 Nitơ Amonia mg/l 10 

11 Tổng Xianua mg/l 0.1 

12 Arsen mg/l 0.1 

13 Thủy ngân mg/l 0.01 

14 Cadimi mg/l 0.01 

15 Chì mg/l 0.5 

16 Crom (VI) mg/l 0.1 

17 Crom (III) mg/l 1 

18 Đồng mg/l 2 

19 Kẽm mg/l 3 

20 Mangan mg/l 1 

21 Niken mg/l 0.5 

22 Sắt mg/l 5 

23 Thiếc mg/l 1 

24 Clorua mg/l 600 

25 Clo dư mg/l 2 

26 Florua mg/l 10 



TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

Nhỏ hơn hoặc bằng (

 ) 

27 Tổng Phenol mg/l 0.2 

28 Sulfua mg/l 0.5 

29 Tổng Dầu mỡ khoáng mg/l 5 

30 Dầu động thực vật mg/l 20 

31 Tổng Hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ mg/l 1 

32 Tổng Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ mg/l 0.1 

33 Tổng PCB mg/l 0.01 

34 Tổng hoạt độ phóng xa   Bq/l 0.1 

35 Tổng hoạt độ phóng xa   Bq/l 1 

36 Coliform  MPN/100ml 10.000 
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ/ MASTER PLAN LAYOUT

1140101

MẶT BẰNG TỔNG THỂ / MASTER LAYOUT

1 : 500

MẶT BẰNG TRỆT TỔNG THỂ / MASTER GROUND PLAN
Area Schedule building

Number Name Area

1 NHÀ MÁY/ MAIN BUILDING 13,733 m²
2 VĂN PHÒNG/ OFFICE 398 m²
3 NHÀ ĐỂ XE / CAR & BIKE PARKING 319 m²
4 NHÀ BẢO VỆ/ GUARD HOUSE 28 m²
5 BỂ CHỨA/ PENTANE TANK 184 m²
6 TANK FARM 525 m²
7 IBC STORAGE 154 m²
8 ELECTRICAL & COMPRESSOR 182 m²
9 PUMP ROOM 267 m²
10 WEIGH BRIDGE 68 m²
11 PHÒNG BƠM/ PUMP HOUSE 64 m²
12 NHÀ CHỨA RÁC/ GARBAGE & OXYGEN 23 m²
13 TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI/WASTEWATER

TREATMENT STATION
13 m²

14 YARD WITH ROOF 232 m²
16,189 m²

Bảng tổng hợp sử dụng đất/ Area Schedule - Summary

Name Area Ratio

Cây xanh/ Greenery 8,999 m² 20.00%
Công trình/ Building area 16,189 m² 35.98%
Lối đi bộ/ Walkways 673 m² 1.50%
Yard without roof/ Sân bãi không có mái che 8,945 m² 19.88%
Đường bê tông/ Concrete roads 10,194 m² 22.65%

45,000 m² 100.00%
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LEGEND / GHI CHÚ:

MH1, MH1A, MH1B :STORM DRAINAGE MANHOLE ON PAVEMENT & GRASS
:HỐ GA NƯỚC MƯA TRÊN VỈA HÈ & CỎ

MH2, MH2A :STORM DRAINAGE MANHOLE ON ROAD
:HỐ GA NƯỚC MƯA TRÊN ĐƯỜNG

:INVERT LEVEL OF DRAINAGE PIPE
:CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG

D400, L=28300 :400mm DIA. 28.3 m LENGTH
:ĐƯỜNG KÍNH CỐNG 500mm, DÀI 28.3m

:ROAD PIPE
:CỐNG NGANG QUA ĐƯỜNG

:PERFORATED PIPE
:ỐNG ĐỤC LỖ

+3.800
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STORM WATER DRAINAGE LAYOUT

1853201

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

ROAD & DRAINAGE / ĐƯỜNG & THOÁT NƯỚC

PHẠM NGỌC THẠCH

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

22/02/22

VŨ DUY NGUYÊN

MB THOÁT NƯỚC MƯA

SCALE  1 : 500

STORM WATER DRAINAGE LAYOUT / MB THOÁT NƯỚC MƯA

STORM DRAINAGE MANHOLE

NAME / TÊN DIMENSION / KÍCH THƯỚC
QUANTITY /
SỐ LƯỢNG

MH1 1200x1200 39
MH1A 1200x1200 6
MH1B 1200x1200 8
MH1C 1200x1200 4
MH2 1400x1400 11

MH2A 1400x1400 3
MH3 1800x1800 13

TỔNG: 84

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE



SEPTIC TANK-5m3

SEPTIC TANK-5m3

DN150
DN150

-0.15
-1.48

DN150

-0.15
-1.57

-0.15
-1.68

-0.15
-1.79

-0.15
-1.90

-0.15
-2.01 -0.15

-2.12
-0.15
-2.23

DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200

-0.15
-1.30

D
N

1
5
0

DN150 - Điểm thoát nước cho hệ thống khí nén

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
0.5% 0.5%

1
%

0.5%

Protection by concrete
Ống bọc bê tông

Protection by concrete
Ống bọc bê tông

Protection by concrete
Ống bọc bê tông

OFFICE HOUSE

Protection by concrete
Ống bọc bê tông

SUBMERSIBLE PUMP P-101/102 

D
N

2
0
0

CONNECTION POINT OF ID

DN200
-0.15
-1.00

Protection by concrete
Ống bọc bê tông

GOOD IN/ STORES MF STORAGE
TRIM AND

ACCESSORIES

COIL STORAGEMANUFACTURING

MAINTENACE

LAYDOWN BOOTH

SEPTIC TANK1-10m3

DMH-01

DMH-04A

DMH-02
DMH-03

DMH-04

DMH-05

DMH-06 DMH-07 DMH-08 DMH-09 DMH-10 DMH-11 DMH-12 DMH-13

0.5%

IBC STORAGE PUMP ROOM
COMPRESSOR

-0.15
-1.03

-0.15
-1.12

-0.15
-1.25

-0.15
-1.38

DMH-14

DMH-15

PUMP ROOM

© Copyright IntES Co., Ltd.
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

DỰ ÁN/ PROJECT:

TỈ LỆ/ SCALE

TÊN BẢN VẼ/ DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/ STAGE:

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO., LTD.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION :

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT:

THIẾT KẾ/ DESIGN:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng,
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

CÔNG TY TNHH KINGSPAN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS:

SỐ BẢN VẼ/ DWG. NO

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR: HOÀNG THẾ LONG

KINGSPAN COMPANY LIMITED

22/02/22

 BẢN VẼ XIN PHÉP / PERMITTING DRAWING

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tân Phước Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

PHAN LẠC KHANH

VŨ MẠNH TUẤN

PHAN LẠC KHANH

1 : 480

MASTER LAYOUT SEWAGE SYSTEM/MẶT BẰNG THOÁT
NƯỚC

2649002

1 : 480

MASTER LAYOUT OF SEWAGE SYSTEM/TỔNG MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC

1



ELETTROASPIRATORE
ELECTRIC ASPIRATOR

USCITA ARIA DEPURATA Ø640 H.9000 CIRCA
EMISSIONE < 10mg/Nmc

PURIFIED AIR OUTLET Ø640 H.9000 APPROX
EMISSION < 10mg/Nmc

INGRESSO ARIA DA DEPURARE
DIRTY AIR INLET

SISTEMA DI INSACCAGGIO A COCLEE
SCREW FILLING SYSTEM

BIG-BAG DI STOCCAGGIO
STORAGE BAGS

FILTRO DEPOLVERATORE A MANICHE FILTRANTI
DUST FILTER WITH FILTERING BAGS

PUNTO DI CAMPIONAMENTO

POINT OF SAMPLING

PANNELLI ANTISCOPPIO
ANTI-BLAST PANELS

PARTICOLARE MANICA FILTRANTE
DETAIL OF THE FILTER SLEEVE

MF EXTRACTION DRAWING_REVB

2661005

© Copyright IntES Co., Ltd.
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

DỰ ÁN/ PROJECT:

TỈ LỆ/ SCALE

TÊN BẢN VẼ/ DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/ STAGE:

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO., LTD.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION :

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT:

THIẾT KẾ/ DESIGN:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng,
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

CÔNG TY TNHH KINGSPAN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS:

SỐ BẢN VẼ/ DWG. NO

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR: HOÀNG THẾ LONG

KINGSPAN COMPANY LIMITED

23/02/22

 BẢN VẼ XIN PHÉP / PERMITTING DRAWING

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tân Phước Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

PHAN LẠC KHANH

PHAN LẠC KHANH

VŨ MẠNH TUẤN

MÁY HÚT GIÓ

LỌC  BỤI BẰNG TÚI LỌC

ĐIỂM LẤY MẪU

KHI THOÁT ĐÃ XỬ LÝ Ø300 H.6800
CHO PHÉP < 10mg/NmcCHI TIẾT MÁY LỌC GIÓ

TẤM CHỐNG NỔ

ĐƯỜNG VÀO KHÍ BẨN

THÙNG CHỨA

HỆ THỐNG CHIẾT RÓT



ELETTROASPIRATORE
ELECTRIC ASPIRATOR

PLENUM ASPIRANTE
SUCTION PLENUM

FILTRI CLASSE G3
CLASS G3 FILTERS

INGRESSO ARIA DA DEPURARE
DIRTY AIR INLET

© Copyright IntES Co., Ltd.
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

DỰ ÁN/ PROJECT:

TỈ LỆ/ SCALE

TÊN BẢN VẼ/ DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/ STAGE:

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO., LTD.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION :

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT:

THIẾT KẾ/ DESIGN:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng,
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

CÔNG TY TNHH KINGSPAN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS:

SỐ BẢN VẼ/ DWG. NO

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR: HOÀNG THẾ LONG

KINGSPAN COMPANY LIMITED

23/02/22

 BẢN VẼ XIN PHÉP / PERMITTING DRAWING

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tân Phước Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

PHAN LẠC KHANH

PHAN LẠC KHANH

VŨ MẠNH TUẤN

2661004

FUME EXTRACTION IN GLUING 

ĐƯỜNG VÀO KHÍ BẨN

LỚP LỌC G3

BUỒNG HÚT

MÁY HÚT GIÓ



6.Y1

6.X1

200 5,500 100 600 2,000 600

2

1146101

1

1146101

6.X2 6.X3

6.Y2

5,800 3,200

9,000

1,
60

0
2,

00
0

40
0

4,
00

0

FFL +0.000 FFL +0.000

10.25 m²

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI/
WASTEWATER TREATMENT

STATION
20.79 m²

PHÒNG RÁC/ GARBAGE
ROOM

LD1

LV2

WE-2

6.Y1

6.X1

2

1146101

1

1146101

6.X2 6.X3

6.Y2

5,800 3,200

4,
00

0

2%2%

9,000

20
0

FFL.+0.000

FFL.+4.000

6.Y1

4,
00

0

6.Y2

4,000

F1

F9

FFL.+3.60040
0

40
0

3,
20

0

200 3,800

2%

FFL.+0.000

FFL.+4.000

6.X1

4,
00

0

6.X2 6.X3

F1

F9

FFL.+3.600

3,2005,800

9,000

40
0

3,
60

0

FFL.+0.000

FFL.+4.000

6.X1

6002,0006005,800

6.X2 6.X3

40
0

3,
60

0

FFL.+3.600

9,000

1,
05

0
2,

60
0

35
0

4,
00

0

4,
00

0

LV2

SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN
EMULSION PAINT FINISH

FFL.+0.000

FFL.+4.000

6.X1

3,200 5,800

6.X26.X3

3,
20

0
40

0
40

0

FFL.+3.600

9,000

100 5,500 200

4,
00

0

SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN
EMULSION PAINT FINISH

FFL.+0.000

FFL.+4.000

6.Y1

1,600 2,000 400

6.Y2
1,

60
0

2,
20

0
20

0

4,
00

0

FFL.+3.600

4,000

LD1
SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN
EMULSION PAINT FINISH

FFL.+0.000

FFL.+4.000

40
0

3,
60

0

6.Y16.Y2

4,000

FFL.+3.600

4,
00

0

SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN
EMULSION PAINT FINISH

6.Y1

6.X1 6.X2 6.X3

6.Y2

200 5,500 100 600 2,000 600

5,800 3,200

9,000

1,
60

0
2,

00
0

40
0

4,
00

0

LD1

LV2

FFL +0.000 FFL +0.000

SÀN HOÀN THIỆN
FINISH FLOOR

KICK PLATE IN SSS 
1MM THK.

1,000 1,000

2,000

2,
20

0
35

0
2,

60
0

2,000

1,000 1,000

SÀN HOÀN THIỆN
FINISH FLOOR

A

B

C KHÓA / LOCK TAY NẮM / HANDLE BẢN LỀ / HINGE MOTO ĐÓNG CỬA
DOOR CLOSER

D

LOẠI
TYPE

CỬA CHỚP THÉP/ STEEL VENT LOUVER

STEEL FRAME & LEAF, POWDER COATING FINISH

00 1 2 3 4

LV2 KHUNG & CÁNH CỬA THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN HOÀN THIỆN

A

B

C KHÓA / LOCK TAY NẮM / HANDLE BẢN LỀ / HINGE MOTO ĐÓNG CỬA
DOOR CLOSER

D

LOẠI
TYPE

CỬA ĐI CHỚP THÉP/ STEEL DOOR VENT LOUVER

STEEL FRAME & LEAF, POWDER COATING FINISH

00 1 2 0 4

LD1 KHUNG & CÁNH CỬA THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN HOÀN THIỆN

N

S E

W

N N E

N E

E N E

E S ES E
S S E

N N W
N WW N W

W S W

S W

S S W

2 0
1 5

1 0
5

2 5

3 0

© Copyright IntES Co., Ltd.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

SỐ BẢN VẼ/ DWG. NO

TỈ LỆ/SCALE

BẢN VẼ XIN PHÉP/ PERMITTING DRAWING

TÊN BẢN VẼ/DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/STAGE:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria-Vung Tau Province, Viet Nam

CÔNG TY TNHH KINGSPAN
KINGSPAN COMPANY LIMITED

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria-Vung Tau Province, Viet Nam

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

CHỦ ĐẦU TƯ/ CILENT:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY

THIẾT KẾ/ DESIGN

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO.,LTD.

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng,
Phường 2, Quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY

KEY PLAN

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

HOÀNG THẾ LONG

TRẦN NGUYỄN HOÀNG

VŨ NGỌC DŨNG

LÊ THẾ HOÀNG

DỰ ÁN/PROJECT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS

HC REV DIỄN GIẢI/DESCRIPTION NGÀY HC/DATE

22/02/2022

NHÀ CHỨA RÁC & TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI/
GARBAGE HOUSE & WASTEWATER TREATMENT STATION

As indicated

CHI TIẾT NHÀ CHỨA RÁC & TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI/ GARBAGE
HOUSE & WASTEWATER TREATMENT STATION DETAILS

1146101

1 : 75

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT/GROUND FLOOR PLAN
1 : 75

MẶT BẰNG MÁI / ROOF PLAN

1 : 75

MẶT CẮT 2/SECTION 2

1 : 75

MẶT CẮT 1/SECTION 1

1 : 75

MẶT ĐỨNG TRỤC 6.X1-6.X3/ ELEVATION GRIDLINE 6.X1-6.X3

1 : 75

MẶT ĐỨNG TRỤC 6.X3-6.X1/ ELEVATION GRIDLINE 6.X3-6.X1

1 : 75

MẶT ĐỨNG TRỤC 6.Y1-6.Y5/ ELEVATION GRIDLINE 6.Y1-6.Y5

1 : 75

MẶT ĐỨNG TRỤC 6.Y5-6.Y1/ ELEVATION GRIDLINE 6.Y5-6.Y1

1 : 75

MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN/ FLOOR FINISH LAYOUT

THỐNG KÊ CỬA ĐI / DOORS SCHEDULE
LOẠI / TYPE MÔ TẢ / DESCRIPTION RỘNG / WIDTH CAO / HEIGHT SỐ LƯỢNG / COUNT

LD1 STEEL DOOR 1 2,000 2,200 1

THỐNG KÊ CỬA SỔ / WINDOWS SCHEDULE
LOẠI / TYPE MÔ TẢ / DESCRIPTION RỘNG / WIDTH CAO / HEIGHT SỐ LƯỢNG / COUNT

LV2 ALUMINUM LOUVER 2600x2000 2,000 2,600 1

THỐNG KÊ TƯỜNG / WALLS SCHEDULE
LOẠI / TYPE VẬT LIỆU / MATERIAL Comments GHI CHÚ / MARK

WE-2 TƯỜNG GẠCH NGOẠI THẤT 200mm / EXTERIOR BRICK WALL 200mm

VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN / FLOOR FINISHING MATERIAL...
LOẠI / TYPE VẬT LIỆU / MATERIAL

F1 SÀN BÊ TÔNG LÀM CỨNG BỀ MẶT XOA HARDERNER / HEAVY DUTY FLOOR HARDENER
F9 GẠCH CHỐNG NÓNG CHỮ U/ U SHAPE TEMPERATURE-RESISTANT BRICK

VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TRẦN / CEILING FINISHING MATERIAL...
LOẠI / TYPE VẬT LIỆU / MATERIAL

C1 TRẦN TRÁT VỮA/FLAT PLASTERED CEILING



(h=H-50)

50

150 600 150

50900

50
15

0

25
0

25
0

125 600 125

850

15
0

15
0

900

600

850

85
0

900

90
0

50
150 150

50600

50
15

0

25
0

125 125

850

15
0

900

600

H h

H h

70 50

TYPE A (H <1200mm) / LOẠI A (H<1200mm)

DB10@200

GL+0.00

A VIEW

B VIEW

Waste water going out pipe
Waste water coming-in pipe

Ống nước thải vào Ống nước thải ra

OUTLET

CHI TIẾT HỐ GA  - HƯỚNG B

TỶ LỆ :   NTS

DB10@200

ĐẦM CHẶT K95

BÊ TÔNG LÓT

Manhole cover

GL+0.00

Round chamfer r=10
Nắp hố ga Vòng vát r=10

OUTLETINLET

CHI TIẾT HỐ GA - HƯỚNG A

TỶ LỆ :  NTS

(h=H-50)

DB10@200

DB10@200

CHI TIẾT HỐ GA

TỶ LỆ :  NTS

B VIEW

GL+0.00

(h=H-50)

CHI TIẾT HỐ GA

TỶ LỆ :  NTS

50

150 750 150

501,050

50

15
0

25
0

125 600 125

850
15

0

1,050

600

850

85
0

1,050

1,0
50

50

150 750 150

501,050

50
15

0

25
0

125 125
850

15
0

1,050

600

100

300

H h
H h

70 50

>=   TYPE B (H       1200mm) / LOẠI B (H       1200mm)>
=

DB10@200

GL+0.00

A VIEW

Waste water going out pipeWaste water coming-in pipe

Ống nước thải vào Ống nước thải ra

OUT LET

CHI TIẾT HỐ GA  - HƯỚNG B

TỶ LỆ :   NTS

DB10@200

ĐẦM CHẶT K95

BÊ TÔNG LÓT

Manhole cover
Round chamfer r=10

Nắp hố ga
Vòng vát r=10

OUTLETINLET

20 Galvanized steel bar

Thép mạ kẽm 20

20 Galvanized steel bar

Thép mạ kẽm 20

CHI TIẾT HỐ GA - HƯỚNG A

TỶ LỆ :  NTS

(h=H-50)

DB10@200

DB10@200

DB10@200

1000

A VIEW

GL+0.00

(h=H-50)

50
150

1,000

150
50

1,300

50
15

0

25
0

125 600 125
850

15
0

1,120

600

850

85
0

1,300

1,3
00

50
150

1,000
150

501,300

50
15

0

25
0

125 125

850

15
0

1,300

600

100

300

H h
H h

70 50

>=   TYPE C (H       1800mm) / LOẠI C (H       1800mm)>
=

GL+0.00

B VIEW

Waste water going out pipe
Waste water coming-in pipe

Ống nước thải vào
Ống nước thải ra

OUTLET

CHI TIẾT HỐ GA  - HƯỚNG B

TỶ LỆ :   NTS

DB10@200

ĐẦM CHẶT K95

BÊ TÔNG LÓT

Manhole cover Round chamfer r=10

Nắp hố ga Vòng vát r=10

OUTLETINLET

20 Galvanized steel bar

Thép mạ kẽm 20

20 Galvanized steel bar

Thép mạ kẽm 20

CHI TIẾT HỐ GA - HƯỚNG A

TỶ LỆ :  NTS

(h=H-50)

DB10@200

DB10@200

CHI TIẾT HỐ GA

TỶ LỆ :  NTS

Dimension

A

A

A

A

Bottom plan of septic tank

Top plan of septic tank

A-A

15
1

W
15

1

151
L1

151
L2

151
L3

151

15
1

W
15

1

151
L1

151
L2

151
L3

151

20
0

H
35

0

101
50 50

151
L1

151
L2

151
L3

151

W
/2

W
/2

15
01

00

101

50

605 101
50 50

101
605 50

101
605

OPENING

1:20

1:20

1:20

Inlet
Out let

DN 65
Vent

Inlet

Out let

- 100mm thick. Blinding concrete
- 200 mm compacted 98% aggregate base class 1 (CPDD1), Dmax = 25
- Compacted existing ground

L1 L2 W
(mm) (mm) (mm)

CAPACITY
(m3)

5 1000 1000 1100

L3
(mm)

1000

H
(mm)

1500

uPVC-DN150
TO MANHOLE

OPENING

CAST IRON 600 CAST IRON 600CAST IRON 600

10 2000 1500 14001500 1500

CAO ĐỘ NẮP HỐ GANẮP HỐ GAKÍCH THƯỚC TRONG
W x D x H

KÝ HIỆU SỐ
(VN2000)

CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG

(GL - TẦNG 1)

CAO ĐỘ NẮP HỐ GANẮP HỐ GAKÍCH THƯỚC TRONG
W x D x H

KÝ HIỆU SỐ
(VN2000)

CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG

(GL - TẦNG 1)

B

A

DMH-01

DMH-02

DMH-03

DMH-05

DMH-06

DMH-07

DMH-08

DMH-09

DMH-04

DMH-10

DMH-13

LOẠI

B

B

B

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

-250

600x600x930

750x750x1150

750x750x1280

750x750x1200

750x750x1380

750x7500x1690

1000x1000x1800

1000x1000x1910

1000x1000x2020

-1300

-1030

-1250

-1380

-1480

-1300

-1680

-2120

750x750x1580

-1790

-1900

-2010

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600A

B

C

C

C

750x750x1470 -1570

CHỊU TẢI NHẸ,  D600600x600x1020 -1120

B

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

B-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-300-150

-150

-150

-150

DMH-4A

DMH-11

DMH-12

-2230

-1000

C

A

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

CHỊU TẢI NHẸ,  D600

1000x1000x2130

600x600x900

-150

-150

DMH-14

DMH-15 CHỊU TẢI NHẸ,  D600 -1000

-150

A600x600x900

750x750x1200

LOẠI

B

NOTE : BỂ PHỐT VÀ HỐ GA CHỐNG THẤM MẶT TRONG TỐI
THIỂU 3 LỚP JOTUN TANKGUARD STORAGE COMP A LIGHT
GRAY THEO TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ( HOẶC VẬT LIỆU CHỐNG
THẤM TƯƠNG ĐƯƠNG)

SEPTIC TANK / BỂ PHỐT

DRAINAGE MANHOLE LIST FOR DOMESTIC DRAIN/ DANH SÁCH HỐ GA NƯỚC THẢI SINH HOẠT

© Copyright IntES Co., Ltd.
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

DỰ ÁN/ PROJECT:

TỈ LỆ/ SCALE

TÊN BẢN VẼ/ DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/ STAGE:

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO., LTD.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION :

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT:

THIẾT KẾ/ DESIGN:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng,
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

CÔNG TY TNHH KINGSPAN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS:

SỐ BẢN VẼ/ DWG. NO

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR: HOÀNG THẾ LONG

KINGSPAN COMPANY LIMITED

22/02/22

 BẢN VẼ XIN PHÉP / PERMITTING DRAWING

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tân Phước Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

PHAN LẠC KHANH

VŨ MẠNH TUẤN

PHAN LẠC KHANH

1 : 35

MANHOLE AND SEPTIC TANK DETAIL- CHI TIẾT HỐ GA
NƯỚC THẢI VÀ BỂ PHỐT

2649402

1 : 35

MANHOLE AND SEPTIC TANK DETAIL- CHI TIẾT HỐ GA NƯỚC THẢI VÀ BỂ PHỐT



ĐH
(kt)

(kt)

T-01 T-04 T-05 T-06

LS-02

T-02

(T-02) (T-03) (T-04)

P-02 A/B P-05

BL-01A

BL-01B

(T-08)

(kt) (kt)

(T-05)

(T-07)

T-03

(kt)

S-01

LS-01

P-01 A/B

DP03

8.  xö lý bïn/MUD TREATMENT7.ghi chó & chó thÝch/ NOTE

Xe HóT BïN/SUCK MUD CAR

T-07

THO¸T KHÝ TH¶I/EXIT GAS OUT

(T-06)

W

T-07 T-08

LS- 01/02

P-02 A/B

BL-01A/B

P-05 A/B

S-01

NƯỚC SAU XỬ LÝ ĐẠT QCVN40-2011 C ỘT B/WATER AFTER  TREATER ATTAIN QCVN40-2011 COLUMN B

P-01 A/B

DP 03

S¥ §å D¢Y CHUYÒN C¤NG NGHÖ Xö Lý N¦íC TH¶I CS : Q= 10 M3/ NG§

BÓ CHøA BïN/MUD CONTAIN TANK

NƯỚC TRONG CHẢY
VỀ BỂ ĐIỀU HÒA
WATER IN FLOW

CONDITIONER TANK

SCHEMATIC DIAGRAM OF WASTE WATER TREATMENT PLAN : Q= 10M3/DAY

BỂ LẮNG/SETTLING TANKBỂ GOM/HOLDING TANK BỂ ĐIỀU HOÀ/AIR TANK BỂ HIẾU KHÍ/ AERATION TANK BỂ LỌC /FILTER TANK BỂ GOM/HOLDING TANK BỂ CHỨA BÙN/SLUDGE TANKBỂ THIẾU KHÍ/ ANOXIC TANK

HÓA CHẤT DINH DƯỠNG/NUTRITIOUS CHEMICAL

KHÔNG THUỘC GÓI THẦU
NOT OF CONTRACTOR PACKAGE

NƯỚC THẢI VÀO
WASTE WATER INTO

ĐÃ QUA TÁCH MỠ, BỂ PHỐT
PASS DETACHDE GREASE, SUMP

ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ/TECHNOLOGY PIPE GHI CHÚ/NOTE:

ĐƯỜNG NƯỚC THẢI/WASTE WATER LINE

ĐƯỜNG BÙN/SLUDGE LINE

ĐƯỜNG BÙN THẢI/WASTE SLUDEGE LINE

ĐƯỜNG BÙN TUẦN HOÀN/ SLUDGE RETURN LINE

ĐƯỜNG NƯỚC TUẦN HOÀN/WATER RETURN LINE

ĐƯỜNG KHÍ/ GAS LINE

BƠM BỂ ĐIỀU HOÀ/AIR TANK PUMP

BƠM BỂ GOM/HOLDING TANK PUMP BƠM BÙN BỂ LẮNG/SLUDGE SETTLING TANK PUMP

BỘ LƯỢC RÁC/ WASTE FILTER

BƠM ĐỊNH LƯỢNG DINH DƯỠNG/NUTRITIOUS QUANTITATIVE PUMP

PHAO BÁO THỨC/FLOAT ALARMMÁY THỔI KHÍ/FLOW AIR MACHINE

SỐ LƯỢNG/QUANTITY:01 SỐ LƯỢNG/QUANTITY:02

SỐ LƯỢNG/QUANTITY:01

SỐ LƯỢNG/QUANTITY:02 SỐ LƯỢNG/QUANTITY:02

SỐ LƯỢNG/QUANTITY:02 SỐ LƯỢNG/QUANTITY:02

THÔNG HƠI LÊN NÓC NHÀ ĐIỀU HÀNH
VENT TO ROOF OPERATING HOUSE

KHÍ THẢI TỪ CÁC BỂ XỬ LÝ
EMISSIONS FROM TREAT TANK

© Copyright IntES Co., Ltd.
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

DỰ ÁN/ PROJECT:

TỈ LỆ/ SCALE

TÊN BẢN VẼ/ DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/ STAGE:

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO., LTD.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION :

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT:

THIẾT KẾ/ DESIGN:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng,
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

CÔNG TY TNHH KINGSPAN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS:

SỐ BẢN VẼ/ DWG. NO

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR: HOÀNG THẾ LONG

KINGSPAN COMPANY LIMITED

22/02/22

 BẢN VẼ XIN PHÉP / PERMITTING DRAWING

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tân Phước Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

PHAN LẠC KHANH

VŨ MẠNH TUẤN

PHAN LẠC KHANH

1 : 320

SCHEMATIC DIAGRAM OF WWTP- SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ TRẠM
XỬ LÍ NƯỚC THẢI

2640004

1 : 320

SCHEMATIC DIAGRAM OF WWTP- SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ TRẠM XỬ LÍ NƯỚC THẢI



© Copyright IntES Co., Ltd.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

DỰ ÁN/ PROJECT:

TỈ LỆ/SCALE

TÊN BẢN VẼ /DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/ STAGE:

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO., LTD.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION :

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

THIẾT KẾ/ DESIGN:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng, 
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

CÔNG TY TNHH KINGSPAN
KINGSPAN COMPANY LIMITED

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS

BẢN VẼ XIN PHÉP / PERMITTING DRAWING

SỐ BẢN VẼ /DWG. NO

HOÀNG THẾ LONG

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone,
Tân Phước Ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

SHEET LIST

1341081

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

WWTP

PHẠM NGỌC THẠCH

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

22/02/22

VŨ DUY NGUYÊN

DANH SÁCH BẢN VẼ

SHEET LIST / DANH SÁCH BẢN VẼ
DRAWING NUMBER/

SỐ BẢN VẼ DRAWING NAME/ TÊN BẢN VẼ
CURRENT REVISION DATE/ NGÀY

PHÁT HÀNH
1341081 SHEET LIST / DANH SÁCH BẢN VẼ 22/02/22
1172081 STRUCTURAL PLAN / MẶT BẰNG KẾT CẤU 22/02/22
1172182 ELEVATION & SECTION / MẶT ĐỨNG & MẶT CẮT 22/02/22
1173081 STRUCTURE DETAILS / CHI TIẾT KẾT CẤU 22/02/22

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE



8.X1 8.X2

8.Y1

8.Y2

9000

40
00

8.X3

5800 3200

RB1 RB1

RB1 RB1

R
B1

R
B1S2

W1

W1

W1

W1

R
B1

EL. +3.600

8.X1 8.X2

8.Y1

8.Y2

8.X3

9000 1000 2800

40
00

5800 3200

65
0

95
0

95
0

65
0

700 900 900 900 750 550

75
0

10
50

10
50

75
0

C2

C2

C1

C1

C1

C1

GB1 GB1

G
B1

GB1 GB1

G
B1

G
B1 S1

F1

F1

F2

F2

F3

F3

EL. +0.000

A
1172182

B
1172182

C
1172182

55
0

75
0

55
0

75
0

50
0

45
00

10
00

S4
EL. +0.150

50
0

500

50
0

500

500

50
0

60
0

600

60
0

600

50
0

500

50
0

500

60
0

600

OPENING / LỔ MỞ

8.Y1

8.Y2

8.X3

1400 2000

40
00

60
0

1P3-A 1P4-A

1P1-A 1P2-A

F4 F4

F4 F4

90
0

37
00

40
0

40
0

40
0

40
0

400 400 400 400

8.Y1

8.Y2

8.X3

S3

EL. -2.20040
00

10
00

50
0

45
00

1000 2800

200 1200 200 1000 200

20
0

70
0

20
0

20
00

20
0

10
00

20
0

50
0

20
0

13
00

20
0

70
0

20
0

70
0

20
0

80
0

20
0

W2

W2

W2

W2W3

W3

W3

W3

W3

W3

400

40
0

PILE LEGEND:

xP yyy-(A or B)

PILE AREA / KHU VỰC CỌC
PILE REFERENCE / SỐ HIỆU CỌC

CUT OFF LEVEL / 
CAO ĐỘ CẮT CỌC 
TƯƠNG ĐỐI

PILE PC-A D300
CỌC PC-A D300

PILE PC-A D350
CỌC PC-A D350

© Copyright IntES Co., Ltd.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of  the publisher.

DỰ ÁN/ PROJECT:

TỈ LỆ/SCALE

TÊN BẢN VẼ /DWG. TITLE:

GIAI ĐOẠN/ STAGE:

CÔNG TY TNHH INTES VIETNAM
INTES VIETNAM CO., LTD.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ APPROVAL ORGANIZATION :

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

THIẾT KẾ/ DESIGN:

PHÊ DUYỆT BỞI/ APPROVED BY:

Lầu 3 Tòa Nhà SB, 140 Bạch Đằng, 
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, SB Building, 140 Bach Dang Street
Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

GIÁM ĐỐC:
DIRECTOR:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
ENTERPRISE DIRECTOR:

NGƯỜI KIỂM:
CHECKED BY:

NGƯỜI VẼ:
DRAWN BY:

CÔNG TY TNHH KINGSPAN
KINGSPAN COMPANY LIMITED

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT KINGSPAN

VỊ TRÍ/ ADDRESS

BẢN VẼ XIN PHÉP / PERMITTING DRAWING

SỐ BẢN VẼ /DWG. NO

HOÀNG THẾ LONG

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

Lô B4, Đường D1a, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

B4 Lot, D1a Street, Phu My II Expansion Industrial Zone,
Tân Phước Ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

As indicated

STRUCTURAL PLAN

1172081

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN

WWTP

PHẠM NGỌC THẠCH

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

22/02/22

VŨ DUY NGUYÊN

MẶT BẰNG KẾT CẤU

1. ALL CONSTRUCTION WORK SHALL COMPLY TO THE CURRENT LOCAL STANDARD, PROJECT SPECIFICATIONS AND 
REQUIREMENT INDICATED ON DRAWINGS

2. ALL DIMENSION ARE MILLIMETER UNLESS OTHERWISE NOTED
3. CONCRETE STRUCTURE GRADE:

LEVELING CONCRETE: B7.5
OTHER STRUCTURE COMPONENT: B25

4. REINFORCEMENT MINIMUM YIELD STRENGTH:
PLAIN REBAR RB: Ø<10 Fy ≥ 240 MPa (CB-240T)
DEFORMED REBAR DB: Ø>10 Fy ≥ 400MPa (CB-400V)

5. CONCRETE COVER:
FOR FOUNDATION (MM): 50
FOR GRADE SLAB & GROUND BEAM (MM)

+ SLAB DEPTH ≤ 200 MM AND BEAM DEPTH ≤ 300MM : 25 
+ SLAB DEPTH > 200MM AND BEAM DEPTH > 300MM : 35

FOR COLUMN, BEAM (MM): 25
FOR SLAB (MM): 20

6. EXPOSED CONCRETE SHALL BE CHAMFER 15MM
7. SLOPE, OPENING, TRENCH, PIT,... SHALL BE CHECKED WITH ARCHITECT AND MEP DRAWINGS BEFORE CONCRETE 

CASTING

1. TẤT CẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG SẼ TUÂN THEO TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG HIỆN HÀNH , CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
ĐƯỢC CHỈ RÕ TRÊN BẢN VẼ

2. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC LÀ MM TRỪ KHI CÓ GHI CHÚ CỤ THỂ
3. CẤP ĐỘ BỀN BÊ TÔNG:

BÊ TÔNG LÓT: B7.5
CÁC CẤU KIỆN KẾT CẤU KHÁC: B25

4. CƯỜNG ĐỘ BỀN KÉO CỦA CỐT THÉP:
THÉP PHỤ RB: Ø<10 Fy ≥ 240 MPa (CB-240T)
THÉP CHỦ DB: Ø>10 Fy ≥ 400MPa (CB-400V)

5. BÊ TÔNG BẢO VỆ : 
- MÓNG : 50MM 

   - SÀN TRÊN NỀN ĐẤT VÀ DẦM TẦNG TRỆT: 
+ SÀN DÀY ≤ 200MM & DẦM CAO ≤ 300MM: 25MM   
+ SÀN DÀY > 200MM & DẦM CAO > 300MM: 35MM   

   - CỘT VÀ DẦM: 25 MM 
- SÀN: 20 MM

6. BÊ TÔNG LỘ RA NGOÀI ĐƯỢC TRÁM 15MM
7. DỐC, LỖ MỞ, MƯƠNG, PIT,... SẼ ĐƯỢC KIỂM TRA VỚI BẢN VẼ KIẾN TRÚC VÀ CƠ ĐIỆN TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

SCALE  1 : 50

ROOF PLAN / MB MÁI
SCALE  1 : 50

GF PLAN / MB TẦNG TRỆT

RC. MEMBER SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ KẾT CẤU BTCT

NAME / TÊN DESCRIPTION / MÔ TẢ MATERIAL / VẬT LIỆU
C1 200x300 RC. / BTCT
C2 200x200 RC. / BTCT

GB1 200x500 RC. / BTCT
RB1 200x400 RC. / BTCT

FOUNDATION SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ MÓNG

NAME / TÊN DESCRIPTION / MÔ TẢ MATERIAL / VẬT LIỆU
F1 1300x1300x400 RC./ BTCT
F2 1800x1800x400 RC./ BTCT
F3 1600x1600x400 RC./ BTCT
F4 800x800x600 RC./ BTCT

FLOOR SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ SÀN

NAME / TÊN
THICKNESS /
BỀ DÀY SÀN

(mm)

MATERIAL /
VẬT LIỆU

S1 100 RC. / BTCT
S2 120 RC. / BTCT
S3 200 RC. / BTCT
S4 150 RC. / BTCT

WALL SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG

NAME / TÊN
THICKNESS /
BỀ DÀY (mm)

MATERIAL /
VẬT LIỆU

W1 120
W2 200 RC. / BTCT

W3 200 RC. / BTCT

SCALE  1 : 50

FOUNDATION PLAN / MẶT BẰNG MÓNG
SCALE  1 : 50

BOFT. PLAN / MB ĐÁY BỂ

PILE D300 SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ CỌC D300

PILE NAME /
TÊN CỌC

PILE TYPE /
LOẠI CỌC

DIAMETER /
ĐƯỜNG KÍNH

CỌC

CUT OF LEVEL /
CAO ĐỘ CẮT
CỌC TƯƠNG

ĐỐI

Lmin
(m)

Lmax
(m)

Pmin
(kN)

Pmax
(kN)

WORKING
LOAD /

SCT CỌC
(kN)

COUNT /
SỐ

LƯỢNG

1Pyyy-A PHC-A D300 -2.700 26 28 1200 1350 600 4
Grand total: 4

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE
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MẶT ĐỨNG & MẶT CẮT
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SECTION / MẶT CẮT B-B

SCALE  1 : 50

SECTION / MẶT CẮT C-C

SCALE  1 : 50

SECTION A-A / MẶT CẮT A-A

RC. MEMBER SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ KẾT CẤU BTCT

NAME / TÊN DESCRIPTION / MÔ TẢ MATERIAL / VẬT LIỆU
C1 200x300 RC. / BTCT
C2 200x200 RC. / BTCT

GB1 200x500 RC. / BTCT
RB1 200x400 RC. / BTCT

FOUNDATION SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ MÓNG

NAME / TÊN DESCRIPTION / MÔ TẢ MATERIAL / VẬT LIỆU
F1 1300x1300x400 RC./ BTCT
F2 1800x1800x400 RC./ BTCT
F3 1600x1600x400 RC./ BTCT
F4 800x800x600 RC./ BTCT

FLOOR SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ SÀN

NAME / TÊN
THICKNESS /
BỀ DÀY SÀN

(mm)

MATERIAL /
VẬT LIỆU

S1 100 RC. / BTCT
S2 120 RC. / BTCT
S3 200 RC. / BTCT
S4 150 RC. / BTCT

WALL SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG

NAME / TÊN
THICKNESS /
BỀ DÀY (mm)

MATERIAL /
VẬT LIỆU

W1 120
W2 200 RC. / BTCT

W3 200 RC. / BTCT

PILE D300 SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ CỌC D300

PILE NAME /
TÊN CỌC

PILE TYPE /
LOẠI CỌC

DIAMETER /
ĐƯỜNG KÍNH

CỌC

CUT OF LEVEL /
CAO ĐỘ CẮT
CỌC TƯƠNG

ĐỐI

Lmin
(m)

Lmax
(m)

Pmin
(kN)

Pmax
(kN)

WORKING
LOAD /

SCT CỌC
(kN)

COUNT /
SỐ

LƯỢNG

1Pyyy-A PHC-A D300 -2.700 26 28 1200 1350 600 4
Grand total: 4

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE
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STRUCTURE DETAILS

1173081

BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP/ PERMITTING DESIGN
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PHẠM NGỌC THẠCH

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA
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VŨ DUY NGUYÊN

CHI TIẾT KẾT CẤU

SCALE  1 : 25

TYP. SLAB ON GRADE
SCALE  1 : 25

TYPE 1 (SLAB ON BEAM)
SCALE  1 : 25

WALL DETAIL

SCALE  1 : 25

FOUNDATION DETAIL
SCALE  1 : 25

SECTION A-A (PILE)

WALL REBAR SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ THÉP TƯỜNG

NAME /
TÊN

THICKNESS /
BỀ DÀY T

(mm)

REBAR ARRANGEMENT / BỐ TRÍ CỐT THÉP
MATERIAL / VẬT

LIỆUB1 B2 T1 T2 L1 V1

W2 200 DB12@200 DB8@200 DB12@200 DB8@200 RB8@600x600 DB12@200 RC. / BTCT
W3 200 DB10@200 DB8@200 DB10@200 DB8@200 RB8@600x600 DB10@300 RC. / BTCT

SLAB REBAR SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ THÉP SÀN

NAME /
TÊN

DIMENSION /
KÍCH

THƯỚC SLAB
TYPE /

LOẠI SÀN

REBAR ARRANGEMENT / BỐ TRÍ CỐT THÉP

THICKNESS
/ BỀ DÀY T

(mm)
X1 X2 Y1 Y2

S1 100 1 DB10@200 DB10@200 DB10@200 DB10@200
S2 120 1 DB10@200 DB8@150 DB10@200 DB8@150
S3 200 1 DB10@200 DB10@200 DB10@200 DB10@200
S4 150 1 DB10@200 DB10@200 DB10@200 DB10@200

FOUNDATION REBAR SCHEDULE / BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG

NAME /
TÊN

DIMENSION / KÍCH THƯỚC REBAR ARRANGEMENT / BỐ TRÍ CỐT THÉP LEVEL OF TOP
FOUNDATION /
CAO ĐỘ MẶT

MÓNG (TOF.)-(m)

COUNT / SỐ
LƯỢNG MARK / GHI CHÚ

L B H B1 B2 T1 T2

F1 1300 1300 400 DB12@150 DB12@150 DB12@150 DB12@150 -1.000 2
F2 1800 1800 400 DB12@150 DB12@150 DB12@150 DB12@150 -1.000 2
F3 1600 1600 400 DB12@150 DB12@150 DB12@150 DB12@150 -1.000 2
F4 800 800 600 DB16@150 DB16@150 DB12@150 DB12@150 -2.200 4

SCALE  1 : 25

SECTION A-A

HC REV DIỄN GIẢI/ DESCRIPTION NGÀY HC/ DATE



 

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
 

GHI CHÚ: 
1. KT1: Vị trí lấy mẫu ống khói thải sau hệ thống xử lý bụi 
2. KT2: Vị trí lấy mẫu ống khói thải sau hệ thống xử lý hơi dung môi 
3. NT: Vị trí lấy mẫu nước thải sau xử lý tại hố ga đấu nối 
4. CTR: Vị trí giám chất thải rắn 

 
 
 
 
 
 
 
 

KT1 

KT2 

NT 

CTR 
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