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CHƢƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 
1. Thông tin về chủ dự án đầu tƣ 

- Tên chủ dự án: Công Ty TNHH HanYung Vina 

- Địa chỉ văn p òng: KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng  p ường Mỹ Xuân, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng T u 

- Đại diện chủ dự án: (Ông) Choi Dong Soo  Chức vụ: Chủ tịch công ty 

-  Đ ện thoại: 0251. 332. 1131;    - Fax: 0251. 332. 1035;   

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3235737137 do Ban quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng T u cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/09/2018, cấp t a  đổi 

lần thứ 4 ngày 22/12/2020. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doan  ng  ệp số 3502376185 do Sở kế hoạc  đầu tư 
tỉnh Bà Rịa – Vũng T u cấp đăng ký  ần đầu ngày 05/10/2018, cấp t a  đổi lần thứ 1 

ngày 27/02/2019. 

2. Thông tin về dự án đầu tƣ 

- Tên dự  n đầu tư: Công t  TNHH HanYung V na 

- Địa đ ểm thực hiện dự án: KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng  p ường Mỹ Xuân, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng T u. 

- Cơ quan t ẩ  định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấ  p ép c    ên quan đến 

 ô  trường của dự  n đầu tư (nếu có): 

+ Giấy phép xây dựng số 22/GPXD do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà 

Rịa – Vũng T u cấp ngày 27/02/2019. 

+ Công văn số 2357/SXD-QLXD ngày 09/08/2019 của Sở xây dựng v/v chấp 

thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng n    ưởng Công ty TNHH 

HanYung Vina. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 71/TD-PCCC ngày 

07/11/2018 do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng T u cấp. 

+ Công văn số 186/NT-PCCC ngày 15/07/2019 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu v/v nghiệm thu PCCC. 

- Quyết định số 45/QĐ-BQL ngày 19/03/2021 của Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng T u v/v p ê du ệt b o c o đ n  g   t c động  ô  trường 

dự án “Công ty TNHH HanYung Vina” tại KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng  p ường 

Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng T u  
- Quy mô của dự  n đầu tư (p ân  oạ  t eo t êu c í qu  định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự  n đầu tư  â  dựng công trình công nghiệp (Nghị định số  5/2 2 /NĐ-

CP ngày 03/3/2021), vốn đầu tư 85 tỷ đồng (Nhóm B - Khoản 2  Đ ều 9 Luật Đầu tư 
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công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019). T eo qu  định tại khoản 2 Đ ều 39 của Luật 

bảo vệ  ô  trường nă  2 2  dự án thuộc đố  tượng lập Giấ  p ép  ô  trường quy 

định tại khoản 2  Đ ều 39 của Luật bảo vệ  ô  trường: “Dự  n đầu tư  cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này 

có hiệu lực t     n ”  V  vậy chúng tôi thực hiện lập giấ  p ép  ô  trường cho dự án 

theo phụ lục VIII (Mẫu b o c o đề xuất cấp giấ  p ép  ô  trường của dự  n đầu tư đã 
có quyết định phê duyệt kết quả thẩ  địn  b o c o đ n  g   t c động  ô  trường trước 

k   đ  v o vận hành thử nghiệm). 

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

3.1. Công suất của dự án 

Công suất sản xuất hiện tại của n       n ư sau : 

TT Theo ĐTM đã đƣợc phê duyệt Ghi chú 

1 

Sản xuất d n ngưng tụ, dàn lạnh 

đông cho tủ lạnh: công suất 

  6       c  /nă   

Công t  đã  â  dựng  o n t  ện c c  ạng 
 ục công tr n  c ín  v  p ụ trợ của n       
cũng n ư c c  ạng  ục bảo vệ  ô  trường độc 
 ập c o c c  ạng  ục n  . 

Công ty đang tiến hành lập Giấy phép môi 
trường cho các các công trình bảo vệ môi 
trường và xử lý chất thải của dự án đối với giai 
đoạn này. 

2 

- Gia công lắp rắp máy hút bụi: 

công suất         c  /nă   
- Sản xuất, gia công lắp rắp máy 

sấy tóc: công suất 100.000 

c  /nă   

3 

Sản xuất, gia công các loại 

sản phẩm làm từ nhôm: công 

suất 1.000 tấn sản phẩ /nă   
Công ty c ưa đầu tư xây dựng hạng mục này 

 
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

 Quy trình sản xuất, gia công các loại sản phẩm làm từ nhôm 
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Thuyết minh quy trình: 

Bước 1. Tìm nguyên liệu nhôm phù hợp được nhập về dưới dạng t  n  p ẩ  

Bước 2. N ô  t  n  p ẩ  sẽ được kiểm tra phân tích thành phần kim loại trước 

khi được đưa vào lò nung nấu ở nhiệt độ cao T= 1000 – 1200oC. 

Bước  3  Qu  tr n  địn    n  n ô  sau k   n ng c ả   

Nung chả  n ô  từ ngu ên   ệu t  n  p ẩ  n ô  t  n  p ẩ  ngu ên c ất được 

đưa vào lò nung chảy ở nhiệt độ 1000 – 1200oC. Lò nấu có nắp kín và hệ thống rót 

k ép kín sang     đúc k uôn nên  ạn chế  ơ  k    oại phát sinh ra ngoài. Lò nấu 

nhôm của dự án với công suất 5tấn/mẻ/giờ là lò nấu hiện đại có buồng đốt r êng để quá 

trình cháy nhiên liệu được cháy triệt để, nhiệt độ cao của ngọn lửa truyền trực tiếp vào 

nồi chứa nhôm, quá trình hoạt động của lò liên tục.  

Nhôm nguyên liệu 

Nung chảy 

Định hình nhôm 

Làm cứng nhôm 

Cắt n ô  định hình 

L   n ng n ô  định hình 

Kéo dãn 

Cắt 

Kiể  tra/Đ ng g   

Nén n ô  định hình 
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Nhôm nóng chả  sau đ  c o qua k oang k ử k í để thổ  k í n tơ v o trong t ời 

gian 5-   p út để đẩ  k ông k í v   ơ  ẩm ra bên ngoài (trong quá trình nạp liệu 

k ông k í v   ơ  ẩm sẽ đ  t eo dòng ngu ên   ệu vào buồng đốt). Tạ  đâ  n  ệt độ 

được duy trì ở nhiệt độ 1.000-2.000oC. Bọt k í n tơ t o t k ỏi nhôm lỏng sẽ tạo ra các 

tạp chất khí thải và các tạp chất oxít lẫn trong nhôm lỏng bám theo và nổi lên cùng với 

xỉ.  
Sau khi khử khí xong, gạt xỉ và nhôm lỏng chảy qua khoang thu nhôm lỏng. Từ đâ   

nhôm lỏng sẽ chả  đến k uôn đúc  Trong qu  tr n  nấu nhôm, c c k oang được đậy kín 

nên  ơ  k    oạ  k ông t o t v  được quạt hút khí cho qua hệ thống để xử lý khí thải.  
Sản phẩm hợp kim nhôm đã nung chảy được rót vào khuôn để tạo hình và quá 

trình này sẽ cho ra các loại sản phẩm thỏi nhôm với những đường kính khác nhau theo 

yêu cầu sản xuất, sau đúc được đồng chất để tạo nên đồng đều của hợp kim và ổn định 

về cấu trúc sau đ  nó được cắt thành các đoạn theo tiêu chuẩn. 

Bước  4  N ô  sau được cắt t  n  đoạn sẽ đưa v o phân tích thành phần kim 

loại nếu đạt mọi yêu cầu, nhôm sẽ được cắt thành từng đoạn nhỏ phù hợp với mỗi loại 

thanh nhôm có sẵn rồi đe  gia nhiệt và chuyển vào máy ép tạo thành thanh nhôm định 

hình theo khuôn thiết kế. 

Bước  5. Thanh nhôm vừa ép xong sẽ tiếp tục được đưa vào lò hấp để tăng thêm 

độ cứng cho thanh nhôm,  tạo sức bền rắn chắc cần thiết. 

Bước 6,7,8,9. Sau khi, thanh nhôm được xử lý độ cứng, sẽ đến khâu kiểm tra 

chức năng vật lý. Nếu đạt yêu cầu các thanh nhôm sẽ chuyển sang công đoạn kéo dãn 

thanh nhôm và cắt theo tỷ lệ mong muốn. 

Bước 10: Kiểm tra lần cuối và đ ng gói thành phẩm. 

Sau k   đúc  ong sản phẩm sẽ được làm nguội bằng nước để định hình sản phẩm 

rồi cắt t  n  đoạn theo thiết kế. 

Trước khi tách khuôn, sẽ lấ  p ô  n ô  đ  p ân tíc  t  n  p ần kim loại nếu đạt 

yêu cầu sẽ được cắt thành từng đoạn nhỏ p ù  ợp với từng loại thanh nhôm rồ  đe  đ  
đ ng g   t  n  p ẩm rồi nhập kho. 

Trong quá trình nung nấu nhôm, khử khí sau mỗi mẻ thì xỉ nhôm sẽ được công 

nhân lấy ra khỏi lò bằng thiết bị c u ên dùng đ  kè  t eo  ò nung   ỉ nhôm lấy ra 

được  ưu trữ vào thùng chứa và vận chuyển về k u  ưu c ứa CTR và CTNH của dự án. 

Lượng xỉ này chiếm khoảng 0,5% tổng  ượng nhôm nguyên liệu của dự án. 

Hiện tại, công ty chƣa đầu tƣ dây chuyền sản xuất, gia công các loại sản 

phẩm làm từ nhôm. 
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 Quy trình sản xuất dàn ngưng tụ, dàn lạnh đông cho tủ lạnh: công suất 
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Thuyết minh quy trình sản xuất. 
TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 

1.1 Dập    p n 

 

 

Đưa cuộn tấm nhôm vào máy tải 
nguyên liệu để tiến hành dập lá 
Fin, nhập số  ượng lá Fin cần dập 
vào bộ đ ều khiển sau đ  n ấn 
nút bắt đầu để bắt đầu dập Fin, lá 
F n được máy dập tự động ra sẽ 
được luồng tự động vào cây chứa 
lá Fin, công nhân tiến hành kiểm 
tra ngoạ  quan    F n sau đ  đặt 
cây lá Fin vào thùng. 

1.2 
Cắt ống 
nhôm 

 

Đưa cuộn tấm nhôm vào máy tải 
nguyên liệu để tiến hành dập lá 
Fin, nhập số  ượng lá Fin cần dập 
vào bộ đ ều khiển sau đ  n ấn 
nút bắt đầu để bắt đầu dập Fin, lá 
F n được máy dập tự động ra sẽ 
được luồng tự động vào cây chứa 
lá Fin, công nhân tiến hành kiểm 
tra ngoạ  quan    F n sau đ  đặt 
cây lá Fin vào thùng. 

3 Nớ  g ãn ống 
pin 

 

Rả     F n v o k uôn đã đặt vào 
máy nới ống, lấy ống n ô  đã 
uốn chữ U luồn vào lỗ lá Fin trên 
khuôn, nhấn nút trên màn hình 
đ ều khiển để cho nắp giữ cố định 
 ên trên k uôn đã  uồng ống 
n ô   sau đ  n ấn nút bắt đầu để 
máy tiến hành tự động nới giãn 
ống F n t eo p ương p  p trên 
máy nớ  g ãn c  đầu côn gắn trên 
thanh sắt c  đường kính nhỏ  ơn 
ống nhôm, thanh sắt này sẽ đ  
vào trong ống phun dầu nới, làm 
cho ống giãn nở ra và lá Fin sẽ 
ôm chặt vào ống nhôm. Sau khi 
hoàn thành nới giãn, công nhân 
sẽ lấy ống Fin ra khỏi khuôn và 
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 
đặt v o  e đẩ  để đến công đoạn 
tiếp theo. 

4 Uốn ống p n 

 

C   đặt khoản cách giữa c c đoạn 
uốn cho sản phẩm  
Đặt ống Fin lên máy uốn. Kiểm 
tra t ăng bằng của ống Fin  
Nhấn nút khở  động để tiến hành 
uốn sản phẩm. Sau khi máy uốn 
xong, lấy sản phẩm uốn ra cắt bỏ 
một đoạn đầu của hai ống nhôm 
t eo kíc  t ước của sản phẩm sau 
đ  t ổ  để loại bỏ những dị vật 
n ư ba dớ nhôm phát sinh khi cắt 
ống nhôm,... ra ngoài, kiểm tra 
ngoạ  quan sau đ  đặt lên palet 
để chuyển san công đoạn tiếp 
theo. 

5 H n nố  

 

Công đoạn hàn nố     công đoạn 
hàn nối ống nhôm của sản phẩm 
và ống đồng ngõ vào của sản 
phẩ  EVAP  Công đoạn này 
được tiến   n  n ư sau: 
- C   đặt các thông số áp suất khí, 
dòng đ ện, áp suất     Sau đ  đặt 
ống đồng v  đầu ống nhôm của 
sản phẩ  đã uốn ở công đoạn 
uốn ống Fin lên khuôn sao cho 
t ăng bằng v  đúng trung tâ  
của khuôn 
- Đạp b n đạp để khở  động và 
máy sẽ tiến hành thực hiện hàn tự 
động. 
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 
6 Uốn ống  ạn  

(uốn bằng 
tay) 

 

Sau khi ống Fin (công đoạn 3) 
(ống n ô  đã được chèn lá Fin 
v o) được uốn (công đoạn 4) và 
được hàn nối với ống đồng (công 
đoạn 5) sẽ được chuyển sang 
công đoạn uốn ống lạnh (uốn ống 
n ô )  Công đoạn này uốn tự 
động Đưa Tấm nhôm bên phải 
của EVAP (EVAP PLATE-R) 
vào EVAP rồ  đặt Fin Evap lên 
cữ của máy uốn tự động  sau đ  
giữ cố định Fin Evap rồi dậm bàn 
đạp để bắt đầu uốn, khi uốn xong 
kiểm tra ngoại quan của đoạn uốn 
sau đ  đặt lên chuyền để chuyển 
xuống công đoạn Hàn tự động 
cho ACCU.  

6.1 C èn S eeve 
v o Accu 

 

Công đoạn n   cũng gọi là công 
đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu 
c o công đoạn Hàn liên kết 
ACCU và ống nhôm (6.2), Công 
đoạn này dùng khí Nito với áp 
suất là 6.5±1Kgf/㎠,  
đầu t ên ta đặt ACCU lên kệ của 
     sau đ   ấy ống Sleeve kiểm 
tra p ương  ướng v  đưa ống 
này vào lỗ của ACCU sau đ  g ữ 
và bật công tắc máy sẽ sử dụng 
áp suất tạo đ ểm chấm trên thân 
của ACCU  sau đ  đưa sản phẩm 
c o công đoạn Hàn ACCU và 
ống n ô  (6 2) để hàn vào ống 
nhôm. 

6.2 H n Accu v  
ống n ô  

 

Công đoạn này gọ     công đoạn 
chuẩn bị nguyên liệu cho công 
đoạn hàn ACCU tự động lên 
EVAP (7)  công đoạn này sử 
dụng dòng đ ện là 30 ~70A, áp 
suất khí argon là 10 ~15kgf / cm², 
công đoạn này thực hiện một 
c c  đơn g ản là ta lắp sẵn 
ACCU và ống Nhôm lại với nhau 
sau đ  đặt lên khung của máy 
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 
hàn sau đ  dậ  b n đạp thì máy 
hàn sẽ tự động   n  sau đ  k ểm 
tra mố    n đạt thì sẽ được mang 
đến c o công đoạn Hàn ACCU tự 
động   n để nối bộ phận này lên 
EVAP. 

7 
H n Accu tự 

động 

 

Công đoạn hàn này sử dụng khí 
argon với áp suất khí argon là 10 
~15kgf / c ² v  dòng đ ện là 
30~70A. Mục đíc  của công 
đoạn này là hàn ống lạnh (ống 
nhôm) của EVAP vớ  đầu ống 
của ACCU lại với nhau, và công 
đoạn này sẽ thực hiện n ư sau: 
Đặt F n EVAP đã được hàn ống 
đồng ngõ vào của EVAP lên gá 
của       n sau đ  đặt ống đã 
hàn nối ống đồng ngõ ra v  đã 
hàn ACCU sẵn ở công đoạn 6.1 
và 6.2 lên gá sao cho ống ngõ ra 
với ống nhôm thuộc Fin Evap ở 
trạng thái liên kết với nhau sau 
đ  đạp b n đạp để máy thực hiện 
hàn một cách tự động, sau khi 
máy hàn tự động tạo mối hàn 
xong ta lấy ra kiểm tra mối hàn 
c  được phủ kín không rồ  đặt 
sản phẩ   ên băng c u ển để 
thực hiện tiếp công đoạn sau. 

8 
Đ ng tấ  
Evap Plate 

 

Lấy sản phẩ  đã được hàn 
ACCU (7) Lấy 1 tấm EVAP 
PATE bên trái chèn vào ống lạnh 
của EVAP đặt vào khuôn trên 
bàn thao tác, giữ một bên EVAP 
để làm bên cố định Dậ  b n đạp 
để khuôn ép tấm EVAP PLATE 
tự động được đẩy vào lấy sản 
phẩ  đặt  ên băng c u ền để 
chuyển tiếp công đoạn tiếp theo. 
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 

9 
  ể  tra rò 
rỉ  ần   

 

Tạ  công đoạn này sử dụng áp 
suất khí 25 ~ 30kgf/cm2 trở lên 
và áp suất thổi là 6.5Kgf/cm2±1 
để bơ  k í v o trong ống và sử 
dụng áp suất k í để phát hiện ra 
những lỗ hở của EVAP 
Công đoạn n   được tiến hành 
theo trình tự n ư sau: 
Lấy EVAP trên chuyền từ công 
đoạn đ ng EVAP PLATE (8) đặt 
lên kệ. Lấy khớp nố  để nối hai 
ống đồng của EVAP với ống dẫn 
k í N to  Sau k   đã  ắp khớp nối, 
tiến hành nhúng ngập EVAP vào 
bể nước. Dậ  b n đạp để tiến 
  n  bơ  k í v o trong ống 
nhôm của EVAP để thực hiện 
kiểm tra rò rỉ. Công nhân sẽ tiến 
hành quan sát kỹ các mối hàn 
trên EVAP xem có bị xì bong 
bóng lên ở vị trí nào không, nếu 
ở vị trí mối hàn nào bị xì bong 
bóng chứng tỏ mố    n đ  bị hở 
v  EVAP đ  bị lỗi. Sau khi kiểm 
tra các mối hàn không bị xì và 
hết thời gian kiểm tra rò rỉ đã c   
đặt là 9 giây thì lấ  EVAP ra đặt 
lên kệ rồi tiến hành tháo khớp nối 
ra v  đặt EVAP  ên Pa  et để tiếp 
tục công đoạn tiếp theo. 

9.1 H n bằng ta  

 

Công đoạn này hàn bằng tay này 
mục đíc     để sửa chữa  đắp lại 
mố    n đã   n trước đ     bị 
phát hiện mối hàn bị xì ở công 
đoạn kiểm tra rò rỉ lần 1.  
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 

10 Anod   a 

 

Sau k   EVAP đã k ểm tra không 
bị rò rỉ  EVAP n   được di 
chuyển đến công đoạn đ ện phân. 
Công nhân sẽ lấy những sản 
phẩm EVAP này móc lên khung 
t tan  t ông t ường một khung 
titan sẽ   c được 24 cái EVAP, 
sau đ  đẩy sang vị trí chờ đ ện 
phân, công nhân sẽ đ ều khiển 
cẩu sang vị trí chờ đ  v   ạ cẩu 
xuống nâng k ung đã   c EVAP 
lên và sẽ nhúng khung chứa 
EVAP này qua từng bể (từng 
công đoạn) n ư sau: 
1. Tẩydầu: Công đoạn này mục 
đíc     tẩy rửa đ  n ững thành 
phần dầu còn bám trên EVAP tại 
những công đoạn trước  v  trước 
k   v o bước đ ện phân thì EVAP 
bề mặt phải sạch thì chất  ượng 
đ ện p ân đạt chất  ượng. ở bể 
tẩy dầu n   đ ều kiện pH là 5 ~ 9 
và nhiệt độ    55℃ ~ 65℃ v  
thờ  g an n úng    6  g â  sau đ  
nâng  ên để qua công đoạn tiếp 
theo. 
2. Rửa nƣớc: Sau bể tẩy dầu tiếp 
theo là nhúng xuống bể rửa nước 
để rửa lạ  EVAP  nước này là 
nước b n  t ường, nhúng ngập 
k ung EVAP sau đ  nâng  ên 
ngay. 
3. Etching (ăn mòn): công đoạn 
này mục đíc     ăn  òn bề mặt 
n ô  để làm phẳng bề mặt, vì 
trên bề mặt nhôm có những chỗ 
bị gồ ghề mà mắt t ường mình 
không nhìn thấ  được. 
Công đoạn này sử dụng chất 
NaOH tiêu chuẩn là 30 ~ 50g/ lít, 
độ pH là 12 ~ 14, nhiệt độ    dưới 
45 độ C, thời gian nhúng là 60 
giây 
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 
4. Rửa nƣớc: bước này giống 
bước 2 
5. Trung hòa (làm sáng bề 
mặt): EVAP sau k   được ăn 
mòn bởi NaOH sẽ bị tối bề mặt, 
nên cần phải trả  qua bước trung 
 òa để làm sáng bề mặt nhôm 
trước k   đến bước đ ện phân, và 
bước trung hòa này với tiêu 
chuẩn pha hóa chất HNO₃ v o bể 
nước với tỷ lệ là 95 ~105g/ lít, 
với nồng độ pH của bể là 1~3 và 
thời gian nhúng là 180 giây cho 
một mẻ, khi hết thời gian mẻ này 
sẽ được nâng  ên v  đến bể tiếp 
theo. 
6. Rửa nƣớc: bước này giống 
bước 2 
7. Điện phân: bước n      bước 
chính và quan trọng nhất trong 
qu  tr n  đ ện phân. Bể đ ện 
phân có sử dụng chất H2SO4 và 
sẽ pha loãng vớ  nước theo tiêu 
chuẩn     5  ~ 9 g/  ít nước, và 
có pha thêm chất nhôm hòa tan 
với tỷ lệ là 5 ~17 g/ lit mục đíc  
để g a tăng c ất  ượng của lớp 
đ ện p ân  độ pH duy trì là 1~2, 
nhiệt độ     5 ~25 ℃  thời gian 
nhúng là 30 phút cho mỗi mẻ, 
dòng đ ện Ampe trung bình là 
0.5Ampe/ dm² 
8. Rửa nƣớc: bước này giống 
bước 2 
9. Rửa nƣớc: bước này giống 
bước 2 
10. Rửa nƣớc: bước này giống 
bước 2 
11. Bít lỗ: Bước này là bít những 
lỗ p  t s n  trong qu  tr n  đ ện 
phân mà mắt t ường không nhìn 
thấ  được để bề mặt nhôm sau 
k   đ ện p ân được bằng phẳng. 
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 
Ở bước này sẽ pha chất Aluteck - 
SE  được pha với tỷ lệ là 
3~5ga /  ít nước, bể này hoạt 
động với nhiệt độ    25±5 ℃  độ 
pH là 7~8, và thời gian nhúng 
cho một mẻ là 180 giây. 
12. Rửa nƣớc: bước này giống 
bước 2 
13. Rửa nƣớc: bước này giống 
bước 2 
14.Rửa nƣớc ấm: Bước này là 
bước rửa sạch lại sản phẩm sau 
khi trả  qua qu  tr n  đ ện phân. 
Bể này hoạt động dưới nhiệt độ 
   4  ~ 45℃  độ pH    5 5~6 5  
thời gian nhúng là 300 giây. 
 Đến đâ  t    ột qu  tr n  đ ện 
phân cho một mẻ sản phẩ  đã 
 ong sau công đoạn rửa nước ấm, 
mẻ sản phẩm sẽ được nâng lên và 
di chuyển ra vị trí chờ tháo sản 
phẩ  ra v  qu  tr n  đ ện phân 
đã xong. 
 Sau đ  sản phẩ  đã đ ện phân 
xong sẽ đến công đoạn tiếp theo. 

12 Tẩ  rửa 

 

Sau khi kiểm tra rò rỉ EVAP sẽ 
được đưa qua công đoạn tẩy rửa 
mục đíc  để rửa sạch bụi bẩn 
cũng n ư dầu còn dính trên bề 
mặt EVAP  Công đoạn này có sử 
dụng chất tẩy rửa và tỉ lệ pha cho 
bể nước    85% nước + 15% chất 
tẩy rửa (70% chất tẩy DEG A-
812 + 30% chất chống tạo bọt 
ANTIFOME AT). 

14 Sấ   ần   

 

Mục đíc  công đoạn này là làm 
khô EVAP sau khi trải qua công 
đoạn tẩy rửa bị dín  nước trên bề 
mặt, ở lò sấy này hoạt động dưới 
nhiệt độ c   đặt là 160 ~ 220 °C 
v  băng c u ền sẽ chuyển tự 
động EVAP đ  qua  ò  v  đến 
công đoạn tiếp theo. 
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TT Công đoạn Hình ảnh  Thuyết minh 
16 T ổ  v  bơ  

N to  sau đ  
c ờ 24  

 

Sau khi EVAP từ công đoạn Sấy 
lần 2 ra, ta sẽ tiến hành thổi thí 
nito vào bên trong ống lạnh của 
EVAP mục đíc     t ổi bay 
những dị vật n ư c  p n ô   bụi 
bẩn, dầu  nước … ra ngo    v  
trong ống phải sạc  trước khi 
bơ  k í N to v o trong  Sau đ  
đút nút bịt s   con v o  a  đầu ra 
đầu vào của ống sau đ  bơ  n to 
vào trong ống lạnh của EVAP, 
nút bịt s   con đ  sẽ bịt kín không 
c o k í N2 t o t ra  Sau đ  chờ 
24 giờ và tớ  công đoạn kiểm tra 
trước k   đ ng g   sẽ kiểm tra áp 
suất đ  c  bị xì bớt đ  k ông  rồi 
sau đ   ang EVAP n   qua công 
đoạn lắp ráp linh kiện đ ện tử. 

17 Lắp r p đ ện 
tử 

 

Công đoạn n      công đoạn 
hoàn hiện một sản phẩm EVAP 
trước kh  đ ng g     ắp ráp linh 
kiện đ ện tử n ư dâ  cảm biến 
nhiệt độ, bộ dây tản nhiệt, những 
miếng nhựa dùng cố định dây, 
dâ  rút để cố định dây, tấm máng 
nhôm, thanh dẫn  ướng bằng 
n ô  …  N ững linh kiện và phụ 
kiện n   được gắp v o EVAP để 
p  t  u  tín  năng cần thiết khi 
lắp vào tủ lạnh của khách hàng.  

18   ể  tra 
đ ng g   sản 
p ẩ   uất 
c o k  c  

  ng 

 

Sau k   EVAP đã được lắp ráp 
đầ  đủ linh kiện đ ện tử thì sẽ 
được Kiể  tra tín  năng của 
những linh kiện đ  c   oạt động 
b n  t ường hay không thông qua 
máy kiể  tra đ ện trở  sau đ   n 
tem mã sản phẩm dán lên EVAP 
và kiểm tra tổng thể EVAP lần 
cuối về ngoạ  quan sau đ  đặt lên 
 e đẩ    ng để đ  g ao   ng c o 
khách hàng. 
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 Quy trình lắp ráp máy h t bụi, máy sấy t c tại nhà máy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 1  

 

- Thuyết minh quy trình 

 C c t  ết bị  bộ p ần rờ  của      út bụ       sấ  t c được n ập k ẩu từ nước 
ngo   về  Sau đ  được công n ân  ắp rắp c c bộ p ần vớ  n au bằng ta  t  n       út 
bụ       sấ  t c  Sau đ   ạ  t ếp tục đ ng g   sản p ẩ  v   uất đ  c o k  c    ng   
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Sản phẩm hiện tại của dự án gồm:  

-Sản xuất d n ngưng tụ, dàn lạn  đông c o tủ lạnh: công suất   6       c  /nă   
- Gia công lắp rắp máy hút bụi: công suất 100.000 c  /nă   
- Sản xuất, gia công lắp rắp máy sấy tóc: công suất         c  /nă   

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nƣớc của dự án: 
4.1. Nguyên liệu, hoá chất phục vụ sản xuất.  

Bảng 1: Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất 

TT Nguyên, nhiên liệu Đơn vị Số lƣợng Mục đích sử dụng 

1 

Nhôm tấ  sản  uất g  n  ạn  ngưng tụ  
- Nhôm hợp kim 1070 

 (Nhôm A1070 AL : 99,7%) 

Tấn/nă  600 

Nguyên liệu p ục vụ 
c o qu  tr n  sản  uất 
d n ngưng đông c o 

tủ  ạnh 2 Ống đồng   Tấn/nă  300 

(Nguồn: Công ty TNHH HanYung Vina) 

Bảng 2: Hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất 

Tên hóa 
chất 

Tên thành phần 
Đơn 
vị 

Tỉ lệ của thành 
phần trong hóa 

chất 

Số 
lƣợng 
(tháng) 

Sử dụng 
công đoạn 

H2SO4 Acid sulphuric Lít 98% 420 Anod   a 
NaOH Cautic Soda Kg 99% 75 Anod   a 

HNO3  Nitric Acid Lít HNO3  68% 280 Anod   a 

L n  k ện  bộ p ần rờ  của      út 
bụ  được n ập về 

Được  ắp r p bằng ta  t eo  ướng 
dẫn của k  c    ng  êu cầu 

Sản p ẩ  đ ng g    đ ng t ùng  uất 
 ạ  c o k  c    ng 

- B a caton 
- Bao ni 
lon 

- B a caton 
- Bao ni 
lon 
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Tên hóa 
chất 

Tên thành phần 
Đơn 
vị 

Tỉ lệ của thành 
phần trong hóa 

chất 

Số 
lƣợng 
(tháng) 

Sử dụng 
công đoạn 

Lít H2O2 32% 

ALUTEK 
SE 

Nickel fluoride  Kg 85% 

4.7 Anod   a 
Cobalt sulfate Kg 3% 

Ammonium 
sulfate 

Kg 3% 

Sodium Fluoride Kg 9% 

ALUTEK  
ADD  

Water Kg 67% 

10 Anod   a 

Stabilizing agent Kg 10% 

Sodium gluconate Kg 5% 
Inhibitors Kg 3% 

Active agents Kg 15% 

Al2(SO4)3 
Nhôm sulfat kỹ 

thuật 
Kg 17% AL2O3 50 Anod   a 

H2SO4 Acid sulphuric Kg 30%  7.2 
Hệ t ống  ử  ý nước 

t ả  sản  uất 

H2O2 
Hydrogen 

Peroxide H2O2  
Kg 30 – 50% 

72 
Hệ t ống  ử  ý nước 

t ả  sản  uất 
Nước H2O Kg  50 – 70% 

FeSO4 Iron (II) sulfate Kg 98% 100 
Hệ t ống  ử  ý nước 

t ả  sản  uất 

PAC 
Poly Aluminium 

Chloride 
Kg 30% 43.5 

Hệ t ống  ử  ý nước 
t ả  sản  uất 

PAM Anion Polymer Anion Kg   2.2 
Hệ t ống  ử  ý nước 

t ả  sản  uất 

Ca(OH)2 
Calcium 

Hydroxyde 
Kg 98% 43.5 

Hệ t ống  ử  ý nước 
t ả  sản  uất 

EDTA 

Ethylenedinitriote
traacetic acid 
disodium salt 

Kg >= 1 - < 10 
11 

Hệ t ống  ử  ý nước 
t ả  sản  uất 

sodium hydroxide Kg >= 0.5 - < 1  

PAM 
Caution 

PAM Caution Kg   2.5 
Hệ t ống  ử  ý nước 

t ả  sản  uất 
Oxyzen(O2)  Kg  

50kg 

Công đoạn   n 

Nitrogen(N2)  Kg  

Dạng khí, sử dụng 
c o công đoạn hàn, là 
khí bảo vệ trong quá 
trình hàn 
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Tên hóa 
chất 

Tên thành phần 
Đơn 
vị 

Tỉ lệ của thành 
phần trong hóa 

chất 

Số 
lƣợng 
(tháng) 

Sử dụng 
công đoạn 

Bao bì 
Polyetylen 

(C2H4)n 
 Kg  270 

Dạng bao bì chống 
sốc. 
Dùng để đ ng g   sản 
phẩm. 

Nút bịt bằng 
Silicon 

 
 Hộp  15.000 

Dùng để bịt kín ống 
nhôm giúp chống bụi 
và ẩm. Nút bịt bằng 
S   con được sử dụng 
dùng c o sản  uất    
dạng nút keo  N   
    k ông sử dụng 
keo  ỏng trực t ếp để 
bít kín ống đồng   
Độc tính:    không 
độc hại. 

Dây hàn 
nhôm  

(Cu<0,005%,
Fe<0,2%; 
Si<0,09%) 

 

Hộp 

 

2     
 ộp 

Dạng que  dùng để 
phủ lên mối hàn theo 
yêu cầu trong công 
nghệ sản xuất ống 
dẫn an to n để tạo 
khớp dẻo cho các mối 
  n đồng và giúp làm 
giảm những vết rỗ 
k     n  đảm bảo cho 
mối hàn nhỏ, bóng 
đẹp, mịn  ơn  

BCuP-3 
(Cu 89%; Ag 
5%; P 6%) 

  

Khí Argon  Hộp  1.000  
Dạng k í  sử dụng 
c o công đoạn   n 

(Nguồn: Công ty TNHH HanYung Vina) 

4.2. Điện năng, nguồn cung cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

Nguồn cung cấp đ ện: Sử dụng nguồn đ ện của hệ thống  ướ  đ ện quốc g a được 

cung cấp thông qua Ban Quản lý KCN Mỹ Xuân - B1 Tiến Hùng. 

Nguồn cung cấp nước: Hệ thống cấp nước của n       được xây dựng và kết nối 

vớ  đường ống cấp nước của KCN Mỹ Xuân - B1 Tiến Hùng.  

 Nhu cầu sử dụng nƣớc 

+ Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt: Bao gồm nhu cầu cấp cho vệ sinh cá 

nhận. Theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây Dựng về cấp nước – mạng  ưới 

đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế  Lượng nước sử dụng 45 ít/người/ca với 
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hệ số k ông đ ều hoà k=2,5. Số  ượng CBCNV tại nhà máy là 129 ngườ    ượng nước 

cấp cho sinh hoạt n ư sau: 
            Qsh = 45  ít/người/ca x 129 người x 2,5 = 14,5m3/ngày  

+ Nước cấp cho sản xuất: Công ty chỉ sử dụng nước qu  tr n  đ ện p ân (anod 
  a) của k u vực sản  uất d n ngưng đông c o tủ  ạn : 58 3/ng   đê    

+ Nước phục vụ tưới cây: Diện tíc  đất cây xanh trong khuôn viên dự án 

4.532,85m2. Chỉ tiêu cấp nước cho hoạt động tưới tiêu của dự án cho một lần tưới 

5lít/m2/ngày ( TCXDVN 33:2006).  

            Qt = 5 lít/m2/ngày x 4.532,85m2 = 22,7m3/ng   đê  

+ Nước PCCC: Lưu  ượng cấp nước chữa cháy q=10l/s cho một đ   c     số 

đ   c     ả  ra đồng thời một  úc    2 đ   c     Dự án xây dựng 01 bể nước ngầm 

240m3 (Nước PCCC không mang tính chất sử dụng t ường xuyên). 

Bảng 3: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT Mục đích sử dụng 
Lƣợng nƣớc sử dụng 

( m3/ngày đêm) 
Lƣợng nƣớc thải phát 

sinh (m3/ngày đêm) 

1 
Nước cấp cho sinh 

hoạt 
14,5 14,5 

2 Nước cấp cho sản xuất 58 58 

3 Nước cấp tưới cây 22,7 0 

 Tổng cộng 95,2 72,5 

                                                     (Nguồn: Công ty TNHH HanYung Vina) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ (nếu c ): 
5.1. Thông tin về quá trình triển khai thực hiện Dự án 

Công t  TNHH Han ung V na c  địa chỉ tại Lô IV-5, Khu công nghiệp Mỹ Xuân 

B1 - Tiến Hùng  p ường Mỹ  uân  t ị  ã P ú Mỹ  tỉnh Bà Rịa - Vũng T u  V ệt Nam 

được xây dựng trên k u đất có tổng diện tích là: 22.255,9m2.  

Hiện na  n       đã  â  dựng v  đưa v o  oạt động  ưởng sản xuất phục vụ 

c o  ưởng sản xuất d n ngưng tụ  d n đông  ạnh cho tủ lạnh: công suất 1.600.000 

c  /nă ; g a công  ắp ráp máy hút bụi: công suất         c  /nă ; Sản xuất, gia công 

lắp ráp máy sấy tóc: công suất         c  /nă   Còn  ưởng sản xuất sản xuất, gia 

công các loại sản phẩm làm từ nhôm: công suất 1.000 tấn sản phẩ /nă  c ưa  â  
dựng v  đ  v o  oạt động sản xuất.  

Công t  đã  â  dựng hoàn thiện các hạng mục công trình chính và phụ trợ của 

n       cũng n ư c c  ạng mục bảo vệ  ô  trường độc lập cho hoạt động của  ưởng 

sản xuất phục vụ c o  ưởng sản xuất d n ngưng tụ  d n đông  ạnh cho tủ lạnh: công 

suất   6       c  /nă ; g a công  ắp ráp máy hút bụi: công suất 10      c  /nă ; Sản 

xuất, gia công lắp ráp máy sấy tóc: công suất         c  /nă   Cụ thể n ư sau: 
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a) Hạng mục công trình chính: N    ưởng (k u sản  uất g  n ngưng tụ  d n  ạn  
đông  k u vực  ắp r p      út bụ )    u vực sản  uất g  n ngưng tụ  d n  ạn  đông 
c  ế  d ện tíc :       2    u  ắp r p      út bụ : 2  2.  

b) Hạng mục công trình phụ trợ: Bố trí nhà bảo vệ diện tích 26,91 m2, trạ  đ ện 

và trạm biến áp có diện tích 60m2  n   để xe máy: 325,6m2  n   để  e       e  ơ : 
73,5m2  Căn t n d ện tích: 186m2.  

c). Hạng mục bảo vệ môi trường  

 Mạng  ướ  t u go  v  t o t nước nước  ưa của Nhà máy.  

 Hệ thống t u go  v  t o t nước thải của Nhà máy.  

 Công trình xử  ý nước thải: Trạm xử  ý nước thải công suất: 72m3/ng   đê   
Sau đ  đấu nối vào hệ thống thu gom chung của KCN. 

 Công trình xử  ý nước thải sinh hoạt: Bể tự hoạ  3 ngăn sau đ  đấu nố  nước 

thải vào hệ thống thu gom chung của Khu công nghiệp. 

 Công trình xử lý: 01 hệ thống xử lý khí từ công đoạn anod hoá công suất: 

19.000m3/h, 1 ống khói thải. 

 Công trình xử lý chất thải: Kho chứa rác thải sản xuất diện tích 24m2; kho 

chứa chất thải nguy hại: 24m2. 

 Diện tíc  câ   an  được trồng bổ sung trải dọc t eo   n   ang  đường nội bộ 

v o p ân  ưởng sản xuất đến các khu vực k uôn v ên c ung đảm bảo diện tíc  đệm 

cây xanh > 20 % diện tích mặt bằng nhà máy. 

Bảng 4: Các hạng mục công trình phục vụ hoạt động của dự án 

TT Các hạng mục công trình Diện tích (m2) Ghi chú 

I 
Các hạng mục công trình 
chính 

5.300 
 

1 N    ưởng  5.300  

 

N    ưởng (  u đặt  ò 
nung n ô   k u sản  uất 
g  n ngưng tụ  d n  ạn  
đông  k u vực  ắp r p     
 út bụ )   

-   u vực sản xuất các sản phẩm từ 
nhôm 1.000 tấn sản phẩ /nă  c ưa 
xây dựng v  đưa v o vận hành.  
-   u vực sản  uất g  n ngưng tụ  
d n  ạn  đông c  ế  d ện tíc : 
1.000 m2. 
-   u  ắp r p      út bụ       sấy 
tóc: 20 m2 

II 
Các hạng mục công trình 
phụ trợ 

 
 

1 Nhà bảo vệ 26,91  
2 Trạ  đ ện và trạm biến áp 60  

3 N   để  e     325,6  
4 N   để  e       e  ơ  73,5  
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5 Văn p òng 300  
6 Bể chứa nước ngầm 24  

7 Căn t n 186  

III 
Hạng mục công trình bảo 
vệ môi trƣờng 

52 
 

1 
Kho CTNH – CTSX – Hóa 
chất 

30 
 

2 Trạm xử  ý nước thải 22  

III Sân đƣờng nội bộ 4.678,08  
IV Cây xanh 4.532,85  
V Đất tƣơng lai 6.693.66  

Tổng diện tích đất 22.255,9  
(Nguồn: Công ty TNHH HanYung Vina) 

5.2. Danh mục thiết bị máy m c phục vụ hoạt động sản xuất 
Bảng 5: Danh mục c c m   m c qu  tr n  sản  uất gi n ngưng tụ  gi n  ạn  

TT Nội dung Số lƣợng 
Tình trạng thiết 

bị máy móc 
1 Máy uốn kim loại 1  
2 Máy vận chuyển hàng hóa dạng băng tải 3 

80% 

3 Máy sấy linh kiện đ ện tử 2 

4 Máy rửa linh kiện đ ện tử 1 
5 Máy tạo k í n  tơ 1 

6 Máy tiện kim loại 1 
7 Máy phay kim loại 1 

8 Máy nén khí 2  
9 Máy nén khí 1  

10 Máy cắt kim loại 1  

11 Máy tạo màng nhựa 1 

80% 

12 Thiết bị kiểm tra cuối chuyền 1 

13 Máy uốn kim loại 1 
14 Thiết bị mở rộng g   đỡ 1 

15 Máy hàn kim loại 1 
16 Máy thu bụi 2 
17 Máy hàn ống 1 

18 Máy uốn kim loại 1 
19 Máy hàn kim loại tự động dạng chữ M 2 

20 Máy hàn kim loại trực tiếp 1 
21 Thiết bị kiể  tra độ rò rỉ của kim loại 1 

22 Thiết bị hàn kim loại 1 

23 Cân đ ện tử 1  
24 T ước cặp 1  
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TT Nội dung Số lƣợng 
Tình trạng thiết 

bị máy móc 
25 Tủ sấy dùng trong công nghiệp 1 

80% 

26 Thiết bị kiể  tra độ trung tính của muối 1 
27 Máy khoan bàn kim loại 1 

28 M   cưa cầm tay 1 
29 Thiết bị đo độ dày của tấm nhôm 1 
30 Thiết bị cố định sản phẩm nhôm 1 

31 Thiết bị kiểm tra áp suất nước 1 
32 Thiết bị sục k í N  tơ 1  

33 Dụng cụ uốn kim loại 1 

 
 
 

80% 

34 Máy sục khí 1 

35 Máy uốn kim loại 1 
36 Thiết bị kiể  tra  ưu  ượng 1 
37 Xe nâng dầu Diesel 1 

38 Máy uốn kim loại hoạt động bằng đ ện 1 
39 Máy dập kim loại 1 

40 Hệ thống xử  ý nước thải 1 
41 Máy hàn hồ quang 1 

42 Máy khoan 1 
43 Máy mài kim loại 1  
44 Máy chèn và kéo dãn ống kim loại 1  

45 Hệ thống sản xuất bán tự động Anod 1 

 
 
 
 
 
 

80% 

46 Máy mài bavia 1 

47 M   đ n  b ng k    oại 1 
48 Máy hàn hồ quang đ ện 1 

49 Mỏ hàn nhựa 1 
50 Máy cắt đứt kim loại 1 
51 Máy khoan cầm tay 1 

52 M   cưa ta  1 
53 Bộ dụng cụ cầm tay 1 

54 M   k oan đ ện 1 
55 Thiết bị mở rộng g   đỡ 1 

56 Máy uốn kim loại 1  
57 Thiết bị kiể  tra độ ẩm 1  
58 Máy cắt kim loại 1  

59 Thiết bị hàn hồ quang kim loại 1 
 
 
 

80% 

60 Thiết bị kiể  tra  ưu  ượng của nước 2 

61 Máy kéo ống nhôm 1 
62 Máy uốn kim loại 1 

63 Thiết bị làm mát kim loại 1 
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TT Nội dung Số lƣợng 
Tình trạng thiết 

bị máy móc 
64 Thiết bị làm lạn  dùng để gắn vào tủ lạnh 1 

65 
Thiết bị đo  p  uất không hoạt động bằng 

đ ện 
1 

66 Khung treo bằng sắt 1 

67 Mua băng tải PVC 1 
68 Máy nới ông nhôm 1 

69 máy cắt kim loại 1 
70 Máy thổi khí 1 

71 Băng tải 5m 3  
72 Băng tải 7m 1  

73 
Máy uốn kim loại hoạt động bằng đ ện . 
hàng mới 100%  hiệu SUZHOU HAN 
YUNG, công suât 5w , model HY-02 

1  

74 
Máy uốn kim loại hoạt động bằng đ ện  HY-

05 
1  

75 
Máy uốn kim loại hoạt động bằng đ ện , 
hàng mới 100% hiệu SUZHOU HAN 

YUNG, công suât 150w, model HY-03 
1  

76 Máy nới ống nhôm 1  
77 Máy uốn kim loại- HY02 2 

 
 
 
 

80% 

78 Máy uốn kim loại- HY05 1 
79 Máy uốn kim loại -HY01 1 

80 
Máy cuộn ống nhôm- HY08- winding 

machine 
1 

81 Máy ép nhôm 1 

82 Máy kiểm tra mức nước 1 

83 
Máy mở rộng ống nhôm- expansion 

machine unit 
1 

84 Máy hàn hồ quang-ACCU welding machine 1 
85 Máy dập kim loại- Fin press 1 

86 Máy tải nhiên liệu-Uncoiler machine 1 
87 Máy hàn 1  

(Nguồn: Công ty TNHH HanYung Vina) 

Bảng 6: Danh mục máy móc, thiết bị của dây chuyền lắp rắp máy hút bụi, máy sấy tóc 

TT Tên thiết bị Số  ượng 

1 Dâ  tru ền  ắp r p  1 dây chuyền 
2 M   cắt băng keo 2 cái 

3 M   bắn vít cầ  ta  8 cái 
(Nguồn: Công ty TNHH HanYung Vina) 
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CHƢƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Công t  TNHH T ương  ại sản xuất Tiến Hùng làm Chủ đầu tư  â  dựng và 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng  B o c o đ n  g   t c 
động  ô  trường Dự  n “Đầu tư  â  dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ 

Xuân B1 – Tiến Hùng”  được phê duyệt theo Qu ết địn  số  682/QĐ-BTNMT ngày 

 4/  /2  6 của Bộ T   ngu ên v  Mô  trường. Ng    8/ 8/3  7  Bộ Tài nguyên và 

Mô  Trường cấp G ấ    c n ận số 86/GXN-TCMT v/v  o n t  n  công tr n  bảo vệ 
 ô  trường của Dự  n “Đầu tư  â  dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ 

Xuân B1 – Tiến Hùng”  đồng t ờ  UBND tỉn  B  Rịa – Vũng T u đã cấp g ấp p ép  ả 
nước t ả  v o nguồn nước số  4/GP UBND ng    6/ 4/2  8  

Ngành nghề sản xuất kinh doanh của KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng: Sản xuất 
thiết bị đ ện tử công nghiệp v  đ ện tử chuyên dụng; Sản xuất cấu kiện, linh kiện, phụ 

kiện; Sản xuất vật tư đ ện tử, sản phẩ  đ ện tử dân dụng; Cơ k í c ế tạo thiết bị phụ 

tùng; Công nghiệp cơ k í  ắp ráp; Công nghiệp cơ k í sửa chữa; Luyện kim, cán kéo, 

sản phẩm sau cán; Sản xuất hoá 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, da cao 

cấp; Công nghiệp nhựa; Công nghiệp gốm sứ thuỷ tinh. 

Dự án “Công t  TNHH HanYung V na” tại KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng T u p ù  ợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của 

 CN đã được cấp phép. Các nộ  dung đã được đ n  g   trong qu  tr n  cấp giấy phép 

 ô  trường không có sự t a  đổi so với quy hoạch và ngành nghề cho phép.  

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

Hiện tại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến 

Hùng đã được đầu tư  o n t  ện, bao gồm hệ thống đường g ao t ông đối ngoạ  v  đối 

nộ  đ  đến được tất cả c c  ô đất trong Khu công nghiệp. Hệ thống t u go  nước  ưa  
t u go  nước thải, hệ thống cấp nước, cấp đ ện cũng đã được đầu tư  â  dựng hoàn 

thiện. Khu công nghiệp cũng đã  â  dựng hoàn thiện Trạm xử  ý nước thải tập trung 

với công suất 2.000 m3/ng   đê  nên  o n to n c  đủ khả năng t ếp nhận và xử lý tốt 

 ượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của toàn bộ Khu công nghiệp nói 

chung và của dự án nói riêng. 

Nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án sẽ được tiến hành tiền xử  ý trước 

trong hệ thống xử  ý nước thải của n        đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của Khu 

công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng  sau đ  sẽ được đấu nối về trạm tiếp nhận nước 
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thải của Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng để tiếp tục xử  ý đạt quy chuẩn 

trước khi thả  ra  ô  trường bên ngoài Khu công nghiệp. 

Sự   n  t  n  v  đ  v o  oạt động của Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến 

Hùng đã được các cơ quan   ên quan t ến hành nghiên cứu  đ n  g   t c động môi 

trường  đ n  g   k ả năng c ịu tải của  ô  trường trước khi Khu công nghiệp đ  v o 
hoạt động ổn định (lấp đầy 70% diện tích mặt bằng, vớ  đầ  đủ ngành nghề sản xuất 

theo quy hoạc )  Do đ     u công nghiệp đã đ p ứng đúng v  đầ  đủ các yêu cầu về 

bảo vệ  ô  trường t eo qu  định hiện hành của N   nước. 

Dự  n “Công ty TNHH HanYung Vina” đã  o n t  n  c c t ủ tục chuẩn bị đầu 

tư  â  dựng  b o c o đ n  g   t c động  ô  trường của Dự  n đã được Ban quản lý 

các KCN phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-BQL ng   19/03/2021. Ngoài ra, Công 

t  cũng đã ký kết Hợp đồng đấu nối – xử  ý nước thải và quản  ý  ô  trường với Công 

ty TNHH Sản xuất – T ương Mại Tiến Hùng để thu gom, xử lý toàn bộ  ượng nước 

thải phát sinh  N ư vậy, có thể thấy sự hình thành và hoạt động của Công ty TNHH 

HanYung Vina là hoàn toàn phù hợp với khả năng c ịu tải của  ô  trường trong khu 

vực. 
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CHƢƠNG III 
 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

Hệ thống t u go  nước  ưa được tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom 

nước thải. 

Mạng  ướ  t u go  nước  ưa tại nhà máy bao gồ : c c  ương  rãn  t o t nước 

kín được xây dựng xung quanh các khu chức năng  đường g ao t ông  sân bã  …tới hệ 

thống thu gom chạy dọc khuôn viên nhà máy qua các hố lắng sau đ  c ảy vào các 

giếng thu xây dựng chạy dọc đường nội bộ từ đ  dẫn đến hệ thống t o t nước  ưa của 

KCN và mạng  ưới t u go   t o t nước mái xuống hệ thống thu gom của Nhà máy. 

 
H n  1: Sơ đồ hệ thống t o t nước mưa của nhà máy  

- T u go  nước  ưa trên    : k u n    ưởng  n   văn p òng  căn t n  n   k o 
được thu gom theo máng xối và dẫn xuống đất theo ống PVC D150 dẫn xuống đất, 

v o c c  ương t u nước dọc t eo k u n    ưởng. 

- Nước  ưa trên sân v   ột phần dư của nước tướ  câ   an  được thu gom bằng 

hệ thống ống cống BTCT D300, D400, D500, D600, D800 với tổng chiều dài khoảng 

596,5m  độ dốc i=0,3% thoát vào hố ga t u nước quan  n    ưởng, nhà kho và các 

công trình xung quanh nhà máy. Sau đ  đấu nối bằng hình thức tự chảy vào hệ thống 

t o t nước  ưa của  CN Mỹ  uân B  – T ến Hùng tạ     đ ểm bởi cống bê tông 

D800, i = 0,3%. Vị trí đấu nố  nước  ưa dự  n n ư sau: 

TT Vị trí 
Tọa độ (VN2000) 

X Y 

1 Đ ể  đấu nố  nước  ưa v o  CN 425685.67 1177170.943 

Nước  ưa trên     

Lướ  c ắn 

Ống đứng 

Nước  ưa trên  ặt sân   ặt đường 

Song c ắn r c   ố ga 

Hệ thống gom và tho t nước  ưa 
của nhà máy 

Hệ thống t u go  v  t o t nước 
 ưa của KCN 
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Bảng tổng hợp khố   ượng hệ thống t u go  v  t o t nước  ưa: 
TT Vật tƣ Khối lƣợng 
1 Cống BTCT D300 202,8m 

2 Cống BTCT D400 303m 

3 Cống BTCT D500 42,6m 

4 Cống BTCT D600 16,1m 

5 Cống BTCT D800 32m 

6 Hố ga t o t nước  ưa 36 cái 

(Bản vẽ hệ thống t u gom nước mưa của n   m   đín  kèm trong p ụ lục) 

  
Hình ảnh: Hố gas t u gom nước mưa tại khu vực dự án. 

 
Hình ảnh vị trí đấu nối nước mưa tại khu vực nhà máy 
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3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 
- Hệ thống t u go  nước thả  được tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom 

nước  ưa               
- Nước thải của dự án chủ yếu    nước thải sinh hoạt v  sản  uất   

Sơ đồ thu gom và xử  ý nước thải sinh hoạt: 

 

 

 

Sơ đồ thu gom và xử  ý nước thải sản xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của CBCNV được thu gom bằng hệ thống ống 

cống ngầm bê tông cốt thép D200; dài 33,7m; độ dốc i=0,3% bố trí chạy dọc khu vực 

văn p òng  k u vực vệ sinh nằm sát dọc với đường nội bộ dọc bờ rào của nhà máy rồi 

được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi xả ra hệ thống t u go  nước thải 

chung của KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng bằng đường ống cống ngầm D200  độ dốc 

i=0,3%.  

- Nước thải sản xuất của nhà máy phát sinh từ công đoạn Anod hóa. Toàn bộ 

nước thải sản xuất được thu gom gom bằng hệ thống ống cống ngầm BTCT D200; dài 

 67 4 ; độ dốc i=0,3% nằm sát dọc vớ  đường nội bộ dọc bờ rào của nhà máy và xử 

lý tại trạm XLNTTT công suất 72m3/ng   đê  (c  a     2  odu  gồm modul 1: xử lý 

nước thải chứa Niken công suất 12m3/ng   đê  v   odu 2:  ử  ý nước thải chứa axit, 

kiềm công suất 60m3/ng   đê )  Nước thải sau xử  ý được xả ra hệ thống thu gom 

nước thải chung của KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng bằng đường ống cống ngầm D200 

độ dốc i=0,3%. 

  Tọa độ đ ểm xả nước thả  n ư sau: 

TT Vị trí 
Tọa độ (VN2000) 

X Y 

1 Đ ểm xả nước thải sau xử lý 425716.009 1177185.367 

(bản vẽ hệ thống t u gom v  t o t nước thải đín  kèm trong p ụ lục) 

Nước thải 
chứa Niken 

Nước thải 
chứa axit và 

kiềm 

Bể xử lý công suất 
12m3/ng   đê  

Bể xử lý công suất 
60m3/ng   đê  

Bể gom   
cuối cùng 

Đấu nối vào hệ 
thống thu gom 
và xử lý KCN 

Nước thải sinh hoạt Bể tự hoại 3 
ngăn 

Đấu nối vào hệ thống 
thu gom và xử lý KCN 
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Nước thải sau xử  ý được xả ra hệ thống t u go  nước thải của KCN và dẫn về 

trạm xử  ý nước thải tập trung của  CN Mỹ  uân B  – T ến Hùng t ếp tục xử lý theo 

hợp đồng số  4/HĐTLĐ-KCN.2018 ngày 19/10/2018 với Chủ đầu tư  ạ tầng KCN 

(Hợp đồng được đín  kèm tại phụ lục của báo cáo). 

 
Hình ảnh vị trí đấu nối nước thải tại khu vực nhà máy 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

 Công trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 
Số  ượng CBCNV của n         ện tạ      29 ngườ   Lượng nước t ả  s n   oạt 

phát sinh k oảng 12,9m3/ng   đê   Nước t ả  s n   oạt từ n   vệ s n  được t u go  
v   ử  ý sơ bộ bằng bể tự  oạ  3 ngăn sau đ  t o t v o  ệ t ống t u gom nước t ả  
c ung của  CN Mỹ  uân B -T ến Hùng   

Hình 2. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn c  ngăn  ọc 
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Bảng 7: Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 3 ngăn 

STT Kích thƣớc (BxLxH) Vật liệu xây dựng 

Ngăn  ắng 2,5 x 2 x 3,2 Bê tông cốt thép 

Ngăn  ọc 3,5 x 1,5 x 2,47 Bê tông cốt thép 

Ngăn c ứa 3,5 x 1,5 x 2,47 Bê tông cốt thép 

Nguyên lý hoạt động: 
Nước t ả  s n   oạt từ n   vệ s n  được dẫn v o bể tự  oạ  3 ngăn  Sau k   qua 

ngăn c ứa  p ân t ả  v  c c c ất  ơ  ửng dần  ắng  uống đ   bể  Nước t ả  c ả  tr n 
qua ngăn  ắng  t ếp tục  ắng c ất rắn  ơ  ửng  Nước sau  ắng sẽ c ả  tr n sang ngăn  ọc 
để  oạ  bỏ  o n to n c c c ất  ơ  ửng  Trong bể tự  oạ  d ễn ra qu  tr n   ắng cặn v  
 ên  en p ân  uỷ s n   ọc kỵ k í cặn  ắng  C c c ất  ữu cơ trong nước t ả  v  bùn 
cặn đã  ắng  c ủ  ếu    c c H drocacbon  đạ   béo     được p ân  ủ  bở  c c v  k uẩn 
kỵ k í v  c c  oạ  nấ   en  N ờ vậ   cặn  ên  en  bớt  ù   ô   g ả  t ể tíc   C ất 
k ông tan c u ển t  n  c ất tan v  c ất k í (c ủ  ếu    CH4, C02, H2S, NH3,...). 

Bể tự  oạ  được t  ết kế để đạt   ệu suất  ắng cặn trung b n  5  - 7 % t eo cặn 
 ơ  ửng (TSS) v  25 - 45% t eo c ất  ữu cơ (BOD v  COD)  C c  ầ  bện  c  trong 
p ân cũng được  oạ  bỏ  ột p ần trong bể tự  oạ   c ủ  ếu n ờ cơ c ế  ấp p ụ  ên cặn 
v   ắng  uống   oặc c ết đ  do t ờ  g an  ưu bùn  Trong  ỗ  bể đều c  ống t ông  ơ  
để g ả  p  ng  ượng k í s n  ra từ qu  tr n   ên  en kỵ k í  P ân t ả  địn  kỳ t uê  e 
 út  ầ  cầu đe  đ   ử  ý  

Nước thải sinh hoạt sau xử  ý sơ bộ bằng bể tự hoạ  3 ngăn được xả ra hệ thống 

t u go  nước thải của KCN và dẫn về trạm xử  ý nước thải tập trung của  CN Mỹ 
 uân B  – T ến Hùng t ếp tục xử lý theo hợp đồng số  4/HĐTLĐ-KCN.2018 ngày 

19/10/2018 với Chủ đầu tư  ạ tầng KCN (Hợp đồng được đín  kèm tại phụ lục của 

báo cáo). 

 Công trình xử lý nƣớc thải sản xuất: 
Nước thải sản xuất của nhà máy phát sinh từ hoạt động Anod   a được thu gom 

và xử lý tại Trạm XLNT công suất 72m3/ng   đê  vớ  2 Mo du  n ư sau: 
+ Moldul 1: hệ thống xử  ý nước thải chứa Niken. Công suất: 12m3/ng   đê  

+ Modul 2: hệ thống xử  ý nước thải chứa Acid và kiềm. Công suất: 

60m3/ng   đê   
Thông tin về việc xây dựng hệ thống xử  ý nước thải: 

+ Đơn vị tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử  ý nước thải: Công ty 

THHH Khắc phục  ô  trường Suzhou Zhongshen. 

+ Đơn vị giám sát: Công ty TNHH HanYung Vina 
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Công trình xử lý nƣớc thải công suất: 72m3/ngày đêm 

* Moldul 1: xử  ý nước thải chứa Niken, công suất 12m3/ng   đê  

Quy trình công nghệ: 

 
Thuyết minh quy trình: 
 Bể điều hòa: Dung tích: 17m3  T ờ  g an  ưu nước: 3   

Nước thải có chứa Niken trong quá trình sản xuất được hệ thống thu gom về bể 

đ ều hòa nhằm ổn địn   ưu  ượng và chất  ượng của nước thả   Sau đ  nước thả  được 

bơ  v o  ệ thống xử  ý nước thải. 

 

Máy khuấy 
PAC, EDTA 

Máy khuấy 
H2SO4 

Thổi khí 
H2SO4 

Oxy 
H2O2, FeSO4 

Ca(OH)2 

Máy khuấy 

Máy khuấy 
PAM 

Thổi khí 
NaOH 

Bể chứa bùn 
Bùn thải 

Máy ép bùn 

Bùn khô 
 

Nước thải từ máy ép bùn 

Bể lắng  
 

Bể chứa nƣớc sau xử lý 

Bể điều hòa 
 

Bể oxy hóa fenton 
 

Bể trộn 2 
 

Bể trộn 3 

Đấu nối với KCN 
 

Bộ lọc 

Bể trộn 1 
 

Bể trung gian 

Bể trộn 4 

   Bể gom 
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 Bể trộn 1: Dung tích: 0.35m3  T ờ  g an  ưu nước: 3  p út 
Tạ  đâ     a c ất H2SO4 được châm vào bể để đ ều chỉn  pH trong nước thải, tạo 

đ ều kiện cho quá trình xử lý tiếp theo. Hóa chất được tiếp  úc đều vớ  nước thải nhờ 

hệ thống khuấy trộn được lắp vào bể. 

 Bể oxy h a Fenton: Dung tích: 5.5m3  T ờ  g an  ưu nước:     

Phản ứng oxy hóa fenton xả  ra k   o   được cấp vào từ dướ  đ   bể nhờ hệ 

thống ống đục lỗ dẫn khí từ máy thổi khí và hóa chất H2O2, FeSO4, EDTA. Quá trình 

oxy hóa diễn ra nhằm loại bỏ các phức chất trong nước thả   Nước thả  sau đ  t ếp tục 

chảy tràn qua bể trộn 2. 

 Bể trộn 2: Dung tích: 0.35 m3  T ờ  g an  ưu nước: 3  p út 
Mô  trường kiề  được tạo ra khi thêm Ca(OH)2 nhằm kết tủa N ken H dro  t để 

tạo đ ều kiện cho quá trình xử lý tiếp theo. Giá trị kiểm soát pH nằm từ 8-10. Hóa chất 

được trộn đều vớ  nước thải nhờ sự hoạt động của hệ thống khuấy trộn  nước thải sau 

đ  t ếp tục tràn qua bể trộn 3. 

 Bể trộn 3: Dung tích: 0.35 m3  T ờ  g an  ưu nước: 3  p út 
Thêm chất tạo phức EDTA và PAC để tiến hành thu các ion kim loại nặng trong 

nước và keo tụ các thành phần k  c trong nước tạo thành kết tủa. Quá trình diễn ra 

nhờ sự hoạt động của máy khuấy trộn. Hỗn hợp sau đ  c ảy qua bể trộn 4. 

 Bể trộn 4: Dung tích: 0.4 m3  T ờ  g an  ưu nước: 40 phút 

Hóa chất PAM được thêm vào nhằm liên kết các hạt kết tủa ở bể trộn 3 lại, hình 

thành các bông cặn lớn dưới sự khuấy trộn chậ  để tạo đ ều kiện cho các hạt cặn tiếp 

 úc đều với hóa chất trước khi hỗn hợp nước thải qua bể lắng. 

 Bể lắng: Dung tích: 6 m3  T ờ  g an  ưu nước:  2  

Bể lắng kết hợp với các tấm lắng  a en được đặt nghiêng 60o     tăng k ả năng 
lắng cặn trong nước thả       dòng nước thả  đ  v o bể lắng từ dưới lên, các bông cặn 

sẽ va vào tấm lắng  a en v  rơ  ngược xuống đ   bể, phần nước sau lắng tiếp tục đ  
lên trên và tràn qua quá trình xử lý tiếp theo. Phần bùn dướ  đ   bể sẽ được thu gom 

v  bơ  về bể chứa bùn. 

 Bể trung gian: Dung tích: 1 m3   T ờ  g an  ưu nước: 2  

Hóa chất NaOH được thêm vào bể nhằ  đ ều chỉnh lại pH tạo đ ều kiện cho quá 

trình lọc diễn ra  Dòng k í được cấp vô bể nhằm cho hóa chất tiếp  úc đều vớ  nước 

thả   Nước thả  sau đ  được hệ thống bơ  bơ   ên bể lọc. 

 Bồn lọc: Dung tích: 0.2 m3  T ờ  g an  ưu: 2  p út 
Bồn lọc có công dụng tách cá ion kim loại nặng và các hạt cặn còn sót lại sau quá 

trình xử  ý để đảm bảo nước thả  đầu ra đạt tiêu chuẩn  Nước thả  sau đ  được dẫn về 

bể chứa nước sau xử lý. 
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 Bể chứa nƣớc sau xử lý: Dung tích: 1m3  T ờ  g an  ưu: 2  

Nước thải sau khi vào bể  H2SO4 được thêm vào bể nhằm ổn định lại nồng độ 

pH trước khi thả  ra ngo    Để hóa chất tiếp  úc đều vớ  nước thả   dòng k í được thổi 

vào bể qua ống dẫn k í được dẫn từ máy thố  k í  Nước thải sau xử  ý đạt tiêu chuẩn 

t o t ra đấu nối vớ  nước thải của KCN. 

 Bể chứa bùn: Dung tích: 1.2 m3 

Lượng bùn sau khi thu gom ở bể lắng được bơ  qua bể chứa bùn. Hỗn hợp chứa 

bùn đ  v o bể, bùn sẽ đc  ắng dướ  đ   bể v  được hệ thống bơ  bơ  về máy ép bùn 

để tiến   n  ép bùn  Lượng nước tách ra từ bể chứa bùn sẽ được dẫn về bể đ ều  òa để 

xử lý lại. 

 Máy ép bùn: Kíc  t ước tổng t ể: 2 2     7     5 ( )  T ờ  g an  oạt động:  -2 

h/ngày 

Sau k   bùn được bơn v o  ệ thống máy ép bùn, máy hoạt động tiến hành ép bùn 

thành những b n  bùn k ô  Dòng nước sau khi tách ra từ qu  tr n  ép bùn được dẫn về 

bể đ ều  òa để xử lý lạ   B n  bùn k ô được  ang  ử  ý t eo qu  định. 

Bảng 8: Thông số đầu vào và hiệu quả xử lý từng công đoạn của modul 1: xử  ý nước 

thải chứa Niken. 

Chỉ tiêu 

Hạng mục 
pH TN TP Ni+ CODcr 

Thông số đầu vào (mg/l) 6-7 - - 5 300 

Bể đ ều hòa - - - -  

Bể oxy hóa fenton - 40% 40% - 85% 

Bể trộn 2 - - - - - 

Bể trộn 3 - - - - - 

Bể trộn 4 - - - - - 

Bể lắng - - - - 10% 

Bể trung gian - - - - - 

Bộ lọc - - - - 10% 

Bể chứa sau xử lý - - - - - 

Thông số nước thải sau 

xử lý (mg/l) 
6-9 - - 5 37 

     Bảng 9: Các hạng mục bể xử  ý nước thải sản xuất chứa Niken (modul 1) 

TT Hạng mục bể 
Số 

lƣợng 

Kích thƣớc (m) Thể tích 

(m3) 

Vật liệu 

xây dựng Dài Rộng Sâu 

1 
Bể thu gom chứa 

Niken 
01 2.5 1.2 3.5 10.5 BTCT 
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2 Bể đ ều hòa 01 2.5 2 3.5 17.5 BTCT 

3 Bể trộn 1 01 0.5 0.5 1.2 0.3 
Thép phủ 

composite 

4 Bể oxy hóa Fenton 01 1.2 2.2 2.2 5.8 
Thép phủ 

composite 

5 Bể trộn 2 01 0.5 0.5 1.2 0.3 
Thép phủ 

composite 

6 Bể trộn 3 01 0.5 0.5 1.2 0.3 
Thép phủ 

composite 

7 Bể trộn 4 01 0.5 0.7 1.2 0.4 
Thép phủ 

composite 

8 Bể lắng 01 2.2 1 2.2 4.8 
Thép phủ 

composite 

9 Bể trung gian 01 0.7 0.7 2.2 1 
Thép phủ 

composite 

10 Bộ lọc 01 D = 0.4, H = 1.8 0.2 
Nhựa 

composite 

11 Bể chứa nước sau xử lý 01 0.7 0.7 2.2 1 
Thép phủ 

composite 

12 Bể chứa bùn 01 0.8 0.7 2.2 1.2 
Thép phủ 

composite 

13 Khu vực chứa thiết bị 01 2.3 2.2 2.2 11 
Thép phủ 

composite 

 

Bảng 10: Thiết bị chính xử  ý nước thải chứa Niken (modul 1) 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lƣợng 

A Bể điều hòa nƣớc thải chứa niken 

1 Bơ     tâ  

Công suất: 0.55kW 

Lưu  ượng: 50l/phút 

Cột áp H: 6mH2O 

Bộ 02 

B Bể trộn 1 nƣớc thải chứa Niken 

1 Máy khuấ  cơ  ọc Công suất: 0.55 kW Bộ 01 

2 
Bơ  địn   ượng 

H2SO4 

Lưu  ượng: 75 lít/h 

Cột áp H: 0.2 MPa 
Bộ 01 

3 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 01 
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C Bể oxy h a nƣớc thải chứa Niken 

1 M   đo ORP Phạm vi ± 1999mV Bộ 01 

2 
Bơ  địn   ượng 

H2O2 

Lưu  ượng: 90l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

3 
Bơ  địn   ượng 

FeSO4 

Lưu  ượng: 90l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

4 Bồn đựng hóa chất 
Thể tích: 1000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 02 

5 Máy thổi khí 
Công suất: 0.4kW 

Lưu  ượng: 80m3/h 
Bộ 02 

D Bể trộn 2 nƣớc thải chứa Niken 

1 Máy khuấ  cơ  ọc Công suất: 0.55 kW Bộ 01 

2 
Bơ  địn   ượng 

Ca(OH)2 

Lưu  ượng: 90l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

3 Bồn đựng hóa chất 
Thể tích: 1000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 02 

E Bể trộn 3 nƣớc thải có chứa Niken 

1 Máy khuấ  cơ  ọc Công suất: 0.55 kW Bộ 01 

2 Bơ  địn   ượng PAC 
Lưu  ượng: 50l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

 
Bơ  địn   ượng 

EDTA 

Lưu  ượng: 30l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

3 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 02 

F Bể trộn 4 nƣớc thải chứa Niken 

1 Máy khuấ  cơ  ọc Công suất: 0.55 kW Bộ 01 

2 
Bơ  địn   ượng 

PAM 

Lưu  ượng: 30l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

3 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 01 

G Bể lắng nƣớc thải chứa Niken 

1 Bơ  bùn 

Bơ    ng đô  khí nén A25 

Lưu  ượng: 157l/phút 

Cột áp: 70MPa 

Bộ 01 

H Bể trung gian nƣớc thải chứa Niken 

1 Bơ  địn   ượng Lưu  ượng: 75l/h Bộ 01 
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NaOH Cột áp H: 0.2MPa 

2 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 01 

K Bộ lọc nƣớc thải chứa Niken 

1 Bơ   ọc 

Công suất: 0.37 kW 

Lưu  ượng: 1 m3/h 

Cột áp H: 12mH2O 

Bộ 02 

2 Vật liệu lọc Sỏi, hạt nhựa - - 

L Bể chứa nƣớc sau xử lý nƣớc thải chứa Niken 

1 
Bơ  địn   ượng 

H2SO4 

Lưu  ượng: 75l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

2 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 01 

N Bể chứa bùn nƣớc thải chứa Niken 

 Bơ  bùn 

Bơ    ng đô  k í nén A25 

Lưu  ượng: 157l/phút 

Cột áp: 70MPa 

Bộ 01 

 Máy ép bùn Chất  ượng thép không gỉ Bộ 01 

 

Bảng 11: Hoá chất sử dụng cho vận hành hệ thống nước thải (modul 1) 

TT Tên hóa chất Mục đích sử dụng Khối lƣợng (kg/ngày) 

1 NaOH Nâng giá trị pH trong nước thải 35 

2 FeSO4 

Phản ứng với các chất ô nhiễm có 

trong nước thải tạo thành những 

bông bùn c  kíc  t ước nhỏ 

2,5 

3 PAM 
Liên kết những bông bùn nhỏ lại 

thành những bông bùn lớn 
2 

4 H2O2 

Xúc tác quá trình phản ứng giữa 

FeSO4 và các thành phần ô 

nhiễ  c  trong nước thải 

4 

5 PAC 
Dùng để keo tụ và tạo ra bông 

cặn trong nước thải 
1 

6 CA(OH)2 Nâng giá trị pH trong nước thải 12 

 Quy trình xử lý modul 2: xử lý nƣớc thải chứa acid và kiềm, công suất 
60m3/ngày.đêm 
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*Quy trình công nghệ 

 
* Thuyết minh quy trình  
 Bể điều hòa: Dung tích: 53 m3  T ờ  g an  ưu: 2   

Nước thải từ quá trình sản xuất có chứa acid và kiề  đều được dẫn về bể đ ều 

 òa trước k   đ  v o  ệ thống xử lý. Bể đ ều hòa có công dụng đ ều  òa  ưu  ượng và 

chất  ượng nước thải, tránh tình trạng quá tải ở những giờ cao đ ể   Nước thả  sau đ  
được bơ   ên bể trộn   để tiến hành xử lý. 

 Bể trộn 1: Dung tích: 1.2 m3  T ờ  g an  ưu: 3  p út 
Hóa chất H2SO4 được thêm vào bể nhằm tạo  ô  trường acid, pH ở ngưỡng 2-3 

nhằm tạo đ ều kiện cho quá trình xử lý tiếp theo. Hóa chất v  nước thải tiếp  úc đều 

nhờ sự hoạt động của thiết bị khuấ  cơ  ọc  Nước thả  sau đ  c ảy tràn qua bể oxy 

hóa. 

Máy khuấy 
PAC, EDTA 

Máy khuấy 
H2SO4 

Oxy 
H2O2, FeSO4 

Máy khuấy 
PAM 

Bể chứa bùn 
Bùn thải 

Máy ép bùn 

Bùn khô 
 

Bể lắng  
 

Bể oxy hóa 
 

Bể trộn 2 

Đấu nối với KCN 
 

Bộ lọc 

Bể trộn 1 
 

Bể trung gian 

Bể trộn 3 

Bể điều hòa 
 

Chỉnh pH bằng NaOH 

   Bể gom 
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 Bể oxy h a: Dung tích: 11 m3. T ờ  g an  ưu: 4 5  

Dòng k í đ  v o từ p ía dướ  đ   bể thông qua ống đục lỗ  k í được dẫn từ máy 

thổi khí. Hóa chất H2O2 và FeSO4 được châm vào bể để tiến hành quá trình oxy hóa. 

Nước thả  sau đ  được dẫn qua bể trộn 2. 

 Bể trộn 2: Dung tích: 1.2 m3  T ờ  g an  ưu: 3  p út 
NaOH được thêm vào bể nhằ  đ ều chỉnh lạ  pH trong nước thả   Sau đ   PAC 

và EDTA lần  ượt được châm vào bể để tiến hành kết tủa các chất bẩn trong nước thải 

lại. Quá trình diễn ra dưới sự hỗ trợ của thiết bị khuấ  cơ  ọc. Hỗn hợp sau đ  chảy 

qua bể trộn 3 để tiến hành xử lý tiếp. 

 Bể trộn 3: Dung tích: 1.4 m3  T ờ  g an  ưu: 35 p út 
Tạ  đâ     a c ất PAM được châm vào bể và tiếp  úc đều vớ  nước thải nhờ thiết 

bị khuấ  cơ  ọc nhằm liên kết các hạt kết tủa thành những bông cặn lớn để tạo đ ều 

kiện cho quá trình lắng diễn ra  Sau đ   ỗn hợp chảy qua bể lắng để tiến hành quá 

trình lắng cặn. 

 Bể lắng: Dung tích: 17 m3  T ờ  g an  ưu: 7  

Hỗn hợp nước thải từ bể trộn 3 đ  v o bể từ t eo  ướng từ dưới lên. Tấm lắng 

 a en được đặt nghiêng với góc 60o trong bể nhằ  tăng k ả năng v  tốc độ lắng. Khi 

hỗn hợp nước thả  đ  từ dưới lên sẽ va vào các tấm lắng, khiến các bông cặn theo quán 

tính sẽ bị rơ   uống đ   bể, phần nước sạch sẽ tiếp tục đ   ên trên v  tr n qua bể trung 

gian. Phần bùn dướ  đ   bể sẽ được thu gom và dẫn về bể chứa bùn. 

 Bể trung gian: Dung tích: 6 m3  T ờ  g an  ưu: 2 5  

Nước thải sau khi rời khỏi bể lắng thì chảy tràn qua bể trung gian. Bể có công 

dụng đ ều chỉnh và ổn địn   ưu  ượng nước thải cho bộ lọc  Nước thả  sau đ  được 

bơ  v o bồn lọc để tiến hành lọc. 

 Bồn lọc: Dung tích: 0.1 m3 

Bồn lọc có công dụng tách các ion kim loại nặng và các chất cặn bẩn còn sót lại 

sau quá trình xử  ý để đảm bảo đầu ra đạt tiêu chuẩn trước k   đấu nối vớ  nước thải 

KCN. 

 Bể chứa bùn: Dung tích: 5 m3 

Bùn sau khi ra khỏi bể lắng được bơ  v o bể chứa bùn, phần bùn lắng ở ở dưới 

đ   t ếp tục được bơ  v o     ép bùn để tiến   n  ép bùn   ượng nước tách ra sẽ 

được dẫn về bể đ ều  òa để xử lý lại. 

 Máy ép bùn:  íc  t ước: 2 2     7     5 ( ). T ờ  g an  oạt động:  -2h 

    bùn được bơ  v o  ệ thống, máy tiến   n  ép bùn để t c  bùn v  nước. 

Những bánh bùn khô sau khi tách ra sẽ được  ang đ   ử  ý t eo qu  địn    ượng nước 

tách ra từ bùn được dẫn về bể đ ều  òa để xử lý lại. 
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Bảng 12: Thông số đầu vào và hiệu quả xử lý từng công đoạn của modul 2 

(xử  ý nước thải chứa acid và kiềm) 

                          Chỉ tiêu 

Hạng mục 
pH TN TP Ni+ CODcr 

Thông số đầu vào (mg/l) 3-4 25 9  400 

Bể đ ều hòa - - - - - 

Bể trộn 1 - - - - - 

Bể oxy hóa fenton - 40% 40% - 85% 

Bể trộn 2 - - - - - 

Bể trộn 3 - - - - - 

Bể lắng - - - - 10% 

Bể trung gian - - - - - 

Bộ lọc - - - - 10% 

Thông số nước thải sau 

xử lý (mg/l) 
6-9 15 5.4 - 49 

 

  Bảng 13: Các hạng mục bể xử  ý nước thải sản xuất chứa acid và kiềm (modul 2) 

TT Hạng mục bể 
Số 

lƣợng 

Kích thƣớc (m) Thể tích 

(m3) 

Vật liệu 

xây dựng Dài Rộng Sâu 

1 
Bể thu gom chứa 

ac d đậm 
01 2.5 2.4 3.5 21 BTCT 

2 
Bể thu gom chứa 

acid nhẹ 
01 2.5 2.4 3.5 21 BTCT 

3 Bể đ ều hòa 01 6 2.5 3.5 52.5 BTCT 

4 Bể trộn 1 01 0.7 0.7 2.6 1.2 
Thép phủ 

composite 

5 Bể oxy hóa 01 2.2 2 2.6 11 
Thép phủ 

composite 

6 Bể trộn 2 01 0.7 0.7 2.6 1.2 
Thép phủ 

composite 

7 Bể trộn 3 01 0.8 0.7 2.6 1.4 
Thép phủ 

composite 

8 Bể lắng 01 3 2.2 2.6 17 
Thép phủ 

composite 

9 Bể trung gian 01 1.2 2 2.6 6 Thép phủ 
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composite 

10 Bộ lọc 01 D = 0.3, H = 1.1 0.1 
Nhựa 

composite 

11 Bể chứa bùn 01 1 2 2.6 5 
Thép phủ 

composite 

12 
Khu vực chứa hóa 

chất 
01 5.5 2.2 2.2 27 

Thép phủ 

composite 

13 
Khu vực chứa thiết 

bị 
01 3.5 2.2 2.6 20 

Thép phủ 

composite 

14 
Bể t u go  nước 

thải chứa dầu 
01 2.5 1.3 3.5 11 BTCT 

 

      Bảng 14: Danh mục thiết bị hệ thống xử  ý nước thải chứa acid và kiềm (modul 2) 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lƣợng 

A Bể điều hòa nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 Bơ     tâ  

Công suất: 0.75kW 

Lưu  ượng: 150l/phút 

Cột áp H: 8mH2O 

Bộ 02 

B Bể trộn 1 nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 Máy khuấ  cơ  ọc Công suất: 0.55 kW Bộ 01 

2 
Bơ  địn   ượng 

H2SO4 

Lưu  ượng: 90 lít/h 

Cột áp H: 0.2 MPa 
Bộ 01 

3 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 01 

C Bể oxy h a nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 M   đo ORP Phạm vi ± 1999mV Bộ 01 

2 
Bơ  địn   ượng 

H2O2 

Lưu  ượng: 90l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

3 
Bơ  địn   ượng 

FeSO4 

Lưu  ượng: 90l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

4 Bồn đựng hóa chất 
Thể tích: 1000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 02 

5 Máy thổi khí 
Công suất: 0.4kW 

Lưu  ượng: 80m3/h 
Bộ 02 

D Bể trộn 2 nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 Máy khuấ  cơ  ọc Công suất: 0.55 kW Bộ 01 
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2 
Bơ  địn   ượng 

NaOH 

Lưu  ượng: 90l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

3 Bơ  địn   ượng PAC 
Lưu  ượng: 75l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

4 
Bơ  địn   ượng 

EDTA 

Lưu  ượng: 50l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

5 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 03 

F Bể trộn 3 nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 Máy khuấ  cơ  ọc Công suất: 0.55 kW Bộ 01 

2 
Bơ  địn   ượng 

PAM 

Lưu  ượng: 50l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

3 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 01 

G Bể lắng nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 Bơ  bùn 

Bơ    ng đô  k í nén A25 

Lưu  ượng: 157l/phút 

Cột áp: 70MPa 

Bộ 01 

H Bể trung gian nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 
Bơ  địn   ượng 

NaOH 

Lưu  ượng: 90l/h 

Cột áp H: 0.2MPa 
Bộ 01 

2 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: thép 
Bộ 01 

K Bộ lọc nƣớc thải chứa acid và kiềm 

1 Bơ   ọc 

Công suất: 0.75 kW 

Lưu  ượng: 5 m3/h 

Cột áp H: 22mH2O 

Bộ 02 

2 Vật liệu lọc Sỏi, hạt nhựa - - 

L Bể chứa bùn 

1 Bơ  bùn 

Bơ    ng đô  k í nén A25 

Lưu  ượng: 157l/phút 

Cột áp: 70MPa 

Bộ 01 

2 Máy ép bùn Chất  ượng thép không gỉ Bộ 01 
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Bảng 15: Hoá chất sử dụng cho vận hành hệ thống nước thải modul 2 

TT Tên hóa chất Mục đích sử dụng Khối lƣợng (kg/ngày) 

1 NaOH Nâng giá trị pH trong nước thải 35 

2 FeSO4 

Phản ứng với các chất ô nhiễm có 

trong nước thải tạo thành những 

bông bùn c  kíc  t ước nhỏ 

2,5 

3 PAM 
Liên kết những bông bùn nhỏ lại 

thành những bông bùn lớn 
2 

4 H2O2 

Xúc tác quá trình phản ứng giữa 

FeSO4 và các thành phần ô 

nhiễ  c  trong nước thải 

4 

* Quy trình vận hành hệ thống nƣớc thải 
Toàn bộ hệ thống xử  ý nước thả  được đ ều khiển tự động, thiết lập trên hệ thống 

tủ đ ện tự đồng đ ều khiển theo chế độ c   đặt  Dướ  đâu    c c vận hành các bể tại tủ 
đ ện đ ều khiển n ư sau: 

- Tủ điện điều khiển: Tủ đ ện được đ ều khiển bằng nút ấn cho từng thiết bị. Mỗi 
thiết bị bao gồm 3 chế độ: AU/OFF/Man  Trong đ  AU     ệ thống tự động theo 
c ương tr n  c   đặt sẵn. OFF là hệ thống chạy tự động t eo c ương tr n  c   đặt sẵn. 
MAN chạy vận hành bằng ta  t eo ý người vận hành.  

Trường hợp sự cố, cần dừng hệ thống ấn dừng khẩn cấp E-Stop: toàn bộ tủ đ ện 
sẽ ngắt hoạt động.  

- Cái vào phần c i đặt PLC: 

Program  Sét Parameter  Thiết bị cần c   đặt   Ok 
- Máy khuấy trộng bể tiếp nhận 

Mục đíc : bể tiếp nhận chứa nhiều bùn thải và dầu nhớt  động cơ k uấy có tác 
dụng đảo đều bùn v  nước để bơ    ng  út được bùn lên trên máy ép bùn, tránh lắng 
cặn dưới bể.  

Bể được bố trí thiết bị đo pH on  en để trung  o  pH trước khi đưa  ên     ép 
bùn.  

Khi thiết bị đo pH b o c o pH >7  bơ  địn   ượng tự động chạ  để đưa pH về 7.  
- Bơm đề điều hoà 

Chức năng: Sau k   t c  ép bùn  nước dư từ máy ép bùn sẽ được chảy vào bể 
đ ều  o   nước này vẫn chứa nhiều bùn cặn  ơ  ửng cần tiếp tục xử lý bằng p ương 
pháp hoá lý.  

Cụ  bơ  đ ều hoà gồ  2 bơ   c ạy luân phiên và dùng cho phao báo cạn đ ều 
 o  để bảo vệ bơ    

- Cụm bể phản ứng 

Cụm bể phản ứng được chế tạo bằng thép CT 3 phủ comphosite chống ăn   n   
Cụm bể gồ  3 ngăn: 
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Ngăn trung  o : c  gắn thiết bị đo pH d dịn   ượng hoá chất trung  o  đưa pH 
cân bằng.  

Khi thiết bị đo pH b o  ức pH >7  bơ  địn   ượng hoá chất trung  o  đọng bơ  
hoá chất khi pH =7 sẽ dừng lại.  

Ngăn trộn: trộn hoá chất keo tụ. 
Ngăn p ản ứng: bổ sung hoá chất trợ keo tụ cao phân tử, tạo bông cặn. 
C c ngăn được bố trí động cơ k uấy vận   n  24/24 t eo bơ  đ ều  òa để hoà 

trộn hoá chất. 
- Bể lắng 

Nước sau k   được tạo bông cặn sẽ tự chảy xuống bể lắng, tạ  đâ  cặn được lắng 
xuống đ   bể nhờ trọng lực, phần nước trong chảy sang bể sau xử lý. Trong bể bố trí 1 
bơ  bùn để đẩy bùn về bể chứa bùn. 

- Cụm lọc áp lực 

Chức năng: Nước sau khi lắng còn dư  ột phần chất  ơ  ửng sẽ được lọc qua cum 
lọc áp lực trước khi thả  ra  ô  trường. 

Bơ  cấp lọc: 1 chạy 1 dự phòng luân phiên, dừng theo phao báo cạn để sau xử lý 
cấp nước lên cụm lọc áp lực. 

Cụm lọc áp lực: sử dụng bồn composite và van tay 3 chế độ rửa lọc 
Vật liệu lọc: Cát thạch anh, sỏi thạch anh và than hoạt tính, vật liệu lọc cần được 

thay thế 1-2 lần/nă    
Van rửa lọc: 1-2 ngày/1 lần  người vận hành về chế độ rửa ngược 20p và rửa xuôi 

  p để đảm bảo rửa sạch vật liệu, tránh bít tắc. 

  

Hình ảnh HTXLNT tại nhà máy 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Công trình xử lý khí thải hơi hoá chất từ quá trình điện phân  

Do sử dụng hóa chất đ ện phân Anod với các thành phần chủ yếu chứa các dung 

dịch acid, dung dịch kiề  … nên tại các bể chứa dung dịch hóa chất tạ  công đoạn này 

phát sinh chủ yếu  ơ  ac d H2SO4   ơ  a  t HNO3 v  c c  ơ    a c ất sử dụng  Đồng 

thời, khí thải phát sinh từ c c công đoạn tẩ  nhờn bán thành phẩm nhôm, tẩy rửa nhôm 

bằng hóa chất  đ ện p ân ăn  òn bề mặt tạo lỗ li ti, giữ độ bền bề mặt sơn trong qu  
tr n  đ ện phân chủ yếu là H2 và SO2 được thu gom và xử lý bởi hai hệ thống xử lý khí 

thải.  

Công ty đã xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải  ơ    a c ất c  công suất 
19.000m3/h.  

Thông tin về việc xây dựng hệ thống xử lý khí thả   ơ    a c ất từ qu  tr n  đ ện 

phân: 

+ Đơn vị tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý: Công ty THHH Khắc 

phục  ô  trường Suzhou Zhongshen. 

+ Đơn vị giám sát: Công ty TNHH HanYung Vina 

Quy trình của  hệ thống xử lý khí thả   ơ    a c ất c  công suất  9     3/h n ư 
sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn chứa NaOH 

Bể chứa dung dịch 
hấp thụ NaOH – 
Tuần hoàn 

Hệ thống xử lý 
nước thải sản xuất 

Khí thả :   u vực anod   a 

Hệ thống chụp hút 

Ống dẫn 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ 

Ống thoát khí thải 
Nước thải 

Tuần hoàn 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 
Khí thả      ơ    a c ất phát sinh từ các bể chứa của c c công đoạn trong quá 

tr n  đ ện p ân anod n ư tẩy nhờn bán thành phẩm nhôm, tẩy rửa nhôm bằng hóa chất, 

đ ện p ân ăn  òn bề mặt chủ yếu là H2 và SO2 sẽ được hệ thống các chụp hút khí thải 

t eo đường ống bởi quạt hút dẫn vào tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH. Tại mỗi bể 

c  p  t s n   ơ    a c ất sẽ được bố trí các chụp hút ở phía trên bể v  được kết nối với 

hệ thống đường ống thu gom hóa chất v  được quạt  út đưa v o t  p  ử lý. 

Tháp hấp thụ bao gồm giàn phun dung dịc  NaOH p ía trên v  g  n đệm phía 

dưới. G  n đệm có vật liệu đệm bằng sứ để tăng k ả năng t ếp xúc giữa p a k í ( ơ  
hóa chất – chủ yếu là axit, H2 và SO2 + P a nước là dung dịch NaOH). 

 
Hơ    a c ất được quạt  út đưa v o t  p từ dướ  đ   ên sẽ gặp dung dịch NaOH 

phun từ trên xuống và chúng tiếp xúc với nhau tại lớp đệm. Các loạ   ơ  a  t n ư 
H2SO4, SO2 sẽ bị hấp thụ bởi dung dịch NaOH từ giàn phun, khí sau hấp thụ là khí 

sạch thoát ra ngoài theo ống khói. 

Sau khi tiếp xúc, dung dịc  NaOH rơ   uống đ   t  p v  dẫn về bể chứa  Lượng 

dung dịch NaOH trong bể sẽ được bơ  tuần  o n để sử dụng cho xử lý khí thả  được 

liên tục v  được bổ sung hóa chất kiề  NaOH cũng n ư nước sạch hàng ngày. Sau 

thời gian sử dụng (hiện tại khoảng   t  ng) nước sẽ được thay thế, khi đ  nước thải từ 

hệ thống xử lý khí thả  được dẫn về hệ thống xử  ý nước thải sản xuất của N       để 

xử  ý  đối với bùn cặn sẽ được thu gom vào thùng chứa vận chuyển về kho chứa 
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CTNH để  ưu g ữ trước khi chuyển g ao c o đơn vị có chức năng t u go   vận chuyển 

và xử  ý t eo đúng qu  định. Bể sẽ được c o nước mới vào pha với dung dịch NaOH ở 

nồng độ phù hợp để đảm bảo xử lý khí thả      ơ  a  t  uôn đạt quy chuẩn cho phép 

trước khi xả ra  ô  trường. 

Mô tả đƣờng ống công nghệ 

STT Thông số Số lƣợng 

1 C ụp  út 200mm 8 cái   

2 Đường ống dẫn k í 
D500mm=7m 

D600mm=8m 

D700mm=24,5m 

Bảng 16: Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống công suất 1     m3
/h 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1 
Bể chứa dung dịch 

hấp thụ 

 íc  t ước: DxRxC = 1.2 x 0.68 x 0.65 (m) 

Kết cấu: thép 
01 bể 

2 
Ống dẫn vào tháp 

hấp thụ 

 íc  t ước: đường kính 1m 

Vật liêu: Thép 
01 

3 
Ống dẫn vào quạt 

hút 

 íc  t ước: đường kính 1m 

Vật liêu: Thép 
01 

4 Quạt hút 

Công suất: 15Kw 

Cột áp: 1400 Pa 

Tốc độ quay rpm: 320 vòng/phút 

Vật liệu: Thép 

01 

5 Tháp hấp thụ 

 íc  t ước: Đường kính: 1.7 m 

Chiều cao: 4.5 m 

Vật liệu: Thép 

01 

6 Ống thoát 

Đường kính: 1m 

Chiều cao ống thoát: 6.4 m 

Vật liệu: Thép 

01 

7 
Bơ  dung dịch hấp 

thụ 

Công suất: 5 Hp 

Lưu  ượng: 550l/phút 

Dạng ly tâm 

01 
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Hình ảnh chụp hút và đường ống thu gom hơi 
hóa chất từ công đoạn điện phân 

Hình ảnh HTXL khí thải tại nhà máy 

b. Công trình xử lý khí thải từ công đoạn hàn sản phẩm (hơi khí hàn) 
Do  ượng khí hàn sử dụng cho hoạt động của Dự án không nhiều và quá trình hàn 

TIG giúp hạn chế kim loại bắn tung t e  Hơn nữa công đoạn hàn chỉ hàn một số chi 

tiết đặc trưng trên các mối hàn. Chính vì vậy, tại dây chu ền sản  uất t  ết bị g  n 
ngưng tụ ở k u vực c  9       n  c ủ dự  n  ắp đặt 9 c ụp  út sau đ  t u go  dẫn 

khí thải về 02 ống c ung v  t o t ra ngo     
Quy trình xử  ý n ư sau: 

 

 

C ụp  út 

Đường ống dẫn 

Ống p  t t ả   

  í t ả  
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Mô tả công nghệ xử lý 

Mô tả công ng ệ  ử  ý:   í t ả  p  t s n  từ công đoạn   n được gắn c ụp  út 
t ông qua quạt  út cưỡng bức t eo đường ống dẫn t o t ra ngo    ô  trường   

Bảng 17: Mô tả đường ống công nghệ 

TT Hạng mục Quy cách Số lƣợng 

1 C ụp  út 
  -C ụp  út       n: Ø    (5 c  ) 
-C ụp  út     sấ  kíc  t ước:      3   (2 c  ) 
-C ụp  út     sấ  kíc  t ước:       2   (2 c  ) 

9 cái 

2 Quạt  út 

- Quạt  út  ướng trục  đường kính cánh 700mm  

+ Công suất: 7.5Kw  

+ Đ ện áp:380V, 

+ Lưu  ượng: 20.000-25000 m3 khí/giờ, 

+ Áp lực: 600-700Pa. 

- Quạt  út  ướng trục  đường kính cánh 305mm  

+ Công suất: 215W, 

+ Lưu  ượng: 1813 m3 khí/ giờ, 

+ Áp suất 653Pa 

2 cái 

3 Đường ống dẫn 

Đường ống c ín : D = 7   5m 

Đường ống n  n : D = 400 28,5m 

Đường ống tròn  oắn  uống c ụp  út: D = 2   25,5m 

4 Ống t ả  
Đường ống k     : D =700; h =7,6m 

Đường ống 2: D = 1000; h = 5m 
2 ống 

 

  ng chụp hút từ công đoạn hàn 

  
 ng  h  thải thoát ra ngoài của công 

đoạn hàn 
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Quy trình vận hành: Tại khu vực   n được bố trí hệ thống ống chụp hút, sử 

dụng quạt    tâ  để hút toàn bộ k      n         n t eo đường ống dẫn và thoát ra 

ngo    ô  trường. Ống k    đặt cao  ơn so vớ      n    ưởng nhằm phát tán lên cao, 

không ản   ưởng  ô  trường xung quanh. 

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

3.3.1. Công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
Khố   ượng khoảng 47,5 kg/ngày, chủ yếu các chất hữu cơ dễ phân hủ  n ư rau 

quả, thực phẩ  dư t ừa và chất thải có khả năng t   c ế n ư bao b   g ấy vụn,... 

Nhà máy bố trí các thùng rác loại 120 lít tại các khu vực trong n       n ư: N   
ăn n ân v ên    n   ang  k u vực nghỉ ngơ  của n ân v ên … H ng ng    CTRSH sẽ 

được thu gom về nhà kho rác sinh hoạt của nhà máy v  được chứa trong các thùng rác 

loại 660 lít có nắp đậy kín.  

 íc  t ước khochứa chất thải sinh hoạt: 4m x 3m x 3m. Kết cấu: Nền bê tông, 

nhà kho có mái che, có bảng hiệu. 

Công t  đã ký  ợp đồng thu dọn rác sinh hoạt với Công ty cổ phần đô thị Tân 

Thành theo hợp đồng số 189/2021/HĐDV ngày 01 tháng 09 nă  2 21. (đín  kèm 
trong phụ lục). 

3.3.2. Công trình xử lý chất thải rắn sản xuất 
Chất thải công nghiệp không nguy hại:  các loại sắt phế liệu, sắt vụn, giấy, bao bì 

n  on…Toàn bộ  ượng chất thải rắn này sẽ được t u go    ưu trữ trong nhà chứa có 

mái che.  

Thông số kỹ thuật:  

         - Bố trí  2 t ùng r c  oạ  3   ít tạ  k u văn p òng của n      . 

         - Bố trí  3 t ùng r c  oạ   2   ít tạ  k u n   sản  uất để c ứa c ất t ả  rắn công 
ng  ệp   
         -  íc  t ước k o c ứa: 8m x 11,5m x 4,3m   ết cấu: Nền bê tông  n   k o c  
    c e  gắn bảng   ệu trước cửa  

Công t  đã ký  ợp đồng mua bán rác thải sản xuất với Công ty TNHH Mytoh 

Group theo hợp đồng số 25102021/MT-HY ngày 25 tháng 10 nă  2 21. (đín  kèm 
trong phụ lục) 

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

Chất thả  p  t s n : b ng đèn  uỳn  quang  p n  ắc qu   dầu n ớt t ả   g ẻ  au… 
được t u go   ưu trữ r êng b ệt v o k o c ứa kín  c  d n n ãn cản  b o CTNH.  

Thông số kỹ thuật: 

- Bố trí 3 thùng chứa rác có dung tích 60lit. Có dán nhãn mác, ký hiệu đầ  đủ. 

-  íc  t ước kho CTNH: 3m x 3m x 3m, có mái che,  nền bằng bê tông kiên cố 

có gờ chống chảy tràn, có biển cảnh báo.  
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Công t  đã ký  ợp đồng số 197/2022/HĐ LCTNH/HL ngày 01 tháng 05 nă  
2022 với Công ty TNHH Hà Lộc (đín  kèm trong p ụ lục). 

Bảng 18: Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất 

Stt Tên CTNH 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã 

CTNH 
Số lƣợng 
(kg/năm) 

1 B ng đèn  uỳnh quang Rắn 16 0106 12 

2 Giẻ lau dính dầu, hóa chất  Rắn 18 02 01 6 

3 Hộp mực in Rắn 08 02 04 24 

4 Nút bịt Silicon Rắn 18 01 02 1.400 

5 

Chất thải rắn y tế (thuốc sát 

trùng  bông gòn  băng gạc lau vết 

t ương sau sử dụng) 

Rắn 13 01 01 31 

7 
Thùng chứa dung dịch để t ực 
  ện Anod   a;   a c ắt dư t ừa 

Rắn 18 01 02 864 

8 
Que hàn thải (có thành phần là 

kim loại nặng) 
Rắn 07 04 01 114 

Tổng cộng 2.451 
 

  
Hình ảnh nhà CTNH tại Công ty 

3.5. Công trình, biện pháp kiểm soát tiếng ồn, độ rung 

3.5.1. Công trình, biện pháp kiểm soát tiếng ồn, độ rung.  
Để g ả  t  ểu t c động của t ếng ồn  độ rung từ qu  tr n  sản  uất  Công t  sẽ  p 

dụng c c b ện p  p sau: 
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- Ca  kết sử dụng c c  oạ        c  t  ết bị  ớ     %  đả  bảo  êu cầu kỹ 
thuật   

- T ến   n   ắp đặt c c       c  t  ết bị t eo đúng  êu cầu kỹ t uật của n   cung 
cấp  

- T ường xuyên kiể  tra độ siết các loại ốc vặn, bu lông của các máy móc và lót 

các tấ  đệ  cao su để máy móc và thiết bị không bị rung động. 

- T ến   n  c c b ện p  p c ống tiếng ồn n ư:  ắp đặt c c đệ  cao su c o     
  c t  ết bị  tra dầu  ỡ  g a cố vững c ắc nền   ng n    ưởng nơ   ắp đặt c c     
  c  t  ết bị c  k ả năng gâ  ồn  

- T ực   ện tốt c ương tr n  bảo tr  địn  kỳ c c       c  t  ết bị của dự  n trong 
suốt qu  tr n   oạt động  
- Để hạn chế tiếng ồn phát sinh trong dây chuyền sản xuất ản   ưởng đến công 

nhân làm việc tại nhà máy, Nhà máy sẽ t ường xuyên kiể  tra độ mòn chi tiết và 

t ường kỳ cho dầu bô  trơn  oặc thay những chi tiết  ư  ỏng. 

- Nhằm hạn chế tố  đa c c ản   ưởng có thể gây nên từ quá trình sản xuất, Nhà 

máy sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tiếng ồn n ư: trang bị nút bịt tai cho công nhân 

viên, bố trí thời gian làm việc hợp lý tại các khâu gây ồn cao  t ường xuyên kiểm tra 

và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng c c p ương t ện bảo hộ  ao động của công nhân. 

3.5.2. Biện pháp kiểm soát giảm thiểu nhiệt dƣ 

Để đảm bảo  ô  trường làm việc tốt cho công nhân tạ  n        Công t  đã t ực 

hiện các biện p  p t ông t o ng n    ưởng để hạn chế t c động của nhiệt dư n ư sau: 
- Xây dựng n    ưởng thông thoáng, bố trí hệ thống quạt thông gió, quạt công 

nghiệp trên tường  trên     n    ưởng nhằ  đ ều hòa vi khí hậu phía trong khu vực 

n    ưởng. 

- Dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất được bố trí đảm bảo độ thông thoáng, 

nhằm hạn chế g a tăng nguồn nhiệt phát sinh. 

- Trồng cây xanh cải thiện đ ều kiện vi khí hậu tại Nhà máy. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng ph  sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 
thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Các biện pháp ngăn ngừa và ứng ph  sự cố cháy nổ 

a. Biện pháp an toàn cháy nổ 

Các hạng mục công trình chính của hệ thống phòng chống cháy nổ có thể tóm tắt 

n ư sau: 
- Hệ thống chữa cháy tự động. 

- Hệ thống báo cháy tự động. 

- Hệ thống đèn t o t   ể  v  đèn c  ếu sáng sự cố. 

- Hệ thống thu sét. 
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- Bố trí bình chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN 3890-2009. 

- Trung tâ  b o c    được đặt ở văn p òng  nơ  c  người trực 24/24. 

- Dây dẫn và cáp có lõi bằng đồng tiết diện không nhỏ  ơn   75  2. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy và các họng chữa cháy bên trong nhà cho nhà 

 ưởng  văn p òng đảm bảo mỗ  đ ểm cháy bên trong nhà có 01 họng chữa cháy phun 

tới. Họng chứa c    được lắp đặt bằng chất liệu gang pha thép. 

b. Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố cháy nổ 

- Để phòng chống cháy nổ, các biện p  p sau đâ  sẽ được thực hiện: 

+  C c n    ưởng sản  uất sử dụng b n  k í CO2 v  b n  bọt cầ  ta   
+  Các nguyên vật liệu dễ cháy, hóa chất và nhiên liệu gâ  c    được  ưu trữ 

trong nhà kho, cách ly với các nguyên vật liệu khác. 

+  Hết giờ làm việc  trước khi ra về, công nhân, cán bộ có trách nhiệm tắt đèn  
quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực làm việc. 

+  Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho nhân viên của nhà máy 

+  Cấm tuyệt đối hút thuốc trong c c n    ưởng, nhà kho,... 

+  Các nội quy tóm tắt của nhà máy về công tác phòng cháy chữa c    được dán 

tạ  c c n    ưởng, nhà kho tại các vị trí dễ dàng nhìn thấy. 

+ Công t  đã  â  dựng   ắp đặt  o n c ỉn   ệ t ống PCCC v  đã được cơ quan 
có t ẩ  qu ền t ẩ  du ệt  
c) Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp 

+ Mục đích 

Qu  tr n  n   được thiết lập nhằm mục đíc  c uẩn bị và ứng phó với các tình 
huống khẩn cấp có thể xảy ra trong phạm vị hoạt động, sản xuất kinh doanh của công 
ty sản xuất tấm thạc  cao để đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên và thiết bị máy 
móc, dây chuyền sản xuất cũng n ư p òng tr n  c c t c động xấu đến  ô  trường do 
các tình huống khẩn cấp/ sự cố xảy ra. 

+  Quyền hạn và trách nhiệm 
Nhân viên: Tất cả nhân viên bao gồm nhân viên nhà máy, nhà thầu, khách hàng 

và khách tham quan nếu phát hiện sự cố khẩn cấp phải có trách nhiệm la to kêu cứu, 
gọ  đ ện thoạ  c o trưởng ca hoặc số đ ện thoại khẩn cấp của n        984 4 9 5 3 để 
t ông b o trường hợp khẩn cấp. 

Trƣởng ca sản xuất:  
- Trưởng ca sản xuất được chỉ địn     NGƯỜI CHỈ HUY để chỉ huy công tác chữa 

cháy hoặc ứng phó vớ  c c trường hợp khẩn cấp khác với các nhiệm vụ sau: 
- Thay mặt độ  trưởng v  độ  p   đội chỉ  u  đội cứu hộ khẩn cấp k   c  trường 

hợp khẩn cấp xảy ra ngoài giờ hành chính. 
- T ông b o c o c c t  n  v ên đội cứu hộ khẩn cấp trong ca được biết về sự cố 

n ư: n ân v ên vận hành máy, nhân viên bảo tr  đ ện  n ân v ên an to n v  độ  trưởng 
đội bảo vệ. 



52 
 

- Nhận diện tình huống khẩn cấp đang d ễn ra  đ n  g   t n   uống khẩn cấp và 
đưa ra b ện pháp ứng phó sự cố phù hợp. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra trang thiết bị ứng phó sự cố khẩn cấp  đảm bảo các 
thiết bị trong tình trạng tốt và luôn sẵn sàng sử dụng trong trường hợp cần thiết. 

- Nếu tình huống khẩn cấp trở nên nghiêm trọng và viết quá khả năng ứng phó/ 
kiểm soát của đội ứng phó sự cố khẩn cấp  Trưởng ca t ông b o c o ban g    đốc về 
tình hình thực tế để nhận sự  ướng dẫn về việc gọi dịch vụ ứng phó khẩn cấp từ bên 
ngoài (PCCC 114; Y tế 115; Cảnh sát trật tự   3) đồng thời nhấn chuông b o c    để 
thông báo cho mọ  ngườ  đến đ ểm tập trung khẩn cấp của nhà máy. 
Đội trƣởng đội cứu hộ khẩn cấp  

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của đội ứng phó sự cố khẩn cấp: lập kế 
hoạch và tổ chức huấn luyện, diễn tập   ng nă  để nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng 
chữa c    c o c c t  n  v ên đội cứu hộ. 

- Lập kế hoạch kiể  tra định kỳ c o c c p ương t ện, thiết bị PCCC  tú  sơ cấp 
cứu, dụng cụ cứu hộ. 

- Thực hiện các báo cáo công tác PCCC tạ  cơ sở cho cản  s t PCCC định kỳ và 
các báo cáo khác theo yêu cầu của cảnh sát PCCC. 

- Chuẩn bị hồ sơ   ên quan để đ n t ếp cản  s t PCCC đến nhà máy kiểm tra.  
-   c định vị trí xảy ra tình huống khẩn cấp  đ n  g   t n    n  sự cố v  đưa ra 

biện pháp ứng phó sự cố phù hợp.  
- Lập kế hoạch sử chữa hoặc mua các thiết bị PCCC.  
- Hu  động lực  ượng  p ương t ện, nguồn nước và vật liệu chữa c    để chữa 

cháy.  
- Phối hợp với lực  ượng chữa c    c u ên ng n  để chữa c    trong trường hợp 

sự cố xảy ra.  
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của G    đốc nhà máy. 

Đội ph  đội cứu hộ khẩn cấp 
- Theo dõi việc thực hiện kiểm tra các thiết bị PCCC định kỳ.  
- Đảm bảo các thiết bị, dụng cụ  tú  sơ cấp cứu  p ương t ện phục vụ cho công tác 

cứu nạn cứu hộ cũng n ư PCCC trong t n  trạng bảo dưỡng tốt và sẵn sàng sử dụng. 
-   c định vị trí xảy ra tình huống khẩn cấp  đ n  g   t n    n  sự cố v  đưa ra 

biện pháp ứng phó sự cố phù hợp.  
- Tổ chức diễn tập định kỳ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp để nâng cao kỹ năng  

nghiệp vụ c o c c t  n  v ên đội ứng phó sự cố khẩn cấp.  
- Mua thiết bị PCCC, liên hệ với nhà thầu đủ chức năng để sửa chữa các thiết bị 

PCCC  
- Hu  động lực  ượng  p ương t ện, nguồn nước và vật liệu chữa c    để chữa 

cháy  
- Phối hợp với lực  ượng chữa c    c u ên ng n  để chữa c    trong trường hợp 

sự cố xảy ra  
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của G    đốc n        độ  trưởng đội 

ứng phó sự cố khẩn cấp  
Thành viên đội ứng phó sự cố khẩn cấp 
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Khi nhận được t n b o  c c t  n  v ên đội ứng phó sự cố khẩn cấp đang c   ặt 
tại nhà máy có trách nhiệm nhanh chóng di chuyển đến khu vực xảy ra sự cố và thực 
hiện các biện pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp dưới sự chỉ huy của Độ  trưởng 
đội ứng phó sự cố khẩn cấp hoặc Trưởng ca sản xuất. 

Nhóm thông tin liên lạc 
- B o động mọ  người và yêu cầu mọ  người rời khỏi khu vực xảy ra tình huống  

khẩn cấp đến đ ểm tập trung khẩn cấp. 
- Liên lạc với bộ phận bảo tr  đ ện yêu cầu cắt đ ện khu vực xảy ra cháy và khu 

vực liên quan. 
Nhóm cứu ngƣời và di chuyển tài sản 

- Mở tất cả các cửa thoát nạn   ướng dẫn mọ  người nhanh chóng di tản thoát ra 
khỏi khu vực nguy hiểm một cách an toàn.  

- Tìm kiếm, cứu người bị kẹt bị t ương v  đưa  ọ ra nơ  an to n b n g ao c o 
n    sơ cấp cứu xử lý. 
Nh m sơ cấp cứu 
 - Đ n  g   t n  trạng t ương tíc  v   p dụng các biện p  p sơ cấp cứu thích hợp.  
 - Vận chuyển nạn nhân tới trung tâm y tế gần nhất để theo dõi hoặc đ ều trị. 
Nhóm chữa cháy 

- Độ  trưởng đội ứng phó sự cố khẩn cấp đ n  g   t n    n  đ   c    v  tr ển 
k a  đội hình chữa cháy phù hợp. 

- Độ  trưởng đội ứng phó sự cố khẩn cấp báo cáo tình hình chữa cháy của lực 
 ượng cơ sở cho lực  ượng cảnh sát chuyên ngành khi họ đến hiện trường. 

- C c t  n  v ên đội chữa c    cơ sở triển k a  đội hình chữa c    để dập tắt 
đ   c    v  p un nước làm mát các khu vực  ung quan  để chống cháy lan. 

- Cô lập khu vực chữa cháy bằng dây cảnh báo, rào chắn ngăn c o người hoặc xe 
không phận sự đ  v o k u vực chữa cháy. 

Nhân viên bảo vệ:  
- Phối hợp với lực  ượng chữa c    cơ sở để thực hiện công tác chữa cháy và các 

ứng cứu khẩn cấp k  c dưới sự chỉ huy của độ  trưởng đội ứng phó sự cố khẩn cấp, 
trưởng ca sản xuất. 

 - Hướng dẫn lố  đ  c o  e c ữa cháy tới hiện trường. 
 - Bảo vệ an ninh trật tự trong trường hợp xảy ra cháy hoặc tình huống khẩn cấp 

khác tại công ty. 
d). Kế hoạch ứng phó với một số tình huống khẩn cấp 
Khi sự cố cháy nổ diễn ra thì thực hiện t eo c c bước sau:  

Thứ tự Hành động cần thực hiện 
Ngƣời chịu trách 

nhiệm 

 
 

Bước 1 

Người phát hiện sự cố khẩn cấp nhấn chuông cảnh 
báo, thông báo tình trạng sự cố khẩn cấp c o đội 
trưởng đội ứng phó sự cố khẩn cấp, trưởng ca sản 
xuất. Sử dụng bình chữa c    để dập tắt đ   c      

 
Người phát hiện sự cố 

khẩn cấp 

Bước 2 
Thông báo tình trạng sự cố khẩn cấp cho thành viên 
đội ứng phó sự cố khẩn cấp: nhân viên vận hành, kỹ 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 
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thuật viên bảo tr  đ ện – cơ k í  n ân v ên bảo vệ, 
… 

Trưởng ca sản xuất 

Bước 3 

Trưởng ca sản xuất  Độ  trưởng – T  n  v ên đội 
ứng phó sự cố khẩn cấp n an  c  ng đến khu vực 
xảy ra tình huống khẩn cấp: 
+ Đối vớ  đ   c    n ỏ: Tự xử lý và làm báo cáo. 
+ Đối với sự cố lớn: Độ  trưởng đội cứu hộ chỉ đạo 
các thành viên ứng phó với tình huống khẩn cấp và 
b o c o t n    n  c o ban g    đốc để nhận được 
sự chỉ đạo/ tư vấn thêm.  

 
 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 
Trưởng ca sản xuất 
T  n  v ên đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước 4 

Nếu tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng ứng 
phó của đội cứu hộ  Độ  trưởng đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp sẽ xin ý kiến của BGĐ để gọi các dịch vụ 
ứng phó khẩn cấp từ bên ngoài. (PCCC: 114; 
TTYT: 115) 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 
G    đốc nhà máy 
Ngườ  đại diện 

chi nhánh 

 
Bước 5 

- Hướng dẫn nhân viên nhà máy, nhà thầu, khách 
tham quan di chuyển an to n đến khu vực tập trung.  
- Hỗ trợ cơ quan bên ngo   n an  c  ng k ắc phục 
sự cố khẩn cấp.  

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 
Thành viên đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước  6 
Thực hiện c c   n  động ngăn ngừa và khắc phục 
sự cố tương tự diễn ra. 

Người chịu trách 
nhiệm 

Bước 7 
Lập báo cáo sự cố t eo qu  định của công ty và yêu 
cầu của cơ quan c ức năn 

Trưởng ca 
Nhân viên an toàn 
Người chịu trách 

nhiệm 

3.6.2. Các biện pháp về an toàn lao động 

Để đảm bảo an to n  ao động cho công nhân tham gia sản xuất, các biện pháp sau 

đâ  sẽ được thực hiện: 

- Cung cấp đầ  đủ v  đúng c ủng loại các trang thiết bị bảo hộ  ao động cho công 

n ân  đặc biệt là các thiết bị bảo hộ  ao động chuyên dùng dành cho công nhân làm 

việc, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất n ư: quần áo bảo hộ  ao động, găng ta   k ẩu 

trang, mắt kính bảo hộ. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ  ao động 

khi làm việc. Kiên quyết đ n  c ỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo 

hộ  ao động. 

- Lắp đặt biển b o  đèn tín   ệu cảnh báo cho công nhân viên những ngu  cơ c  
thể xảy ra tại khu vực đặt biển báo. 

- Quản lý chặt chẽ về việc bố trí, di chuyển các nguyên vật liệu và sản phẩm bê 

tông thành phẩm một c c  an to n  đúng nơ  qu  định và có gia cố, chống đỡ chắc 

chắn. 
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- Luôn chú ý cải thiện đ ều kiện làm việc của công n ân  đảm bảo các yếu tố vi khí 

hậu v  đ ều kiện  ao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y Tế ban   n  để đảm bảo sức khỏe 

c o ngườ   ao động. 

- Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và khoảng cách an 

toàn cho công nhân làm việc. 

- Đ o tạo và trang bị kĩ công t c bảo hộ  ao động c o người vận hành các máy 

móc, thiết bị. 
- Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ s n    ô  trường v  an to n  ao động. Nhân 

viên này có trách nhiệ  t eo dõ    ướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ 

s n  v  an to n  ao động  T ường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các biện 

p  p an to n  ao động của công nhân. 

- Tổ chức giáo dục tuyên truyền giúp công nhân viên có kiến thức về an toàn lao 

động, tự bảo vệ c ín    n   tr n  c c trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu 

hiểu biết. 

Trong trường hợp tai nạn  ao động xảy ra tạ  n       n ư đ ện giật  gã   ương  
cắt vào tay  …  n ân c ứng phải thực hiện t eo c c bước sau: 

Thứ tự Hành động cần thực hiện 
Ngƣời chịu trách 

nhiệm 

 
Bước 1 

Ngay lập tức t ông b o c o người giám sát công 
việc/ trưởng ca/ độ  p   đội ứng phó sự cố khẩn 
cấp đến hiện trường nay xảy ra sự cố. 

 
Người phát hiện sự cố 

khẩn cấp 
 

Bước 2 
Nhanh chóng thực hiện biện p  p sơ cấp cứu cho 
nạn nhân. 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 
Trưởng ca sản xuất 
T  n  v ên đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước 3 
Thông báo cho quản lý bộ phận kế hoạch – sản 
xuất, quản lý bộ phận HSE. 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước 4 

Phân tích tình trạng chấn t ương: 
Trường hợp 1: Di chuyển nận n ân đến phòng y tế 
của n       để được c ă  s c sức khỏe nếu tình 
trạng vết t ương k ông ng  ê  trọng  Trường hợp 
2: Di chuyển nạn n ân đến bệnh viện/ TTYT gần 
nhất để đ ều trị với chấn t ương ng  ê  trọng. 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 
Trưởng ca sản xuất 
T  n  v ên đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước 5 
Theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe của người 
bị nạn và báo cáo cho các cá nhân liên quan. 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước 6 
Thực hiện c c   n  động ngăn ngừa và khắc phục 
sự cố tương tự diễn ra. 

Người chịu trách 
nhiệm 

Bước 7 Lập báo cáo sự cố t eo qu  định của công ty và Trưởng ca 



56 
 

yêu cầu của cơ quan c ức năng  Nhân viên an toàn 
Người chịu trách 

nhiệm 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố hoá chất 
- Nhà kho  ưu trữ hóa c ất: Kho c ứa hoá c ất có d ện tích:  27 m2.  
-  ết cấu nền nhà kho: nền bê tông cốt thép, mái che, gờ c ắn   

a) Quy định lƣu giữ và bốc xếp hoá chất: 
-   ông được  ếp trong cùng  ột k o c c hóa c ất c  tín  đố  n au  oặc p ương 

p  p c ữa c     o n to n k  c n au   
- Đố  vớ  c c   a c ất kỵ ẩ  p ả   ếp cao tố  t  ểu   3 m. 
- N ững sản p ẩ  dễ o     a cần cất g ữ trong đ ều k ện  o n to n k ô  k ông 

tồn c ứa n  ều c ất ô      a trong  ột k o  
- Để đề p òng sự cố rò rỉ  a  tr n đổ  k ông nên  ắp  ếp gần n au n ững   a c ất 

   k   p ản ứng tạo ra c c   a c ất ngu    ể   nga  cả k   c c   a c ất n   ở c c 
k o r êng b ệt trong cùng  ột tổng k o t   cùng tr n  đặt c c k o đ  s t n au   

-   ông đặt k o   a c ất gần qu  tr n  sản  uất k ông tương  ợp  dễ  ả  ra c c 
p ản ứng ngu    ể   

- Bất cứ sự sắp  ếp n o trong n   k o cũng p ả  cẩn t ận  tr n  v ệc qu  tả  trên 
c c g    oặc nén qu  c ặt c c t ùng c ứa ở dướ  đ   của c ồng   ng  

- Hệ t ống cấp nước p ả  được đặt ở gần n ưng k ông được ở trong n   k o  
- P ả   ập  ồ sơ về c c hóa c ất ở trong k o n ưng p ả  cất g ữ c úng r êng b ệt ở 

 ột nơ  an to n để tr n  sử dụng k ông đúng t ẩ  qu ền  oặc c  t ể dễ d ng  ấ  
c úng ra trong trường  ợp k ẩn cấp n ư c      

-     g ao n ận hóa c ất ngu    ể   ngườ  g ao   ng p ả  g ao c o ngườ  n ận 
  ng bản  ướng dẫn tín  c ất v  n ững  êu cầu an to n đố  vớ    a c ất đ  v  p ả  c  
g ấ  b ên n ận  ợp  ệ  

- Cấ   út t uốc  oặc sử dụng  ửa trần trong p ạ  v  n   k o  
- Cần c  đủ n ững b n  c ống c    p ù  ợp v   oạt động tốt đề p òng trường  ợp 

k ẩn cấp; Hệ t ống p òng c    tự động p ả   uôn sẵn s ng  oạt động  
- Nên kết  ợp tự động v ệc đ ng c c cửa p  t s n   ửa   ệ t ống b o động v  v n  

đa   ung quan  vùng để ngăn c ặn c     an tr n  
- P ả  c   ố  v o dễ d ng c o  e cứu  ỏa  
- Mạc  đ ện p ả  đặt t  ết bị t íc   ợp để ngăn c ặn sự qu  tả   
- Hệ t ống dâ  đ ện  công tắc  c c t  ết bị đ ện đặt cố địn  p ả  được bảo vệ để 

tr n  bị  ư  ỏng do va c ạ  k   d  c u ển c c t ùng c ứa v  k    e nâng đ  qua  
- Để tr n  c    bở  tĩn  đ ện  k   sắp đặt v  dịc  c u ển c c t ùng c ứa hóa 

c ất đều p ả  được nố  đất v  c ằng buộc cẩn t ận  
- Không được dùng  e cần trục c ạ  bằng động cơ đốt trong ở k u vực k o 

c ứa hóa c ất dễ c    nổ  
Yêu cầu khi xếp dỡ: 

- Người phụ trách xếp dỡ phải kiểm tra bao bì, nhãn hiệu. 
- Phải phân loại hóa chất, phả  c èn    t tr n   ăn đổ. 
-   ông được kéo  ê  quăng vứt, va chạ      đổ vỡ. 
-   ông được ôm hóa chất nguy hạ  v o ngườ  v o người.  

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
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Yêu cầu an toàn trong vận chuyển: 

-   P ương t ện vân chuyển phả  đảm bảo an toàn 
-   Cấm vận chuyển các bình oxy cùng các chất dễ cháy khác. 
-   Xe chuyên dụng vận chuyển chất lỏng dễ cháy phải có dây tiếp đất và biển cấm 

lửa. 
-   Xe phải có mui che nắng   ưa  
-     ông đổ  âu dưới nắng. 
-     ông được dừng đổ nơ  đông người 
Bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ: 

- Chất lỏng dễ ba   ơ  p ải chứa trong thùng không rò rỉ  để nơ  t o ng   t  
không tồn chứa các chất oxy hóa trong cùng một kho. 

- Khi rót hóa chất vào thùng kim loại, phải tiếp đất vỏ thùng. 
- Hệ thống đ ện phải an toàn. 
Bảo quản hóa chất ăn mòn: 
- Cấ  để các chất hữu cơ  c ất oxy hóa, chất dễ cháy nổ chung một kho với hóa 

chất ăn  òn  
- Phân loại theo tính chất 
- T ường xuyên kiể  tra độ kín của bao bì, thùng chứa đựng hóa chất. 
- Khi tiếp xúc phả  dùng p ương t ện bảo vệ cá nhân 

b) Kế hoạch ứng phó sự cố rò rỉ hoá chất 
Dựa vào trạng thái tồn tại là chất rắn và chất lỏng của hoá chất được sử dụng 

trong công ty, có 2 quy trình xử lý sự cố hoá chất được mô tả n ư bảng bên dưới. 
Bước 1   c định các thông tin 

 a.   c định loại hoá chất bị rò rỉ 
b. Thông báo cho cấp quản lý, bộ phận liên quan (nếu cần)/ Tham 

khảo  
c. Mang bảo hộ  ao động 

Bước 2 a. Sơ t n n ân v ên k ông p ận sự. 
b. N an  c  ng   c định vị trí phát sinh rò rỉ. 
c. Thiết lập hàng rào cảnh báo an toàn. 
d. Di chuyển nguồn đ ện, nguồn phát ra tia lửa đ ện, nhiệt (nếu 

cần). 
Bước 3 Xử lý hoá chất bị rò rỉ 

 Chất rắn Chất lỏng 
a.  Thu gom hoá chất dạng rắn 

bằng dụng cụ vệ sinh. 
b. Lau sạch vị trí rò rỉ hoá chất/  

a. Cô lập dòng chảy bằng vật 
liệu thấ   út c  tín  trơ 
(phao, tấ   c t  …) 

b. Thu gom hoá chất và vật 
liệu thấm hút vào thùng 
chứa chất thải. 

c. Lau sạch vị trí rò rỉ hoá 
chất/  

Bước 4 Thải bỏ đúng qu  định 
 Các loại vật liệu thấm hút, dụng cụ vệ sinh và bảo hộ  ao động sau khi 

xử lý sự cố được thải bỏ vào thùng chứa chất thả  t eo qu  định. 
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* Mô tả chi tiết các bƣớc xử lý 
Bƣớc 1: Xác nhận các thông tin 

   c định tên của loại hoá chất bị rò rỉ. Kiểm tra các thông tin cần thiết trong tài 
liệu MSDS về tính chất, biện pháp xử lý phù hợp và yêu cầu p ương t ện bảo vệ cá 
nhân (PPE). 

• Nếu là các hoá chất có tính dễ cháy, tính oxy hoá  ăn  òn  ạnh thì cần nhanh 
chóng di chuyển các nguồn lửa, nguồn đ ện và nguồn nhiệt. 

• Nếu sự cố tr n đổ hoá chất vớ   ượng đ ng kể gây ản   ưởng nghiêm trọng phải 
nhanh chóng báo cho quản lý và các bộ phận   ên quan để c   ướng dẫn xử lý phù hợp 
t eo “Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp”  

• Nhân viên xử lý sự cố phải mang bảo hộ theo yêu cầu của MSDS trước khi xử 
lý hoá chất bị rò rỉ. 
Bƣớc 2: Cô lập khu vực xảy ra sự cố 

• Sơ t n n ân v ên k ông p ận sự và thiết lập tuyến cảnh báo an toàn: chỉ có nhân 
viên có trách nhiệm và mang PPE tham gia xử lý sự cố. Tất cả các nhân viên khác cần 
di chuyển ra khỏi khu vực. 

•   c định vị trí phát sinh rò rỉ hoá chất và khắc phục nếu có thể n ưng p ả  đ n  
g   đảm bảo an toàn cho nhân viên (tắt thiết bị  đ ng van dầu  …)  
Bƣớc 3: Xử lý sự cố 

• Hoá chất dạng rắn có thể thu gom bằng dụng cụ vệ sinh và lau sạch vị trí rò rỉ. 
• Hoá chất dạng lỏng cần phải sử dụng các loại vật liệu trơ n ư c t  p ao  tấ   … 

có khả năng t ấm hút dầu/ hoá chất. Tuy nhiên, tham khảo MSDS để lựa chọn vật liệu 
xử lý cho phù hợp. Hoá chất lỏng sau k   được thấm hút xử  ý tương tự n ư  o  c ất 
dạng rắn. 

• Nhân viên khi xử lý hoá chất bị rò rỉ cần phải cẩn thận. Nếu bị hoá chất văng 
bắn v o người thì xử  ý t eo  ướng dẫn của MSDS và thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp 
(nếu cần). 

• Nhân viên xử lý cần  ưu ý ưu t ên bảo vệ các hố t u go  nước  ưa k ông được 
để hoá chất chảy tràn vào khu vực này. Nghiêm cấ    n  v  dùng nước để rửa các hoá 
chất rò rỉ xuống rãn  t o t nước, trừ các loại hoá chất MSDS yêu cầu dùng nước để xử 
lý thì phả  được t u go  để xử lý theo yêu cầu. 
Bƣớc 4: Thải bỏ 

• Các hoá chất rò rỉ được thu gom, vật liệu thấm hút, dụng cụ vệ sinh và bảo hộ 
 ao động bị dính hoá chất (PPE) được thải bỏ vào thùng chứa chất thả  tương ứng tham 
khảo “Qu  tr n  quản lý chất thả ”  
c). Biện pháp thực hiện khi hoá chất rò rỉ 
Khi hoá chất bị rò rỉ cần thực hiện t eo c c bước sau:  

Thứ tự Hành động cần thực hiện Ngƣời chịu trách nhiệm 

Bước 1 

Ngay lập tức t ông b o c o người giám 
sát công việc/ trưởng ca/ độ  p   đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp đến hiện trường nay 
xảy ra sự cố. 

 
Người phát hiện sự cố khẩn 

cấp 

Bước 2 
Tất cả các thiết bị đ ện/ nhiệt tại khu vực 
xảy ra sự cố (nếu có thể) 

Độ  trưởng đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 
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Trưởng ca sản xuất 
T  n  v ên đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 

Bước 3 
Thông báo cho quản lý bộ phận kế hoạch 
– sản xuất  Người phụ trách khu vực, 
quản lý HSE.  

Độ  trưởng đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 

Bước 4 

Cô lập khu vực xảy ra sự cố bằng dây 
cản  b o (Đỏ - Trắng)  đặt bảng cảnh 
b o để ngăn tập trung đông người hoặc 
người không phận sự đ  v o k u vực xảy 
ra sự cố.  

Độ  trưởng đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 
Trưởng ca sản xuất 

Bước 5 

Bắt buộc phải hiểu rõ Bảng thông tin an 
toàn hòa chất (MSDS), sử dụng đúng 
loạ  p ương t ện bảo vệ c  n ân: găng 
tay hóa chất, kính bảo hộ, khẩu trang  … 
trước khi bắt đầu công việc.  

Độ  trưởng đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 
Trưởng ca sản xuất 
T  n  v ên đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 

Bước 6 

- Ngăn ngừa tình huống hóa chất chảy 
tràn ra bên ngoài.  
- Đối với hóa chất bột, hột phải dùng 
chổi, xẻng để thu gom, sử dụng 
PTBVCN  
phù hợp để tránh hít phải bụi hóa chất.  
- Đối với hóa chất lỏng là dung môi hữu 
cơ: sử dụng cát phủ  ên vùng tr n đổ cho 
thấm hút hóa chất  Sau đ  dùng  ẻng để 
t u go   ượng chất thả  đưa về nơ   ử 
lý.  
- Đối với chất lỏng l  keo nước có thể 
dùng vải vụn  c t … để cô lập vùng tràn 
đổ, xử lý các chất cặn, thu gom vật liệu 
thấ   út đưa về nơ   ử lý. 

 
Độ  trưởng đội ứng phó sự cố 

khẩn cấp 
Trưởng ca sản xuất 

T  n  v ên đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 

Bước 7 

Nếu tình huống khẩn cấp vượt quá khả 
năng ứng phó của đội cứu hộ  Độ  trưởng 
đội ứng phó sự cố khẩn cấp sẽ xin ý kiến 
của BGĐ để gọi các dịch vụ ứng phó 
khẩn cấp từ bên ngoài. 

Độ  trưởng đội ứng phó sự cố 
khẩn cấp 

G    đốc nhà máy 
Ngườ  đại diện chi nhánh 

Bước 8 

Nếu tình huống khẩn cấp vượt quá khả 
năng ứng phó của đội cứu hộ  Độ  trưởng 
đội ứng phó sự cố khẩn cấp sẽ xin ý kiến 
của BGĐ để gọi các dịch vụ ứng phó 
khẩn cấp từ bên ngoài. 

Người chịu trách nhiệm 

Bước 9 Lập báo cáo sự cố t eo qu  định của Trưởng ca 
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công ty và yêu cầu của cơ quan chức 
năng  

Nhân viên an toàn  
Người chịu trách nhiệm 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa và ứng ph  sự cố hệ thống xử lý không đạt 
*  uy trình  ng ph  sự cố hệ thống xử lý  hông đạt ti u chu n cho phép 

Khi hệ thống xử  ý nước thả  k ông đạt quy chuẩn cho phép, Công ty sẽ thực 
hiện: 

- Ngưng nga  v ệc xả thả  v  bơ  nước thả  ngược trở lại bể đầu v o để xử lý từ 
đầu. 

- Lấy mẫu nước thải tại từng bể để kiểm tra hiệu quả xử lý của từng bể  đưa ra 
biện pháp xử lý, khắc phục. 
* Đối với trường hợp lưu lượng nước thải tiếp nhận vượt quá  hả năng xử lý 

Việc việc tiếp nhận nước thải, chủ dự án sẽ tính toán công suất của nhà máy phù 
hợp vớ   ưu  ượng xả thải của nhà máy  k    ưu  ượng tiếp nhận có khả năng vượt quá 
khả năng  ử lý, công ty sẽ có các biện p  p đầu tư nâng công suất hệ thống phù hợp 
với yêu cầu thực tế.  

*  h c phục sự cố hệ thống  hông hoạt đ ng 

Để g ả  t  ểu trạ   LNT ngưng  oạt động  v ệc đầu t ên đò   ỏ  công tr n  p ả  
đả  bảo c ất  ượng  Do đ   c ủ đầu tư đã p ố  vớ  vớ  đơn vị t  ết kế c  k n  ng  ệ  
v  u  tín trong  ĩn  vực  ử  ý nước t ả   C o nên  từ công đoạn t  ết kế  t   công v  
vận   n  đều được k ể  so t c ặt c ẽ t eo đúng qu  địn    

Vớ  công suất n        LNT    72m3/ng   đê   k   trạ   LNT gặp sự cố v  
ngừng  oạt động  nước t ả  sẽ được  ưu trữ ở bể đ ều  òa  t ờ  g an  ưu nước tố  đa 
k oảng  2 ng    trong t ờ  g an n   sẽ gấp rút t ến   n   ử  ý sự cố v  đưa trạ  
 LNT  oạt động  ạ  ổn địn   

Để giảm thiểu sự cố, tạ  c c công đoạn quan trọng của trạ   LNT đều có trang 

bị các thiết bị dự phòng: tại bể đ ều  o  c     bơ   oạt động v     bơ  dự phòng; 

cung cấp khí cho bể hiếu khí kết hợp lắng có 03 máy thổi khí hoạt động và 02 máy dự 

phòng,… Ngo   ra  Công t  cũng đã  p dụng c c b ện p  p sau n ằ  p òng ngừa v  
ứng p   sự cố trạ   LNT ngưng  oạt động n ư sau: 

- Bố trí c n bộ p ụ tr c  c  c u ên  ôn vận   n  trạ   LNT  
- T ường  u ên k ể  tra  bảo tr  v  bão dưỡng c c t  ết bị       c  t  ết bị 

của trạ   LNT trong suốt t ờ  g an  oạt động   
-  ịp t ờ  k ắc p ục  oặc t a   ớ  c c       c  t  ết bị của trạ   LNT bị 

 ư  ỏng n ằ  tr n  t n  trạng trạ   LNT ngưng  oạt động kéo d     
3.6.4. Biện pháp phòng ngừa và ứng ph  sự cố ngộ độc thức ăn 

Triệu chứng của ngộ độc thực phẩm: 
 Đau đầu, chóng mặt, bủn rủn tay chân, huyết áp hạ, kèm sốt  … 
 C ướng hoặc đầy bụng, buồn nôn hoặc nôn ói. 
 Đau bụng có thể dữ dội. 
 Tiêu chảy nhiều lần. 

Thứ tự Hành động cần thực hiện 
Ngƣời chịu trách 

nhiệm 
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Bước 1 

- Di chuyển đến phòng y tế của n       để nhận 
được sự c ă  s c   tế càng sớm càng tốt.  
- T ông b o c o trưởng ca sản xuất/ Độ  p   đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Nhân chứng 
Nạn nhân 

Bước 2 
Thông báo cho quản lý bộ phận kế hoạch – sản xuất, 
Trưởng bộ phận, Quản  ý HSE để   n tư vấn 

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

 

Bước 3 

Phân tích tình hình: 
Trường hợp 1: Tự đ ều trị nếu c  ít  ơn 3 ca ngộ 
độc.  
Trường hợp 2: Ngay lập tức di chuyển nạn n ân đến 
bệnh viện gần nhất để đ ều trị y tế nếu có nhiều  ơn 
3 ca ngộ độc.  

Trưởng ca sản xuất 
Độ  trưởng – 

T  n  v ên đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước 4 
Theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe của nạn 
nhân, báo cáo cho cấp trên.  

Độ  trưởng đội ứng 
phó sự cố khẩn cấp 

Bước 5 
Thực hiện c c   n  động ngăn ngừa và khắc phục sự 
cố tương tự diễn ra. 

Người chịu trách 
nhiệm 

Bước 6 
Lập báo cáo sự cố t eo qu  định của công ty và yêu 
cầu của cơ quan c ức năng   

Trưởng ca 
Nhân viên an toàn 
Người chịu trách 

nhiệm 
 

3.7. Các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đã đƣợc điều chỉnh, thay đổi so  

với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc phê duyệt.  
 

TT Hạng mục 
Nội dung theo 

ĐTM đƣợc duyệt 
Thay đổi so với 
báo cáo ĐTM 

Nguyên nhân dẫn đến 
thay đổi 

1 

Hệ thống 

xử lý khí 

thả   ơ  
Anod 

Công suất hệ thống 

xử lý 1.900m3/h 

Công suất hệ 

thống xử lý 

19.000m3/h 

- Nội dung báo cáo 

ĐTM đã được phê 

duyệt thì công suất: 

19.000m3/h. Tuy nhiên 

do sơ  uất nên trong 

phụ lục quyết định 

ĐTM:   9   3/h. Vì 

vậy chủ dự  n   n được 

p ép t a  đổ  đ ều 

chỉnh lại là: 19.000m3/h 
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* Đánh giá tác động môi trƣờng từ việc thay đổi so với báo cáo ĐTM đã 
đƣợc phê duyệt: 

Công t  k ông t a  đổi công nghệ xử lý chất thải, chỉ thực hiện đ ều chỉnh bổ 

sung một số các hạng mục công trình xử  ý  ô  trường, nhằ  đảm bảo hiệu quả thu 

gom và xử lý chất  ượng khí thải trước khi thả  ra ngo    ô  trường nên các vấn đề 

 ô  trường p  t s n  k   t a  đổi nộ  dung ĐTM  ầu n ư k ông c   
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 
- Nguồn p  t s n  nước thải 

+ Nguồn số  : Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của CBCNV làm việc 

tại nhà máy   ưu  ượng 12,9m3/ng   đê  

+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn Anod, công suất 

72m3/ng   đê  

- Lưu  ượng xả nước thải tố  đa: 83m3/ng   đê  

- Dòng nước thải: số  ượng dòng nước thả  để nghị cấp phép là 01 (một) dòng. 

bao gồm 02 nguồn thả     nước thải sinh hoạt v  nước thải sản xuất sau khi xử  ý đạt 
tiêu chuẩn tiếp nhận của HTXLNT tập trung KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng được 

đấu nối vào hệ thống t u go  nước thải chung của  CN để tiếp tục xử lý. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễ  t eo dòng nước thải: 

Nước thải sinh hoạt v  nước thải sản xuất của nhà máy phải xử  ý đạt giới hạn tiếp 

nhận của KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng. Các chất ô nhiễm và thông số n ư sau: 
 

Bảng 19. Giới hạn các chất ô nhiễm t eo dòng nước thải cấp phép 

STT Thông số 
Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN B1-

Tiến Hùng 

1 pH  5,5-9 

2 BOD 50 

3 COD 150 

4 TSS 100 

5 Amoni 10 

6 Ni - 

7 Dầu mỡ khoáng - 

8 Tổng Coliform 5.000 

- Vị trí  p ương t ức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả thải:  

  Tọa độ đ ểm xả nước thả  n ư sau: 

TT Vị trí 
Tọa độ (VN2000) 

X Y 

1 Hố ga đấu nối KCN 425716.009 1177185.367 

+ P ương t ức xả nước thải: tự chảy với chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục 24 

giờ/ng   đê   
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+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống t u go  nước thải chung của KCN Mỹ 

Xuân B1-Tiến Hùng 

 

 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
- Nguồn phát sinh khí thải: Các nguồn thải cố định thuộc đố  tượng xin cấp phép 

đối với khí thải cụ thể: 

- Nguồn số 1: Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn Anod với 1 ống 

khí thải 

+ Lưu  ượng xả khí thải tố  đa: 19.000 m3/h 

+ Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau xử  ý được xả ra ngo    ô  trường. 

+ Vị trí xả khí thải: 1 Ống khói sau xử lý hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn 

Anod. Tọa độ xả khí thải:  X = 425772.382; Y = 1177246.964 

+ P ương t ức xả thải: xả cưỡng bức. 

+ Chế độ xả thải: không liên tục 

+ Chất  ượng khí thả  trước khi xả v o  ô  trường k ông k í đảm bảo đ p ứng 

yêu cầu về bảo vệ  ô  trường và Quy chuẩn kỹ thuật  ô  trường đối với bụi, khí thải: 

QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 1, Kp = 0,9. 

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

    Bảng 20: Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm  

Vị trí phát sinh Thành phần ô nhiễm 

Giới hạn các chất ô nhiễm theo 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B. 

Kp=0,9; Kv =1,0 

Ống khói sau xử lý hệ 

thống xử lý khí thải từ 

công đoạn Anod  

Lưu  ượng < 20.000 

HNO3 <500 

H2SO4 <50 

- Nguồn số 2: Khí thải từ hệ thống thu go   ơ  k í   n với 2 ống khí thải 

+ Dòng khí thải: 02 dòng khí thả  sau t u go  được xả ra ngo    ô  trường  

+ Vị trí xả khí thải: 02 ống khói sau hệ thống t u go   ơ  k í   n 

Tọa độ xả khí thải 1:  X = 425724.714; Y = 1177263.659 

Tọa độ xả khí thải 2:  X = 425718.507; Y = 1177276.835 

+ P ương t ức xả thải: xả cưỡng bức. 

+ Chế độ xả thải: không liên tục 

+ Chất  ượng khí thả  trước khi xả v o  ô  trường k ông k í đảm bảo đ p ứng 

yêu cầu về bảo vệ  ô  trường và Quy chuẩn kỹ thuật  ô  trường đối với bụi, khí thải: 

QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 1, Kp = 0,9. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 
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 Bảng 21: Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm  

Vị trí phát sinh Thành phần ô nhiễm 

Giới hạn các chất ô nhiễm theo 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B. 

Kp=0,9; Kv =1,0 

Ống khói sau xử lý hệ 

thống xử  ý  ơ  k í 
hàn 

Lưu  ượng < 20.000 

Bụi < 200 

 

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

 - Không có.  
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CHƢƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 
VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

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

5.1.1. Thời hạn dự kiến vận hành thử nghiệm 

a. Danh mục các công trình xử lý chất thải dự kiến vận hành thử nghiệm: 

 

TT 

Tên công trình xử lý 

chất thải đã hoàn thành 
của Dự án 

Thời gian  

bắt đầu 

Thời gian  

kết thúc 

Công suất dự kiến đạt đƣợc 

tại thời điểm kết thúc vận 

hành thử nghiệm 

1 
Hệ thống thu gom và 

t o t nước  ưa 

Từ ngày 

được chấp 

thuận cho 

phép vận 

hành thử 

nghiệm 

3 tháng sau 

khi bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Vận   n  đồng bộ theo hoạt 

động của dự  n  Đạt 100% 

công suất thiết kế 

2 
Hệ thống thu gom và 

t o t nước thải 

Vận   n  đồng bộ theo hoạt 

động của dự  n  Đạt 100% 

công suất thiết kế 

3 

Hệ thống XLNT tập 

trung công suất 

72m
3/ng   đê  

Đạt 100% công suất thiết kế 

4 

HTXL khí thải từ công 

đoạn Anod hóa công suất 

19.000m
3
/giờ 

Đạt 100% công suất thiết kế 

5 

Công trình, thiết bị  ưu 
trữ chất thải sinh hoạt, 

chất thải nguy hại  

Đạt 100% công suất thiết kế 

6 

Công trình phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi 

trường 

Đạt 100% công suất thiết kế 

7  Bể tự hoạ  3 ngăn Đạt 100% công suất thiết kế 

 

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

G a  đoạn vận   n  t ử ng  ệ  của dự  n được t ực   ện trong vòng  3 - 06 t  ng  
kế  oạc  quan trắc nước t ả  trong g a  đoạn vận   n  t ử ng  ệ  được tr n  b   c   t ết 
trong bảng bên dướ : 
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TT Vị trí đo đạc, lấy mẫu 
Loại 

mẫu 

Thời gian và 

tuần suất quan 

trắc, lấy mẫu 

Chỉ tiêu giám sát/ 

Quy chuẩn so sánh 

A 
Giai đoạn 1 – Lấy mẫu trong vòng 75 ngày, tần suất 15 ngày/lần  

(Đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn) 

I Lấy mẫu trong vòng 75 ngày, tần suất 15 ngày/lần đối với mẫu khí thải 

- 

Ống khói sau hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn Anod hóa công 

suất 19.000m
3
/giờ 

Tổ 

hợp 

- Thời gian: 75 

ng   đầu tiên kể 

từ khi vận hành 

thử nghiệm. 

- Tần suất lấy 

mẫu:  5 đợt (mỗi 

đợt cách nhau 15 

ngày) 

- Các chỉ tiêu giám sát: 

Lưu  ượng, HNO3   ơ  
H2SO4 

- Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B) 

II Lấy mẫu trong vòng 75 ngày, tần suất 15 ngày/lần đối với mẫu nƣớc thải 

1 
Modul 1: xử lý nƣớc thải Niken, công 

suất 12m
3/ngày.đêm 

- Thời gian: 75 

ng   đầu tiên kể 

từ khi vận hành 

thử nghiệm. 

- Tần suất lấy 

mẫu:  5 đợt (mỗi 

đợt cách nhau 15 

ngày) 

- Các chỉ tiêu giám sát: 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Ni, Dầu mỡ 

khoáng, Coliform 

- Quy chuẩn so sánh: 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải  của KCN Mỹ 

Xuân B1-Tiến Hùng 

- 
Nước thả  đầu vào modul 1:  hố 

thu gom 

Tổ 

hợp 

- 
Nước thả  đầu ra modul 1: bể 

chứa nước sau xử lý 

Tổ 

hợp 

- 

Nước thải từng công đoạn xử lý 

của Modul 1: bể đ ều hòa, bể 

oxy hóa Fonton, bể trộn, bể lắng 

Tổ 

hợp 

2 
Modul 2: xử lý nƣớc thải Acid và 

kiềm, công suất 60m
3/ngày.đêm 

- 
Nước thả  đầu vào modul 2: hố 

thu gom 

Tổ 

hợp 

- 
Nước thả  đầu ra modul 2: bể 

chứa nước sau xử lý 

Tổ 

hợp 

- 

Nước thải từng công đoạn xử lý 

của Modul 2: bể đ ều hòa, bể 

oxy hóa, bể trộn, bể lắng 

Tổ 

hợp 

B 

Giai đoạn 2 – Lấy mẫu trong vòng 7 ngày liên tiếp sau khi hoàn tất giai đoạn 1, tần 

suất 1 ngày/lần, gồm 7 lần đối với mẫu chất thải đầu ra và 1 lần đối với mẫu chất 

thải đầu vào (Đánh giá hiệu quả xử lý của toàn bộ công trình xử lý chất thải) 
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TT Vị trí đo đạc, lấy mẫu 
Loại 

mẫu 

Thời gian và 

tuần suất quan 

trắc, lấy mẫu 

Chỉ tiêu giám sát/ 

Quy chuẩn so sánh 

I 
Lấy mẫu trong vòng 7 ngày liên tiếp sau khi hoàn tất giai đoạn 1, tần suất 1 

ngày/lần, đối với mẫu khí thải  

- 

Ống khói sau hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn Anod hóa công 

suất 19.000m
3
/giờ 

Mẫu 

đơn 

- Thời gian: 

Trong thời gian 

vận hành ổn định 

- Tần suất:  7 đợt 

- Các chỉ tiêu giám sát: 

Lưu  ượng, HNO3   ơ  
H2SO4 

- Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B) 

II 
Lấy mẫu trong vòng 7 ngày liên tiếp sau khi hoàn tất giai đoạn 1, tần suất 1 

ngày/lần, đối với mẫu nƣớc thải  

1 Modul 1: xử lý nƣớc thải Niken, công suất 12m
3/ngày.đêm 

- 
Nước thả  đầu vào modul 1:  hố 

thu gom 

Mẫu 

đơn 

- Thời gian: 

Trong thời gian 

vận hành ổn định 

- Tần suất:    đợt 

- Các chỉ tiêu giám sát: 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Ni, Dầu mỡ 

khoáng, Coliform 

- Quy chuẩn so sánh: 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải  của KCN Mỹ 

Xuân B1-Tiến Hùng 

- 
Nước thả  đầu ra modul 1: bể 

chứa nước sau xử lý 

Mẫu 

đơn 

- Thời gian: 

Trong thời gian 

vận hành ổn định 

- Tần suất:  7 đợt 

2 Modul 2: xử lý nƣớc thải Acid và kiềm, công suất 60m
3/ngày.đêm 

- 
Nước thả  đầu vào modul 2: hố 

thu gom 

Mẫu 

đơn 

- Thời gian: 

Trong thời gian 

vận hành ổn định 

- Tần suất:    đợt 

- Các chỉ tiêu giám sát: 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Ni, Dầu mỡ 

khoáng, Coliform 

- Quy chuẩn so sánh: 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải  của KCN Mỹ 

Xuân B1-Tiến Hùng 

- 
Nước thả  đầu ra modul 2: bể 

chứa nước sau xử lý 

Mẫu 

đơn 

- Thời gian: 

Trong thời gian 

vận hành ổn định 

- Tần suất:  7 đợt 

Kế hoạch lấy mẫu: Tất cả các mẫu nước thả  được lấ  dưới sự chứng kiến và 

giám sát của Chủ đầu tư v  được đưa đến cơ quan c  c ức năng p ân tíc   
(*): Mẫu tổ  ợp    mẫu được  ấ  t eo t ời gian gồm  3 mẫu  ấ  đơn  ấ     3 

t ời điểm k  c n au trong ng   (s ng  trưa-c iều  c iều-tối   oặc    3 t ời điểm k  c 
n au (đầu  gi a  cuối  của c c ca sản  uất  được trộn đều với n au  
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 Tổ c ức c  đủ đ ều k ện  oạt động dịc  vụ quan trắc  ô  trường dự k ến p ố  
 ợp để t ực   ện  ế  oạc   
1. Trung tâm p ân tíc  v  đo đạc  ô  trường P ương Na : 

+ Quyết định số 650/QĐ-BTNMT ngày 07 t  ng  4 nă  2 21 của Bộ Trưởng 

Bộ T   Ngu ên v  Mô  Trường về việc chứng nhận đăng ký  oạt động thử nghiệm và 

đủ đ ều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc  ô  trường. 

+ Số hiệu: VIMCERTS 075, VILAS 055 

2  Trung tâ  tư vấn công ng ệ  ô  trường v  an to n vệ s n   ao động: 
+ Quyết định số 29 /QĐ-BTNMT ng   24 t  ng    nă  2  8 của Bộ Trưởng 

Bộ T   Ngu ên v  Mô  Trường về việc gia hạn giấy chứng nhận đủ đ ều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc  ô  trường. 

+ Số hiệu: VIMCERTS 026 

5. 2. Chƣơng trình quan trắc chất thải 
5.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

5.2.1.1. Giám sát nƣớc thải: 
- Vị trí g    s t:  1 đ ể  đấu nố  v o  ệ t ống t u go  nước t ả  tập trung của 

KCN Mỹ  uân B -T ến Hùng  

- C ỉ t êu g    s t: pH, TSS, BOD5, COD, TSS, Amoni, Ni, dầu  ỡ khoáng, 

Coliform. 

- Tần suất giám sát:  3 t  ng/ ần  
- Qu  c uẩn  p dụng: G ớ   ạn t ếp n ận nước t ả  của  CN Mỹ  uân B -T ến 

Hùng. 

5.2.1.2. Giám sát khí thải: 
- Vị trí g    s t:  
+ Tạ   1 đ ể  sau ống t ả  của Hệ t ống  ử  ý k í t ả  từ công đoạn Anod  C ỉ 

t êu g    s t:  ưu  ượng   ơ  HNO3   ơ  H2SO4 

- Tần suất g    s t:  3 t  ng/ ần; 
- Qu  c uẩn  p dụng: QCVN  9:2  9/BTNMT 

5.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
 - Không có. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc định kỳ theo đề nghị của chủ dự án 

- Không có. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm  
Kinh phí quan trắc  ô  trường   ng nă  g a  đoạn vận hành của dự  n được tính 

theo bộ đơn g    oạt động quan trắc  ô  trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng T u  
Dự kiến kinh phí quan trắc  ô  trường hằng nă  tại nhà máy khoảng 4          vnđ 
(Bằng chữ: Bốn  ươ  tr ệu đồng chẵn) 
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CHƢƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Công ty TNHH HanYung Vina ca  kết về c c nộ  dung sau: 

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

trường. 

 - Cam kết việc xử lý chất thả  đ p ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

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

 - Ca  kết bồ  t ường v  k ắc p ục ô n  ễ   ô  trường trong c c sự cố  rủ  ro 
 ô  trường  ả  ra do tr ển k a  dự  n  

- Ca  kết g ả  qu ết c c k  ếu k ện của cộng đồng về n ững vấn đề  ô  trường 
của Dự  n t eo qu  địn  của p  p  uật  
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  PHỤ LỤC 1: CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ, BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ HỢP 
ĐỒNG 
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CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ DỰ ÁN 
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CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỢP ĐỒNG  
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PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































