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Chương I. 

 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: 

Công ty TNHH sơn dẻo Synthetic – Chi nhánh Hà Nam 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Thanh Liêm, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; 

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

  Bà: Dương Huy Lâm; Chức vụ: Giám đốc; 

- Điện thoại: 0983048896 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số doanh nghiệp 5200232409-

002 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần 

đầu ngày 10 tháng 12 năm 2021;  

- Giấy Chứng nhận đăng ký Đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất gia công các trang thiết 

bị đảm bảo an toàn giao thông” của Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh 

Hà Nam theo mã số dự án 4141675501 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam 

cấp chứng nhận lần đầu ngày 20/01/2022; 

1.2. Tên dự án đầu tư: 

Nhà máy sản xuất gia công các trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: KCN Thanh Liêm, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; 

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

trường của dự án đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam  

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

công): Nhóm C 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Gia công cơ khí và vật tư hạng mục an toàn giao thông (như: tấm chắn sáng, biển báo, 

lan can phòng hộ, thanh chắn hành lang, bột sơn kẻ đường,…) với quy mô 10.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Quy mô từng loại hình sản phẩm của dự án được trình bày trong bảng dưới đây : 

Bảng 1. Quy mô từng loại hình sản phẩm tại dự án 

STT Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Số lượng  Ghi chú 

1 Bột sơn kẻ đường Tấn/năm 1.500  

2 Lan can phòng hộ Tấn/năm 3.700  

3 Thanh chắn hành lang Tấn/năm 3.700  

4 Biển báo Tấn/năm 1.000  
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STT Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Số lượng  Ghi chú 

5 Các vật tư khác Tấn/năm 100 

Gương cầu lồi, đinh 

phản quang, tiêu phản 

quang, cọc H, cọc Km 

Tổng cộng Tấn/năm 10.000  

(Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam) 

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

của dự án đầu tư 

* Quy trình công nghệ sản xuất biển báo giao thông 

- Quy trình công nghệ sản xuất biển báo giao thông được trình bày dưới sơ đồ sau 

đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình công nghệ sản xuất biển báo giao thông của Công ty TNHH Sơn dẻo 

nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam 
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* Quy trình công nghệ sản xuất bột sơn kẻ đường 

Quy trình công nghệ sản xuất bột sơn kẻ đường được trình bày dưới sơ đồ sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình công nghệ sản xuất bột sơn kẻ đường của Công ty TNHH Sơn dẻo 

nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam 
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* Quy trình công nghệ sản xuất lan can phòng hộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Quy trình công nghệ sản xuất lan can phòng hộ của Công ty TNHH Sơn dẻo 

nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam 
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* Quy trình công nghệ sản xuất thanh chắn hành lang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 4. Quy trình công nghệ sản xuất thanh chắn hành lang của Công ty TNHH Sơn 

dẻo nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam 
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1.4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án 

1.4.1. Danh mục các loại máy móc, thiết bị trong giai đoạn thi công xây dựng  

Bảng 2. Danh mục các thiết bị máy móc tham gia thi công xây dựng  

STT Máy móc thiết bị thi công Đơn  vị  
Số 

lượng 
Nước sản xuất 

Tình 

trạng 

1 Máy xúc lật 1,25m3 Xe 10 Hàn Quốc 90% 

2 Đầm bánh hơi tự hành 9T Xe 5 Trung Quốc 90% 

3 Máy ép cọc trước – lực ép 200 T Cái 5 Trung Quốc 90% 

4 Cẩu tự hành Xe 5 Nga 90% 

5 Ô tô 15 tấn Xe 10 Trung Quốc 85% 

6 Cẩu lao dầm K33-60 Xe 10   

7 Xe vận chuyển bê tông thương phẩm Xe 5 Trung Quốc 85% 

8 Bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h Xe 5 Trung Quốc 80% 

9 Máy cắt thép Plaxma Cái 15 Trung Quốc 90% 

10 Máy uốn thép Cái 8 Trung Quốc 80% 

11 Máy hàn điện Cái 15 Việt Nam 80% 

12 Máy cắt cầm tay Cái 10 Việt Nam 80% 

13 Máy khoan đứng-công suất 4,5kW Cái 15 Trung Quốc 80% 

14 Máy trộn vữa dung tích 80,0 lít Cái 15 Việt Nam 80% 

15 Máy đầm dùi 1,5kW Cái 15 Việt Nam 90% 

(Nguồn: Dự toán xây dựng công trình Dự án) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất trong quá trình thi công xây 

dựng 

1.4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng 

Bảng 3. Bảng tổng hợp nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng 

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Khối lượng riêng Quy ra 

tấn Giá trị Đơn vị 

1 Cát vàng m3 98,08 1,395 tấn/m3 136,82 

2 Đá 1x2 m3 417,50 1,389 tấn/m3 579,91 

3 Xi măng PC30 tấn 14,22 - - 14,22 

4 Bê tông thương phẩm m3 2.116,50 2,4 tấn/m3 5.079,60 

5 Thép tấn 61,00 - - 61,00 

6 Xà gồ tấn 35,20 - - 35,20 

7 Gạch xây viên 14.5867,40 1,5 kg/viên 218,80 

8 Tấm tôn m2 6.715,00 0,0046 tấn/m2 30,89 

9 Gạch granite viên 1.946,60 2,8 kg/viên 5,45 

10 Que hàn kg 40,00 0,001 tấn 0,04 

11 Ống nhựa PVC m 0,31 7,5 kg/m 2,33 

12 Ống nhựa HDPE m 17,40 8,2 kg/m 142,68 

13 Sơn kg 1.500,30 0,001 tấn 1,50 

14 Cọc bê tông                                                                                                     m 8.925,90 0,118 tấn/m 1.053,26 

Tổng cộng  7.361,69 



Tóm tắt báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: 

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ VẬT TƯ HẠNG MỤC AN 

TOÀN GIAO THÔNG” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam 7 

 (Nguồn: Dự toán khối lượng công trình Dự án) 

1.4.2.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng 

a. Nhu cầu sử dụng điện và xăng dầu phục vụ hoạt động của các máy móc thi công  

Bảng 4. Bảng tổng hợp nhiên liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng 

TT Thiết bị ĐV 
Số 

lượng 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu 

(kWh/ca) 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu 

(lít 

Diezel/ca) 

Tổng 

lượng tiêu 

hao nhiên 

liệu 

(kWh) 

Tổng 

lượng 

tiêu hao 

nhiên liệu 

(lít 

Diezel) 

1 
Máy xúc lật 

1,25m3 
Ca  10  - 46,5 - 465 

2 
Đầm bánh hơi tự 

hành 9T 
Ca  5  - 34 - 170 

3 
Máy ép cọc trước – 

lực ép 200 T 
Ca  5 84  - 420 - 

4 Cẩu tự hành Ca  5  - 117,6 - 588 

5 Ô tô 15 tấn Ca  10  - 31 - 310 

6 
Cẩu lao dầm K33-

60 
Ca  10 232,56 - 2.325,6 - 

7 
Xe vận chuyển bê 

tông thương phẩm 
Ca  5 - 31 - 155 

8 

Bơm bê tông tự 

hành năng suất 50 

m3/h 

Ca  5 - 58,2 - 291 

9 
Máy cắt thép 

Plaxma 
Ca  15 9 - 135 - 

10 Máy uốn thép Ca  8 9 - 67,5 - 

11 Máy hàn điện Ca  15 9 - 135 - 

12 Máy cắt cầm tay Ca  10 6,5 - 65 - 

13 
Máy khoan đứng-

công suất 4,5kW 
Ca  15 9,45 - 141,75 - 

14 
Máy trộn vữa dung 

tích 80,0 lít 
Ca  15 5,28 - 79,2 - 

15 
Máy đầm dùi 

1,5kW 
Ca  15 4,5 - 67,5 - 

Tổng cộng  3.436,55 1.979 

b. Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình thi công xây dựng Dự án 

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: 3,0 m³/ngày. 

- Nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng khoảng 2,225 m3/ngày 

c. Nhu cầu sử dụng điện trong quá trình thi công xây dựng Dự án: 20.000KW/suốt 

quá trình thi công xây dựng 
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1.4.3. Danh mục các thiết bị máy móc trong giai đoạn hoạt động 

Bảng 5. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn sản xuất ổn định 

STT Tên máy Đơn vị 
Số 

lượng 
Nguồn gốc 

Năm sản 

xuất 
Tình trạng 

I Danh mục các loại máy móc thiết bị chính phục vụ quá trình sản xuất 

1 Máy lốc sóng 2 múi Chiếc 1 Nhật Bản 2021 Mới 100% 

2 Máy lốc sóng 3 múi Chiếc 1 Hàn Quốc 2021 Mới 100% 

3 Máy cắt  Chiếc 4 
Nhật Bản, 

Trung Quốc 
2021 Mới 100% 

4 Máy đột lỗ Chiếc 5 
Nhật Bản, 

Trung Quốc 
2021 Mới 100% 

5 Máy hàn Chiếc 10 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

6 Máy cắt ống tự động Chiếc 3 Việt Nam 2021 Mới 100% 

7 May khoan  Chiếc 6 Nhật Bản 2021 Mới 100% 

8 Máy mài Chiếc 5 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

9 Máy cán phẳng Chiếc 3 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

10 Máy cán sóng Chiếc 6 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

11 Máy trộn Chiếc 2 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

12 Máy xả băng Chiếc 2 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

13 Cân nguyên liệu Chiếc 2 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

14 Nồi nấu dẻo Chiếc 1 Việt Nam 2021 Mới 100% 

15 Bể làm mát Chiếc 1 Việt Nam 2021 Mới 100% 

16 Téc làm mát Chiếc 1 Việt Nam 2021 Mới 100% 

II Danh mục các loại máy móc thiết bị khác 

1 Máy biến áp 2500KVA Máy 1 Việt Nam 2022 Mới 100% 

2 Máy phát điện dự phòng  Máy 1 Việt Nam 2022 Mới 100% 

3 

Trang thiết bị văn phòng: 

Máy vi tính, máy photo, 

máy in, máy fax,… 

Máy 15 Việt Nam 2021 Mới 100% 

4 Trang thiết bị PCCC Hệ thống 1 Việt Nam 2022 Mới 100% 

5 Xe ô tô tải vận chuyển  Chiếc 5 Việt Nam 2021 Mới 100% 

6 Xe cẩu hàng Chiếc 2 Nhật Bản 2021 Mới 100% 

III Thiết bị thi công 

1 
Máy đóng cọc hộ lan tôn 

song 
Chiếc 3 Việt Nam 2021 Mới 100% 

2 
Xe tải chuyên dụng cho 

thi công sơn 
Chiếc 4 Việt Nam 2021 Mới 100% 

3 Mấy dải sơn Chiếc 10 Việt Nam 2021 Mới 100% 

4 Máy dải sơn tự hành Chiếc 10 Việt Nam 2021 Mới 100% 

5 
Máy nén khí làm sạch 

mặt đường 
Chiếc 10 Việt Nam 2021 Mới 100% 

6 
Máy chuyên bắn đinh 

phản quang 
Chiếc 10 Việt Nam 2021 Mới 100% 

7 
Súng bắn nhiệt ộ ngoài 

đường 
Chiếc 10 Trung Quốc 2021 Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam 
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1.4.4. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ trong giai đoạn hoạt động 

1.4.4.1. Nhu cầu về nguyên, vật liệu trong giai đoạn hoạt động 

Bảng 6. Bảng tổng hợp nguyên, vật liệu sử dụng phục vụ quá trình sản xuất tại nhà 

máy 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng  

1 Thép  tấn/tháng 750,0 

2 Bột đá tấn/tháng 83,3 

3 Hạt nhựa nguyên sinh tấn/tháng 0,4 

4 Bột màu tấn/tháng 0,2 

5 Thủy tinh phản quang tấn/tháng 5,0 

6 Dầu đậu nành tấn/tháng 2,1 

7 Titan tấn/tháng 0,7 

8 Que hàn tấn/tháng 0,8 

9 Giấy mài tấn/tháng 0,8 

Tổng cộng tấn/tháng 843,3 

Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam 

1.4.4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu phục vụ giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 

 Lượng nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu hoạt động của nhà máy được thể hiện trong 

bảng dưới đây:  

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu  

STT Tên nhiên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn gốc 

1 
Dầu diesel dự phòng cho 

máy phát điện dự phòng 
lít/giờ 100 Hà Nam và các 

tỉnh lân cận 
2 Dầu mỡ bôi trơn máy kg/tháng 400 

a. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nước sinh hoạt: Qsinh hoat = 41 x 75 = 3.075 (lít/ngày.đêm)  = 3,075 (m3/ngày.đêm) 

- Nước phun, rửa đường, sân nội bộ: Qrửa đường = 0005 x 1.259 = 0,625 (m3/ngày). 

- Nước tưới cây: Qtưới cây = 0,0004 x 1.050 = 0,48 (m3/ngày). 

b. Nhu cầu sử dụng điện  

Tổng điện năng cần sử dụng trong một năm ước tính khoảng 1.000.000 KWh/năm 
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Chương II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

KCN Thanh Liêm được quy hoạch theo mô hình KCN tập trung hiện đại, đồng bộ, 

đảm bảo điều kiện về phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xúc tiến đầu 

tư, sản xuất công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam phù hợp với chủ trương Công 

nghiệp, hiện đại hóa của Đảng và nhà nước; tạo tiền đề cho sự phát triển các khu đô thị 

mới, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của tỉnh Hà Nam.  

KCN Thanh Liêm là KCN đa ngành, sử dụng tốt nguồn nhân lực của địa phương, sản 

phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu, ưu tiên các ngành nghề: 

Nhóm ngành công nghiệp điện, điện tử và công nghệ thông tin: Tin học phần mềm, 

sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, thiết bị điện công 

nghiệp và dân dụng. 

Nhóm ngành cơ khí chế tạo: sản xuất, lắp ráp thiết bị, phụ tùng xe máy, ô tô. 

Nhóm ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: dệt may,  giày dép; chế biến nông, lâm, hải 

sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. 

Nhóm ngành công nghiệp vật liệu: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất; 

chế biến gỗ, lâm đặc sản xuất khẩu, bao bì, nhựa, thủy tinh, dụng cụ thể dục thể thao, đồ 

dùng dạy học. 

Nhóm ngành công nghiệp hóa chất: Hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm; sản xuất săm lốp 

và các sản phẩm cao su kỹ thuật; các loại khí công nghiệp. 

KCN Thanh Liêm đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

Quyết định số 3518/QĐ - BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 

19/11/2018 cho dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thanh 

Liêm” của Công ty Cổ phần bất động sản Capella.  

Dự án: “Nhà máy sản xuất gia công các trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông” 

được đầu tư phù hợp với các chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh Hà Nam, cụ thể 

như sau: 

- Lĩnh vực hoạt động của Dự án phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã được 

phê duyệt theo báo cáo ĐTM của KCN Thanh Liêm; 

- Dự án “Nhà máy sản xuất gia công các trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông” 

của là Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam khi đi vào hoạt động 
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sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 41 lao động địa phương, tăng nguồn thuế cho 

nhà nước và góp phần đáng kể vào sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Hà Nam. 

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

Qua khảo sát thực địa tại khu vực Dự án cho thấy: 

- Khu vực thực hiện Dự án nằm trong KCN Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, TP. 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là khu vực đã có một số Nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất. 

Hiện tại môi trường tại khu vực này cũng chịu một số tác động.  

- Kết quả khảo sát thực địa và phân tích mẫu các thành phần môi trường nền trong 

phòng phân tích cho thấy, chất lượng môi trường tại thời điểm khảo sát có chất lượng tốt. 

Về môi trường không khí, đất các chỉ tiêu đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép theo quy định 

tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.  

- Mặc dù KCN Thanh Liêm đã được đầu tư hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải, 

hệ thống thu gom nước mưa, nhưng với số lượng lớn các nhà máy đang hoạt động, nếu các 

chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu và xử lý khí thải, nước 

thải, chất thải rắn thì nguy cơ ô nhiễm môi trường là rất lớn.  

- Như vậy, cần đặc biệt chú ý đến sức chịu tải của môi trường khu vực. Nếu chịu các 

tác động lớn và lâu dài của các loại chất thải thì môi trường khu vực dự án có khả năng sẽ 

bị ô nhiễm. Vì vậy các vấn đề môi trường cần phải quan tâm chính của Dự án chủ yếu là 

chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, bụi, tiếng ồn, nước thải mặc dù tác động môi 

trường không lớn tuy nhiên cũng cần có biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tối đa, nhằm 

đảm bảo sự bền vững về sức chịu tải của môi trường khu vực thực hiện dự án. Trong quá 

trình xây dựng và hoạt động, nhà máy sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định và thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để hạn chế những ảnh hưởng của hoạt động 

nhà máy đến các thành phần môi trường. 
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Chương IV. 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

4.1.1. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

(*) Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở 

- Bố trí người chuyên phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh, quét dọn đường nội bộ với tần 

suất tối thiểu mỗi ngày một lần nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực Dự án. 

- Có thời gian biểu cụ thể để xe chở nguyên, vật liệu và xe chở sản phẩm đi trong 

những khoảng thời gian hợp lý, không làm ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực nội bộ 

công ty và bên ngoài; 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên của Công ty hạn chế sự phát tán bụi, tiếng ồn do 

hoạt động của phương tiện giao thông, đồng thời cây xanh cũng góp phần cải thiện môi 

trường không khí trong khu vực, chọn các loại cây có tán rộng, có khả năng chống chọi 

nắng, mưa, bão. Các cây xanh dự kiến trồng tại khuôn viên nhà máy gồm cây che bóng mát 

có tán lá rộng, cây cảnh và thảm cỏ. 

 (*) Giảm thiểu khí thải từ khu vực nhà ăn 

- Đối với khu vực nhà bếp được ngăn cách với khu vực nhà ăn, phòng ăn và trang bị 

bộ phận hút, lọc khói bếp trước khi thải ra môi trường. 

- Lắp đặt hệ thống quạt và điều hòa có hệ thống khử mùi, đồng thời sử dụng biện pháp 

thông thoáng tự nhiên để hạn chế ảnh hưởng của mùi tại các phòng ăn. 

- Thu gom thức ăn dư thừa, dọn vệ sinh, lau chùi sàn nhà ăn sau các bữa ăn. 

- Đối với khu vực nhà bếp Công ty đã lắp hệ thống thu hút khói nhà bếp.  

- Giao tổ vệ sinh nhà máy tiến hành vệ sinh trung bình 1 lần/tuần bộ phận phễu chụp 

thu khói nhà bếp nhằm loại bỏ hơi dầu mỡ lắng đọng, đảm bảo hoạt động của hệ thống thu 

hút khói thải nhà bếp. 

(*) Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện được đầu tư tại Công ty đáp ứng nhu cầu về điện cho nhà máy vào thời 

gian bị mất điện đột xuất. Máy phát điện được đặt trong nhà chứa kín riêng biệt. 

 (*) Biện pháp kiểm soát mùi hôi, khí thải từ trạm xử lý nước thải 

- Tuân thủ đúng thiết kế, đảm bảo khoảng cách an toàn, đáp ứng các yêu cầu của 

QCVN 01:2008/BXD, trạm xử lý nước thải có một khu vực đệm với khoảng cách khoảng 

300m đến khu dân cư gần nhất, trong đó bố trí hành lang xanh và đất cỏ rộng khoảng 3m. 

 (*) Biện pháp kiểm mùi hôi, khí thải từ kho rác 
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- Bố trí đầy đủ các thùng chứa rác thải có nắp đậy theo quy định. 

- Rác được vận chuyển từ các khu vực trong nhà máy đến kho lưu giữ tạm thời phải 

được lưu giữ cẩn thận trong các thùng chứa có nắp đậy, tránh vương vãi ra bên ngoài, không 

để rác quá đầy, đảm bảo nắp thùng rác luôn trong trạng thái đậy kín, tránh phán tán mùi hôi 

ra bên ngoài. 

- Yêu cầu đơn vị thu gom rác thải  sinh hoạt định kỳ tới thu gom rác thải vận chuyển 

đi xử lý. 

(*) Giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình hàn và quá trình nấu hóa dẻo 

Sơ đồ quy trình công nghệ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Quy trình xử lý khí thải tại công đoạn hàn và công đoạn nấu hóa dẻo 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải. 

 

 

 

 

Bụi, khí thải phát sinh từ 

công đoạn hàn 

Bụi, khí thải phát sinh từ 

công đoạn nấu hóa dẻo 

Chụp hút Chụp hút 

Than hoạt tính Than hoạt tính 

Ống thoát khí có sàn thao 

tác và lỗ thăm quan trắc 

Môi trường 

Ống thoát khí có sàn thao 

tác và lỗ thăm quan trắc 

Môi trường 

Quạt hút Quạt hút 
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Bảng 8. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải trong giai đoạn hiện tại 

STT Thiết bị, máy móc Thông số thiết kế 

I Công đoạn hàn  

1 Chụp hút 

- Số lượng 10 cái bố trí được bố trí tại khu vực máy hàn. 

- Kích thước 1900x1900x800mm; vật liệu tôn mạ kẽm dày 

2 mm. 

2 Quạt hút 

- Số lượng 10 cái bố trí tại khu vực các máy hàn. 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước khung: 900x900x350mm; 

+ Đường kính cánh: 700mm; 

+ Lưu lượng: 2.800m3/h; 

+ Công suất: 0,75kW; 

+ Điện áp: 380V; 

+ Tốc độ quay vòng: 1450r/min 

3 Ngăn than hoạt tính Đường kính D200, độ dày 46mm 

4 Đường ống thu gom khí  
Số lượng 10 cái; đường kính D200; vật liệu tôn mạ kẽm dày 

2mm. 

5 Đường ống thoát khí 
Số lượng: 1 cái; đường kính D500; chiều cao 7m; vật liệu 

tôn mạ kẽm dày 2mm. 

II Công đoạn nấu hóa dẻo 

1 Chụp hút 

Số lượng 1 cái bố trí được bố trí tại khu vực nồi nấu dẻo 

Kích thước 1900x1900x800mm; vật liệu tôn mạ kẽm dày 2 

mm. 

2 Quạt hút 

- Số lượng 1 cái bố trí tại khu vực nồi nấu dẻo 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước khung: 900x900x350mm; 

+ Đường kính cánh: 700mm; 

+ Lưu lượng: 2.800m3/h; 

+ Công suất: 0,75kW; 

+ Điện áp: 380V; 

+ Tốc độ quay vòng: 1450r/min 

3 Ngăn than hoạt tính Đường kính D200, độ dày 46mm 

4 Đường ống thu gom khí  
Số lượng 1 cái; đường kính D200; vật liệu tôn mạ kẽm dày 

2mm. 

5 Đường ống thoát khí 
Số lượng: 1 cái; đường kính D500; chiều cao 7m; vật liệu 

tôn mạ kẽm dày 2mm. 

(Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam) 
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(*) Giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình trộn nguyên liệu trong QTSX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ xử lý bụi từ quá trình trộn nguyên liệu trong quá trình sản xuất 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi công đoạn trộn nguyên liệu: 

Bảng 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi công đoạn trộn nguyên liệu 

STT Thiết bị, máy móc Thông số thiết kế 

1 Chụp hút 

- Số lượng 2 cái bố trí được bố trí tại khu vực máy trộn. 

- Kích thước 1900x1900x800mm; vật liệu tôn mạ kẽm dày 2 

mm. 

2 
Thiết bị lọc bui 

cyclone 

- Số lượng 2 cái bố trí được bố trí tại khu vực máy trộn 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước khung: 9170x80x240cm; 

+ Công suất: 1.200m3/h. 

3 
Đường ống thu gom 

khí  

Số lượng 2 cái; đường kính D200; vật liệu tôn mạ kẽm dày 

2mm. 

4 Đường ống thoát khí 
Số lượng: 1 cái; đường kính D500; chiều cao 7m; vật liệu tôn 

mạ kẽm dày 2mm. 

(Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic – Chi nhánh Hà Nam) 

4.1.2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

(*) Nước thải sinh hoạt 

Dự án sẽ đầu tư  xây dựng 01 bể tự hoại với tổng thể tích là 15 m3 và 01 bể tách dầu 

mỡ có thể tích 2 m3 đảm bảo để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hiện tại. 

 

 

 

 

 

Công đoạn phát sinh bụi 

Chụp hút 

Thiết bị cyclone 

Bụi thu được 

Tái sử dụng làm nguyên liệu 

Khí sạch xả ra 

môi trường 
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- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 5m3/ngày.đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải thải tập trung công suất 5 

m3/ngày.đêm 

Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 10. Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 5 

m3/ngày.đêm 

STT Tên bể Vật liệu Cấu tạo  Thông số  

1 Bể điều hòa 
Mặt ngoài BCTC, mặt trong 

tường gạch trát chống thấm 

Thể tích (m3) 11,941 

Chiều dài (m) 3,78 

Chiều rộng (m) 1,35 

Chiều cao (m) 2,34 

2 Bể thiếu khí 
Mặt ngoài BCTC, mặt trong 

tường gạch trát chống thấm 
Thể tích (m3) 6,733 

Chiều dài (m) 1,827 

Thu gom và xử lý Bùn hồi lưu 

Nước thải sinh hoạt 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí  

Bể lắng 

Nước hồi lưu 

Bể khử trùng Javen 

Nước thải đầu ra đạt GHCP của 

KCN Thanh Liêm (tương đương với 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

Bể gom 

Máy thổi khí 
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STT Tên bể Vật liệu Cấu tạo  Thông số  

Chiều rộng (m) 1,575 

Chiều cao (m) 2,34 

3 Bể hiếu khí (1) 
Mặt ngoài BCTC, mặt trong 

tường gạch trát chống thấm 

Thể tích (m3) 7,464 

Chiều dài (m) 1,827 

Chiều rộng (m) 1,746 

Chiều cao (m) 2,34 

4 Bể hiếu khí (2) 
Mặt ngoài BCTC, mặt trong 

tường gạch trát chống thấm 

Thể tích (m3) 10,111 

Chiều dài (m) 2,475 

Chiều rộng (m) 1,746 

Chiều cao (m) 2,34 

5 Bể lắng 
Mặt ngoài BCTC, mặt trong 

tường gạch trát chống thấm 

Thể tích (m3) 5,771 

Chiều dài (m) 1,575 

Chiều rộng (m) 1,566 

Chiều cao (m) 2,34 

6 Bể khử trùng 
Mặt ngoài BCTC, mặt trong 

tường gạch trát chống thấm 

Thể tích (m3) 2,98 

Chiều dài (m) 1,575 

Chiều rộng (m) 0,81 

Chiều cao (m) 2,34 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam) 

Danh mục thiết bị phục vụ trạm xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 11. Danh mục thiết bị phục vụ trạm xử lý nước thải tập trung công suất  

5 m3/ng.đ 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

A THIẾT BỊ MODUL XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

I Bể điều hòa   

1 Bơm nước thải  

Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 2 
Công suất: 250w/220/50Hz 

Loại: Bơm nước thải 

Dạng: Bơm chìm 

2 
Máy thổi khí 

 

Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 2 Q = 145 m3/Giờ 

Cột Áp: 2 - 3 m 

3 Phao mực nước 

Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 2 
Sản xuất: ONPAS 

Loại: chống cạn 

Dạng: 2 chế độ 

II Bể thiếu khí 

1 Phao mực nước 

Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 2 
Sản xuất: ONPAS 

Loại: chống cạn 

Dạng: 2 chế độ 

III Bể hiếu khí 

1 
Hệ thống phân phối 

khí 

Hệ thống ống STK, uPVC 

(BM),Van, co,… 
HT 1 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

IV Bể lắng 

1 Bơm bùn bể lắng  

Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 2 
Công suất: 250w/220/50Hz 

Loại: Bơm nước thải 

Dạng: Bơm bùn 

2 Máng răng cưa 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 Sản xuất: LAVIEN 

Vật liệu: nhựa PP chống ăn mòn 

3 Ống lắng trung tâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 Sản xuất: LAVIEN 

Vật liệu: uPVC 

V Bể khử trùng  

1 
Bơm định lượng hóa 

chất 

Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 2 
Tại cột áp: 3- 4 mH2O 

Công suất: 250w/220/50Hz 

Loại: Bơm hoá chất 

B HẠNG MỤC KHÁC 

1 

Hệ thống điện và tủ 

điện điều khiển bán tự 

động 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

Bao gồm: MCB, MCCB, 

CONTACTER, ROLE 

Trung gian, bảo vệ mất pha, đèn 

báo, contac 3VT. 

Linh kiện điều khiển tự động: Hàn 

Quốc, Việt Nam 

Phao điều khiển, cáp điện: Hàn 

Quốc, Việt Nam 

Vật liệu: hợp kim, nhựa tổng hợp 

(Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam) 

 (*) Nước mưa chảy tràn  

- Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam sẽ tiến hành xây dựng 

hệ thống thu gom nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. 

- Nước mưa trên mái nhà: được thu gom bằng ống PVC D200 sau đó chảy xuống rãnh 

thoát nước mặt chạy quanh khuân viên nhà máy. Cuối cùng nước mưa được thu vào hố ga 

để lắng cặn trước khi chảy ra hệ thống thoát nước chung của KCN. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt: được thu gom vào hệ thống cống BTCT D300 – 

400, độ dốc 0,1-0,35%. Trên chiều dài và những chỗ ngoặt của hệ thống thu dẫn nước mưa 

có lắp đặt song chắn rác, xây các hố ga để thu cặn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

Các chất cặn lắng này sẽ được công ty thường xuyên nạo vét đảm bảo cho hệ thống thoát 

nước mưa hoạt động tốt trước khi đấu nối ra ngoài KCN tại 1 điểm đấu nối (Chi tiết vị trí 

đấu nối được thể hiện trong Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa đính kèm tại phụ lục của 

báo cáo). 
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- Sơ đồ hệ thống thu, thoát nước mưa được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Hình 8. Hệ thống đường thoát nước mưa của Dự án 

4.1.3. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

(*) Chất thải rắn sinh hoạt 

Để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ Dự án bố trí các thùng chứa rác cụ 

thể như sau: 

+ Khu vực văn phòng: Bố trí 5 -7 thùng thể tích 10 lít trong mỗi phòng đặt tại ngay vị trí 

các bàn làm việc của nhân viên. 

+ Khu vực nhà xưởng: Bố trí 8 – 10 thùng loại vừa thể tích 150 lít đặt tại các vị trí khác 

nhau trong khu vực xưởng sản xuất để thu gom chất thải phát sinh. 

Nước mưa trên mái 

Hệ thống ống PVC 

Lưới chắn rác 

Nước mưa chảy tràn 

Lưới chắn rác 

Hố ga lắng cặn 

Hệ thống thu gom thoát 

nước của dự án 

Cống thoát nước mưa 

của dự án 

Hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Thanh 

Liêm 
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+ Khu vực nhà bếp: Bố trí 3 – 5 thùng dung tích 40 lít đặt tại xung quanh khu vực tổ 

chức hoạt động ăn uống của cán bộ công nhân viên trong công ty. 

- Lưu giữ và xử lý: 

+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại, 

tập kết và vận chuyển về  kho chứa tạm thời của Công ty có diện tích khoảng 10 m2 (Nằm 

trong khu vực nhà rác có tổng diện tích 60 m2). 

 (*) Chất thải rắn sản xuất 

- Hoạt động lưu trữ và thu gom: 

+ Đối với sản phẩm lỗi hỏng: Khối lượng phát sinh rất ít (hầu như không có), sản 

phẩm lỗi hỏng phát sinh được quay lại chu trình sản xuất để sửa chữa và không thải ra ngoài 

môi trường. Nguyên liệu đầu vào không đạt yêu cầu được thu gom vào các thùng carton và 

trả lại nhà cung cấp để xử lý. 

+ Nhập nguyên liệu đảm bảo chất lượng tốt; 

+ Những chất thải có khả năng tái chế như: giấy vụn, chai lọ nhựa, thùng carton,... sẽ 

được thu gom vào các thùng 120 lít bố trí xung quanh khu vực xưởng sản xuất và hợp đồng 

với các đơn vị thu mua tái chế định kỳ tới thu gom và vận chuyển và đưa đi xử lý; 

+ Nhà máy sẽ bố trí khu vực lưu giữ CTR thông thường với diện tích là khoảng 30m2 

để lưu giữ tạm thời CTR (Nằm trong khu vực nhà rác có tổng diện tích 60m2). 

- Tần suất thu gom: 1 lần/ngày hoặc tùy vào vị trí phát sinh. Sau đó, chủ dự án  phải 

có trách nhiệm tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng về việc vận chuyển 

và định kỳ 2 lần/1 tuần đem đi xử lý. 

4.1.4. Giảm thiểu tác động do CTNH 

- Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được thu gom, phân loại riêng biệt vào các thùng 

chứa có nắp đậy thể tích 150 lít, bao bì chứa kín và có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, 

kí hiệu và tên từng loại CTNH theo TT 02/2022/TT-BTNMT, lưu trữ tạm thời tại kho chứa 

diện tích 10m2 (Nằm trong khu vực nhà rác có tổng diện tích 60m2). Tần suất thu gom các 

loại CTNH này tùy thuộc vào khối lượng phát sinh. 

4.2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

4.2.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 12. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

STT Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường Số lượng 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 01 

2 
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 5 

m3/ngày.đêm 
01 

3 Kho lưu trữ chất thải rắn sản xuất với diện tích 30 m2 01 
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STT Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường Số lượng 

4 Kho lưu trữ chất thải nguy hại với diện tích 20 m2 01 

5 Kho lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 10 m2 01 

6 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn 01 

7 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn nấu hóa dẻo 01 

8 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn trộn nguyên liệu 01 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà máy 01 

2 Hệ thống thông gió trong nhà xưởng 01 

4.2.2. Dự toán kinh phí và kế hoạch thực hiện đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Bảng 13. Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT của Dự án  

STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Dự kiến 

thời gian 

thực hiện  

Đơn vị thực hiện 

A GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

1 Nhà vệ sinh  30.000.000 
Trong 

suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Nhà thầu thi công 

2 Vòi phun nước tiêu chuẩn  1.000.000 

3 Thùng chứa chất thải rắn di động 2.400.000 

4 Thùng chứa chất thải nguy hại di động 6.000.000 

5 Ga tách dầu 2.500.000 

6 Trạm rửa xe 5.000.000 

 ∑46.900.000  

B GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 

I Hệ thống xử lý bụi và khí thải 

1 Hệ thống điều hòa thông gió nhà xưởng 30.000.000.000 
Tháng 

11/2022 

Công ty TNHH 

Sơn dẻo nhiệt 

Synthetic - Chi 

nhánh Hà Nam 

2 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn  750.000.000 
Tháng 

12/2022 

3 
Hệ thống xử lý khí thải công đoạn nấu 

hóa dẻo 
750.000.000 

Tháng 

12/2022 

4 
Hệ thỗng xử lý khí thải công đoạn trộn 

nguyên liệu 
750.000.000 

Tháng 

12/2022 

II Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1 

Hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung với công suất thiết kế là 5 

m3/ngày.đêm 

1.500.000.000 
Tháng 

12/2022 
Công ty TNHH 

Sơn dẻo nhiệt 

Synthetic - Chi 

nhánh Hà Nam 2 
Nhà thiết bị phụ trợ của hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt 
50.000.000 

Tháng 

12/2022 

III Kho lưu chứa chất thải rắn sản xuất 

1 Thùng chứa rác thải (loại có nắp đậy) 2.000.000 
Tháng 

12/2022 
Công ty TNHH 

Sơn dẻo nhiệt 

Synthetic - Chi 

nhánh Hà Nam 
2 Kho lưu chứa chất thải rắn sản xuất 35.000.000 

Tháng 

12/2022 

IV Kho lưu chứa chất thải nguy hại 
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STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Dự kiến 

thời gian 

thực hiện  

Đơn vị thực hiện 

1 Thùng chứa chất thải nguy hại 7.000.000 
Tháng 

12/2022 Công ty TNHH 

Sơn dẻo nhiệt 

Synthetic - Chi 

nhánh Hà Nam 

2 
Biển cảnh báo, nhãn dán, hệ thống 

PCCC, cát,... 
5.000.000 

Tháng 

12/2022 

3 Kho lưu chứa chất thải nguy hại 35.000.000 
Tháng 

12/2022 

V Kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt    

1 Thùng chứa rác thải (loại có nắp đậy) 2.000.000 
Tháng 

12/2022 
Công ty TNHH 

Sơn dẻo nhiệt 

Synthetic - Chi 

nhánh Hà Nam 
2 Kho lưu chứa chất thải rắn sản xuất 35.000.000 

Tháng 

12/2022 

 

V Một số các công trình bảo vệ môi trường khác 

1 Hệ thống PCCC trong và ngoài nhà 9.000.000.000 
Tháng 

11/2022 

Công ty TNHH 

Sơn dẻo nhiệt 

Synthetic - Chi 

nhánh Hà Nam 

2 Hệ thống cây xanh có tán, thảm cỏ 300.000.000 
Tháng 

11/2022 

3 

Chi phí thuê đơn vị chức năng vận 

chuyển, xử lý CTR thông thường và 

CTNH 

80.000.000 

/năm 

Trong 

suốt quá 

trình hoạt 

động của 

dự án 
4 

Chi phí thực hiện quan trắc định kỳ 

hàng năm 

50.000.000 

/năm 

Nguồn: Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam 
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Chương VI. 

 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

6.1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án: “Nhà máy sản xuất gia công các trang 

thiết bị đảm bảo an toàn giao thông” của Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic – Chi 

nhánh Hà Nam sẽ làm phát sinh nước thải tại một số các hoạt động: 

- Nguồn phát sinh nước thải : 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt. 

+ Nguồn số 2: Nước làm mát máy móc. 

6.1.2. Lưu lượng thải tối đa:  

Lưu lượng xả nước thải tối đa của dự án là 5 m3/ngày.đêm, trong đó: 

- Nguồn số 1 (nước thải sinh hoạt): tối đa 5 m3/ngày.đêm; 

- Nguồn số 2 (nước làm mát): tuần hoàn, không xả thải. 

6.1.3. Dòng nước thải 

Chủ dự án đề nghị cấp phép 01 dòng nước thải (nước thải sinh hoạt) sau xử lý sơ bộ 

đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Thanh Liêm (tương đương cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT, hệ số K = 1,2) trước khi đấu nối về trạm xử lý nước thải của KCN Thanh 

Liêm.  

6.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Theo Thỏa thuận ghi nhớ về việc thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất giữa Công ty 

TNHH Đầu tư Capella Hà Nam và Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic – Chi nhánh 

Hà Nam, chủ dự án phải tự xử lý toàn bộ nước thải từ quá trình sinh hoạt của mình đảm 

bảo đạt tối thiểu mức B theo bảng tiêu chuẩn nước thải quy định tại Phụ lục 1 đính kèm 

(tham khảo QCVN 40/2011) trước khi xả thải vào hệ thống nước thải chung của KCN 

Thanh Liêm. Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam sẽ chịu trách nhiệm xử lý tiếp để đạt 

tiêu chuẩn quy định trước khi xả ra ngoài KCN. 

Bảng tiêu chuẩn nước thải quy định tại Phụ lục 1 đính kèm được thể hiện như sau: 

Bảng 14. Giá trị thông số ô nhiễm của nước thải công nghiệp Quy định trong Khu 

công nghiệp thanh Liêm 

STT Thông số Đơn vị Mức A Mức B 

1 Nhiệt độ 0C 40 40 

2 pH - 6-9 5,5-9 

3 Màu Pt/Co 50 150 

4 BOD5 (200C) mg/l 30 50 

5 COD mg/l 75 150 
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STT Thông số Đơn vị Mức A Mức B 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 

7 Asen mg/l 0,05 0,1 

8 Thủy Ngân mg/l 0,005 0,01 

9 Chì  mg/l 0,1 0,5 

10 Cadimi mg/l 0,005 0,01 

11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 

12 Crom (III) mg/l 0,2 1 

13 Đồng mg/l 2 2 

14 Kẽm mg/l 3 3 

15 Niken mg/l 0,2 0,5 

16 Mangan mg/l 0,5 1 

17 Sắt mg/l 1 5 

18 Tổng Xianua mg/l 0,07 0,5 

19 Tổng Phenol mg/l 0,1 0,1 

20 Tổng Dầu mỡ khoáng mg/l 5 10 

21 Sunfua mg/l 0,2 0,5 

22 Florua mg/l 5 10 

23 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 5 10 

24 Tổng nitơ mg/l 20 40 

25 Tổng phôtpho (tính theo P) mg/l 4 6 

26 Clorua mg/l 500 1000 

27 Clo dư mg/l 1 2 

28 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo 

hữu cơ 
mg/l 0,05 0,1 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,3 1 

30 Tổng PCB mg/l 0,003 0,01 

31 Coliform Vi khuẩn/100ml 3.000 5.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 1,0 1,0 

(Theo Hợp đồng thuê đất) 

6.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: Hố ga đấu nối với KCN (X: 2266728; Y: 595062)   

- Phương thức xả thải: Tự chảy liên tục 24/24 giờ; 

- Nước thải sau xử lý sơ bộ tại dự án được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của 

KCN Thanh Liêm để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn xả ra thủy vực tiếp nhận. 

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

6.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án: “Nhà máy sản xuất gia công các trang 

thiết bị đảm bảo an toàn giao thông” của Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic – Chi 

nhánh Hà Nam sẽ làm phát sinh nước thải tại một số các hoạt động: 
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- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn; 

+ Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ công đoạn nấu hóa dẻo; 

+ Nguồn số 3: Khí thải phát sinh từ công đoạn trộn nguyên liệu; 

6.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Nguồn số 1: tối đa 28.000m3/h  

- Nguồn số 2: tối đa 2.800m3/h 

- Nguồn số 3: tối đa 2.400m3/h 

6.2.3. Dòng khí thải 

- Chủ dự án đề nghị cấp phép 03 dòng khí thải bao gồm: 

- Dòng khí thải số 1: Khí thải sau xử lý của hệ thống than hoạt tính tại công đoạn hàn; 

- Dòng khí thải số 2: Khí thải sau xử lý của hệ thống than hoạt tính tại công đoạn nấu 

hóa dẻo; 

- Dòng khí thải số 3: Khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn trộn 

nguyên liệu. 

- Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ 

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

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án. Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic 

– Chi nhánh Hà Nam sẽ làm phát sinh khí thải tại một số các công đoạn như: hàn, nấu hóa 

dẻo, trộn nguyên liệu. 

Khí thải phát sinh sẽ được xử lý đảm bảo đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng giá trị giới hạn được thể hiện như sau : 

Bảng 15. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng thải 

của dự án 

STT Thông số 
Nồng độ C (mg/Nm3) 

Cột B, QCVN 19:2009/BTNMT 

1 Bụi tổng 200 

2 NOx 850 

3 CO 1.000 

4 Toluen 750 (*) 

- Ghi chú : 

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

với bụi và các chất vô cơ. 
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+ (*):QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất hữu cơ 

6.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả thải: 01 vị trí sau công đoạn hàn (X: 2266719; Y: 595058); 01 vị trí sau 

công đoạn nấu hóa dẻo (X: 2266734; Y: 595056) ; 01 vị trí sau công đoạn trộn nguyên liệu 

(X: 2266749; Y: 595067) . 

- Phương thức xả thải: Xả khí thải theo chu kỳ, xả 8h/ngày.  

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

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

6.3.1. Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án, Công ty TNHH Anam Electronics Việt 

Nam sẽ làm phát sinh tiếng ồn và độ rung tại các công đoạn như: 

- Nguồn số 1:  Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc trong 

xưởng sản xuất; 

- Nguồn sô 2: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện; 

- Nguồn số 3: Tiếng ồn từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu và 

sản phẩm ra vào Công ty, từ phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên khi đi làm 

và tan ca. 

- Nguồn số 4: Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc vận hành hệ 

thống XLNT sinh hoạt và HTXL khí thải của nhà máy. 

- Nguồn số 5: Độ rung do sự va đập của các bộ phận cơ học của máy, truyền xuống 

sàn và lan truyền trong kết cấu nền đất. 

6.3.2. Mức ồn rung tối đa 

- Nguồn số 1: Tối đa: 70dB; 

-  Nguồn số 2: Tối đa: 70dB; 

- Nguồn số 3: Tối đa: 70dB; 

-  Nguồn số 4: Tối đa: 70dB; 

- Nguồn số 5: Tối đa: 70dB; 

6.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án. Công ty TNHH Anam Electronics Việt 

Nam sẽ làm phát sinh tiếng ồn và độ rung tại một số các công đoạn. 

Tiếng ồn và độ rung tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung và các Quy 

chuẩn hiện hành khác có liên quan. 
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Bảng giá trị giới hạn được thể hiện như sau: 

Bảng 6.1. Giá trị giới hạn của tiếng ồn và độ rung 

STT Thông số QCVN 26:2010/BTNMT 
QCVN 

27:2009/BTNMT 

1 Tiếng ồn 70 - 

2 Độ rung - 70 

6.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTNH 

6.4.1. Nguồn phát sinh 

Bảng 16. Khối lượng CTNH phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn 16 01 06 10 

2 
Dầu động cơ hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 17 02 03 3500 

3 
Giẻ lau dính dầu, găng tay đã qua sử 

dụng 
Rắn 18 02 01 2000 

4 Dầu thuỷ lực Lỏng 17 01 07 1500 

5 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 3 

6 
Bao bì cứng thải bằng nhựa chứa 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 01 03 500 

7 Vỏ hộp mực in thải Rắn 08 02 04 20 

8 Đầu mẩu que hàn thải Rắn 07 04 01 20 

Tổng cộng 7.553 
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Chương VII. 

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

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

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

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 17. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT 
Hạng mục công trình vận 

hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành 

thử nghiệm 
Công suất 

Bắt đầu Kết thúc Thiết kế 

Thời điểm kết 

thúc giai đoạn 

VHTN 

I Hệ thống xử lý bụi và khí thải 

1 
Hệ thống than hoạt tính công 

đoạn hàn 
1/10/2022 18/12/2022 

19.600 

m3/h 
28.000 m3/h 

2 
Hệ thống than hoạt tính công 

đoạn nấu hóa dẻo 
1/10/2022 18/12/2022 1.960 m3/h 2.800 m3/h 

3 
Hệ thống lọc bụi túi vải công 

đoạn trộn nguyên liệu  
1/10/2022 18/12/2022 1.680 m3/h 2.400 m3/h 

II Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt  
1/10/2022 18/12/2022 4 m3/ng,đ 5 m3/ng.đ 

III Hệ thống lưu chứa chất thải rắn thông thường 

1 Kho chứa chất thải sinh hoạt 1/10/2022 18/12/2022 10m2 

2 
Kho chứa chất thải rắn sản 

xuất 
1/10/2022 18/12/2022 30m2 

IV Hệ thống lưu chứa chất thải nguy hại 

1 Kho chứa chất thải nguy hại 1/10/2022 18/12/2022 20m2 

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

xử lý chất thải 

Quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải của dự án tuân thủ theo điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Cụ thể được trình 

bày dưới đây: 
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Bảng 18. Kế hoạch chi tiết về thời gian các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài 

môi trường 

STT Giai đoạn Thời gian lấy mẫu Tần suất lấy mẫu 

1 

Thời gian đánh giá hiệu 

quả trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm của 

công trình xử lý chất thải 

1/10 – 15/1 

(75 ngày) 

- Đợt 1: 1/10/2022; 

- Đợt 2: 16/10/22; 

- Đợt 3: 1/11/2022; 

- Đợt 4: 16/11/2022; 

- Đợt 5: 1/12/2022 

- Tần suất: 15 ngày/lần 

- Số đợt lấy mẫu: 5 đợt  

- Loại mẫu: Mẫu đơn  

2 

Thời gian đánh giá hiệu 

quả trong giai đoạn vận 

hành ổn định của công 

trình xử lý chất thải 

16/1 – 18/1 

(3 ngày) 

- Đợt 1: 16/12/2022 

- Đợt 2: 17/12/2022 

- Đợt 3: 18/12/2022 

- 01 ngày/lần 

- Số đợt lấy mẫu: 3 đợt liên tiếp 

- Loại mẫu: Mẫu đơn 

+ Đối với mẫu khí thải: Lấy 1 mẫu 

sau hệ thống xử lý khí thải tập 

trung 

+ Đối với mẫu nước thải: Lấy 01 

mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu 

nước thải đầu ra trong 03 ngày liên 

tiếp. 

7.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

7.2.1. Chương trình quan trắc nước thải 

Bảng 19. Chương trình quan trắc định kỳ nước thải của dự án 

1 Vị trí 

- NT: Tại hố ga thu gom sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung và trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của 

KCN Thanh Liêm 

2 Số lượng 01 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát 
Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, COD, NH4

+, dầu mỡ khoáng, tổng 

Coliforms, tổng N, tổng P 

4 Tần suất 03 tháng/lần  

5 Quy chuẩn so sánh 
Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp 

7.2.2. Chương trình quan trắc khí thải 

Bảng 20. Chương trình quan trắc định kỳ khí  thải của dự án 

1 Vị trí 

- K1: Khí thải sau công đoạn hàn; 

- K2: Khí thải sau công đoạn nấu hóa dẻo; 

- K3: Khí thải sau công đoạn trộn nguyên liệu; 

2 Số lượng 03 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát 

- K1: Lưu lượng, CO, NOx 

- K2: Lưu lượng, Toluen 

- K3: Lưu lượng, Bụi tổng  

4 Tần suất 03 tháng/lần  

5 Quy chuẩn so sánh 
- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ. 
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- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 

 

 
































































































































































































