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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  ALPHA NETWORKS VIỆT NAM 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông TING, CHAO-FAN 

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên 

Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

Số giấy chứng thực cá nhân:  360009733               Ngày cấp: 02/02/2021 

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) 

- Điện thoại: 0226(3)638800; Fax: 0226(3)523600; E-mail: 

Refinedivy_Lee@alphanetworks.com 

- Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, mã số dự án 7634308240 chứng nhận lần đầu 

ngày 21/01/2022. 

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên mã số 

doanh nghiệp 0700859679, đăng kí lần đầu ngày 23/02/2022. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

NHÀ MÁY ALPHA NETWORKS VIỆT NAM: DỰ ÁN SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã 

Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng của dự án: Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hà Nam. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án: Ban 

quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam 

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

công: Dự án có tổng vốn đầu tư là 30.000.000 USD, tương đương 
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693.000.000.000 VNĐ nên đối chiếu theo quy định của Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì dự án thuộc nhóm B. 

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

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

 Mục tiêu của dự án: Sản xuất, lắp ráp các linh kiện, thiết bị mạng và truyền 

thông, bao gồm: Thiết bị LAN/MAN, thiết bị không dây, thiết bị di động và 

băng thông rộng, sản phẩm đa phương tiện kỹ thuật số và các bộ phận/linh 

kiện điện tử cho sản phẩm Internet vạn vật (IoT), Internet cho các phương tiện 

đi lại (IoV), mạng truy cập 5G, mạng doanh nghiệp, mạng viễn thông, điện 

toán biên, trung tâm dữ liệu, kết nối mạng, kết nối băng thông cao với Internet, 

nhà thông minh và thiết bị giám sát an ninh.  

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (không gắn với thành lập mạng 

lưới thu gom hàng hóa); Thực hiện quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không 

gắn với thành lập mạng lưới bán buôn, bán lẻ) các hàng hóa theo quyd dịnh 

của pháp luật Việt Nam. 

 Quy mô công suất:  

+ Sản xuất, lắp ráp các linh kiện, thiết bị mạng và truyền thông: 4.122.361 sản 

phẩm/năm, tương đương 2.528 tấn sản phẩm/năm. 

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa: 

doanh thu dự kiến 30.000.000 USD/năm. 

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 

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án 

Chi tiết quy trình công nghệ sản xuất của dự án như sau: 
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Hình 1. Quy trình sản xuất, lắp ráp thiết bị mạng và thuyền thông của dự án 

Tấm bản mạch trống 

In  kem thiếc Kem  thiếc, 
kem trợ hàn 

Cắt tấm 

Kiểm tra AOI Bản mạch lỗi 

Lắp ráp tự động (SMT) Linh kiện Linh kiện lỗi 

Kem thiếc, kem trợ hàn 
thải, vỏ hộp kem 

Bụi, rìa bản mạch 

Lắp ráp hoàn chỉnh 

Lò nung 

Cắm linh kiện 
thủ công 

Lò hàn sóng 

Khí thải 

Nhiệt thừa, Khí thải 

Nhiệt thừa, Khí thải 

Phụ kiện 

Kiểm tra chức năng 

Đóng gói 

Sản phẩm lỗi 

Kiểm tra X-Ray 

Dán keo Keo  Keo thải, vỏ hộp keo 

Linh kiện 

Sơn bảo vệ Sơn UV 

Làm sạch bản mạch Isopropanol  Khí thải, CTNH 

Linh kiện lỗi 

Sản phẩm 

Bao bì Bao bì lỗi hỏng 
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Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: In kem thiếc 

Đầu tiên, tấm bản mạch trống được đưa qua công đoạn in kem thiếc để tạo hình 

các đường mạch dẫn điện và vị trí gắn linh kiện. Công đoạn in được thực hiện tự động 

bằng máy. Công nhân chỉ đưa các khay bản mạch trống vào buồng cấp liệu của máy, 

cánh tay robot sẽ tự động nhấc khay vào trong buồng in và tiến hành in phủ kem thiếc 

tại các vị trí đã được cài đặt sẵn trên bảng điều khiển của máy in. 

Kem thiếc in bản mạch được nhập khẩu dưới dạng các lọ nhựa, trọng lượng 

0,5kg/lọ. Trước khi in, công nhân sẽ mở nắp và gắn vào buồng in của thiết bị. 

Bảng 1. Thành phần hóa chất kem thiếc in bản mạch 

Tên hóa chất Thành phần 
Công thức hóa 

học 
Số CAS Tỉ lệ (%) 

Kem thiếc 

Bạc Ag 7440-22-4 3 

Thiếc Sn 7440-31-5 96,5 

Đồng Cu 7440-50-8 0,5 

Thời gian in kem thiếc trung bình khoảng 90 giây/bản mạch. Trung bình 1 lọ 

kem thiếc 0,5 kg sẽ in được khoảng 250 tấm bản mạch trống, tương đương 2g kem 

thiếc/bản mạch.  

Bước 2: Lắp ráp tự động (SMT) 

Sau khi in, tấm bản mạch PCB được chuyển sang máy gắn các linh kiện tự 

động SMT (Surface Mounted Technology). Các linh kiện gắn bản mạch PCB được 

nhập khẩu dưới dạng cuộn, có khoảng 500 –1.000 linh kiện/cuộn (tùy thuộc kích 

thước của linh kiện). 

Trong máy SMT có các đầu hút để lấy linh kiện từ cuộn và gắn lên đúng vị trí 

in kem thiếc ở trên. Phần nilon thải sau khi lấy linh kiện sẽ đưa vào thùng chứa được 

bố trí bên dưới mỗi máy SMT và cuối ngày công nhân thu gom về kho chứa CTTT 

của dự án. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của dự án “Nhà máy Alpha Networks Việt Nam: Dự án sản xuất thiết bị mạng và truyền thông”  

Chủ dự án: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                             Trang  15                                           

 

Máy lắp ráp tự động SMT 

Bước 3: Lò nung 

Sau khi lắp ráp linh kiện, bản mạch sẽ chuyển theo băng chuyền sang lò nung ở 

nhiệt độ 170 - 250oC trong khoảng 8 phút để làm khô lớp kem thiếc, cố định linh kiện. 

Lò nung được gia nhiệt bằng điện năng. Ở nhiệt độ 250oC, kem thiếc hữu cơ bay hơi 

phát sinh khí thải chứa VOC và hơi kim loại được thu gom theo hệ thống ống hút cắm 

trực tiếp vào buồng gia nhiệt của lò nung, sau đó dẫn về hệ thống xử lý khí thải lắp đặt 

bên ngoài nhà xưởng của dự án. 

Bước 4: Kiểm tra quang học tự động AOI 

Tiếp theo bản mạch sẽ chuyển qua máy kiểm tra quang học tự động AOI để 

phát hiện các lỗi: gắn linh kiện sai, lệch vị trí; kem thiếc bị tràn ra ngoài,....  

Kiểm tra quang học tự động (AOI - Automated Optical Inspection) là một quy 

trình quan trọng được sử dụng trong lắp ráp bản mạch PCB, cũng như kiểm tra các 

bảng mạch in. Nó đóng một vai trò hiệu quả và chính xác trong việc phát hiện tổ 

hợp điện tử và PCB để đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao khi rời khỏi dây chuyền 

sản xuất và PCB không có bất kỳ lỗi sản xuất nào. 

AOI có thể kiểm tra các khuyết tật trên bề mặt bản mạch (chẳng hạn như các 

nốt sần và vết xước), các khuyết tật về kích thước (ví dụ như hở mạch, ngắn mạch và 

lớp kem hàn mỏng hơn), phát hiện linh kiện sai, bị thiếu và được đặt sai, lệch vị trí,... 

Bản mạch lỗi sẽ được máy kiểm tra đẩy ra ngoài và cuối ca làm việc, công nhân 

chuyển về khu vực sửa chữa. 
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Máy kiểm tra quang học tự động AOI 

Bước 5: Kiểm tra X-Ray 

 Bản mạch đạt yêu cầu sau bước kiểm tra AOI tiếp tục theo băng chuyền sang 

máy kiểm tra X-Ray. Mục đích phát hiện các lỗi liên kết thiếc, ít kem thiếc trên bản 

mạch in. Bản mạch lỗi sẽ được máy kiểm tra đẩy ra ngoài và cuối ca làm việc, công 

nhân chuyển về phòng sửa chữa. 

Bước 6: Dán keo 

Bản mạch đạt yêu cầu tiếp tục chuyển sang máy dán keo để phủ keo lên một số 

vị trí linh kiện quan trọng, chống ẩm hoặc chống oxy hóa. Nhà máy sử dụng keo 

silicon với định mức 0,018g/bản mạch. 

Bảng 2. Thành phần hóa chất keo dán của dự án 

Tên hóa 
chất 

Thành phần Công thức hóa học 
Tỉ lệ 
(%) 

Keo dán 

Thiếc Sn 80 ~ 90 

Bạc Ag 1 ~ 4 

Đietylen glycol monohexyl ete C6H14O3 4 ~ 6 

Nhựa thông - 3 ~ 5 

Bước 7: Cắm linh kiện thủ công 

 Đây là công đoạn lắp ráp thủ công các linh kiện có kích thước lớn mà máy móc 

ở công đoạn SMT không làm được. Công nhân sẽ trực tiếp gắn các linh kiện lên mặt 

trước và mặt sau của bản mạch tại những vị trí đã in kem thiếc định vị.  

Bước 8: Lò hàn sóng 

Sau đó, bản mạch được đưa vào lò hàn sóng ở nhiệt độ 260oC trong khoảng 10 

giây để cố định linh kiện. Lò hàn sóng được gia nhiệt bằng điện năng. Ở nhiệt độ 
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260oC, kem thiếc hữu cơ và keo dán bay hơi phát sinh khí thải chứa VOC và hơi kim 

loại được thu gom theo hệ thống ống hút cắm trực tiếp vào buồng gia nhiệt của lò nung, 

sau đó dẫn về hệ thống xử lý khí thải lắp đặt bên ngoài nhà xưởng của dự án. 

Sau bước hàn sóng, bản mạch tiếp tục được đưa các qua máy kiểm tra quang học 

AOI để phát hiện lỗi. Bản mạch lỗi sẽ được máy kiểm tra đẩy ra ngoài và cuối ca làm 

việc, công nhân chuyển về khu vực sửa chữa. 

Bước 9: Làm sạch bản mạch 

 Sau khi hàn sóng, bản mạch được công nhân làm sạch mối hàn bằng cách sử 

dụng chổi quét và lau bằng giấy thấm dung dịch ethanol.  

Bước 10: Cắt tấm 

Các bản mạch sau khi làm sạch được chuyển sang máy cắt tấm. Tại đây máy sẽ 

tiến hành cắt tự động các tấm PCB thành các bản mạch nhỏ phù hợp với từng dòng sản 

phẩm của dự án. Cuối cùng, bản mạch nhỏ được robot đẩy ra khỏi máy cắt chuyển sang 

công đoạn sơn bảo vệ. 

Quá trình cắt tấm được thực hiện tự động bằng máy cắt. Bụi phát sinh trong 

buồng cắt được thu gom bằng các ống hút cắm trực tiếp vào buồng máy rồi dẫn về 

thiết bị lọc bụi lắp đặt bên ngoài nhà xưởng để xử lý. 

Bước 11: Sơn bảo vệ bản mạch 

Để bảo vệ bản mạch khỏi tác động của độ ẩm, bụi bẩn, nấm mốc, nhiệt độ cao 

và các loại chất bẩn khác. Dự án sử dụng phương pháp sơn phủ UV lên toàn bộ bề mặt 

bản mạch. Lớp sơn phủ này có thể chống chịu tốt với nhiều loại dung môi, sự tấn công 

của các hóa chất mạnh và nóng vì nhiệt. Khi sử dụng sơn phủ mạch, nó có thể giúp 

mạch tránh khỏi tình trạng ăn mòn, tạo vòm, mà vẫn có thể hỗ trợ về mặt cơ khí đối 

với các linh kiện điện tử được hàn trên mạch và các mối hàn của chúng. Bên cạnh đó 

còn giúp làm cô đọng các footprint của mạch, cho phép siết gần lại khoảng cách giữa 

các linh kiện điện tử. 

Tại Dự án sử dụng sơn UV và dung môi pha sơn có thành phần hóa chất như sau: 

Bảng 3. Thành phần hóa chất sơn UV của dự án 

Tên hóa 
chất 

Thành phần Công thức hóa học 
Tỉ lệ 
(%) 

Sơn UV 

2-hydroxyetyl acrylate C5H8O3 30 ~ 60 

Isobonrnyl acrylate C13H20O2 30 ~ 60 

2,2-Dimethoxy-Phenyl Ethanone C16H16O3 1 ~ 10 

Dung dịch pha loãng - 0,1 ~ 1 
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Dung môi Isopropanol C3H8O 99,5% 

 

Hình ảnh phun sơn UV bảo vệ bản mạch 

 Quá trình sơn phủ UV sử dụng máy phun tự động bằng các đầu phun áp lực cao 

trong buồng kín với định mực sử dụng khoảng 0,36 ml/bản mạch. Sau đó, đưa qua lò 

sấy UV ở nhiệt độ 110oC để làm khô lớp sơn. 

 Quá trình sơn, sấy UV bảo vệ bản mạch làm phát sinh hơi VOC sẽ được thu gom 

bằng các ống hút trực tiếp dẫn về hệ thống xử lý khí thải lắp đặt bên ngoài nhà xưởng. 

Bước 12: Lắp ráp hoàn chỉnh 

Quá trình lắp ráp được thực hiện bán tự động bằng các thiết bị chuyên dụng, 

chủ yếu sử dụng ốc vít, máy bắn ốc vít để liên kết các linh kiện, phụ kiện với nhau tạo 

thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

Bước 13: Kiểm tra chức năng 

Sau quá trình lắp ráp hoàn chỉnh, bộ phận OQC (Output Quality Control – 

Kiểm soát chất lượng đầu ra) của Dự án sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng, test chức 

năng bao gồm các bước như sau: 

- Kiểm tra áp suất để đánh giá khả năng chống thấm nước của thiết bị. 

- Kiểm tra chức năng MIC (Micro) và SPK. 

- Kiểm tra chức năng Wifi: Dung sai tần số trung tâm phát, Mặt nạ phổ truyền, 

Nhiễu pha truyền, Độ nhạy mức đầu vào tối thiểu của máy thu. 

- Kiểm tra chất lượng hình ảnh: Phát hiện chất lượng hình ảnh, MTF 

(Modulation Transfer Function- Chức năng chuyển điều chế có giá trị rất quan trọng 

trong việc đánh giá khả năng quang học của ống kính), phát hiện điểm sáng đen và 

trắng, v.v. Tính đồng nhất của IR (IR là bộ lọc nâng cao sự cân đối màu sắc và sự sắc 

nét vào cả ban ngày và ban đêm, giúp cho hình ảnh rõ ràng và sống động hơn). 
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- Kiểm tra chức năng PIR (Passive InfraRed - hồng ngoại thụ động), Bluetooth, 

cảm biến ánh sáng, phát hiện chức năng sạc và xả USB & DC. 

- Kiểm tra khả năng ghi mã khách hàng. 

- Kiểm tra khả năng khôi phục cài đặt gốc, kiểm tra mức pin (55% ≤  Mức pin ≤ 

85%). 

- Kiểm tra chức năng phát hiện thiết bị kết nối điện thoại di động. 

- Kiểm tra chức năng khóa mã thiết bị, thực thi OTP (One Time Password – mật 

khẩu dùng một lần). 

- Kiểm tra kỹ xem khóa có đúng không,... 

- Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra tổng thể ngoại quan của sản phẩm để phát hiện 

các lỗi về ngoại quan như vết trầy xước, độ chắc chắn của ốc vít,... sau đó màn hình 

được vệ sinh bằng giấy lau và chuyển sang công đoạn đóng gói. 

Bước 14: Đóng gói, xuất hàng 

 Các sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói cùng một số phụ kiện khác bao gồm 

dây nguồn, cáp kết nối, hướng dẫn lắp ráp, sử dụng bằng túi nilon và thùng carton. Sau 

đó được nhập kho và chờ xuất theo yêu cầu của khách hàng. 

Trong quá trình lắp ráp và kiểm tra sản phẩm nếu sản phẩm bị lỗi hoặc sai sót 

sẽ được xử lý lại, các linh phụ kiện lỗi sẽ được đổi trả cho nhà cung cấp. Theo kinh 

nghiệm sản xuất của chủ dự án thì các sản phẩm lỗi từ loại hình sản xuất của dự án rất 

ít khi xảy ra, tỉ lệ sản phẩm lỗi < 5%. 

 Quy trình sửa bản mạch lỗi  

Toàn bộ bản mạch lỗi từ các công đoạn kiểm tra được đưa về khu vực sửa chữa 

bản mạch của dự án. Để sửa lỗi bản mạch, công nhân sẽ dùng các đầu khò (gia nhiệt bằng 

điện) hơ vào bản mạch lỗi trong khoảng 1 phút, ở nhiệt độ 340 – 380oC để làm chảy lớp 

kem thiếc gắn linh kiện. Tiếp theo, loại bỏ các linh kiện lỗi, vệ sinh bản mạch bằng dung 

dịch Ethanol 99,9% rồi hàn thay thế các linh kiện mới. 

Nhà máy sử dụng máy hàn thủ công bằng tay và các cuộn dây thiếc để hàn sửa lỗi 

cho bản mạch, nhiệt độ mối hàn khoảng 350 – 380oC. Khi hàn ở nhiệt độ cao làm phát 

sinh khói hàn và hơi kim loại, sẽ thu gom bằng các chụp hút được lắp đặt tích hợp tại 

mỗi máy hàn, rồi theo hệ thống đường ống  dẫn về hệ thống xử lý khí thải của dự án. 

Bản mạch sau sửa chữa đạt yêu cầu sẽ tiếp tục đưa trở lại dây chuyền sản xuất. 

Các bản mạch và linh kiện hỏng sẽ được thu gom xử lý như CTNH. 
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1.3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ sản xuất của dự án là công nghệ hiện đại, khép kín và tự động hóa 

do Alpha Networks INC nắm bản quyền với các đặc điểm nổi bật như sau: 

- Tối đa hóa tính năng tự động hóa và sử dụng hệ thống điều khiển điện tử, kiểm 

tra điện tử để tăng cường tính chính xác trong quá trình sản xuất, bảo đảm chất 

lượng của sản phẩm. 

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

- Chất lượng sản phẩm ổn định trong suốt quá trình sản xuất. 

- Có thể thay đổi chất lượng và chủng loại sản phẩm một cách dễ dàng. 

- Đảm bảo an toàn đối với người lao động và môi trường. 

Dây chuyền công nghệ của dự án là công nghệ phòng sạch hiện đại, tiên tiến 

được áp dụng phổ biến tại Đài Loan (Trung Quốc) và hiện đang được sử dụng chính 

tại nhà máy của nhà đầu tư Alpha Networks Inc tại Đài Loan. Các máy móc, thiết bị 

được sử dụng có tính chính xác cao, sạch, hiện đại và an toàn cho người lao động.  

Đối với từng sản phẩm, các công đoạn sản xuất tự động hóa cao và sản phẩm sẽ 

trải qua từng công đoạn, đáp ứng được yêu cầu mới được chuyển tiếp xuống công 

đoạn tiếp theo. Việc sản xuất sẽ được thực hiện bằng máy chuyên dụng để tăng độ 

chính xác và chất lượng sản phẩm và sẽ được đầu tư thêm để đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng.  

Quy trình sản xuất của dự án được tổ chức một cách chặt chẽ theo một quy trình 

khép kín, phòng sạch, đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện một cách đồng bộ, 

giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động của nhân công, đồng thời 

đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Việc lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp với mục tiêu của dự án và khả năng 

của Công ty, đảm bảo được tính tiên tiến, hiện đại so với thị trường và không lạc hậu 

trong thời gian còn khấu hao là điều hết sức quan trọng. Qua kinh nghiệm đối với nhà 

máy tại Đài Loan và tham khảo từ nhiều dự án tương tự, Chủ dự án đã lựa chọn các 

dây chuyền thiết bị nhập khẩu đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn được sản xuất tại Đài 

Loan, Trung Quốc, Nhật Bản,... 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được liệt kê 

như bảng sau. 
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Bảng 4. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất của dự án 

STT Tên thiết bị 
Năm 
sản 
xuất 

Số 
lượng 

Đơn vị Nguồn gốc 
Tình 
trạng 

Trọng 
lượng 
(Tấn) 

1 
Khay nạp bản 

mạch 
2021 4 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

2 Máy in kem thiếc 2021 4 Bộ 
Vương 

quốc Anh / 
Singapore 

Mới 100% 8 

3 Máy gắn linh kiện 2021 4 Bộ Đài loan Mới 100% 8 

4 Băng chuyền 2021 4 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 4 

5 
Đầu hút linh kiện 
(FUJI-NXTⅢ M3 

* 4 + M6 * 6) 
2021 40 Bộ Nhật Bản Mới 100% 1 

6 Lò nung 2021 4 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 8 

7 
Máy lật tấm tự 

động 
2021 4 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 4 

8 
Thiết bị kiểm tra 

quang học tự động 
AOI 

2021 4 Bộ Đài loan Mới 100% 6 

9 
Máy kiểm tra X-

Ray  
2021 2 Bộ Đài loan Mới 100% 2 

10 
Máy làm sạch bản 

mạch 
2021 2 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

11 Lò hàn sóng 2021 1 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

12 Máy chấm keo 2021 1 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 1 

13 
Kính hiển vi điện 

tử  
2021 14 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

14 
Thiết bị kiểm tra 

áp suất PIR 
2021 4 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 6 

15 
Thiết bị kiểm tra 

áp suất SPK 
2021 4 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 6 

16 
Thiết bị kiểm tra 

độ kín khí của nắp 
trước 

2021 4 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 6 

17 Máy sơn UV 2021 1 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

18 Lò sấy UV 2021 2 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

19 
Máy kiểm tra độ 

kín khí 
2020 16 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 24 

20 Máy khóa vít 2020 8 Bộ 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 4 

21 
Hệ thống kiểm tra 
âm thanh phổ mới 

Risen  
2020 8 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 8 
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22 
Máy kiểm tra độ 

rung 
2021 1 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

23 
Máy kiểm tra độ 
kín khí và chống 

thấm nước 
2021 1 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

24 
Máy kiểm tra 

chống sốc nhiệt 
2021 1 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 2 

25 
Thiết bị văn 

phòng 
2022 100 Bộ Việt Nam Mới 100% 1 

26 
Thiết bị xử lý bụi, 

khí thải 
2022 2 Bộ 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 5 

TỔNG (TẤN) 120 

Nguồn: Thuyết minh dự án. 

Toàn bộ máy móc, thiết bị của Dự án với trọng lượng khoảng 120 Tấn được 

nhập khẩu đồng bộ từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, … và vận chuyển thông qua 

đường biển về cảng Hải Phòng. Từ đó vận chuyển theo tuyến đường cao tốc Hải 

Phòng – Hà Nội, Pháp Vân – Cao Bồ và QL 38 vào khu vực dự án. 

Toàn bộ máy móc, thiết bị sản xuất của dự án đều có năm sản xuất 2020, 2021, 

2022 và mới 100%, chưa qua sử dụng. 

1.3.2.3. Sản phẩm của dự án  

 Dự án chuyên sản xuất, lắp ráp các linh kiện, thiết bị mạng và truyền thông, bao 

gồm các thiết bị mạng LAN/MAN, thiết bị không dây, thiết bị di động và băng thông 

rộng, sản phẩm đa phương tiện kỹ thuật số và các bộ phận/linh kiện điện tử cho sản 

phẩm Internet vạn vật (IoT), Internet cho các phương tiện đi lại (IoT), mạng truy cập 

5G, mạng doanh nghiệp, mạng viễn thông, điện toán biên, trung tâm dữ liệu, kết nối 

mạng, kết nối băng thông cao với Internet, nhà thông minh và thiết bị giám sát an ninh 

với tổng công suất thiết kế 4.122.361 sản phẩm/năm, tương đương 2.528 tấn sản 

phẩm/năm. 

 Ngoài ra, dự án còn thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa  với doanh thu dự kiến 

30.000.000 USD/năm. 
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Hình 2. Hình ảnh minh họa các sản phẩm của dự án 

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

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của dự án. 

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất của dự án như sau: 

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất của dự án  

STT Tên nguyên liệu, hóa chất 
Công 
đoạn 

Đơn vị Khối lượng 

I Nguyên liệu, hóa chất sản xuất  Kg/năm 2.553.555 

1 Bản mạch trống SMT Kg/năm 41.250 

2 Linh kiện SMT Kg/năm 2.500.000 

3 Kem thiếc hàn SMT Kg/năm 5.700 

4 Dây thiếc Sửa chữa 
bản mạch 

Kg/năm 600 

5 Chất trợ hàn Kg/năm 3.000 

6 Keo dán Dán keo  Kg/năm 5 

7 Cồn công nghiệp Làm sạch 
bản mạch, 

Kg/năm 1.500 
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linh kiện 

8 Sơn UV Sơn phủ 
bảo vệ bản 

mạch 

Kg/năm 1.000 

9 Dung môi pha sơn Kg/năm 500 

II Hóa chất xử lý chất thải  Kg/năm 7.200 

1 Than hoạt tính  
Xử lý khí 

thải 
Kg/Năm 7.200 

Nguồn: Thuyết minh dự án. 

 Thông tin thành phần, tính chất hóa lý các loại hóa chất sử dụng của dự án như 

bảng sau: 

Bảng 6. Thành phần, tính chất hóa lý của hóa chất sử dụng 

STT Tên hóa chất Thành phần Tính chất/Độc tính 

1 Kem thiếc 

Thiếc 96,5% 

Bạc 3,0% 

Đồng 0,5% 

- Chất rắn, màu trắng bạc. 

- Hơi khói có thể gây kích ứng mắt, mũi, 
họng và da. 

2 Dây thiếc 

Thiếc 96,5% 

Bạc 3,0% 

Đồng 0,5% 

- Chất rắn, màu trắng bạc. 

- Hơi khói có thể gây kích ứng mắt, mũi, 
họng và da. 

3 Chất trợ hàn 

Tripropylen  glycol 
butyl ete 30 – 45% 

Axit dicacboxylic 5 – 
15% 

Axit succinic 1 -5% 

Nhựa thông 30 -45% 

- Chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, 
tan trong nước. 

- Gây kích ứng mắt, da, đường tiêu hóa và 
đường hô hấp nếu hít phải. 

- Khi phân hủy thành các hơi kim loại và 
VOC. 

4 Keo dán 

Thiếc 80 – 90% 

Bạc 1 – 4% 

Đietylen glycol 
monohexyl ete 4 – 6% 

Nhựa thông 3 – 5% 

- Là chất lỏng dạng sệt, màu hổ phách. Điểm 
chớp cháy 141oC. 

- Gây kích ứng mắt, mũi, họng và có thể gây 
đau đầu khi hít phải. 

5 Cồn  Ethanol 100% 

- Là chất lỏng trong suốt, tan hoàn toàn trong 
nước, trọng lượng riêng 0,769. Điểm chớp 
cháy 12oC. 

- Gây chóng mặt, nôn mửa, làm khô da, đỏ và 
sưng da. 

- Khi phân hủy tại thành các khí CO, CO2. 
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6 Sơn UV 

2-hydroxyetyl 
acrylate 30 – 60% 

Isobonrnyl acrylate 30 
-60% 

2,2-Dimethoxy-
Phenyl Ethanone 1- 
10% 

Dung dịch pha loãng 
0,1 -1% 

- Là chất lỏng không màu, tỉ trọng so với 
nước 1,0 – 1,1 g/cm3.  

- Gây kích ứng da, kích ứng mắt nghiêm 
trọng và độc với thủy sinh vật, có ảnh hưởng 
lâu dài. 

- Khi phân hủy ở nhiệt độ cao phát sinh các 
khí HCN, CO, NOx. 

7 
Dung môi sơn 
UV 

Isopropanol 99,5% 

- Là chất lỏng, không màu, có mùi hăng, tan 
trong nước và đặc biệt dễ bắt cháy. 

- Gây kích ứng da, kích ứng mắt nghiêm 
trọng và độc với thủy sinh vật, có ảnh hưởng 
lâu dài. 

 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng, nước sạch của dự án 

1.4.2.1.Nguồn cấp và nhu cầu sử dụng điện năng  

 Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án khi đi vào hoạt động ổn định là khoảng 

22.210 kwh/tháng. Nguồn cung cấp điện cho Dự án được lấy từ đường dây 24 kV có 

sẵn trong KCN Đồng Văn IV. 

 Dự án lắp đặt 1 trạm biến áp ngoài nhà, công suất 1000 KVA để cấp điện cho 

toàn bộ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, phụ trợ và PCCC của dự án. Ngoài ra, dự án còn 

sử dụng trạm biến áp công suất 1600KVA có sẵn của đơn vị cho thuê nhà xưởng. 

1.4.2.2. Nguồn cấp và nhu cầu sử dụng nước sạch  

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

STT Đối tượng dùng nước Tiêu chuẩn cấp nước Số lượng 
Tổng lưu 

lượng 

1 Sinh hoạt (Qsh) 75 l/người/ngđ 315 người 23,6 m3/ngđ 

2 
Nước tưới cây, rửa 
đường 

20% Qsh  4,7 m3/ngđ 

TỔNG 28,3 m3/ngđ 

 Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước sạch của Dự án tối đa khoảng 28,3 

m3/ngđ cho mục đích sinh hoạt, tưới cây, rửa đường. Ngoài ra, dự án còn dự trữ nước 

phục vụ công tác PCCC nếu không may xảy ra. 
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 Nguồn cung cấp nước sạch được lấy đường ống cấp nước sạch của KCN Đồng 

Văn IV, sau đó bơm vào bể chứa trước khi cấp cho các nguồn sử dụng. Hệ thống cấp 

nước này nằm dọc theo trục đường chính bên ngoài dự án. Nước sau khi qua đồng hồ 

đo nước sẽ tự chảy vào 2 bể nước ngầm thể tích 108 m3/bể, sau đó bơm lên bể chứa 

bằng inox thể tích 216 m3  rồi phân phối đến các khu vực sử dụng của dự án.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

 Dự án được thực hiện tại lô CN03, KCN Đồng Văn IV, là khu nhà xưởng xây 

sẵn, thuê lại từ Công ty TNHH SaKi Hà Nam có diện tích 8.820 m2.  

Ranh giới khu đất dự án theo các mốc tọa độ VN2000 như sau: 

Bảng 8. Tọa độ ranh giới của khu đất Dự án theo hệ tọa độ VN2000 

STT TÊN ĐIỂM X (M) Y (M) 

1 A 542980.446 2282671.869 

2 B 592278.012 2282769.841 

3 C 592219.201 2282648.325 

4 D 592421.635 2282550.352 

 Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

 

Hình 3. Vị trí khu vực thực hiện dự án 
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1.5.2.  Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

Nhà xưởng thực hiện dự án thuộc lô CN -03, KCN Đồng Văn IV thuộc địa bàn 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hiện tại, KCN Đồng Văn IV đã được xây dựng hạ 

tầng đồng bộ và hoàn thiện bao gồm: hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, 

cấp điện, thu gom và thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải được thi công đến 

chân tường rào của các đơn vị thứ cấp nên việc kết nối với hạ tầng của KCN được thực 

hiện một cách dễ dàng, thuận tiện. 

Dự án nằm cạnh QL38 và QL1A (đoạn tuyến tránh thành phố Phủ Lý); cách 

QL1A cũ và đường sắt Bắc Nam 2km, cách đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình 4km. 

Đây đều là các tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh Hà Nam nên khá thuận lợi 

cho việc vận chuyển và giao lưu kinh tế. 

Trong bán kính 2 km từ khu vực dự án không có các công trình tâm linh, tôn giáo 

và di tích lịch sử, văn hóa. Khu vực dân cư nằm rải rác gần KCN và được cách ly bằng 

tường rào và rải cây xanh. Phía Tây của KCN có một số hộ dân cư của thôn Dương 

Cương cách ranh giới hàng rào của dự án khoảng 250m, phía Đông KCN có khu dân 

cư của 2 xã Nhật Tân, Nhật Tựu cách ranh giới dự án khoảng 1000m. 

Hiện nay, khu công nghiệp Đồng Văn IV có khoảng 37 doanh nghiệp đầu tư 

bao gồm các loại hình sản xuất chính là thiết bị điện, linh kiện điện tử, phụ tùng, 

sản phẩm từ cao su và plastic, sản phẩm kim loại,.... Xung quanh dự án có một số 

nhà máy sản xuất đã đi vào hoạt động và có khả năng bị tác động bởi dự án bao gồm: 

Công ty Cổ phần Vikohasan (sản xuất xơ, bông nhựa cao cấp) cách dự án về hướng 

Đông Bắc 900m; Công ty TNHH Meat MNS Hà Nam (Sản xuất, chế biến thịt lợn) 

cách khoảng 600m về hướng Bắc; Công ty TNHH Syncmold Việt Nam (sản xuất các 

sản phẩm từ plastic) cách 20m về phía Tây. 

Khu vực Dự án chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Đáy và sông Nhuệ. 

Ngoài ra, Khu vực dự án có kênh A32 chảy qua, có chức năng phục vụ tưới tiêu cho 

khu vực. Ở trung tâm KCN có kênh A32-11 cắt ngang qua KCN. Hướng thoát chính 

của KCN đều thoát ra kênh mương hở A32-11 ở trung tâm KCN có chiều rộng mặt 

mương 12m, đáy mương 9,5m, cao độ đáy trung bình 0,8m và tuyến mương bao quanh 

KCN chạy theo hướng Bắc Nam xuyên qua QL38 chảy qua KCN và đổ vào mương 

A32 chiều rộng mặt mương 14m đáy khoảng 10 đến 15m cao độ đáy mương 0,1. Sau 

đó nước chảy ra kênh tiêu A32 từ đó thoát ra các trạm bơm tiêu: Giáp Ba ở phía Đông 

Bắc, trạm bơm Hoàng Tây ở phía Đông Nam bơm ra sông Nhuệ, trạm bơm Quế 2 ở 

phía Nam bơm ra sông Đáy. 
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Hình 4. Sơ đồ vị trí dự án trong khu công nghiệp Đồng Văn IV
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1.5.3. Các hạng mục công trình và họat động của dự án 

Dự án được thực hiện tại nhà xưởng có sẵn được thuê lại của Công ty TNHH 

Saki Hà Nam, bao gồm các hạng mục công trình như sau: 

Bảng 9. Các hạng mục, công trình của dự án 

STT Các hạng mục công trình 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Diện tích 
sàn (m2) 

1 Nhà xưởng sản xuất 8.820 8.820 

Tổng diện tích dự án  8.820 8.820 

Nguồn: Thuyết minh dự án.  

1.5.3.1. Các hạng mục công trình chính 

Nhà xưởng sản xuất của dự án có tổng diện tích 8.820 m2, kích thước 210 x 42 

(m), được thiết kế 1 tầng cao 9,6 m. 

+ Kết cấu nhà thép tiền chế. Mái xà gồ mạ kẽm, lợp tôn màu vàng nhạt dày 0,45 

mm, độc dốc 15% để thoát nước mưa. Mái nóc gió xà gồ Z, kèo thép chữ I kết hợp tôn 

mạ kẽm màu xanh dày 0,45 mm. Máng thu nước bằng inox SUS304 dày 1,2 mm. 

+ Tường bên ngoài được xây bằng gạch dày 200mm, cao 2m, trát vữa xi măng 

#75 dày 15 mm, sơn 3 nước chống thấm. Phía trên được ghép bằng các tấm tôn mạ 

kẽm dày 0,45mm màu vàng nhạt. Khung thép C sơn mạ kẽm liên kết vào cột thép.  

+ Nền BTCT dày 150 mm, sơn epoxy tự chảy 1 mm. 

+ Cửa sổ được làm bằng khung nhôm kính dày 6,38mm và khung thép được 

sơn tĩnh điện. Cửa đi được làm bằng thép. 

+ Toàn bộ cột, dầm, xà gồ, vì kèo thép trong nhà sơn chống cháy 90 phút. Toàn 

bộ lan can, tay vịn cầu thang bằng inox SUS304 dày 1,2 mm.  

+ Khu vực vệ sinh được sàn lát gạch men chống trơn trượt 300x300, tường 

xây gạch đặc trát vữa xi măng #75 dày 15 mm, ốp gạch men 300x600 cao 2,4 m và 

trần thạch cao chịu nước khung xương nổi. 

 

Hình 5. Mặt bằng bố trí dây chuyền, thiết bị sản xuất của dự án 
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1.5.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Dự án sử dụng chung sân đường nội bộ với Công ty TNHH Saki Hà Nam. Hệ 

thống đường nội bộ, sân bãi kết cấu gồm lớp móng là lớp đá baze dày 400mm lu lèn 

kỹ đạt K = 0,95, trên là lớp bê tông đá 4 x 6 M250 dày 200 mm. Toàn bộ diện tích sân 

có chia ô, tạo khe co giãn, kích thước 3,0 x 3,0 m. 

1.5.3.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

a) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án được thiết kế riêng biệt với hệ 

thống thu gom, thoát nước thải và đã được Công ty TNHH Saki Hà Nam xây dựng 

hoàn thiện. 

Nước mưa từ các mái nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống ống đứng UPVC 

DN90mm. Nước mưa chảy tràn trên mặt đất được thu gom bằng các rãnh thu nước xây 

bằng gạch đặc, kích thước 300 x 400 và 400 x 600 tổng chiều dài 540m bố trí dọc hai 

bên đường nội bộ của dự án. 

Trên hệ thống cống rãnh thu nước mặt được bố trí 2 hố ga để lắng cặn, kích 

thước 1,1 x 1,1 x 1,0 (m). Toàn bộ nước mưa của dự án được thoát ra hệ thống thu 

gom nước mưa chung của KCN Đồng Văn IV thông qua 1 điểm đấu nối. 

b) Hệ thống thu gom, thoát nước thải và xử lý nước thải 

 Quá trình hoạt động của dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không có nước 

thải sản xuất. Tại dự án cũng không bố trí bếp nấu ăn và đặt suất ăn công nghiệp từ 

đơn vị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, nước thải sinh hoạt chủ yếu phát 

sinh từ các khu vệ sinh: nước xả bồn bệt, xí tiểu; nước rửa tay chân; nước lau rửa sàn. 

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế riêng biệt hệ thống thoát 

nước mưa. 

+ Thoát nước xí, tiểu: Nước thải từ các xí, tiểu được thu gom bởi đường ống PVC 

DN42 dẫn xuống bể tự hoại, sau đó thoát ra hệ thống thu nước thải ngoài nhà 

của dự án.  

+ Nước thải rửa từ phễu thu sàn, chậu rửa của các khu vệ sinh được thu vào hệ 

thống ống PVC DN42 dẫn thẳng ra hệ thống thu nước thải ngoài nhà của dự án.  

+ Nước thải sinh hoạt của dự án được xả ra hệ thống thu gom nước thải chung của 

khu công nghiệp Đồng Văn IV thông qua 1 điểm đấu nối, sau đó dẫn về Trạm 

xử lý nước thải tập trung của KCN. 

c) Công trình lưu giữ, quản lý chất thải rắn   
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Tại dự án bố trí 01 kho chất thải thông thường diện tích 278 m2 để lưu giữ, 

phân loại chất thải sinh hoạt có thể tái chế (giấy báo, chai lọ) và chất thải rắn sản 

xuất. Kho CTTT có kết cấu khung thép, mái lộp tôn, tường rào xung quanh bằng lưới 

thép. Nền cao hơn cốt đường nội bộ 0,5m. 

d) Công trình lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại 

Dự án bố trí 01 kho CTNH diện tích 16 m2 để lưu giữ, phân loại chất thải theo 

đúng quy định. Kho CTNH có kết cấu khung thép, mái lộp tôn, tường rào xung quanh 

bằng lưới thép. Nền cao hơn cốt đường nội bộ 0,5m, sơn chống thấm, chống trơn trượt, 

xung quanh có rãnh thu nước. Trong kho bố trí bình chữa cháy và thùng cát, xẻng xúc 

cát đề phòng sự số. 

1.5.4. Biện pháp tổ chức thi công 

Dự án thuê lại nhà xưởng có sẵn của Công ty TNHH Saki Hà Nam với tổng 

diện tích sàn 8.820 m2. Nhà xưởng thuê đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của dự án, 

do đó, chủ dự án chỉ cần tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị là có thể sản xuất. 

Quá trình vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án sử dụng xe tải loại 

16T và một số thiêt bị hỗ trợ như xe cẩu, xe nâng, máy khóa ốc vít.  

1.5.5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.5.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án như sau: 

+ Tháng 3/2022 đến tháng 6/2022: hoàn thành nhập khẩu và lắp đặt máy móc, 

thiết bị. 

+ Tháng 7/2022 đến tháng 9/2022: hoàn thành tuyển dụng, đào tạo công nhân và 

tiến hành sản xuất thử nghiệm. 

+ Từ tháng 10/2022: vận hành chính thức. 

1.5.5.2. Vốn đầu tư  

Tổng vốn đầu tư của dự án là 30.000.000 USD, tương đương 693.000.000.000 

VNĐ. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 18.000.000 USD, tương đương 

415.800.000.000 VNĐ, 100% là vốn góp bằng tiền mặt của nhà đầu tư ALPHA 

NETWORKS INC có địa chỉ trụ sở chính tại Trung Quốc (Đài Loan). 

Chi tiết sử dụng vốn của dự án như bảng sau: 
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Bảng 10. Chi tiết sử dụng nhu cầu sử dụng vốn của dự án 

STT Hạng mục đầu tư 
Vốn đầu tư 

USD VND 

1 Chi phí thuê nhà xưởng 1.603.932 37.050.829.200 

2 Chi phí máy móc thiết bị sản xuất 16.658.096 385.425.717.600 

3 Chi phí thiết bị văn phòng 200.000 4.620.000.000 

4 Chi phí công trình bảo vệ môi trường 64.935 1.500.000.000 

5 Chi phí dự phòng 11.473.037 264.403.453.200 

Tổng 30.000.000 693.000.000.000 

Nguồn: Thuyết minh dự án. 

1.5.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Dự kiến số lượng cán bộ, công nhân viên của Dự án trong giai đoạn hoạt động 

ổn định khoảng 315 người, bao gồm 300 người Việt Nam và 15 người nước ngoài.  

Cơ cấu lao động của dự án như bảng sau: 

Bảng 11. Cơ cấu lao động của dự án 

STT Loại nhân công Người Việt Nam Người nước ngoài 

1 Tổng giám đốc 0 1 

2 Giám đốc 0 3 

3 Quản lý sản xuất 10 11 

4 Nhân viên hành chính 30 0 

5 Giám sát kỹ thuật 20 0 

6 Kỹ thuật viên 40 0 

7 Công nhân sản xuất 200 0 

Tổng 315 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau: 

 

 

 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của dự án “Nhà máy Alpha Networks Việt Nam: Dự án sản xuất thiết bị mạng và truyền thông”  

Chủ dự án: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                             Trang  33                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án trong giai đoạn vận hành 

 Công ty thực hiện chế độ làm việc như sau: 

 1 ca/ngày (8 giờ/ca) 

 26 ngày/tháng (312 ngày/năm).  

 Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). 

Công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng các lao động trong tỉnh Hà Nam và các tỉnh, 

thành phố lân cận. Việc tuyển dụng sẽ tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam 

có liên quan. Mọi công nhân đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm và 

các chế độ phúc lợi khác có liên quan. Công nhân được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo 

hộ lao động khi làm việc. Công ty luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân, 

đồng thời đảm bảo các quyền lợi chính đáng của họ. 

Tổng Giám đốc 

Giám đốc 

Phòng tài 
chính- kế 

toán 

Phòng 
quản lý 
nhân sự  

Phòng kỹ 
thuật 

Phòng 
kinh 

doanh 

Phòng 
quản lý 

chất 
lượng 
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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 Đồng Văn IV 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 Đồng Văn IV 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. 

Dự án nằm trong Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam. Khu công nghiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 

công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam” tại Quyết định số 487/QĐ-

BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2017. 

Dự án “Nhà máy Alpha Networks Việt Nam: Dự án sản xuất thiết bị mạng và 

truyền 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 Đồng Văn IV; 

- Dự án “Nhà máy Alpha Networks Việt Nam: Dự án sản xuất thiết bị mạng và 

truyền thông” của là Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam khi đi vào hoạt động 
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sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 315 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 Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, 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 Đồng Văn IV 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 III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI  

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Hiện trạng KCN Đồng Văn VI 

KCN Đồng Văn IV được thành lập theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Hà Nam năm 2016 do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư. Đây là KCN 

có vị trí đắc địa về giao thông, nằm ngay trên Quốc lộ 38, dễ dàng kết nối với QL 1 đi 

Hà Nội và cao tố Hà Nội – Hải Phòng ra cảng Hải Phòng, rất thuận tiện cho các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa theo đường hàng không và đường biển, thu hút nhân 

lực chất lượng cao từ thủ đô Hà Nội. 

Khoảng cách từ KCN Đồng Văn IV như sau: 

+ Cách thành phố Hà Nội 50km. 

+ Cách sân bay Nội Bài 80km. 

+ Cách thành phố Phủ Lý 14km. 

+ Cách cảng Hải Phòng 114km. 

 

Hình 7. Bản đồ vị trí KCN Đồng Văn IV 

KCN Đồng Văn IV đã được xây dựng tương đối hoàn thiện, đồng bộ về cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và có đầy đủ các dịch vụ để cung cấp cho các doanh nghiệp đầu tư, giúp 

dự án được triển khai nhanh chóng, rút ngắn thời gian xây dựng, tập trung cho sản xuất. 
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Từ khi KCN Đồng Văn IV đi vào hoạt động chính thức đến nay, sự phát 

triển, thu hút đầu tư của KCN góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế, phát 

triển các ngành công nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.  

a) Hệ thống giao thông 

Các tuyến đường giao thông nội bộ bên trong KCN có mặt cắt lớn, các đường 

chính 2 làn xe rộng 36m, các đường nhánh rộng 22m. Vỉa hè rộng 5-7, là nơi bố trí các 

hành lang kỹ thuật ngầm như cáp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và được trang 

bị hệ thống đèn cao áp chiếu sáng bố trí dọc các tuyến đường. 

Đường giao thông nội bộ KCN được thiết kế theo ô vuông bàn cờ, đảm bảo 

thuận tiện cho hoạt động giao thông nội khu. Hệ thống giao thông không những đáp 

ứng về nhu cầu đi lại, vận chuyển mà còn đóng vai trò là các trục không gian kiến trúc 

cảnh quan hài hòa với các công trình xung quanh. 

 Hiện tại, trong KCN Đồng Văn IV có một số doanh nghiệp đang triển khai thi 

công xây dựng, do đó số lượng xe vận tải chở các nguyên vật liệu vào KCN khá nhiều, 

gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí do sự rơi vãi vật liệu đất đá. Tuy 

nhiên, chưa có hiện tượng ùn tắc giao thông.  

 

Đường giao thông nội bộ KCN Đồng Văn IV 

b) Hệ thống cấp điện 

Nguồn cấp cho khu công nghiệp từ 02 trạm điện 110/22KV công suất 

2x63MVA nằm ở phía Đông Nam của khu công nghiệp. 
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Hệ thống truyền tải điện dọc theo các lô đất để đảm bảo cấp điện đầy đủ và ổn 

định đến hàng rào cho mọi Nhà đầu tư trong Khu công nghiệp. Nhà đầu tư có thể lựa 

chọn sử dụng điện trung thế hoặc hạ thế tuỳ theo nhu cầu. 

Cấp điện trung thế 22KV: Xây dựng tuyến điện trung thế đi nổi dọc theo các 

tuyến đường trong khu công nghiệp cấp điện trung thế cho các lô đất (tại các khu cụ 

thể, các trạm biến áp đặt gần khu vực sản xuất có nguồn điện trung thế từ nguồn trên 

và các trạm biến áp sẽ trực tiếp cấp điện cho sản xuất và được lựa chọn thiết kế tùy 

theo từng dự án cụ thể). 

Cấp điện chiếu sáng: Hệ thống đèn chiếu sáng dùng đèn cao áp ánh sáng vàng 

150W cột thép côn chiều cao 10m. Cáp điện cấp nguồn cho hệ thống đèn chiếu sáng 

dùng loại Cu/PVC/XLPE/ DSTA-4X16mm và 4x10mm được luồn ống (thép, nhựa) đi 

ngầm trong hào kỹ thuật từ tủ điều khiển đến các đèn. Khoảng cách các cột đèn: Đèn 

cao áp cột thép bát giác 150W - trung bình 40m trồng một cột đèn. 

 

Trạm điện của KCN Đồng Văn IV 

c) Hệ thống cấp nước 

Nguồn cấp nước sạch cho toàn bộ KCN Đồng Văn IV được lấy từ nhà máy nước 

của Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam theo tuyến ống D200 trên đường QL1A cấp 

đến tận chân tường rào từng doanh nghiệp trong KCN có tổng công suất thiết kế 12.000 

m3/ngđ.  

Hệ thống cấp nước sạch được đấu nối đến chân hàng rào từng doanh nghiệp. 

Đường kính ống cấp nước từ D150 mm - D400mm, độ sâu đặt ống trung bình 0,9m - 

1,5m. Mạng lưới đường ống cấp nước chính được tổ chức theo dạng vòng. Các đường 

ống phân phối đến từng chân tường rào dự án được tổ chức theo mạng lưới cụt. Tại 

những điểm đầu nối với đường ống thuộc mạng phân phối đều có van khóa để bảo 

đảm công tác sửa chữa, cung cấp nước. 
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 Cấp nước cứu hỏa  

Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu công nghiệp là hệ thống cấp nước cứu hỏa 

áp lực thấp, áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m. Khi có cháy xảy ra, máy bơm cứu 

hỏa tại nhà máy nước sẽ hoạt động, các xe cứu hỏa lưu động sẽ lấy nước tại các trụ 

cứu hỏa dọc đường dập tắt đám cháy. 

Các họng cứu hỏa có đường kính Ф = 100mm được bố trí gần ngã ba, ngã tư 

hoặc trụ đường lớn thuận tiện cho công tác phòng cháy chữa cháy. Khoảng cách giữa 

các họng cứu hỏa trên mạng lưới khoảng 100 - 150m. 

Theo TCXDVN 33-2006 với khu đất có quy mô 180 ha >150ha, số đám cháy xảy 

ra đồng thời là hai đám cháy, lưu lượng chữa cháy để dập tắt đám cháy là 15l/s. Nước cứu 

hỏa được tính toán dự trữ tại nhà máy cấp nước của khu công nghiệp. 

d) Hệ thống thoát nước  

 Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải của KCN được xây dựng 

riêng biệt. Toàn bộ nước mưa và nước thải của KCN đều được xả ra kênh A32 rồi thoát ra 

Sông Nhuệ. 

 Hệ thống thoát nước mưa: 

Mạng lưới thu gom nước mưa là hệ thống cống hộp bê tông cốt thép, được bố 

trí dưới lòng đường sát mép bó vỉa để thu gom nước mưa dọc đường giao thông và từ 

các nhà máy. 

Dọc tuyến cống thu nước mưa được bố trí các hố ga để lắng cặn, khoảng cách 

trung bình 20 - 30m/hố ga. Các hố ga được xây bằng gạch đỏ dày 20cm, dưới đáy được 

đổ bê tông cốt thép chống lún dày 20cm, trên miệng hố được đậy bằng các tấm đan bê 

tông cốt thép dày 10cm. 

Nước mưa từ các đơn vị thứ cấp được thu gom theo hệ thống thoát nước mưa 

riêng theo từng lô đất rồi chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN thông 

qua các điểm đấu nối (tại vị trí hố ga gần nhất). 

Dự án có 1 điểm đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Đồng Văn IV. 

 Hệ thống thoát nước thải: 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của KCN được xây dựng là các tuyến 

cống bê tông cốt thép đường kính D400 đi ngầm dưới vỉa hè, dọc hai bên đường giao 

thông nội bộ. Toàn bộ hệ thống được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy. Với độ dốc i ≥ 

1/D (D là đường kính cống - mm). 
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Trên tuyến cống thoát nước thải được bố trí các hố ga lắng cặn, khoảng cách 

trung bình khoảng 30 - 40m/hố ga hoặc tại những vị trí thay đổi hướng tuyến. Hố ga 

được xây bằng gạch đặc, xung quanh và đáy hố trát xi măng chống thấm. Miệng hố 

đậy nắp gang chống mùi. 

Nước thải từ các đơn vị thứ cấp phải có biện pháp xử lý đảm bảo đạt Tiêu chuẩn 

nước thải của KCN Đồng Văn IV (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) mới được xả vào hệ 

thống thu gom nước thải chung của KCN thông qua các điểm xả vào hố ga gần nhất. 

KCN Đồng Văn IV đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 

6.000 m3/ngđ (Modul 1 công suất 2.000 m3/ngđ hoạt động từ năm 2019; Modul 2 

công suất 4.000 m3/ngđ hoạt động năm 2021), đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải của 

các đơn vị thứ cấp từ cột B đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra kênh 

A32 rồi thoát ra Sông Nhuệ. Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN hoạt động 

24/24, công nghệ xử lý bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học, để lắng đọng 

bùn và loại bỏ tạp chất có hại.  

Dự kiến, tổng lượng nước thải phát sinh của dự án là 23,6 m3/ngđ, chủ yếu là 

nước thải sinh hoạt, sẽ được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại, sau đó xả ra hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Đồng Văn IV, dẫn về trạm XLNT tập trung của KCN. Trạm 

XLNT của KCN vẫn đảm bảo tiếp nhận và xử lý lượng nước thải phát sinh của dự án. 

 

Trạm xử lý nước thải KCN Đồng Văn IV 

e) Thu gom và xử lý chất thải rắn 

 Đối với chất thải rắn phát sinh tại các đơn vị thứ cấp trong KCN sẽ do doanh 

nghiệp tự thu gom, phân loại và thuê đơn vị có đủ năng lực vận chuyển, xử lý. Đặc 

biệt đối với chất thải nguy hại phát sinh phải bố trí các khu vực lưu chứa đảm bảo theo 

quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 
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 Đối với chất thải rắn và CTNH phát sinh từ các công trình hạ tầng kỹ thuật của 

KCN như trạm xử lý nước thải, nhà điều hành... Ban quản lý KCN đã ký Hợp đồng số 

với đơn vị có đủ năng lực để thu gom, vận chuyển và xử lý.  

f ) Viễn thông/ Internet  

 KCN Đồng Văn IV được cung cấp tổng đài vệ tinh 4.000 số, hệ thống thông tin 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng mọi yêu cầu về dịch 

vụ thông tin liên lạc trong và ngoài nước. 

Cáp đấu nối của hệ thống viễn thông/internet được lắp đặt tại các tủ MDF 

(Main distribution Frame) do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện. Cáp tín hiệu sử dụng cáp 

quang trục phân phối đến các doanh nghiệp. Toàn bộ cáp được luồn trong  tuyến ống 

chính gồm 02 ống nhựa uPVC D110 siêu bền chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu 0,7 đối 

với dưới đường và 0,5m đối với ống trên hè và song song với hệ thống cấp điện, 

khoảng cách tối thiểu 200 mm. Hệ thống thông tin trục chính và các trục nhánh sẽ sử 

dụng cáp quang truyền dẫn. 

Hệ thống hố ga kéo cáp được đặt với khoảng cách trung bình là 60-100 m và 

những vị trí tuyến ống đổi hướng. Khi tuyến cáp đi qua đường được luồn trong ống 

thép D110 để đảm bảo không bị đứt cáp. 

Tất cả các thiết bị viễn thông được cung cấp đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế do 

các ISP lớn trong nước như Tập đoàn Viễn thông Việt Nam VNPT, Viettel, FPT, 

EVN…cung cấp và lắp đặt. 

 Các tủ điện MDF (Main distribution Frame) và IDF được cung cấp và lắp đặt 

đến các đơn vị thứ cấp trong KCN bởi các nhà cung cấp dịch vụ. 

3.1.2. Hoạt động bảo vệ môi trường trong KCN Đồng Văn IV 

a) Biện pháp xử lý khí thải 

Nguồn phát sinh khí thải từ các cơ sở sản xuất mang tính chất phân tán với đặc 

trưng khí thải của các nguồn phát sinh là khác nhau. Do đó, khí thải của các cơ sở sản 

xuất không thể xử lý tập trung mà các cơ sở tự có giải pháp, thiết bị riêng để xử lý 

ngay tại nguồn phát sinh. 

Các giải pháp xử lý này được trình bày cụ thể trong báo cáo ĐTM hay tương 

đương của từng dự án sản xuất khi có Giấy phép đầu tư. 

Do nhiều doanh nghiệp trong KCN không đo lưu lượng khí thải phát sinh nên 

không xác định được tổng lưu lượng khí thải phát sinh của KCN. 
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b) Tình hình đấu nối nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN  

Hiện nay, trong KCN Đồng Văn IV có khoảng 37 doanh nghiệp hoạt động và 

100% đã đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý tập trung. 

c) Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

KCN Đồng Văn IV đã xây dựng trạm nước thải tập trung với công suất thiết kế 

là 6.000 m3/ngđ. Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Toàn bộ nước thải sau xử lý 

được xả ra kênh A32 rồi thoát ra sông Nhuệ. 

Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN được vận hành liên tục 24/24h, đảm 

bảo xử lý được 100% nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp hoạt động trong KCN.  

d) Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường và CTNH phát sinh  

 Chất thải rắn và CTNH phát sinh từ các công trình hạ tầng kỹ thuật của KCN 

như trạm xử lý nước cấp, trạm xử lý nước thải,... đã thuê đơn vị có đủ năng lực để thu 

gom, vận chuyển và xử lý.  

Chất thải rắn và CTNH phát sinh tại các đơn vị thứ cấp trong KCN sẽ do doanh 

nghiệp tự thu gom, phân loại và thuê đơn vị có đủ năng lực vận chuyển, xử lý. 

[Nguồn: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam]. 

3.1.3. Hiện trạng đầu tư tại KCN Đồng Văn IV 

Hiện nay, khu công nghiệp Đồng Văn IV có khoảng 37 doanh nghiệp đầu tư 

bao gồm các loại hình sản xuất chính là linh kiện điện tử, phụ tùng, sản phẩm từ 

cao su và plastic, thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm,....   

Bảng 12. Danh sách các doanh nghiệp đã đầu tư trong KCN Đồng Văn IV 

STT Tên Công ty Ngành nghề Vị trí Loại hình 

1  
Công ty TNHH Park 

Electronics Vina 

Sản xuất linh kiện điện tử bao gồm: Bộ 

điều chỉnh năng lượng và công tắc xoay 

vòng; Sản xuất, gia công bếp điện, điện 

tử, hồng ngoại 

Khu CN FDI 

2  
Công ty TNHH JT 

Sensor Vina 

Sản xuất linh kiện điện tử bao gồm: 

thiết bị cảm biến và các bộ phận liên 

quan đến cảm biến 

Khu CN FDI 

3  Công ty TNHH Sunjin Sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi gia Khu CN FDI 
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F&F súc, gia cầm và các loại vật nuôi khác 

4  
Công ty TNHH hệ 

thống dây dẫn Eco 

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện ô tô, xe 

máy các loại 
Khu CN VN 

5  
Công ty TNHH MNS 

Meat Hà Nam 

Giết mổ và chế biến thịt gia súc (thịt 

lợn), chế biến sản phẩm khác từ thịt lợn 

như: thị kho trunwgs, giò lụa, chà bông 

và các sản phẩm khác 

Lô 

CN02 
VN 

6  
Công ty TNHH Thành 

Hiền Hà Nam 

Sản xuất các sản phẩm từ nhôm phục vụ 

cho sản xuất linh kiện điện tử, máy móc, 

thiết bị phục vụ hoạt động xây dựng và 

dân dụng 

Lô CN01 VN 

7  
Công ty TNHH Saki Hà 

Nam 

Sản xuất coppha nhôm hợp kim và giàn 

giáo 
Lô CN03 VN 

8  
Công ty TNHH Jeio 

Vina 

Sản xuất gia công các loại bộ lọc khí, 

hộp lọc khí, buồng thổi khí, hộp trung 

chuyển hàng hóa, máy điều hòa nhiệt độ 

trung tâm và linh kiện liên quan, thiết bị 

trao đổi nhiệt, thiết bị làm lạnh, buồng 

làm sạch và thiết bị phòng sạch,…; 

Lô CN02 FDI 

9  
Công ty TNHH Anam 

Electronics Việt Nam 
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Khu CN FDI 

10  
Công ty cổ phần 

Vikohasan 

Sản xuất xơ bông nhựa cao cấp (xơ 

polyeste, chăn, ga, gối, đệm) 
Lô CN02 VN 

11  
Công ty TNHH quốc tế 

Vũ Gia 

Sản xuất xơ bông nhựa cao cấp (xơ sợi 

polyeste) 
Khu CN  VN 

12  
Công ty TNHH S-Tec 

Vina 

Sản xuất, lắp ráp hệ thống, trang thiết bị, 

phương tiện phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ 

Lô CN03 FDI 

13  
Công ty TNHH Hico 

Việt Nam 

Sản xuất, gia công công cone sub (bộ 

phận linh kiện nối giữa động cơ ô tô/ xe 

máy với ống xả), main baffle sub (bộ 

Lô CN03 FDI 
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phận của ống xả ô tô, xe máy) 

14  

Công ty TNHH Sản xuất 

DP công nghệ cao 

Nanofrance chi nhánh 

Hà Nam 

Sản xuất, gia công thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe (thực phẩm chức năng), dược 

phẩm; Chiết suất dược liệu, Sản xuất mỹ 

phẩm 

Khu CN VN 

15  
Công ty TNHH Lisal 

Vina 

Sản xuất chi tiết các sản phẩm phụ tùng 

cho ô tô bằng cao su; Sản xuất, gia công 

sản phẩm bằng cao su cho loa, tai nghe 

và các phụ kiện tai nghe cho thiết bị điện 

tử 

Lô CN04 FDI 

16  
Công ty TNHH 

Myungsung Hà Nội 

Sản xuất, gia công linh kiện, phụ tùng ô 

tô (cụ thể: bảng mạch PCB của điện trở 

nhiệt và bơm, bộ chuyển đổi, ăng ten, 

các bộ phận của ăng ten, khóa thông 

minh, bơm chân không, bộ phận của 

khóa thông minh, cần gạt nước, sấy 

gương, thiết bị điều khiển cửa kính một 

chạm và các thiết bị điều khiển khác 

trong ô tô). 

Lô CN04 FDI 

17  
Công ty TNHH Partner 

Eng Vina 

Sản xuất, gia công các sản phẩm, chi tiết, 

linh kiện từ plastic cho các thiết bị điện, 

điện tử như loa, âm ly, tivi, điện 

thoại,…; Sản xuất, bán buôn khuôn đúc 

nhựa các loại 

Khu CN FDI 

18  
Công ty cổ phần Dong 

Shin HN Vina 

Cho thuê nhà xưởng, văn phòng và các 

hạng mục phụ trợ khác 
Khu CN  VN 

19  
Công ty TNHH phát 

triển Bình Thuận 

Sản xuất, gia công, lắp ráp sản các sản 

phẩm và linh kiện nhựa 
Lô CN03 VN 

20  
Công ty TNHH 

Autonics VNM 

Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm 

cảm biến, thiết bị kiểm soát, sản phẩm 

điều khiển, thiết bị kết nối 

Lô CN03 FDI 

21  
Công ty TNHH Kortek 

Vina 
Sản xuất, gia công, lắp ráp màn hình 

điện tử LCD & OLED và linh kiện điện 
Lô CN02 FDI 
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tử dùng cho màn hình LCD & OLED 

22  
Công ty TNHH Ai Lai 

Ka Việt Nam 

Sản xuất, gia công và lắp ráp các loại 

camera hành trình 
Lô CN04 FDI 

23  
Công ty TNHH 

Risuntek Việt Nam 

Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, 

linh kiện và chi tiết điện tử như: Máy 

phát Wifi, tai nghe Bluetooth, dây tai 

nghe, dây sạc, tai nghe không dây TWS, 

loa âm thanh trong ô tô, thiết bị sạc trên 

ô tô, sạc không dây, thiết bị điều khiển 

âm thanh thông minh AI (dùng trong hệ 

thống Smarthome), Robot hút bụi thông 

minh,… 

Lô CN04 FDI 

24  Công ty TNHH DSP 
Cho thuê nhà xưởng, văn phòng và các 

hạng mục phụ trợ khác 
Khu CN VN 

25  
Công ty TNHH Qisda 

Việt Nam 
Sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD Lô CN12 FDI 

26  
Chi nhánh Công ty 

TNHH Sông Hồng Việt 

Sản xuất thiết bị dđiện và chế tạo máy 

biến áp truyền tải 
Lô CN09 VN 

27  
Công ty TNHH ZDL 

Việt Nam 

Gia công, lắp ráp thiết bị điện tử âm 

thanh, thiết bị đo lường, kiểm tra, định 

hướng và điều chỉnh, máy tính và thiết bị 

ngoại vi của máy tính, bộ sạc 

Khu CN FDI 

28  
Công ty TNHH Soosan 

Enesol Việt Nam 
Sản xuất tụ điện Polyme Lô CN01 FDI 

29  

Công ty TNHH Công 

nghệ Phẩm Thuyên Việt 

Nam 

Sản xuất, gia công khuôn dập, các loại 

linh phụ kiện kim loại 
Khu CN FDI 

30  
Công ty TNHH 

Syncmold Việt Nam 

Sản xuất chân đế cua màn hình LCD, 

linh kiện dập cho chân đế màn hình 

LCD, linh kiện ép nhựa cho chân đế màn 

hình LCD 

Khu CN  FDI 
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31  
Công ty TNHH công 

nghệ Jochu Việt Nam 

Sản xuất và phát triển cấu kiện kim loại 

dùng cho màn hình TFT-LCD; các bộ 

phận bằng nhựa cho màn hình TFT-LCD 

Khu CN FDI 

32  

Công ty TNHH kỹ thuật 

bao bì MYS Group 

(Việt Nam) 

Sản xuất bìa giấy, bao bì trang trí và các 

sản phẩm in ấn khác, in ấn hộp giấy, 

thùng giấy, khuôn giấy; dịch vụ in ấn 

nhãn mác 

Lô CN11 FDI 

33  
Công ty TNHH Moonpo 

Development Việt Nam 

Sản xuất sản phẩm đồ chơi; các sản 

phẩm điện tử dân dụng; các thiết bị văn 

phòng phẩm từ nhựa 

Lô CN01 FDI 

34  
Công ty TNHH TNR 

Tech 
Sản xuất sản phẩm điện dân dụng Lô CN08 FDI 

35  
Công ty TNHH Alpha 

Networks Việt Nam 
Sản xuất thiết bị truyền thông Lô CN03 FDI 

36  
Cty Dược Phẩm 

Sancotech  

Bán buôn thực phẩm: Bán buôn cà phê - 

Bán buôn chè - Bán buôn đường, sữa và 

các sản phẩm sữa - Kinh doanh thực 

phẩm chức năng 

Lô CN04 VN 

37  
Cty TNHH Sản Xuất 

CNC CHAEWON 

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 

rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. 
Khu CN VN 

Nguồn: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam. 

3.1.4. Hiện trạng chất lượng môi trường KCN Đồng Văn IV 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường KCN Đồng Văn IV, báo cáo tham 

khảo kết quả quan trắc định kỳ quý II/2021 KCN Đồng Văn IV, do Công ty Đầu tư hạ 

tầng và Đô thị Viglacera – Chi nhánh Tổng công ty Viglacera chủ trì thực hiện. 

a) Môi trường nước mặt 

 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được thể hiện trong bảng dưới đây: 

 

Bảng 13. Kết quả phân tích mẫu nước mặt 

STT Thông số Đơn vị Kết quả phân tích QCVN08-



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của dự án “Nhà máy Alpha Networks Việt Nam: Dự án sản xuất thiết bị mạng và truyền thông”  

Chủ dự án: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                             Trang  47                                           

NM1 NM2 
MT:2015/BTNMT 

Cột A2 

1 pH - 6,6 6,7 6-8,5 

2 DO mg/l 5,4 5,5 ≥5 

3 BOD mg/l 5 3 6 

4 COD mg/l 14 9 15 

5 TSS mg/l 28 25 30 

6 NH4
+ (theo N) mg/l 0,20 0,17 0,3 

7 NO3
- (theo N) mg/l 0,04 0,08 5 

8 NO2
- (theo N) mg/l 0,013 0,010 0,05 

9 PO4
3- (theo P) mg/l 0,10 0,05 0,2 

10 Clorua mg/l 101 85 350 

11 SO4
2- mg/l <1 <1 - 

12 As mg/l 0,014 0,014 0,02 

13 Chì (Pb) mg/l KPH KPH 0,02 

14 Crom VI (Cr6+) mg/l <0,003 <0,003 0,02 

15 Cu mg/l KPH KPH 0,2 

16 Zn mg/l 0,077 0,101 1,0 

17 Fe mg/l 0,08 0,05 1 

18 Tổng phenol mg/l <0,001 <0,001 0,005 

19 Tổng dầu, mỡ mg/l <0,3 <0,3 0,5 

20 Tổng Colifrom MPN/100ml 2.400 2.100 5.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ quý II/2021 của KCN Đồng Văn IV. 

Ghi chú:  

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

Cột A2: dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý 

phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.  

- NM1: Mẫu nước mặt tại cống xả ra kênh A32-11 (Tọa độ X= 2281958, Y= 

0592336). 
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- NM2: Mẫu nước mặt tại vị trí cách điểm xả trên kênh A32-11 khoảng 30m (Tọa độ 

X= 2281989; Y= 0592230). 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích ở các bảng trên cho thấy, chất lượng nước mặt của khu vực 

tương đối tốt, các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột A2.  

b) Môi trường nước thải 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 14. Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại KCN Đồng Văn IV 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả  QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột A NT1 NT2 

1 pH - 6,8 6,8 6-9 

2 BOD5 mg/l 69 10 30 

3 COD mg/l 198 27 75 

4 TSS mg/l 79 9 50 

5 NH4
+_ N mg/l 2,80 1,90 5 

6 Tổng Nitơ mg/l 20,2 18,1 20 

7 Tổng P mg/l 2,19 0,63 4 

8 Sunfua (S2-)  0,047 <0,015 0,2 

9 Clorua (Cl-) mg/l 298 376 500 

10 Pb mg/l KPH KPH 0,1 

11 Cd mg/l KPH KPH 0,1 

12 As mg/l 0,018 0,015 0,05 

13 Hg mg/l 0,0036 0,0007 0,005 

14 Fe mg/l 0,54 <0,017 1 

15 Cu mg/l KPH KPH 2 

16 Zn mg/l 0,117 0,086 3 

17 Mn mg/l <0,02 <0,02 0,5 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả  QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột A NT1 NT2 

18 Cr3+ mg/l <0,005 <0,005 0,2 

19 Cr6+ mg/l <0,005 <0,005 0,05 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 1,6 <0,3 5 

21 Coliforms MPN/100ml 11x105 2.400 3.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ quý II/2021 của KCN Đồng Văn IV. 

Ghi chú:  

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả 

vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- NT1: Mẫu nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải chung của KCN 

- NT2: Mẫu nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải chung của KCN 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, nước thải sau khi qua hệ thống xử lý 

nước thải tập trung (NT2) các thông số chất lượng nước thải đều nằm trong ngưỡng 

cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp. Điều này chứng tỏ, hệ thống XLNT tập trung KCN đang được vận 

hành tốt và ổn định. 

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

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải của KCN Đồng Văn IV được xây dựng là 

các tuyến cống bê tông cốt thép đường kính D400 đi ngầm dưới vỉa hè, dọc hai bên 

đường giao thông nội bộ. Toàn bộ hệ thống được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy. Với 

độ dốc i ≥ 1/D (D là đường kính cống - mm). 

- Trên tuyến cống thoát nước thải được bố trí các hố ga lắng cặn, khoảng cách 

trung bình khoảng 30 - 40m/hố ga hoặc tại những vị trí thay đổi hướng tuyến. Hố ga 

được xây bằng gạch đặc, xung quanh và đáy hố trát xi măng chống thấm. Miệng hố 

đậy nắp gang chống mùi. 

- Nước thải từ các đơn vị thứ cấp phải có biện pháp xử lý đảm bảo đạt Tiêu 

chuẩn nước thải của KCN Đồng Văn IV (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) mới được 
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xả vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN thông qua các điểm xả vào hố ga 

gần nhất. 

3.2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

- Nước thải sinh hoạt và sản xuất được xử lý sơ bộ tại các nhà máy đảm bảo trong 

giới hạn tiếp nhận của KCN Đồng Văn IV (tương đương với cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT), sau đó theo hệ thống thoát nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải 

tập trung công suất là 6.000m3/ngày.đêm (Modul 1 công suất 2.000 m3/ngđ hoạt 

động từ năm 2019; Modul 2 công suất 4.000 m3/ngđ hoạt động năm 2021), trước 

khi xả ra kênh A32 rồi thoát ra Sông Nhuệ.  

- Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN hoạt động 24/24, công nghệ xử lý 

bằng phương pháp vi sinh, để lắng đọng bùn và loại bỏ tạp chất có hại. Theo số liệu 

thống kê của Công ty Đầu tư hạ tầng và Đô thị Viglacera. Hện nay, tổng nhu cầu xử lý 

nước thải của các nhà máy trong khu vực khoảng 1.300 m3/ngày.đêm tương đương 

60% so với công suất thiết kế của modul 1. 

3.2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự án nằm trong KCN Đồng Văn IV nên nước thải sẽ được đấu nối vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của KCN trước khi đấu nối ra ngoài. 

3.2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự kiến, tổng lượng nước thải phát sinh của dự án là 23,6 m3/ngđ, chủ yếu là 

nước thải sinh hoạt, sẽ được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại, sau đó xả ra hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Đồng Văn IV, dẫn về trạm XLNT tập trung của KCN. Trạm 

XLNT của KCN vẫn đảm bảo tiếp nhận và xử lý lượng nước thải phát sinh của dự án. 

3.3.  Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí khu 

vực thực hiện dự án 

          Để xác định hiện trạng các thành phần môi trường của khu vực dự án, chủ dự án 

đã phối hợp với Công ty cổ phần kỹ thuật và môi trường Việt Nam (VIMCERTS 235) 

tiến hành lấy các mẫu khí xung quanh phân tích, đánh giá. 

- Thời gian đo đạc và lấy mẫu: 3 đợt 

 Đợt 1: 20/09/2021 

 Đợt 2: 21/09/2021 

 Đợt 3: 22/09/2021 

- Đặc điểm thời tiết trong những ngày lấy mẫu như sau: 

 Trời nắng, gió nhẹ 

 Nhiệt độ TB: 30,1oC – 32,8oC 
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 Độ ẩm TB: 68,1% - 78,7% 

 Tốc độ gió TB: 0,4m/s – 1,0m/s 

 - Thông số quan trắc: 

Bảng 15. Thông số quan trắc môi trường nền 

STT Loại mẫu Vị trí Số đợt Tổng số mẫu Thông số quan trắc 

1 
Không khí 
xung quanh 

2 3 6 
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 
tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng 
(TSP), CO, SO2, NO2, 

- Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

Bảng 16. Phương pháp lấy mẫu hiện trường 

STT Thông số Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu 

1 Cacbon monoxit (CO) HDPT/MTVN/SOP/B01 

2 Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) TCVN 5971:1995 

4 Nitơ đioxit (NO2) TCVN 6137:2009 

-  Phương pháp đo nhanh tại hiện trường và phân tích trong PTN: 

Bảng 17. Phương pháp quan trắc hiện trường 

STT Thông số Phương pháp Dải đo 

1 Nhiệt độ  
QCVN 46:2012/BTNMT 

TCVN 5508:2009 

0÷50  

2 Độ ẩm  10÷95% RH 

3 Tốc độ gió 0,4÷20 m/s 

4 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 40÷ 130 dBA 
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Bảng 18. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT Thông số Phương pháp tiến hành Giới hạn phát hiện 

1 Cacbon monoxit (CO) HDPT/MTVN/SOP/C01 1.400 µg/m3 

2 Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995 10 µg/m3 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) TCVN 5971:1995 8 µg/m3 

4 Nitơ đioxit (NO2) TCVN 6137:2009 7 µg/m3 

 

Bảng 19. Danh mục các máy móc thiết bị lấy và phân tích mẫu không khí 

TT Tên thiết bị Mã hiệu Nhà sản xuất 

1 
Thiết bị định vị toàn cầu 
GPS 

eTrex 10 Garmin / Mỹ 

2 Máy đo vi khí hậu EN 100 Extech / Mỹ 

3 Máy đo độ ồn 407730 Extech / Mỹ 

4 
Bơm lấy mẫu bụi thể tích 
lớn 

TFIA-2 Hi – Q/ Mỹ  

5 Cân phân tích OHAUS OHAUS / Trung Quốc 

6 
Máy quang phổ hấp thụ 
nguyên tử 

G754 Trung Quốc 

-  Kết quả phân tích:   

Bảng 20. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh ngày 20/09/2021 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT 
(TB 1h) KX01 KX02 

1 Nhiệt độ - 32,8 32,8 - 

2 Độ ẩm % 70,6 68,1 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,5 1,0 - 

4 Tổng bụi lơ lửng µg/m3 220 180 300 

5 CO µg/m3 
KPH 

(MDL=3000) 

KPH 
(MDL=3000

) 
30.000 

6 SO2 µg/m3 179 107 350 

7 NO2 µg/m3 109 141 200 

     QCVN 
26:2010/BTNMT 

8 Tiếng ồn dBA 62,7 60,3 70 
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Bảng 21. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh ngày 21/09/2021 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT 
(TB 1h) KX01 KX02 

1 Nhiệt độ - 30,1 30,2 - 

2 Độ ẩm % 72,7 73,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 0,5 - 

4 Tổng bụi lơ lửng µg/m3 213 167 300 

5 CO µg/m3 
KPH 

(MDL=3000) 

KPH 
(MDL=3000

) 
30.000 

6 SO2 µg/m3 146 168 350 

7 NO2 µg/m3 104 130 200 

     QCVN 
26:2010/BTNMT 

8 Tiếng ồn dBA 65,8 77,4 70 

 

Bảng 22. Kết quả quan trắc không khí xung quanh ngày 22/09/2021 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT 
(TB 1h) KX01 KX02 

1 Nhiệt độ - 30,1 30,2 - 

2 Độ ẩm % 78,2 78,7 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 0,7 - 

4 Tổng bụi lơ lửng µg/m3 180 193 300 

5 CO µg/m3 
KPH 

(MDL=3000) 

KPH 
(MDL=3000

) 
30.000 

6 SO2 µg/m3 185 157 350 

7 NO2 µg/m3 113 121 200 

     
QCVN 

26:2010/BTNMT 

8 Tiếng ồn dBA 65,4 70,1 70 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không xung quanh; 

- (-): Không quy định. 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương 

pháp. MDL là giới hạn phát hiện của phương pháp.  
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- KX01: Mẫu không khí tại khu vực trước cổng nhà xưởng (Tọa độ X = 2282741 ; Y = 

592243) 

- KX02: Mẫu không khí tại khu vực sau nhà xưởng (Tọa độ X = 2282649; Y = 592390) 

Nhận xét:   

 Kết quả quan trắc không khí xung quanh khu vực dự án cho thấy: hầu hết các 

chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

 

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

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư  

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

 Dể tiến hành triển khai Dự án, Công ty sẽ thuê lại khu nhà  xưởng có sẵn với 

tổng diện tích 8.820 m2 của Công ty TNHH Saki Hà Nam để lắp đặt dây chuyền sản 

xuất, lắp ráp các linh kiện, thiết bị mạng và truyền thông. Do đó, báo cáo chỉ tiến 

hành đánh giá các tác động từ quá trình vận chuyển và lắp đặt máy móc, thiết bị. 

Tóm lược các nguồn gây tác động và phạm vi đánh giá tác động trong giai đoạn 

vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 23. Tóm lược nguồn và phạm vi tác động trong giai đoạn lắp đặt thiết bị 

TT Nguồn gây tác động 
Đối tượng chịu 

tác động 
Quy mô không 
gian tác động 

Thời gian chịu 
tác động 

I Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải  

1 
Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Môi trường 
nước.  

Chủ yếu bên 
trong dự án 

30 ngày 

2 

Bụi, khí thải:  

- Bụi, khí thải từ hoạt động 
của các phương tiện vận 
chuyển máy móc, thiết bị. 

- Môi trường 
không khí 

- Công nhân. 

Dọc tuyến đường 
vận chuyển và 
bên trong khu 
vực dự án. 

5 ngày 

3 

Chất thải rắn: 

- Chất thải sinh hoạt. 

- Chất thải rắn. 

- Môi trường 
đất. 

- Công nhân. 

Xung quanh và 
bên trong khu 
vực dự án 

30 ngày 

4 
Chất thải nguy hại: Găng tay 
giả lau dính dầu mỡ; Dầu mỡ 
bôi trơn máy móc thải,… 

- Môi trường 
đất. 

- Công nhân. 

Xung quanh và 
bên trong khu 
vực dự án 

30 ngày 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

1 Tiếng ồn - Công nhân. 
Xung quanh và 
bên trong khu 
vực dự án 

30 ngày 
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2 Rủi ro, sự cố - Công nhân. 
Chủ yếu bên 
trong dự án 

30 ngày 

4.1.1.1. Đánh giá tác động của nước thải 

Để đánh giá tác động của nước thải, đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp đánh 

giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO để tính toán tải lượng, nồng độ ô nhiễm 

tối đa của nước thải sinh hoạt. Sau đó tiếp tục sử dụng phương pháp so sánh với Quy 

chuẩn hiện hành để đánh giá tình trạng ô nhiễm của nguồn thải, từ đó xác định được 

mức độ tác động. 

a)  Nước thải sinh hoạt  

Tổng số cán bộ kỹ thuật tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án tối đa là 

20 người. Định mức sử dụng nước sạch (vệ sinh, rửa tay, chân) trung bình cho một 

người là 45 lít/người/ngày, lấy hệ số nước thải bằng 100% lượng nước cấp thì tổng 

lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn này là: 

20 người x 45 lít/người/ngày x 100% = 900 lít/ngày (0,9 m3/ngày) 

Dựa vào hệ  số tải lượng các chất bẩn trong nước thải sinh hoạt được trích dẫn 

tại tài liệu Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution: A guide to rapid 

sources inventory techniques and their use informulating environment strategies, 

(WHO, Geneva, 1993), nồng độ ô nhiễm tối đa của nước thải sinh hoạt được lượng hóa 

trong bảng sau: 

Bảng 24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH giai đoạn lắp đặt thiết bị 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm (*) 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 45÷54 0,9 ÷ 1,08 900 ÷ 669 50 

2 TSS 70÷145 1,4 ÷ 2,9 700 ÷ 1.550 100 

3 NO3
- 72÷102 1,44 ÷ 2,04 60 ÷ 120 - 

4 PO4
3- 6÷12 0,12 ÷ 0,24 6 ÷ 45 - 

5 NH4
+ 0,8÷4,0 0,02 ÷ 0,08 36 ÷ 72 10 

6 Coliform 3,6÷7,2 0,07 ÷ 0,14 107 ÷ 1010 5.000 

Ghi chú: 

- Hệ số ô nhiễm tính theo tài liệu theo tài liệu của WHO, 1993; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Cột B: Áp 

dụng khi nước thải công nghiệp thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt.  
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Quy mô không gian tác động: Xung quanh khu vực dự án. 

 Đối tượng tác động: Trạm xử lý nước thải của KCN Đồng Văn IV, Kênh A32 

nguồn tiếp nhận nước thải. 

- Mức độ tác động: Mức độ tác động do nước thải sinh hoạt không được xử lý như 

bảng sau: 

Bảng 25. Tác động của một số tác nhân ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, giảm lượng oxy hòa tan 
trong nước; 

- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học; 

- Ảnh hưởng đến tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hưu cơ 
trong nước. 

2 Các chất hữu cơ 

- Giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước; 

- Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật 
thủy sinh; 

- Giảm tốc độ khuếch tán oxy vào pha lỏng. 

3 Chất rắn lơ lửng 

- Làm tăng độ đục của nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước 
và tài nguyên sinh vật nước; 

- Gây hiện tượng bồi lắng, trầm tích làm giảm khả năng vận 
chuyển của dòng nước; 

- Giảm khả năng truyền quang của nước và ảnh hưởng đến 
quá trình di chuyển của động vật nước. 

4 
Các chất dinh 
dưỡng 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, 
sự sống của thủy sinh. 

5 Các vi khuẩn 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 
bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; 

- Coliform là nhóm vi khuẩn bệnh đường ruột; 

- E.Coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, 
chỉ thị ô nhiễm do phân người. 

6 
Các chất hoạt 
động bề mặt 

- Ngăn khả năng khuếch tán oxy từ không khí vào pha lỏng; 

- Giảm khả năng truyền ánh sáng vào trong nước; 

- Gây ảnh hưởng xấu tới hệ thủy sinh vật; 

- Làm tăng hàm lượng chất hữu cơ có trong nước thải. 

 Tuy phát sinh với khối lượng không lớn, nhưng nếu không được thu gom và xử 

lý đảm bảo các quy chuẩn hiện hành trước khi được thải ra ngoài môi trường thì nước 

thải sinh hoạt sẽ gây tác động đến chất lượng nước mặt, nước ngầm và cảnh quan môi 
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trường khu vực. Vì vậy cần có những biện pháp kỹ thuật để thu gom và xử lý đạt yêu 

cầu trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động của bụi và khí thải  

Để đánh giá tác động của bụi và khí thải, đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp 

đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO để tính toán tải lượng, nồng độ ô 

nhiễm tối đa của bụi, khí thải phát sinh. Sau đó tiếp tục sử dụng phương pháp so sánh 

với các Quy chuẩn hiện hành để đánh giá tình trạng ô nhiễm của nguồn thải, từ đó xác 

định được mức độ tác động. 

a) Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị 

Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển được tính căn cứ trên: 

- Số lượng phương tiện tham gia vận chuyển; 

- Quãng đường phương tiện di chuyển; hoặc lượng nhiên liệu (dầu Diezel) tiêu 

thụ của phương tiện; 

- Hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với hoạt động của phương 

tiện giao thông sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel. 

Theo thuyết minh thiết kế cơ sở của dự án, tổng khối lượng máy móc, thiết bị 

cần vận chuyển của dự án khoảng 120 tấn. Dự kiến thời gian vận chuyển khoảng 5 

ngày. Tải trọng của phương tiện vận chuyển dự kiến là 16 tấn. Trên cơ sở đó, số 

lượt xe chạy trong ngày sẽ là: 

120 (tấn) : 16 tấn/xe : 5 ngày  = 2 lượt xe/ngày (làm tròn) 

Quãng đường di chuyển của phương tiện được tính từ Quốc lộ 38 (Cổng KCN 

Đồng Văn IV) đi vào dự án trung bình là 0,5 km (do hoạt động của phương tiện trên 

đường QL 38 không tính toán riêng cho hoạt động của dự án và mức độ tác động là 

không đáng kể). Tính cả lượt đi và lượt về, quãng đường một phương tiện di chuyển là 

1 km. Như vậy, trung bình một ngày, tổng quãng đường mà các phương tiện phải di 

chuyển là 2 xe x 1 km = 2 km. Thời gian làm việc của các phương tiện vận chuyển dự 

kiến là 10 giờ/ngày. 

Áp dụng Hệ số ô nhiễm đối với phương tiện giao thông sử dụng dầu Diesel 

được trích dẫn tại tài liệu Assessment of Sources of Air, Water ang Land Polution: A 

guide to rapid sources inventory techniques and their use informulating environment 

strategies, (WHO, Geneva, 1993) để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị dựa trên sự phát thải của 

quá trình đốt nhiên liệu vận hành phương tiện. 
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Tải lượng ô nhiễm bụi và các khí thải được tính toán trong bảng dưới đây: 

Bảng 26. Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển trong giai đoạn thi công 

TT 
Thông số 
ô nhiễm 

Hệ số ô 
nhiễm(*) 

(g/1000km) 

Quãng đường 
di chuyển 
(km/ngày) 

Thời gian 
hoạt động 

(giờ) 

Tải lượng ô 
nhiễm (mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 

2 10 

0,00005 

2 SO2 4,15S 0,00023 

3 NOx 14,4 0,0008 

4 CO 2,9 0,00016 

5 VOC 0,8 0,00004 

Ghi chú: 

- (*): Hệ số ô nhiễm tính theo tài liệu của WHO, 1993 (trang 3-53), lựa chọn hệ số đối với 

phương tiện di chuyển ở đường ngoại thành (Suburban); 

- S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel, tỷ lệ lớn nhất theo thực tế là 0,05%. 

Hoạt động vận chuyển của phương tiện phát sinh chất ô nhiễm khí ở dạng nguồn 

đường. Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở bảng trên, áp dụng công thức 

mô hình cải biên của Sutton để tính toán nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm tại 

một vị trí bất kỳ trên đoạn tuyến thi công. Công thức của Sutton – Công thức 3 như sau: 

 

Trong đó:  - C là nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

- E tải lượng các chất từ nguồn thải (mg/m.s); 

- z là độ cao của điểm tính toán (chọn các độ cao để tính toán là 1,5m); 

- h là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (chọn h = 0,5m); 

- u: tốc độ gió lớn nhất trong khu vực là 2,2 m/s; 

- σz là hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). Trị số của hệ số này được 

xác định theo công thức của Slade: σz = 0,53.x0,73 (với x là khoảng cách của điểm 

tính toán so với nguồn thải, m). 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động thi công dọc theo 

khoảng cách từ nguồn phát thải được thể hiện tại bảng dưới đây. 
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Bảng 27. Nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển trong giai đoạn thi công  

X(m) 
C(x,z) (μg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO VOCs 

5 0,031488 0,144847 0,503814 0,100763 0,025191 

10 0,024191 0,111281 0,387063 0,077413 0,019353 

20 0,016031 0,073741 0,25649 0,051298 0,012824 

30 0,012221 0,056218 0,19554 0,039108 0,009777 

40 0,010011 0,046052 0,16018 0,032036 0,008009 

50 0,008554 0,03935 0,13687 0,027374 0,006844 

100 0,005206 0,023947 0,083294 0,016659 0,004165 

200 0,001432 0,006585 0,022904 0,004581 0,001145 

300 0,001066 0,004902 0,017051 0,00341 0,000853 

400 0,000864 0,003975 0,013826 0,002765 0,000691 

500 0,000734 0,003378 0,01175 0,00235 0,000588 

QCVN 05:2013/BTNMT 
(trung bình 1 giờ) 

300 350 200 30.000 - 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

- (-) : Không quy định.  

- Quy mô không gian tác động: Chủ yếu dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí. 

- Mức độ tác động: Theo kết quả tính toán phát tán ô nhiễm tại các bảng trên cho 

thấy, các chỉ tiêu ô nhiễm do bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị 

của dự án đều nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT, trung bình 1 giờ. 

Nồng độ bụi và khí thải phát sinh không lớn và mức độ tác động là không đáng kể. 

4.1.1.3. Đánh giá tác động do chất thải rắn 

a) Chất thải sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt của các kỹ sư, công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết 

bị của dự án sẽ phát sinh một lượng nhất định chất thải sinh hoạt. Do toàn bộ công 

nhân tham gia xây dựng dự án đều tự túc chỗ ăn ở, không tổ chức nấu ăn tại công 

trường nên lượng chất thải sinh hoạt phát sinh không nhiều, chủ yếu là túi nilon, giấy 

báo, vỏ chai nhựa, ..... 

Theo QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về quy hoạch xây 

dựng, định mức rác thải sinh hoạt cho một người là 1,3 kg/người/ngày đêm (tính cho 
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24 giờ/ngày). Hoạt động lắp đặt thiết bị của dự án khoảng 10h/ngày, do đó định mức 

chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,54 kg/người/ngày. 

Với số lượng công nhân, kĩ sư tham gia lắp đặt tối đa khoảng 20 người, thời gian 

lắp đặt khoảng 1 tháng thì tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tối đa ước tính là: 

20 người x 0,54kg/ngày x 1 tháng x 30 ngày = 324 kg  

- Thành phần chất thải chủ yếu gồm: túi nilon, chai lọ bằng nhựa hoặc thủy tinh, 

thức ăn thừa…  

- Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, môi trường không khí. 

- Mức độ tác động: Nhỏ vì các dễ dàng thu gom, xử lý hàng ngày.  

b) Chất thải rắn  

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp ráp dây chuyền sản xuất: chủ yếu 

phát sinh khi tháo dỡ kiện đóng gói với thành phần chủ yếu, túi nilon, thùng carton, 

palet gỗ. Dựa vào khối lượng dây chuyền thiết bị dự kiến sẽ lắp đặt khoảng 120 tấn, 

có thể dự báo được khối lượng các loại CTR phát sinh từ quá trình dỡ kiện, lắp đặt 

dây chuyền, thiết bị của dự án là: 1% x 120 tấn x 1000 = 1.200 kg. Đây đều là 

những chất thải có khả năng tái chế cao. 

Bảng 28. Thành phần chất thải rắn trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

STT Thành phần chất thải Khối lượng (Kg) 

1 Gỗ (dạng tấm mỏng, bảo vệ bên ngoài) 1.000 

2 Nhựa, nylon (che phủ, bao gói) 10 

3 Xốp (dạng viên và dạng tấm ép, để chống sốc, chống va đập) 35 

4 Giấy, bìa catton (bao gói hoặc chống va đập) 150 

5 Đinh vít, đai, ốc các loại 5 

Tổng 1.200 

- Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất. 

- Mức độ tác động: Các chất thải này chỉ phát sinh một lần trong quá trình tháo dỡ các 

bộ phận của máy móc, thiết bị trong dây chuyền để lắp đặt và dễ dàng thu gom xử lý 

nên tác động của nguồn thải này đến môi trường là không đáng kể. 

4.1.1.4. Đánh giá tác động do chất thải nguy hại 
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Trong quá trình lắp ráp máy móc, thiết bị của sẽ phát sinh chất thải nguy hại 

chủ yếu là găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ; dầu mỡ bôi trơn thải. Dự kiến khối lượng 

phát sinh tối đa khoảng 100 kg. 

- Quy mô không gian tác động: Bên trong và xung quanh khu vực dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, môi trường nước. 

- Mức độ tác động: 

 Tác động của các loại CTNH tới môi trường được đánh giá là đặc biệt nghiêm 

trọng nếu như không được quản lý tốt. Dầu mỡ thải rơi vãi đi vào môi trường có thể 

tạo lớp màng trên bề mặt dòng nước, ngăn cản khả năng trao đổi không khí tự nhiên 

của nước, do đó ảnh hưởng tới đời sống của sinh vật thủy sinh. Dầu mỡ thải còn chứa 

các thành phần độc hại phát sinh trong quá trình bôi trơn, không thể kiểm soát được.  

Những chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án 

có tính độc hại cao nên cần được quản lý chặt chẽ. Chủ đầu tư cần thu gom và lưu chứa 

riêng biệt và an toàn, tránh để lẫn vào chất thải không nguy hại. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của phát luật. 

4.1.1.5. Đánh giá tác động do tiếng ồn 

Trong quá trình lắp ráp máy móc thiết bị, việc phát sinh tiếng ồn là không thể 

tránh khỏi do sự va đập giữa các bộ phận, linh kiện và từ xe nâng hỗ trợ di chuyển, 

nâng hạ thiết bị. Theo thống kê tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu dao 

động trong khoảng 60 – 85 dBA. Tuy nhiên, tiếng ồn phát sinh không liên tục, tần suất 

phát sinh tiếng ồn > 85dBA rất ít. Mặt khác, quá trình lắp ráp được thực hiện trong nhà 

xưởng đã được xây dựng nên khả năng phát tán tiếng ồn ra xung quanh là không đáng 

kể. Tiếng ồn chỉ ảnh hưởng chủ yếu tới người công nhân trực tiếp tham gia lắp ráp dây 

chuyền sản xuất. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao 

động  (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết 

các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở 

các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau. 

Bảng 29. Các tác động của tiếng ồn đối với sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 
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120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

Trong nhà xưởng tiếng ồn có sự cộng hưởng nên để đảm bảo cho sức khỏe công 

nhân lao động chủ dự án cần có các biện pháp giảm thiểu phù hợp.   

4.1.1.6. Sự cố, rủi ro  

a) Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong suốt quá trình lắp đặt máy 

móc, thiết bị. Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt, máy móc thiết bị: Bị 

kẹt chân tay khi dỡ kiện hoặc khi vận chuyển, lắp đặt; Làm đổ hoặc rơi máy móc vào 

người; Va chạm với xe nâng. 

Nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động rất đa dạng, có cả nguyên nhân chủ quan và 

khách quan. Có thể liệt kê một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động như sau: 

+ Sức khỏe của người lao động không đảm bảo, có thể bị choáng, ngất khi đang 

làm việc; 

+ Sự bất cẩn của người lao động; 

+ Sự thiếu hiểu biết về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; 

+ Trang thiết bị bảo hộ lao động không đủ hoặc không đảm bảo theo quy định; 

- Đối tượng chịu tác động: Cán bộ kỹ thuật tham gia lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Phạm vi chịu tác động: Bên trong  khu vực dự án. 

- Thời gian chịu tác động: trong khoảng thời gian 1 tháng lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Mức độ tác động: Khi xảy ra tai nạn lao động sẽ gây thiệt hại về người (thiệt hại tính 

mạng hoặc một phần cơ thể, mất khả năng lao động,...), đồng thời ảnh hưởng tới tâm 

lý người lao động, ... 

Tuy nhiên, những sự cố này có thể phòng tránh được bằng các biện pháp quản 

lý như trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của 
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thiết bị thi công,...   

b) Sự cố cháy nổ 

 Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các 

nguyên nhân sau: 

+ Công nhân tham gia lắp đặt thiết bị hút thuốc hoặc vứt tàn thuốc còn cháy tại 

các khu vực cấm lửa, khu vực có dễ phát sinh cháy nổ. 

+ Hệ thống điện cung cấp cho các máy móc thiết bị có thể xảy ra sự cố điện giật, 

cháy nổ, chập điện,...  

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công. 

- Phạm vi chịu tác động: Bên trong khu vực dự án. 

- Thời gian chịu tác động: trong khoảng thời gian 1 tháng lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Mức độ tác động: Khi xảy ra sự cố cháy nổ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về 

người, kinh tế và môi trường. Xác suất xả ra sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành nội 

quy và quy tắc an toàn của các cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia tháo dỡ, lắp đặt 

máy móc, thiết bị. Do đó, Công ty cần có biện pháp quản lý nghiêm ngặt đối với vấn 

đề này. 

c) Tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông có nguy sơ xảy ra trong quá trình vận chuyển, lắp đặt 

máy móc thiết bị của dự án. Nguyên nhân có thể do các phương tiện vận chuyển 

không đảm bảo an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện giao thông không 

tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông;...  

- Đối tượng chịu tác động: Cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia vận chuyền, lắp đặt 

máy móc, thiết bị. 

- Phạm vi chịu tác động: Bên trong khu vực dự án và dọc các tuyến đường vận chuyển 

máy móc, thiết bị. 

- Thời gian chịu tác động: trong khoảng thời gian 1 tháng xây dựng, lắp đặt máy móc 

thiết bị. 

- Mức độ tác động: Ảnh hưởng của tai nạn giao thông đối với con người và tài sản là 

tương đối rõ ràng. Ở mức độ nhẹ là hỏng xe, phương tiện tham gia giao thông, xây xát 

chân tay,.... Ở mức độ nặng hơn là gãy chân, tay, đa chấn thương các bộ phận trên cơ thể 

và nghiêm trọng hơn nữa là có thể dẫn tới tử vong. Do đó, tai nạn giao thông là vấn đề 

nghiêm trọng nên luôn cần được quan tâm đúng mức. 
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Tuy nhiên, những sự cố này hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách kiểm tra 

tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vận chuyển, thi công; tuyên truyền nâng cao ý thức 

chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân và chú ý quan sát khi tham gia giao thông. 

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

4.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

Các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường phát sinh trong quá trình vận 

chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ được chủ dự án áp dụng như sau: 

a) Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt 

- Nghiêm cấm công nhân,... phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm nguồn nước và mất vệ 

sinh chung. 

- Công nhân, kĩ sư tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị tại dự án sẽ sử dụng khu vệ sinh 

có sẵn trong nhà xưởng. 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua bể tự hoại của dự án, sau đó đấu nối với trạm xử 

lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn IV để tiếp tục xử lý. 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

- Chỉ sử dụng các phương tiện đã đăng kiểm đạt tiêu chuẩn theo luật định (TCVN 

6438:2001). 

- Sử dụng loại nhiên liệu (Dầu Diezel) có hàm lượng lưu huỳnh 0,05S cho các động 

cơ của các phương tiện, thiết bị vận chuyển, lắp đặt. 

- Không chở quá trọng tải quy định. Chạy đúng tốc độ quy định trên các tuyến 

đường vận chuyển. 

c) Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị tự túc ăn ở, không sinh hoạt, ăn uống 

trong khu vực dự án nên lượng chất thải sinh hoạt phát sinh không đáng kể. 

- Chất thải phát sinh chủ yếu là vỏ chai nước uống, giấy báo, ... Bố trí 2 thùng rác 

loại 100L để thu gom rác thải phát sinh. 

- Ký hợp đồng với đơn vị môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam để vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

 Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

- Tại dự án bố trí 01 kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích 278m2. 
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- Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án 

được thu gom về kho chứa và phân loại theo giá trị sử dụng. 

+ Các chất thải như thùng carton, xốp, mút, pallet gỗ, đinh, ốc vít, ,... được thu 

gom bán lại cho các đơn vị tái chế hoặc tái sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

+ Các chất thải khác không có khả năng tái chế sẽ hợp đồng với đơn vị chức 

năng đến vận chuyển, xử lý theo quy định. 

d) Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại 

- Tại dự án bố trí 01 kho CTNH diện tích 16m2. 

- Toàn bộ CTNH phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án được thu 

gom về kho CTNH và phân loại vào các thùng chứa chuyên dụng. 

- Bố trí 1 thùng loại 100 lít, có nắp đậy kín để thu gom dầu thải và 1 thùng loại 200 lít để 

thu gom găng tay, giẻ lau dính dầu. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển CTNH và xử lý theo đúng quy 

định.  

e) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Lựa chọn các thiết bị hiện đại và được bảo dưỡng định kì để giảm thiểu tiếng ồn phát 

sinh. 

- Các lái xe phổ biến về văn hóa giao thông như: Chạy đúng tốc độ quy định, không 

bấm còi xe khi không cần thiết, tắt máy khi dừng xe để tháo dỡ máy móc thiết bị... 

o Tính khả thi của biện pháp: Đây là các biện pháp đơn giản, tính khả thi cao. 

o Không gian áp dụng: Bên trong dự án 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian 1 tháng thi công. 

o Hiệu quả áp dụng: Các biện pháp trên sẽ giảm thiểu tối đa các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường trong giai đoạn thi Dự án. 

4.1.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro 

a) Biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

Đối với nguy cơ tai nạn lao động, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sau:  

- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

các quy định khác thuộc về công tác bảo hộ lao động. 

- Kĩ sư, công nhân tham gia lắp đặt máy móc phải khám sức khỏe, đảm bảo đủ tiêu 

chuẩn làm việc theo công việc được giao. 
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- Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân: Quần áo, mũ bảo hộ, giầy bảo 

hộ, dây đai an toàn,... 100% công nhân phải sử dụng đồ bảo hộ khi làm việc. 

- Hàng ngày cử chuyên viên giám sát an toàn kiểm tra (công nhân có sử dụng đúng 

và đủ đồ bảo hộ hay không, kiểm tra an toàn các thiết bị điện,…) 

- Phương tiện, máy móc hỗ trợ phải có giấy kiểm định của cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Thường xuyên kiểm tra máy móc và thiết bị trước ca làm việc để kịp thời khắc 

phục các sự cố, đảm bảo an toàn. 

- Không được ném dụng cụ, thiết bị từ trên cao xuống. 

- Không được uống rượu bia, chất kích thích lúc làm việc. 

b) Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Đối với sự cố cháy nổ trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị, các biện 

pháp sẽ được đề xuất áp dụng như sau: 

- Bố trí các phương tiện PCCC trong khu vực nhà xưởng. 

- Tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy.  

- Lắp đặt các hệ thống báo cháy, hệ thống báo động. Các phương tiện PCCC phải 

được kiểm tra thường xuyên và luôn trong điều kiện sẵn sàng hoạt động như: 

mạng lưới cấp nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống đường 

ống dẫn, bình chữa cháy,… 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

Đối với các sự cố rủi ro mất an toàn giao thông phát sinh trong quá trình lắp đtặ 
máy móc thiết bị, Chủ dự án sẽ áp dụng và duy trì các biện pháp như sau: 

- Tuân thủ quy định chung về an toàn giao thông. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển được kiểm định kỹ thuật định kì. Tổ chức vận 
chuyển hợp lý, không chở quá tải trọng quy định.  

- Lái xe phải được khám sức khỏe định kì, có sức khỏe tốt, không được sử dụng rượu 
bia, chất kích thích trước và trong khi tham gia giao thông. 

o Tính khả thi của biện pháp: Đây là các biện pháp áp dụng có tính khả thi cao, dễ 
dàng thực hiện. 

o Không gian áp dụng: Bên trong khu vực dự án. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian thi công. 

o Hiệu quả áp dụng: Nếu nghiêm túc thực hiện các biện pháp nêu trên sẽ hạn chế 
được các rủi ro đến mức thấp nhất. 
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4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành dự án bao gồm các tác 

động trong quá trình vận hành thử nghiệm và các tác động khi đi vào vận hành chính thức 

(vận hành thương mại). Dự án dự kiến vận hành thử nghiệm trong 3 tháng, các thiết bị 

hoạt động 100% công suất so với giai đoạn vận hành thương mại.  

Các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành của dự án được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 30. Nguồn gây tác động tới môi trường khi dự án đi vào hoạt động 

TT Nguồn gây tác động 
Đối tượng chịu 

tác động 
Quy mô không gian 

tác động 

I Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1 
Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: khu vệ sinh, 
bếp ăn. 

- Môi trường nước 

- Môi trường đất 

- Công nhân  

- Bên trong dự án 

- Trạm xử lý nước 
thải của KCN Đồng 
Văn IV 

2 

Khí thải 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao 
thông. 

- Khí thải từ quá trình lắp ráp bản mạch 
(in kem thiếc, lò nung, lò hàn sóng). 

- Khí thải từ quá trình làm sạch bản 
mạch. 

- Khí thải từ công đoạn sơn UV bảo vệ 
bản mạch. 

- Bụi từ công đoạn cắt tấm bản mạch 
PCB. 

- Khí thải từ công đoạn hàn sửa chữa 
bản mạch lỗi. 

- Môi trường 
không khí 

- Công nhân  

- Dân cư 

- Bên trong dự án 

- KCN Đồng Văn IV 

- Các khu dân cư 
xung quanh  

3 

Chất thải rắn: 

- Chất thải sinh hoạt. 

- CTR sản xuất: Bìa carton, gỗ thải, 
gang tay, khẩu trang, linh kiện lỗi,… 

- Bùn thải (bể tự hoại, hố ga thu nước 
mưa, nước thải) 

- Môi trường nước 

- Môi trường 
không khí 

- Môi trường đất 

- Công nhân  

- Bên trong dự án 

- KCN Đồng Văn IV 
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4 

Chất thải nguy hại: Dầu thải, giẻ lau 
dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, 
bản mạch thải, pin thải, than hoạt tính 
xử lý khí thải đã qua sử dụng,… 

- Môi trường nước 

- Môi trường 
không khí 

- Môi trường đất 

- Công nhân  

- Bên trong dự án 

- KCN Đồng Văn IV 

 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 Nước mưa chảy tràn 
- Môi trường nước 

- Môi trường đất 

- Bên trong dự án 

- Hệ thống thoát nước 
mưa của KCN 

2 Tiếng ồn, độ rung 
- Công nhân  

- Dân cư 

- Bên trong dự án 

- KCN Đồng Văn IV 

3 Ô nhiễm nhiệt - Công nhân  - Bên trong dự án 

4 Tập trung đông công nhân 
- Công nhân  

- Dân cư 

- Chủ yếu bên ngoài 
dự án 

5 Hoạt động giao thông  

- Hoạt động giao 
thông.  

- Dân cư 

- Chủ yếu bên ngoài 
dự án 

6 Hoạt động kinh tế -  xã hội  - Dân cư 
- Chủ yếu bên ngoài 
dự án 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

4.2.1.1. Đánh giá tác động của nước thải 

a)  Nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán tại chương 1 của báo cáo, lượng nước cấp sinh hoạt của dự án là 

75 lít/người/ngày, với định mức phát thải bằng 100% lượng nước cấp thì tổng 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh như sau: 

315 người x 75 lít/người/ngày x 100% /1000 = 23,6 m3/ngày 

 Dựa vào hệ số tải lượng các chất bẩn trong nước thải sinh hoạt được trích dẫn 

tại tài liệu Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution: A guide to rapid 

sources inventory techniques and their use informulating environment strategies, 

(WHO, Geneva, 1993), nồng độ ô nhiễm tối đa trong nước thải sinh hoạt giai đoạn vận 

hành của dự án được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 31. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm (*) 
(g/người/ngày) 

Tải lượng 
(kg/ngày) 

Nồng độ 
(mg/l) 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 45÷54 14,2 ÷ 17,0 601 ÷ 720 50 

2 TSS 70÷145 22,0 ÷ 45,7 932 ÷ 1.936 100 

3 NO3
- 6÷12 1,9 ÷ 3,8 80 ÷ 160 - 

4 PO4
3- 0,6÷4,5 0,2 ÷ 1,4 8 ÷ 60 - 

5 NH4
+ 3,6÷7,2 1,1 ÷ 2,2 48 ÷ 96 10 

6 Coliform 106 – 109 106 – 109 106 – 109 5.000 

Ghi chú:  

-  Hệ số ô nhiễm tính theo tài liệu nêu trên. 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

 Thành phần nước thải sinh hoạt có chứa các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp 

chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N,P), và các 

vi sinh vật.  

Quy mô không gian tác động: Chủ yếu bên ngoài dự án như KCN Đồng Văn IV 

và các khu vực dân cư xung quanh. 

Đối tượng chịu tác động: Hệ thống xử lý nước thải của KCN Đồng Văn IV và 

Kênh 32 dẫn nước ra Sông Nhuệ. Ngoài ra còn tác động đến nước ngầm, chất lượng 

đất các khu vực mà nước thải chảy qua. 

Mức độ tác động 

Trong nước thải sinh hoạt của Dự án có chứa rất nhiều hóa chất độc hại như xà 

bông, nước giặt, thuốc tẩy trắng,... Những chất thải này khi xuống nguồn nước mà 

không thông qua xử lý thì sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, còn kèm theo đó là những mầm 

bệnh mà vô tình chúng ta mắc phải như tiêu chảy, đau bụng, uốn ván, hay thậm chí 

nguy hiểm hơn là các bệnh về đường ruột, hay ung thư…  

 Do đó, cần có biện pháp thu gom, xử lý nguồn nước thải này trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. 

4.2.1.2. Đánh giá tác động do bụi, khí thải 

a) Khí thải từ các phương tiện giao thông 

Khí thải từ các phương tiện giao thông phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là 

dòng khí thải tạo ra do chuyển động của các phương tiện giao thông của cán bộ, công 
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nhân viên Công ty và hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, xuất hàng, vận chuyển chất 

thải của dự án. 

Theo kinh nghiệm của chủ dự án, có thể dự báo dòng phương tiện vận 

chuyển ra vào dự án trong giai đoạn vận hành như sau: 

Bảng 32. Phương tiện vận chuyển trong giai đoạn vận hành dự án 

STT Hoạt động Khối lượng 
Phương tiện sử 

dụng 
Số lượng tối đa 

(xe/ngày) 

1 
Vận chuyển nguyên vật 
liệu, hóa chất  

2.553 Tấn/năm Ô tô tải 10T 1 

2 
Vận chuyển sản phẩm của 
dự án 

2.528 Tấn/năm Ô tô tải 10T 1 

3 Vận chuyển chất thải 120 Tấn/năm Ô tô tải 1,5 - 3T 1 

4 
Phương tiện đi lại của cán 
bộ, công nhân viên 

 Ô tô 4 - 16 chỗ 5 

 
Xe máy 125 -

150cc 
250 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

(*) Theo tính toán, cứ 25 xe máy thì sẽ sử dụng xăng tương đương 1 xe ô tô loại ≤ 16T.   

=> Tổng lượt xe ô tô loại ≤ 16T ra vào nhà máy trong giai đoạn vận hành của dự án là 

18 xe/ngày.   

Quãng đường di chuyển của các phương tiện giao thông được tính từ Quốc lộ 

38 vào Nhà máy trung bình khoảng 1km/lượt đi về. Như vậy, tổng quãng đường di 

chuyển của các phương tiện là: 

18 xe/ngày x 1km/lượt đi về = 18 km/ngày. 

Giả sử, tốc độ di chuyển của các phương tiện có thể lấy gần đúng với tốc độ 

hoạt động của hiện trạng tuyến đường trong khu vực. Thời gian di chuyển của các 

phương tiện trung bình khoảng là 2 giờ/ngày (Thời gian đi chuyển: buổi sáng từ 7h-

8h; buổi chiều từ 17h-18h). 

Tải lượng ô nhiễm 

Áp dụng hệ số ô nhiễm đối với phương tiện giao thông sử dụng dầu Diesel 

được trích dẫn tại tài liệu Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution: A 

guide to rapid sources inventory techniques and their use informulating environment 

strategies, (WHO, Geneva, 1993) để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh 

trong quá trình vận chuyển. Tải lượng ô nhiễm bụi và các khí thải được tổng hợp như 

bảng dưới đây: 
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Bảng 33. Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của các phương tiện giao thông 

STT 
Thông số 
ô nhiễm 

Đối với xe ô tô ≤  16 Tấn 
Tải lượng 
(mg/m.s) Hệ số ô nhiễm 

(*) (g/km) 
Quãng đường 

di chuyển 
Thời gian 
hoạt động 

1 Bụi 0,9 

18 km/ngày 2 giờ/ngày 

0,00225 

2 SO2 4,15S 0,010375 

3 NOx 14,4 0,036 

4 CO 2,9 0,00725 

5 VOC 0,8 0,002 

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993). 

Ghi chú: 

- (*): Hệ số ô nhiễm tính theo  tài liệu của WHO, 1993 (trang 3-53), lựa chọn hệ số đối với 

phương tiện di chuyển ở đường ngoại thành (Suburban); 

- S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel, tỷ lệ lớn nhất theo thực tế là 0,05%. 

Áp dụng công thức tính toán tương tự giai đoạn vận chuyển, lắp đặt máy móc, 

thiết bị thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm của dự án như sau: 

Bảng 34. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải trong giai đoạn vận hành dự án 

X(m) 
C(x,z) (μg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO VOCs 

5 1,416978 6,533843 22,67165 4,565818 1,259536 

10 1,088615 5,019726 17,41784 3,50776 0,967658 

20 0,721377 3,32635 11,54203 2,324437 0,641224 

30 0,549956 2,535909 8,7993 1,772081 0,48885 

40 0,450506 2,077334 7,2081 1,451631 0,40045 

50 0,384948 1,775038 6,159168 1,240388 0,342176 

100 0,234263 1,080214 3,748212 0,754848 0,208234 

200 0,064418 0,297036 1,03068 0,207568 0,05726 

300 0,047957 0,221133 0,767304 0,154527 0,042628 

400 0,038887 0,179311 0,622188 0,125302 0,034566 

500 0,033048 0,152388 0,528768 0,106488 0,029376 

QCVN 05:2013/BTNMT 
(trung bình 1 giờ) 

300 350 200 30.000 - 
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Quy mô không gian tác động: Chủ yếu bên trong khu vực dự án và KCN Đồng 

Văn IV. 

Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án và các Nhà máy lân cận trong 

KCN Đồng Văn IV. 

Mức độ tác động 

Mức độ tác động do bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển trong giai đoạn vận hành của dự án là không đáng kể do những nguyên nhân sau: 

- Lượng xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm, chất thải hoạt động là không 

nhiều, không liên tục, tải trọng hàng hoá không lớn.  

- Nguyên vật liệu sản xuất và hàng hoá không gây bụi, không cồng kềnh, dễ 

dàng xếp gọn trên xe. 

- Các loại phương tiện vận chuyển mà dự án sử dụng đều là loại xe đời mới 

và sử dụng nhiên liệu sạch nên phát sinh khí thải không nhiều. 

- Đường giao thông nội bộ khu vực dự án và các tuyến đường di chuyển đã được 

bê tông hoá hoặc trải nhựa hoàn toàn và vệ sinh sạch sẽ, phun nước làm ẩm 

hàng ngày. Nên lượng bụi phát tán theo dòng phương tiện di chuyển là không 

đáng kể. 

b) Khí thải từ quá trình lắp ráp bản mạch (in kem thiếc, lò nung, lò hàn sóng) 

 Tải lượng ô nhiễm 

Quá trình lắp ráp bản mạch của dự án có sử dụng kem thiếc (thành phần Sn 
96,5%; Ag 3%; Cu 0,5%), sau đó đưa qua các lò nung, lò hàn sóng ở nhiệt độ cao 

250oC - 260oC. Quá trình này sẽ làm phát sinh khí thải chứa hơi kim loại.  

 Theo số liệu thống kê của nhà máy Alpha tại Đài Loan thì lượng khí thải phát 

sinh từ dây chuyền lắp ráp bản mạch khoảng 1% lượng hóa chất sử dụng. 

Với nhu cầu sử dụng kem thiếc của dự án là 5.700 Kg/năm, thì tải lượng khí 

thải phát sinh như sau: 

QSn = 5.700 kg/năm x 1%  x 96,5% / 300 ngày = 0,18 kg/ngày 

QAg = 5.700 kg/năm x 1%  x 3% / 300 ngày = 0,0057 kg/ngày 

QCu = 5.700 kg/năm x 1%  x 0,5% / 300 ngày = 0,00095 kg/ngày 

Diện tích khu vực lắp ráp bản mạch là 990 m2. Để tính toán nồng độ khí thải phát 

thải lớn nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân, giả thiết chiều cao hô 

hấp tối đa là 3m. Tính toán nồng độ khí thải phát sinh như sau: 
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CSn = (0,18 kg/ngày) x 106 / (990m2 x 3m) = 60,61 mg/m3 

CAg = (0,0057 kg/ngày) x 106 / (990m2 x 3m) = 1,92 mg/m3 

CCu = (0,00095 kg/ngày) x 106 / (990m2 x 3m) = 0,32 mg/m3 

So sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam như bảng sau: 

Bảng 35. Nồng độ khí thải phát sinh từ dây chuyền lắp ráp bản mạch 

TT Thông số 
Nồng độ 
(mg/m3) 

QCVN  
19:2009/BTNMT 

QĐ 
3733/2002/BYT 

QCVN 
03:2019/BYT 

1 Cu 0,32 20 0,5 0,5 

2 Sn 60,61 - 0,5 - 

3 Ag 1,92 - 0,01 - 

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. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QĐ 3733/2002/BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT của Bộ y tế. 

- (-):  Không quy định. 

Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án, KCN Đồng Văn IV và các khu 

dân cư xung quanh. 

Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, công nhân làm việc tại dự án, 

công nhân làm việc tại các nhà máy trong KCN Đồng Văn IV và người dân xung 

quanh KCN. 

Mức độ tác động:  

Theo kết quả tính toán cho thấy, nồng độ hơi kim loại phát sinh từ quá trình lắp 

ráp bản mạch của dự án vượt giới hạn cho phép của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành. Nếu không được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. 

Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom, xử lý nguồn khí thải này. 

c) Khí thải phát sinh từ quá trình làm sạch bản mạch 

Trong quá trình làm sạch bản mạch của dự án có sử dụng cồn công nghiệp 

Ethanol với khối lượng sử dụng 1.500 kg/năm. Giả thiết lượng dung môi này bay hơi 

100% thì tải lượng dung môi phát sinh tại dự án như sau: 

Q = 1.500 kg/năm x 100%  / 300 ngày = 5 kg/ngày 
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Diện tích khu vực làm sạch bản mạch là 170 m2. Để tính toán nồng độ khí thải 

phát thải lớn nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân, giả thiết chiều 

cao hô hấp tối đa là 3m. Tính toán nồng độ khí thải phát sinh như sau: 

CSn = (5 kg/ngày) x 106 / (170m2 x 3m) = 9.803,9 mg/m3 

So sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam như bảng sau: 

Bảng 36. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình làm sạch bản mạch 

TT Thông số Nồng độ (mg/m3) QCVN 03:2019/BYT 

1 Ethanol 9.803,9 1.000 

Ghi chú:  

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án, KCN Đồng Văn IV và các khu 

dân cư xung quanh. 

Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, công nhân làm việc tại dự án, 

công nhân làm việc tại các nhà máy trong KCN Đồng Văn IV và người dân xung 

quanh KCN. 

Mức độ tác động:  

Theo kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình làm 

sạch bản mạch của dự án vượt giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT nhiều lần. 

Nếu không được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Do đó, 

chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom, xử lý nguồn khí thải này. 

d) Khí thải từ quá trình sơn UV bảo vệ bản mạch 

Tải lượng ô nhiễm 

Quá trình sơn UV bảo vệ bản mạch của dự án sử dụng dung môi pha sơn 

isopropanol với khối lượng sử dụng 500 kg/năm. Giả thiết lượng dung môi này bay 

hơi 100% thì tải lượng dung môi phát sinh tại dự án như sau: 

Q = 500 kg/năm x 100%  / 300 ngày = 1,67 kg/ngày 

Diện tích khu vực sơn UV là 108 m2. Để tính toán nồng độ khí thải phát thải lớn 

nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân, giả thiết chiều cao hô hấp tối 

đa là 3m. Tính toán nồng độ khí thải phát sinh như sau: 

C = (1,67 kg/ngày) x 106 / (108m2 x 3m) = 5.154,32 mg/m3 

So sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam như bảng sau: 
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Bảng 37. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình sơn bảo vệ bản mạch 

TT Thông số Nồng độ (mg/m3) 
QCVN   

20:2009/BTNMT 
QĐ 

3733/2002/BYT 

1 Propanol 5.154,32 980 350 

Ghi chú:  

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. 

- QĐ 3733/2002/BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT của Bộ y tế. 

Dựa vào bảng trên cho thấy: nồng độ hơi VOC phát sinh từ quá trình sơn UV 

bảo vệ bản mạch của dự án vượt quá giới hạn cho phép của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành nhiều lần, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động.  

Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án, KCN Đồng Văn IV và các khu 

dân cư xung quanh. 

Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, công nhân làm việc tại dự án, 

công nhân làm việc tại các nhà máy trong KCN Đồng Văn IV và người dân xung 

quanh KCN. 

Mức độ tác động 

Đặc trưng chung của dung môi hữu cơ là tính dễ bay hơi, nên có nhiều khả năng 

gây tác động có hại đến con người qua đường hô hấp.  

Các mối nguy hiểm đối với sức khoẻ nói chung liên quan đến dung môi bao 

gồm nhiễm độc hệ thần kinh, tổn hại khả năng sinh sản, tổn hại gan và thận, suy hô 

hấp, ung thư và viêm da. 

Do đó bắt buộc phải có các giải pháp giảm thiểu, thu gom và xử lý lượng khí 

thải này đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. 

e) Khí thải từ quá trình hàn sửa chữa bản mạch lỗi 

Tải lượng ô nhiễm 

Quá trình hàn sửa chữa bản mạch lỗi sử dụng các dây thiếc và chất trợ hàn sẽ làm 

phát sinh một lượng khói hàn nhất định. Theo số liệu thống kê của Nhà máy Alpha tại 

Đài Loan thì lượng khói hàn phát sinh chiếm khoảng 1% khối lượng hóa chất sử dụng.  

Với lượng dây thiếc và chất trợ hàn sử dụng tại dự án là 3.600 kg/năm thì 

lượng khói hàn phát sinh sẽ là: 

Q khói hàn = 3.600 kg/năm x 1% / 300 ngày = 0,12 kg/ngày 
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Diện tích khu vực sửa chữa bản mạch là 170 m2. Để tính toán nồng độ khói hàn 

phát thải lớn nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân, giả thiết chiều 

cao hô hấp tối đa là 3m. Tính toán nồng độ khói hàn phát sinh như sau: 

C = (0,12 kg/ngày) x 106 / (170 m2 x 3m) = 235,29 mg/m3 

So sánh với Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế tính trung bình 8 giờ là 5 mg/m3 thì nồng độ khói hàn 

phát sinh vượt quá giới hạn cho phép, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động.  

Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án, KCN Đồng Văn IV và các khu 

dân cư xung quanh. 

Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, công nhân làm việc tại dự án, 

công nhân làm việc tại các nhà máy trong KCN Đồng Văn IV và người dân xung 

quanh KCN. 

Mức độ tác động 

Khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của các chất hàn 

khi nóng chảy. Khi nguội đi những hơi này sẽ ngưng tụ và phản ứng với oxy trong khí 

quyển hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. 

Phân tử khói hàn trong khoảng dưới 0,01 đến trên 1 micron tại nguồn và 1- 2 

micron ở vùng thở của công nhân. Kích thước các phân tử này có ảnh hưởng đến hệ hô 

hấp. Phân tử lớn hơn 5 micron sẽ được ngưng tụ trên đường hô hấp, những phân tử từ 

0,1- 5 micron sẽ đi vào phổi và ngưng tụ ở đó và theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh 

hưởng tới dòng máu.  

Các bệnh mang lại khi công nhân tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm phế quản, 

viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da… 

Khói hàn khi xâm nhập vào hệ thống đường hô hấp có thể gây ra hiện tượng 

cúm kim loại gây sốt, đau đầu hoặc hen suyễn. Da bị tiếp xúc nhiều với khói, bụi khi 

hàn có thể xuất hiện hiện tượng dị ứng, viêm da. 

Do đó, để đảm bảo sức khỏe của người lao động làm việc lâu dài tại dự án, 

Công ty sẽ có biện pháp thu gom và xử lý khói hàn phát sinh.  

f) Bụi từ công đoạn cắt tấm bản mạch 

Tải lượng ô nhiễm 

Quá trình cắt tấm bản mạch sẽ làm phát sinh bụi. Theo số liệu thống kê của nhà 

máy Alpha tại Đài Loan thì lượng bụi phát sinh từ công đoạn cắt tấm bản mạch 
khoảng 0,1 kg/tấn khối lượng bản mạch sử dụng. 
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Với tổng khối lượng bản mạch sử dụng là 41.250 kg/năm, tương đương 41,25 

tấn/năm thì lượng bụi phát sinh là: 

41,25 tấn/năm x 0,1 kg/tấn / 300 ngày = 0,014 kg/ngày 

Diện tích khu vực cắt tấm bản mạch là 30 m2. Để tính toán nồng độ bụi phát thải 

lớn nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân, giả thiết chiều cao hô hấp 

tối đa là 3m. Tính toán nồng độ bụi phát sinh như sau: 

C = (0,014 kg/ngày) x 106 / (30 m2 x 3m) = 155,56 mg/m3 

Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án, KCN Đồng Văn IV và các khu 

dân cư xung quanh. 

Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, công nhân làm việc tại dự án, 

công nhân làm việc tại các nhà máy trong KCN Đồng Văn IV và người dân xung 

quanh KCN. 

Mức độ tác động: 

Theo tính toán ở trên, so sánh với QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc, áp dụng đối với 

bụi không chứa silic – bụi hô hấp là 8 mg/m3 thì nồng độ bụi nhựa phát sinh vượt giới 

hạn cho phép nhiều lần, ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Do đó, chủ dự án 

sẽ lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn này.  

4.2.1.3. Đánh giá tác động do chất thải rắn  

a) Chất thải sinh hoạt  

 Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, tổng số lượng cán bộ, công nhân viên của 

dự án là 315 người. Định mức phát sinh chất thải sinh hoạt là 0,9 kg/người/ngày. Tổng 

khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án như sau: 

 315 người x 0,9 kg/người/ngày = 283,5 kg/ngày.  

 Ngoài ra, định kì chủ dự án còn tiến hành hút bùn từ các bể tự hoại, nạo vét hố 

ga thu nước mưa, nước thải. Dự kiến, tổng khối lượng bùn thải phát sinh của dự án 

khoảng 2 m3/năm.  

- Quy mô không gian tác động: Bên trong khu vực dự án. 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí và công nhân. 

- Mức độ tác động: Nhỏ có thể giảm thiểu bằng biện pháp quản lý.  

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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 Theo kinh nghiệm của chủ dự án, có thể dự báo khối lượng chất thải rắn thông 

thường phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án như sau: 

Bảng 38. Danh mục khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Đơn vị 
Khối lượng chất 

thải 
Ghi chú 

1 Linh kiện lỗi hỏng Kg/năm 25.000 
Trả lại nhà cung 

cấp 

2 Bìa carton Kg/năm 500 
Thuê đơn vị thu 

gom, vận chuyển, 
xử lý 

3 Palet gỗ Kg/năm 1.000 

4 Nilon, xốp, mút Kg/năm 100 

Tổng Kg/năm 26.600  

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

- Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất. 

- Mức độ tác động: Nhỏ do đây chủ yếu là những phế liệu dễ dàng thu gom, xử lý và 

có khả năng tái chế nên ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể. 

4.2.1.4. Đánh giá tác động của chất thải nguy hại 

 Theo kinh nghiệm của chủ dự án, có thể dự báo khối lượng chất thải nguy hại 

phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án như sau: 

Bảng 39. Danh mục khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

STT Tên chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng 
Mã 

CTNH 

1 
Các thiết bị, bộ phận, linh 
kiện điện tử thải: rìa bản 
mạch, bản mạch,… 

Rắn Kg/năm 400 19 02 06 

2 Pin, ắc quy chì thải Rắn Kg/năm 20 19 06 01 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn Kg/năm 10 16 01 06 

4 
Găng tay, giẻ lau dính thành 
phần nguy hại 

Rắn Kg/năm 20 18 02 01 

5 Dầu thải các loại Lỏng Kg/năm 100 19 12 02 

6 Bao bì cứng bằng kim loại  Rắn Kg/năm 100 18 01 02 

7 Bao bì cứng bằng nhựa Rắn Kg/năm 50 18 01 03 
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8 Bao bì mềm thải Rắn Kg/năm 20 18 01 01 

9 Hộp mực in, mực in thải Rắn Kg/năm 10 08 02 04 

10 
Chất thải y tế lây nhiễm 
bông băng, kim tiêm 

Rắn Kg/năm 2 13 01 01 

11 
Than hoạt tính đã qua sử 
dụng 

Rắn Kg/năm 6.000 12 01 04 

Tổng Kg/năm 6.732  

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

- Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án và KCN. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất và sức khỏe cộng đồng. 

- Mức độ tác động: Các loại chất thải nguy hại của Dự án nếu không được quản lý chặt 

chẽ, khi rò rỉ và phát tán ra ngoài môi trường có khả năng ảnh hưởng lớn và lâu dài tới 

môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, không khí và sức khỏe công nhân làm việc tại 

Nhà máy và các khu dân cư xung quanh. 

Mức độ tác động của CTNH đối với con người và môi trường có thể đánh giá 

qua đặc tính của các nguồn thải như sau: 

Bảng 40. Mức độ tác động của CTNH đến con người và môi trường 

STT Đặc tính nguy hại 
Nguy hại đối với người 

tiếp xúc 
Nguy hại đối với môi trường 

1 Chất dễ cháy nổ 
Gây tổn thương da, gây 
bỏng và có thể gây tử 
vong. 

Phá hủy vật liệu, công trình. Từ 
quá trình cháy nổ, các chất dễ 
cháy nổ hoặc sản phẩm của 
chúng phát tán ra ngoài môi 
trường gây ô nhiễm đất, nước, 
không khí. 

2 
Khí độc, khí dễ 
cháy 

Gây độc, gây bỏng. 
Ảnh hưởng đến môi trường 
không khí. 

3 Chất lỏng dễ cháy Gây bỏng. 
Gây ô nhiễm không khí và nước 
nghiêm trọng 

4 Chất rắn dễ cháy Gây bỏng. 
Hình thành các sản phẩm cháy 
độc hại, gây ô nhiễm không khí, 
đất, nước. 

5 Tác nhân oxy hóa 

Cháy nổ gây bỏng, ăn 
mòn da, tổn thương mắt, 
tổn thương phổi và các cơ 
quan nội tạng. 

Gây ô nhiễm không khí và nhiễm 
độc nước. 

6 Chất độc 
Gây ảnh hưởng cấp tính 
và mãn tính đến sức khỏe. 

Gây ô nhiễm đất, nước nghiêm 
trọng. 
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7 Chất lây nhiễm Lây bệnh. 
Nguy cơ lan truyền bệnh tật 
trong cộng đồng dân cư. 

8 Chất ăn mòn 
Ăn mòn, cháy da, ảnh 
hưởng đến phổi và mắt. 

Ô nhiễm môi trường không khí, 
nước và gây hư hại vật liệu. 

Do đó, chủ dự án sẽ tuân thủ công tác phân loại, thu gom, lưu chứa và xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ CTNH phát sinh của dự án sẽ thuê đơn vị 

có đủ năng lực đến thu gom và và đem đi xử lý đúng theo quy định.  

4.2.1.5. Đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải 

a) Nước mưa chảy tràn  

 Hầu hết toàn bộ diện tích bề mặt dự án đều được xây dựng các công trình kiên 

cố hoặc làm đường giao thông đổ bê tông nhựa. Do đó, toàn bộ nước mưa chảy tràn ít 

có khả năng thấm xuống đất. Nếu không được thu gom hợp lý sẽ có thể gây ngập úng 

cục bộ cho toàn bộ dự án. 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn của dự án được xác định theo công thức 

thực nghiệm sau: 

Q = 0,278 x 10-7 x  x F x h (m3/s)  

Trong đó: 

0,278 x 10-7 - hệ số quy đổi đơn vị. 

: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc () 

h- Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 486,2 mm/h – 

theo Niêm giám thống kê tỉnh Hà Nam năm 2019). 

F- diện tích khu vực dự án (8.820m2).  

(Nguồn: PGS.TS. Trần Đức Hạ - Giáo trình Quản lý môi trường nước, NXB Khoa học 

và kĩ thuật, Hà Nội, 2002) 

 Căn cứ vào đặc điểm bề mặt của khu vực chọn hệ số dòng chảy  = 0,8. Thay 

các giá trị vào công thức tính được tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực 

này như sau: 

Q = 0,278 x 10-3 x 0,8 x 8.820 x 486,2 / 3600 = 0,26 m3/s 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án là: Q = 0,26 m3/s = 

936 m3/giờ. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) thì tải lượng các 

chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án tương ứng như bảng sau: 
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Bảng 41. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số 
Nồng độ (mg/l) Lượng nước mưa 

chảy tràn (m3/giờ) 

Tải lượng (kg/giờ) 

Min Max Min Max 

1 N 0,5 1,5 

1.413 

0,706 2,119 

2 P 0,004 0,03 0,006 0,042 

3 COD 10 20 14,13 28,26 

4 TSS 10 20 14,13 28,26 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Quy mô không gian tác động: Bên trong dự án và các khu vực xung quanh. 

Đối tượng bị tác động: Hệ thống thoát nước mưa của KCN Đồng Văn IV và 

Sông Nhuệ. 

Mức độ tác động 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực dự án sẽ cuốn theo  

đất cát, rác, lá cây và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt nền bê tông rồi dẫn vào nguồn 

nước. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực 

đến chất lượng nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh của Sông Nhuệ - nguồn 

tiếp nhận nước mưa của dự án. Ngoài ra còn gây tắc nghẽn dòng chảy, gây hiện tượng 

bồi lắng. 

Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom, lắng cặn, rác trong nước mưa của nhà 

máy trước khi xả ra hệ thống thu gom và thoát nước mưa chung của KCN Đồng Văn IV. 

b) Tiếng ồn, độ rung 

 Trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án, tiếng ồn phát sinh từ các nguồn 

như sau: 

 Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông 

Các phương tiện giao thông ra vào dự án bao gồm:  xe vận chuyển nguyên liệu, 

sản phẩm, chất thải; xe đưa đón CBCNV; xe tự túc của cán bộ công nhân viên, xe của 

khách hàng đến làm việc. 

Mức ồn tối đa cho phép của một số phương tiện giao thông theo TCVN 5948 – 

1999 như sau: 

 

Bảng 42. Mức ồn tối đa cho phép của một số phương tiện giao thông 
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STT Loại xe Mức ồn tối đa cho phép (dBA) 

1  Xe máy đến 175 cm3 77 

2  Xe máy trên 175 cm3 80 

3  Xe ô tô con, xe taxi, xe khách đến 9 chỗ 77 

4  Xe khách trên 9 chỗ 80 

Nguồn: Theo TCVN 5948-1999. 

- Quy mô không gian tác động: Khu vực Nhà máy và dọc tuyến đường di chuyển của 

phương tiện. 

- Đối tượng bị tác động: Công nhân dự án và người dân sinh sống dọc tuyến đường di 

chuyển. 

- Mức độ tác động: Tiếng động cơ khi chạy của các phương tiện nói trên sẽ phát sinh 

tiếng ồn đáng kể. Tiếp xúc với tiếng ồn cao, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thính giác 

của con người, thậm chí có thể gây rối loạn chức năng thần kinh, đau đầu chóng mặt. 

Tiếng ồn do xe cộ gây ra thường gây cho con người sự bực dọc, khó chịu đặc biệt là 

tiếng còi xe. 

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tiếng ồn của các phương tiện giao thông ra vào 

Nhà máy là rất ít và chỉ mang tính chất cục bộ do: 

+ Lượng xe ra vào khu vực Nhà máy phân tán, không tập trung vào cùng lúc. 

+ Xung quanh Nhà máy đều trồng cây xanh cách ly, có vai trò quan trọng trong 
việc giảm thiểu tác động của tiếng ồn. 

+ Nhà máy nằm cách biệt với khu dân cư xung quanh. 

 Tiếng ồn từ thiết bị sản xuất, phụ trợ 

 Hầu hết hoạt động của các thiết bị sản xuất, phụ trợ và xử lý chất thải của dự 

án sẽ đều gây ra tiếng ồn ở nhiều dải âm khác nhau. Ngoài ra, còn có rung động do 

sự va đập của các bộ phận cơ học của máy, truyền xuống sàn và lan truyền trong 

kết cấu.  

 Theo kinh nghiệm của chủ dự án, mức độ ồn gây ra bởi các thiết bị sản xuất, 

xử lý chất thải trong giai đoạn vận hành của dự án nằm trong khoảng 65-82 dBA. 

- Quy mô không gian tác động: Khu vực dự án.  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án.  

- Mức độ tác động: Đối với tiếng ồn từ hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất, mức 

ồn có sự cộng hưởng và xảy ra liên tục. Tuy nhiên, các thiết bị sản xuất của dự án đều 
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là những thiết bị hiện đại, được lắp đặt tích hợp bộ phận giảm âm nên tiếng ồn phát 

sinh từ hoạt động này chủ yếu chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại dự 

án. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt động của dự án đến khu vực xung quanh 

là không đáng kể. 

Mức ồn cao hơn Quy chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người 

lao động như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn làm giảm 

năng suất lao động, sức khoẻ của người lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ 

lớn trong thời gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến 

người lao động làm việc trong nhà máy. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân, chủ dự án sẽ có biện pháp kiểm soát, giảm thiểu tiếng ồn ngay từ khi lắp đặt máy 

móc thiết bị.   

c) Ô nhiễm nhiệt 

Trong giai đoạn vận hành dự án, nhiệt phát sinh chủ yếu từ cục nóng điều hòa 

nhiệt độ, máy nén khí,.... Ngoài ra, hoạt động của nhiều máy móc, thiết bị cùng lúc 

cũng làm gia tăng nhiệt độ trong các khu vực làm việc. 

- Quy mô không gian tác động: Chủ yếu bên trong dự án.  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án.  

- Mức độ tác động: Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý con người như 

mất nhiều mồ hôi, mất một lượng muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe…Nhiệt độ 

cao cũng làm cơ tim phải làm việc nhiều hơn, chức năng thận, chức năng của hệ thần 

kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra, làm việc trong môi trường nóng bức tỷ lệ mắc các bệnh thường cao 

hơn so với làm việc trong môi trường bình thường. Ví dụ như bệnh tiêu hóa chiếm 

tới 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6 %,…. Do đó, Chủ dự án sẽ có 

biện pháp giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt. 

d) Tác động tới an ninh trật tự khu vực do tập trung đông công nhân 

 Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì tổng số lượng cán bộ công nhân viên của 

Nhà máy là khoảng 315 người. 

 Việc tập trung công nhân từ nhiều địa phương khác nhau và các chuyên gia nước 

ngoài đến dự án làm việc, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ,....trong thời gian dài sẽ kéo 

theo một số tác động tiềm ẩn: 
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- Làm tăng mật độ dân số các xã quanh vùng dự án, gây sức ép đến không gian 

sống, tài nguyên, đời sống kinh tế, môi trường khu vực Nhà máy. 

- Gây ra các vấn đề về mặt xã hội, an ninh trật tự như: 

+ Mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương do khác biệt về văn hóa, 

tập quán, cũng như nhận thức, cư xử trong xã hội,.. 

+ Gia tăng các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, trộm cướp, mại dâm,.. Gia 

tăng khả năng lây lan dịch bệnh, HIV/AIDS,.. 

+ Ảnh hưởng tới công tác quản lý nhân khẩu, quản lý xã hội, công tác an ninh trật 

tự của địa phương. 

+ Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người công nhân. 

+ Người công nhân phải sống trong điều kiện có nhiều hạn chế như nhà trọ tạm 

chật chội, không đảm bảo vệ sinh, an toàn, không có nơi vui chơi, giải trí,... 

+ Người công nhân làm ca kíp, do vậy thời gian để họ tham gia các hoạt động văn 

hóa, vui chơi giải trí là rất ít, đời sống tinh thần bị hạn chế... 

 Ngoài những tác động tiêu cực, sự tập trung công nhân trong thời gian dài cũng 

mang lại những lợi ích nhất định cho các hộ dân xung quanh khu vực dự án, chủ yếu là 

các hộ kinh doanh nhà trọ, nước giải khát, lương thực thực phẩm, ... 

- Quy mô không gian tác động: Chủ yếu tại huyện Kim Bảng.  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án và người dân địa phương. 

e) Tác động đến giao thông trong khu vực 

Trong quá trình vận hành sản xuất của Nhà máy diễn ra các hoạt động giao thông 

như sau: 

- Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu và xuất hàng hoá. 

- Các phương tiện cá nhân của cán bộ công nhân viên như ô tô, xe máy, xe đạp. 

- Hoạt động vận chuyển rác thải, chất thải của các nhà thầu. 

- Hoạt động cung ứng suất ăn công nghiệp,... 

Hoạt động của các phương tiện ra vào Nhà máy sẽ làm gia tăng mật độ tham gia 

giao thông trong khu vực, đặc biệt vào giờ cao điểm (giờ đi làm: 7-8h sáng và giờ tan 

làm: 5-6h chiều). 

Tuy nhiên, các hoạt động này chủ yếu diễn ra trong khu vực Nhà máy (cổng 

nhà máy, kho tập kết nguyên vật liệu, kho chứa hàng hoá, nhà để xe, kho chất thải) và 

không thường xuyên. Vì vậy, tác động của các hoạt động này đến vấn đề giao thông ở 

địa phương là không đáng kể. 
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- Quy mô không gian tác động: Chủ yếu bên trong KCN Đồng Văn IV và Quốc lộ 38.  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án và người dân địa phương. 

f) Tác động của dự án đến kinh tế- xã hội 

 Tác động tích cực 

- Tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đồng 
thời thúc đẩy nhanh quá trình kêu gọi đầu tư vào KCN Đồng Văn IV. 

- Sử dụng hợp lý, làm gia tăng thêm giá trị tài nguyên đất đai, biến vùng đất nông 
nghiệp thành đất công nghiệp với hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần tăng 

trưởng giá trị sản xuất và kinh tế cho địa phương; 

- Đóng góp cho ngân sách Nhà nước Việt Nam thông qua các loại thuế; 

- Tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho khoảng 315 lao động. 

 Tác động tíêu cực 

Bên cạnh các tác động tích cực dự án sẽ tạo ra một số tác động tiêu cực như: 

- Làm gia tăng dân số cơ học trong khu vực, tăng áp lực về quản lý nhân khẩu 

cho cơ quan quản lý nhà nước địa phương. 

- Gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong hội nhập văn hóa do có nhiều công nhân từ các 

tỉnh khác đến làm việc tại dự án, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an trong khu vực. 

- Làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường dẫn đến tăng nguy cơ mất 

an toàn giao thông. 

Quy mô không gian tác động: Chủ yếu trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.  

Đối tượng bị tác động: Nền kinh tế và người dân địa phương. 

g) Đánh giá tác động tích lũy, tiềm ẩn của dự án với các dự án khác 

 Trong KCN Đồng Văn IV hiện nay có khoảng 37 doanh nghiệp đang hoạt 

động, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử như dự án. Ngoài ra có một 

số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công sản xuất sản phẩm nhựa, kim 

loại, thực phẩm,...  

 Như vậy, hoạt động của dự án sẽ kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn, rủi ro sự cố về 

môi trường do sự cộng hưởng từ nhiều nguồn phát thải của các doanh nghiệp trong KCN. 

 Theo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn thì tất cả các doanh nghiệp trong KCN 

Đồng Văn IV đều thực hiện công tác bảo vệ môi trường tương đối tốt. Các nguồn khí 

thải phát sinh đều được thu gom và xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép mới xả ra 

ngoài môi trường. 
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Nước thải phát sinh đều được các doanh nghiệp xử lý đạt Tiêu chuẩn xả thải 

của KCN Đồng Văn IV mới xả ra cống thoát nước chung của KCN và tiếp tục được xử 

lý tại trạm xử lý nước thải tập trung công suất 6.000 m3/ngđ, đảm bảo đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Do đó, các tác động cộng hưởng từ dự án và các nhà máy, cơ sở sản xuất lân 

cận ảnh hưởng không lớn đến khu vực dân cư và các công trình xung quanh khu vực 

dự án. 

4.2.1.6. Đánh giá chung các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành 

Tổng hợp đánh giá tác động tới môi trường trong giai đoạn vận hành dự án như sau. 

Bảng 43. Tổng hợp đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành 

STT Nguồn gây tác động 
Mức độ 

Tác động 
Tần suất 

Biện pháp giảm thiểu 

Có Không 

1 
Bụi, khí thải từ hoạt 

động của các phương 
tiện giao thông 

++ Không liên tục  x 

2 

Khí thải từ quá trình 
lắp ráp bản mạch (in 
kem thiếc, lò nung, lò 

hàn sóng) 

++++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

3 
Khí thải từ quá trình 
làm sạch bản mạch 

++++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

4 
Khí thải từ quá trình 
sơn UV bảo vệ bản 

mạch 
++++ 

Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

5 
Khí thải từ quá trình 
sửa chữa bản mạch 

+++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

6 
Bụi từ công đoạn cắt 

tấm bản mạch 
+++ 

Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

7 Nước thải sinh hoạt +++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

8 Nước mưa chảy tràn ++ Không liên tục x  

9 Chất thải sinh hoạt +++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  
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10 
Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 
+++ 

Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

11 Chất thải nguy hại ++++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

12 Tiếng ồn, độ rung ++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

13 Ô nhiễm nhiệt ++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
x  

14 
Tác động do tập trung 

đông công nhân 
++ 

Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
 x 

15 
Tác động đến hoạt 
động giao thông 

++ Không liên tục  x 

16 
Tác động tới môi 

trường kinh tế - xã hội 
++ 

Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
 x 

17 
Tác động tích lũy, 

tiềm ẩn của dự án với 
các dự án khác 

++ 
Liên tục trong suốt 
thời gian vận hành 

dự án 
 x 

Ghi chú: 

+ Mức độ tác động rất nhỏ 

++ Mức độ tác động nhỏ 

+++ Mức độ tác động trung bình 

++++ Mức độ tác động lớn 

+++++ Mức độ tác động rất lớn 

- Đối với yếu tố gây ra mức tác động rất nhỏ hoặc nhỏ thì có thể phòng ngừa bằng các 

biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ nguồn phát sinh. 

- Đối với yếu tố gây ra mức độ tác động trung bình, lớn hoặc rất lớn thì giảm thiểu 

bằng cách xây dựng, lắp đặt các công trình thu gom và xử lý chất thải phù hợp. 

Chi tiết các biện pháp quản lý và xử lý chất thải trong giai đoạn vận hành của dự án được 

trình bày tại mục 3.2.2 của báo cáo. 

4.2.1.7. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

a) Sự cố cháy nổ 
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Trong quá trình hoạt động của dự án, sự cố cháy nổ có thể xảy ra với những 

nguồn có tiềm năng gây cháy nổ như: khu vực xưởng sản xuất, văn phòng, nhà ăn,... 

Xác suất xảy ra sự cố cháy nổ của Nhà máy là rất cao nên cần có biện pháp 

phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt. Ảnh hưởng của hỏa hoạn là đặc biệt nghiêm trọng 

đối với môi trường và bản thân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bảng 44. Một số nguyên nhân gây ra cháy nổ tại các khu vực của dự án 

TT Khu vực Nguyên nhân cháy nổ 

1 Nhà xưởng  

- Vi phạm các quy định về an toàn PCCC trong sử dụng điện, lửa 
trần và các loại nguồn nhiệt khác. 

- Để quá nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm trong xưởng sản xuất 
gần các thiết bị sinh lửa, nhiệt. 

- Sự cố kĩ thuật của hệ thống điện. 

- Không thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp PCCC để nhiều 
bụi, khí, hơi, chất thải có nguy hiểm cháy, nổ tồn đọng trong các 
phân xưởng sản xuất. 

- Bảo quản chung nhiều loại nguyên vật liệu, hàng hoá có tính chất 
nguy hiểm cháy, nổ có tác dụng phản ứng hoá học khi để gần 
nhau. 

- Lắp ráp thiết bị máy móc không đảm bảo các khoảng cách an 
toàn PCCC. 

2 
Khu vực để 
xe 

- Thiết bị chứa xăng không đảm bảo để xăng dầu rò rỉ, bay hơi, 
khi gặp nguồn nhiệt sẽ cháy. 

- Để xe máy, ô tô có xăng dầu gần nguồn nhiệt. 

- Vệ sinh công nghiệp không thường xuyên như để cây cỏ, bụi, 
rác...tạo điều kiện cho cháy lan từ bên ngoài vào. 

- CBCNV thiếu hiểu biết về kiến thức PCCC hoặc thiếu tinh thần 
trách nhiệm làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy định khi bảo quản, tiếp 
xúc, sử dụng xăng dầu như hút thuốc, sử dụng lửa tại khu vực 
cấm, mở nắp bình xăng bằng thanh sắt... 

3 Phòng điện 

- Đối với dây dẫn có bọc cách điện, thì có những nguyên nhân dẫn 
đến hỏng vỏ bọc và gây chập điện như sau: 

+ Các mối nối hở, khoảng cách gần không đảm bảo an toàn. 

+ Đặt dây dẫn trong môi trường có hoá chất ăn mòn, có nhiệt độ 
cao.... 

+ Do sử dụng lâu ngày, vỏ bọc bị ải mục, rách hỏng.... 

+ Do kéo căng dây quá mức hay treo, đè vật nặng sắc cạnh lên dây 
dẫn.. 

+ Do đường dây bị quá tải, cháy lớp vỏ nhựa .. 

- Đối với dây trần: 
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 + Khoảng cách giữa 2 dây quá gần nhau. 

 + Do giông bão dây dẫn va chạm vào nhau hay cành cây, đồ vật 
rơi vào.. 

- Do đầu nối của 2 dây dẫn vào các thiết bị điện không đúng kỹ 
thuật (bị lỏng chạm vào nhau). 

- Do sét đánh thẳng vào đường dây. 

4 
Khu vực 
nguyên liệu, 
chất thải 

- Chất thải ở thể hơi, khí hỗn hợp với ôxy trong môi trường ở tỷ lệ 
nhất định và gặp nguồn nhiệt xuất hiện bất ngờ. 

- Các chất nguy hiểm, có thể tác dụng với nhau được để chung 
trong một khu vực. 

- Sử dụng ngọn lửa trần trong kho. 

- Vi phạm quy định an toàn về PCCC trong quá trình vận chuyển 
xuất nhập. 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

 Đối tượng chịu tác động và mức độ tác động: 

+ Đối với môi trường, khi xảy ra hỏa hoạn, một lượng lớn các sản phẩm của quá 

trình cháy như CO, CO2, NOx… sẽ phát thải vào môi trường, gây ô nhiễm cục 

bộ môi trường không khí ở mức độ nghiêm trọng. Các khí này còn đóng góp 

vào việc gia tăng hiệu ứng nhà kính, góp phần thúc đẩy biến đổi khí hậu diễn ra 

nhanh chóng và phức tạp hơn. 

+ Đối với bản thân Công ty, hỏa hoạn gây tổn thất một lượng lớn tài sản dưới 

dạng hàng hóa. Việc khắc phục sau hỏa hoạn cũng đòi hỏi một chi phí đáng kể 

mới có thể đưa dự án hoạt động trở lại bình thường. Mặt khác, việc xảy ra hỏa 

hoạn còn ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ nhân viên làm việc tại Nhà máy. Nếu để 

xảy ra hỏa hoạn thì uy tín của doanh nghiệp suy giảm đáng kể. Đây là hiệu ứng 

tổn thất kép với doanh nghiệp bên cạnh tổn thất trực tiếp cho việc sửa chữa, 

khôi phục kinh doanh. 

+ Đối với các cán bộ, công nhân viên của Nhà máy: khi xảy ra hỏa hoạn có thể 

gây thương tật, thiệt hại tính mạng hoặc mất mát tài sản. 

 Phạm vi chịu tác động: Toàn bộ dự án và các nhà máy lân cận. 

 Thời gian chịu tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

b)  Sự cố tai nạn lao động  

Trong giai đoạn hoạt động của Nhà máy, dự báo sự cố tai nạn lao động là một 

vấn đề quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người 

lao động. Các sự cố tai nạn điển hình có thể gặp trong giai đoạn này là: 
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- Tai nạn về điện trong giai đoạn sản xuất như bị điện giật, chập điện và bất cẩn 

khi đóng ngắt điện; 

- Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu trong quá trình bốc dỡ nếu xảy ra 

sự cố sẽ có thể gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người; 

- Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong nhà máy cũng có thể gây ra tai 

nạn rất nguy hiểm cho người lao động nếu có những sơ sót khi vận hành.  

 Đối tượng chịu tác động: Toàn thể cán bộ, công nhân làm việc tại Nhà máy. 

 Phạm vi chịu tác động: Bên trong Nhà máy. 

 Thời gian chịu tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của Nhà máy. 

 Mức độ tác động: Khi xảy ra tai nạn lao động, tùy theo mức độ nặng nhẹ của tai 
nạn mà mức độ tác động sẽ khác nhau. Trường hợp nhẹ, tai nạn có thể làm tổn 

thương bộ phận, chức năng nào đó trong cơ thể người lao động. Trường hợp 
nặng có thể gây thương tật vĩnh viễn, mất sức lao động hoặc không còn khả 

năng lao động. Nguy hiểm hơn có thể gây chết người. 

 Tùy thuộc vào sự quan tâm của Công ty và ý thức chấp hành an toàn lao động 

của công nhân viên mà tần suất xảy ra tai nạn và mức độ thiệt hại là nhiều hay ít. Do 

đó, Công ty cần có các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động đến mức 

tối đa và có giải pháp cứu chữa kịp thời nếu như xảy ra sự cố. 

c) Sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Giai đoạn vận hành dự án có lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải. Nếu xảy ra sự 

cố đối với hệ thống xử lý khí thải này thì toàn bộ lượng khí ô nhiễm từ dự án sẽ đi vào 

môi trường, trước hết sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của toàn bộ công nhân làm việc 

trong nhà máy, sau đó theo các hướng gió tại thời điểm xảy ra sự cố khí thải sẽ lan 

truyền ra khắp KCN và các khu dân cư lân cận. 

Những nguy cơ có thể sảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy 

được xác định như sau: 

- Quạt hút bị hỏng không phát hiện kịp thời, không thu gom được triệt để lượng 

khí ô nhiễm phát sinh. 

- Vật liệu hấp phụ bị bão hòa. 

- Hệ thống thu gom khí bị rò rỉ nên giảm hiệu quả hút khí, đồng thời phát tán khí 

ô nhiễm ra ngoài môi trường. 

 Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí, toàn thể cán bộ, công nhân 

làm việc tại Nhà máy và cộng đồng dân cư xung quanh. 
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 Phạm vi chịu tác động: Toàn bộ khu vực Nhà máy và các khu vực lân cận. 

+ Khi xảy ra sự cố khiến hệ thống XLKT của Nhà máy dừng hoạt động thì tùy 

theo hướng gió tại thời điểm xảy ra sự cố mà phạm vi chịu tác động sẽ khác 

nhau. Nếu sự cố xảy ra khi trời lặng gió thì phạm vi ảnh hưởng chủ yếu đối với 

các cán bộ, công nhân bên trong Nhà máy. 

+ Nếu sự cố xảy ra khi trời có gió thì phạm vi ảnh hưởng sẽ lan tỏa ra các khu vực 

dân cư xung quanh. 

 Thời gian chịu tác động: Từ khi bắt đầu sự cố cho đến khi sự cố được khắc 

phục hoàn toàn. 

 Mức độ tác động: Khi xảy sự cố hệ thống XLKT hỏng hoặc không hoạt động 

thì toàn bộ các hơi khí độc, đặc biệt là hơi dung môi hữu cơ sẽ được xả thẳng ra 

ngoài môi trường gây tác động rất lớn đến môi trường sinh thái và sức khỏe con 

người. Hơi dung môi có thể gây ra bất tỉnh đột ngột nếu hít phải một lượng lớn. 

Nếu ảnh hưởng trong thời gian dài thường dẫn đến những tác động nguy hiểm 

và lâu dài đến sức khỏe như nhiễm độc thần kinh hoặc ung thư. Một số khác có 

thể gây tổn hại đến các cơ quan nội tạng như gan, thận hoặc não bộ.  

Do đó, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty cần quan tâm đến những sự cố 

này nhằm tránh những ảnh hưởng xấu phát sinh gây tác hại trực tiếp đến công nhân, 

cộng đồng dân cư xung quanh 

d)  Đánh giá rủi ro do thiên tai 

 Thiên tai có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của dự án ví dụ như tình trạng 

mưa lớn gây ngập úng, gió lớn và lốc xoáy trên địa bàn,… đặc biệt là các hình thái 

thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng nhiều do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do đó, 

có biện pháp đối phó phù hợp với thiên tai là rất quan trọng.  

Do kết cấu địa chất của khu vực tương đối ổn định nên khả năng xảy ra động 

đất cũng như ảnh hưởng do sự lan truyền động đất từ các khu vực khác đến dự án là 

không đáng kể. Thiên tai có thể xảy ra tại khu vực thực hiện dự án chủ yếu là: mưa lớn 

kéo dài gây hiện tượng ngập úng cục bộ; bão hoặc gió lớn hoặc lốc xoáy có thể gây tốc 

mái nhà xưởng,… 

 Đối tượng chịu tác động: Các thiết bị, máy móc sản xuất, phụ trợ và xử lý 

chất thải của Nhà máy. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, 

điện, nước,... 

 Phạm vi chịu tác động: Bên trong khu vực Nhà máy. 
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 Thời gian chịu tác động: Từ khi bắt đầu sự cố cho đến khi sự cố được khắc 

phục hoàn toàn. 

 Mức độ tác động: Khi xảy ra thiên tai sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của Nhà 

máy, gây hư hỏng thiết bị, bão to gió lớn có thể gây tốc mái nhà xưởng, đổ cây, 

ảnh hưởng đến tính mạng con người.  

Khi xảy ra mưa lớn gây ngập úng, có thể làm hư hỏng các dây chuyền, thiết bị 

của Nhà máy, làm chập cháy nổ các thiết bị điện, gây thiệt hại về tài sản. Thiên 

tai còn gây ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, làm phát 

sinh các dịch bệnh, lây lan. 

e) Đánh giá rủi ro do sét 

Nhà máy có rất nhiều thiết bị điện, điện tử nên việc phòng chống sét là rất quan 

trọng.  

 Đối tượng chịu tác động: Các thiết bị điện, điện tử và công nhân làm việc tại 

Nhà máy. 

 Phạm vi chịu tác động: Bên trong khu vực Nhà máy. 

 Thời gian chịu tác động: Từ khi bắt đầu sự cố cho đến khi sự cố được khắc 

phục hoàn toàn. 

 Mức độ tác động: Do năng lượng của một cú sét lớn nên sức phá hoại của nó rất 

lớn khi một công trình bị sét đánh trực tiếp có thể bị ảnh hưởng đến độ bền cơ 

khí, cơ học của các thiết bị trong công trình, nó có thể phá hủy công trình, gây 

cháy nổ…  

Khi xảy ra phóng điện sét sẽ gây nên một sóng điện từ tỏa ra xung quanh với tốc 

độ rất lớn, trong không khí tốc độ của nó tương đương tốc độ ánh sáng. Sóng điện từ 

truyền vào công trình theo các đường dây điện lực, thông tin… gây quá điện áp tác dụng 

lên các thiết bị trong công trình, gây hư hỏng đặc biệt đôi với các thiết bị nhạy cảm: thiết 

bị điện tử, máy tính cũng như mạng máy tính … 

f) Đánh giá rủi ro về vệ sinh an toàn thực phẩm 

 Dự án bố trí phòng ăn và hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp cho 

cán bộ, công nhân viên nên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là rất quan trọng, có ảnh 

hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công nhân viên Công ty. Các bệnh 

do thực phẩm gây nên không chỉ là các bệnh cấp tính do ngộ độc thức ăn mà còn là 

các bệnh mạn tính do nhiễm và tích lũy các chất độc hại từ môi trường bên ngoài vào 
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thực phẩm, gây rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, trong đó có bệnh tim mạch 

và ung thư. 

Trước mắt, thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của 

cơ thể, đảm bảo sức khỏe con người nhưng đồng thời cũng là nguồn có thể gây bệnh nếu 

không đảm bảo vệ sinh.  

 Đối tượng chịu tác động: Toàn thể cán bộ, công nhân viên của dự án. 

 Phạm vi chịu tác động: Bên trong khu vực dự án. 

 Thời gian chịu tác động: Từ khi bắt đầu sự cố cho đến khi sự cố được khắc 

phục hoàn toàn. 

 Mức độ tác động: Về lâu dài thực phẩm không những có tác động thường xuyên 

đối với sức khỏe mỗi con người mà còn ảnh hưởng lâu dài đến nòi giống. Sử 

dụng các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trước mắt có thể bị ngộ độc cấp tính 

với các triệu chứng ồ ạt, dễ nhận thấy, nhưng vấn đề nguy hiểm hơn nữa là sự 

tích lũy dần các chất độc hại ở một số cơ quan trong cơ thể sau một thời gian mới 

phát bệnh hoặc có thể gây các dị tật, dị dạng cho thế hệ mai sau.  

g) Đánh giá rủi ro do dịch bệnh 

 Dự án tập trung khoảng 315 cán bộ, công nhân viên. Do đó nguy cơ bùng phát 

và lây lan dịch bệnh có thể xảy ra do lây chéo giữa các công nhân với nhau. Trong 

tường hợp dịch bệnh phát sinh ở mức độ nghiệm trọng, Công ty cần tới sự giúp đỡ của 

cơ quan y tế để có biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời. 

 Đối tượng chịu tác động: Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy. 

 Phạm vi chịu tác động: Bên trong khu vực Nhà máy. 

 Thời gian chịu tác động: Từ khi bắt đầu sự cố cho đến khi sự cố được khắc 

phục hoàn toàn. 

 Mức độ tác động: Khi có dịch bệnh xảy ra sẽ gây tổn thất về sức khỏe cho 

người lao động, đồng thời gây tổn thất cho Công ty. Mặc dù đã có biện pháp 

phòng ngừa dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân nhưng vẫn có 

thể xảy ra những dịch bệnh bất thường nằm ngoài dự tính. Khi dịch bênh lây lan 

trong Nhà máy sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Nếu lây lan 

trên diện rộng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của Nhà máy. 
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4.2.1.8. Đánh giá khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải từ dự án của công trình xử lý 

nước thải của Khu công nghiệp Đồng Văn IV 

Toàn bộ nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN Đồng Văn IV đều 

được thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN. Trạm xử lý nước thải 

của KCN Đồng Văn IV có tổng công suất xử lý lên tới 6.000 m3/ngày đêm, chia làm 2 

modul xử lý. Trong đó: 

+ Modul 1 công suất 2.000 m3/ngày đêm đã được cấp phép xả thải theo Giấy 

phép số số 15/GP-UBND do UBND tỉnh Hà Nam cấp ngày 20/03/2019. 

+ Modul 2 công suất 4.000 m3/ngày đêm đã xây dựng hoàn thiện và đang vận 

hành thử nghiệm. 

Hiện nay, modul 1 trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn IV 

đang tiếp nhận và xử lý khoảng 1.300 m3/ngđ nước thải của khoảng 37 doanh nghiệp 

đã đầu tư vào KCN. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì tổng lượng nước thải phát sinh lớn nhất 

là 23,6 m3/ngđ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó xả ra hệ thống thu gom nước 

thải chung của KCN Đồng Văn IV, rồi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

để xử lý. Như vậy, hệ thống xử lý nước thải của KCN Đồng Văn IV vẫn hoàn toàn đáp 

ứng được nhu cầu xử lý nước thải của dự án. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện giai đoạn vận hành 

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải thiết kế riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. 

- Nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn thể tích 6 m3 (kích thước 3,0 m x 2,0m x 1,0m). Sau đó xả ra hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Đồng Văn IV rồi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN để xử lý, đảm bảo đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra 

ngoài môi trường. 

- Hệ thống thu nước sinh hoạt trong nhà của dự án bằng ống PVC DN42. Hệ 

thống thoát nước sinh hoạt từ bể tự hoại ra KCN Đồng Văn IV bằng đường ống 

PVC DN60 , chiều dài 15m. 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 
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Hình 8. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải từ các khu vệ sinh của dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn. Tại đây bể thực hiện đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể cho 

phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử 

lý lại giảm.  

Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, 

nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn 

lơ lửng trôi ra theo nước.  

Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 

phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 

Nước thải sau khi qua ngăn lắng sẽ tiếp tục qua ngăn lọc sinh học trước khi chảy vào 

hệ thống thoát nước chung của dự án. Do thời gian nước lưu lại trong bể lớn nên hiệu 

quả lắng khá tốt.  

Còn phần bùn lắng trong bể tự hoại sẽ được lấy ra theo định kỳ (6 tháng/lần), 

bùn thải sẽ được ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật Việt Nam.  

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải 

 Để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải trong quá trình vận hành, Chủ dự án 

sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

a) Đối với khí thải từ phương tiện giao thông 

+ Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông vận tải đã đăng kiểm theo đúng quy 

định, đảm bảo tiêu chuẩn. 

+ Quy định chở đúng tải trọng của xe và đi đúng tốc độ quy định. 

+ Đối với phương tiện chở hàng hóa, nguyên liệu và chất thải phải che đậy kín 

thùng xe. 

b) Đối với bụi trong khuôn viên Nhà máy 

+ Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, tần suất: 1 lần/ngày. 

+ Tổ chức, bố trí bộ phận, đội ngũ thu dọn vệ sinh xung quanh khu vực Nhà máy. 
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+ Quy hoạch các địa điểm tập kết hợp lý. 

+ Các nhà kho chứa được thiết kế kín, có mái che. 

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy để giảm bụi. 

c) Đối với khí thải từ khu vực sản xuất, văn phòng 

+ Bố trí nhà xưởng thông thoáng. 

+ Lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa và cấp khí tươi (AHU – Air Handling Unit) 

+ Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật cho công 

nhân sản xuất. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhằm hạn chế khí 

thải phát sinh. 

d) Đối với khí thải, mùi từ các công trình bảo vệ môi trường 

+ Các hố ga thu lắng cặn nước mưa, nước thải đều có nắp đậy kín tránh phát tán 

mùi hôi ra môi trường xung quanh. 

+ Đối với rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý trong ngày, tránh tồn đọng chất 

thải, gây mùi khó chịu. 

e) Công trình xử lý bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

 Ngoài việc áp dụng các biện pháp quản lý nêu trên, chủ dự án còn đầu tư lắp đặt 

các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải như sau: 

Bảng 45. Tổng hợp các công trìinh thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án 

STT Công trình 
Công 
suất 

Công nghệ 
xử lý 

Số lượng 
hệ thống 

Số 
lượng 

ống thải 

Vị trí lắp 
đặt 

1 

Hệ thống xử lý khí thải 
từ quá trình lắp ráp bản 
mạch (in kem thiếc, lò 
nung, lò hàn sóng), 
làm sạch bản mạch, 
sơn UV và sửa chữa 
bản mạch lỗi 

44.000 
m3/h 

Hấp phụ than 
hoạt tính 

1 

1 ống 
thải, 
chiều 

cao vượt 
mái nhà 
xưởng 

Bên ngoài 
nhà xưởng  

2 
Hệ thống xử lý bụi từ 
công đoạn cắt tấm bản 
mạch 

5.200 
m3/h 

Lọc bụi túi 
vải 

1 

1 ống 
thải, 
chiều 

cao vượt 
mái nhà 
xưởng 

Bên ngoài 
nhà xưởng  

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

 Hệ thống hấp phụ than hoạt tính công suất 44.000 m3/h 
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Để thu gom và xử lý triệt để khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất (1) 

Lắp ráp bản mạch (in kem thiếc, lò nung, lò hàn sóng); (2) Làm sạch bản mạch; (3) 

Sơn UV bảo vệ bản mạch và (4) Sửa chữa bản mạch lỗi, Chủ dự án sẽ đầu tư lắp đặt 1 

hệ thống hấp phụ than hoạt tính công suất 44.000 m3/h. 

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý khí thải bằng hệ thống hấp phụ than hoạt tính 

như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Quy trình thu gom, xử lý khí thải của dự án 

Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải từ các khu vực phát sinh được thu gom bằng các ống hút trực tiếp, vận 

tốc dòng khí ở miệng hút được duy trì v ≥ (0,5)m/s đảm bảo hút được toàn bộ khí tại các 

khu vực phát sinh. 

Khí thải được thu theo đường ống thép đưa vào tháp hấp phụ. Tại đây các chất 

hữu cơ bay hơi sẽ được hấp phụ bởi than hoạt tính. Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là 

hấp phụ vật lý, than hoạt tính có cấu trúc xốp và có nhiều mao quản nhỏ, đồng thời 

chúng có ái lực mạnh với các hợp chất hữu cơ. Vì vậy, các hợp chất hữu cơ bay hơi 

(VOCs) bị hút và giữ trong các mao quản của than hoạt tính. 

Dự án sẽ sử dụng loại than hoạt tính dạng hạt rời hình nón được đóng sẵn trong 

các túi lưới với các thông số kỹ thuật như sau:  

 

 

 

Than hoạt tính 
thải 

Nguồn phát sinh 

Ống hút khí thải trực tiếp 

Đường ống thu gom 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ 

Ống thải 
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Bảng 46. Thông số kỹ thuật của than hoạt tính sử dụng tại dự án 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích Đơn vị Thông số kỹ thuật 

1 Độ ẩm ASTMD 2867 % <5 

2 Tỷ trọng ASTM D 2854 Kg/m3 400~500 

3 Kích thước hạt 4~8 mesh ASTMD 2862 % >95 

4 Độ hấp phụ Iodine  ASTM D 4607 mg/g 500 

5 Độ cứng ASTM D 3802 % >92 

Các túi than hoạt tính được xếp thành 2-3 lớp đệm đảm bảo sức cản đối với 

dòng không khí nằm trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua 

thiết bị không quá lớn, đồng thời đảm bảo thời gian tiếp xúc cần thiết giữa khí và vật 

liệu hấp phụ. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, cán bộ giám sát sẽ thường xuyên 

kiểm tra các thông số vận hành (tổn thất áp suất, chất lượng khí thải) để tiến hành 

thay than hoạt tính. Dự kiến thời gian thay than hoạt tính tại dự án khoảng 6 

tháng/lần. Than sau sử dụng được đưa đi xử lý như CTNH. Chủ dự án sẽ kí hợp 

đồng với nhà thầu có đủ năng lực để xử lý nguồn chất thải này.  

Hiệu quả xử lý khí thải chứa hơi VOC bằng hệ thống hấp phụ đạt khoảng 90%. 

Khí thải sau khi qua tháp hấp phụ đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT và quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 

20:2009/BTNMT sẽ theo các ống thải thoát ra ngoài môi trường. 

 Tính toán lưu lượng quạt hút cần thiết: 

Q = V x S x N x 3600 (m3/h) (1) 

Trong đó: 

+ V là vận tốc khí thải tại miệng hút (m/s) 

+ S là diện tích hút (m2); Diện tích miệng ống hút hình tròn được tính theo 

công thức: S  (m2) 

+ N là số lượng chụp hút; 

 Áp dụng công thức (1) nêu trên, tính toán được lưu lượng quạt hút cần thiết để 

thu gom toàn bộ khí thải phát sinh tại từng khu vực như bảng dưới đây: 
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Bảng 47. Lưu lượng quạt hút thu gom khí thải của dự án 

Khu vực phát thải 

Đường 
kính ống 
hút khí 
(mm) 

Diện 
tích 

hút khí 
S (m2) 

Số 
lượng 

ống hút 
khí (N) 

Vận tốc 
hút khí 
V (m/s) 

Lưu lượng 
khí thải 
Q (m³/h) 

Dây chuyền lắp ráp tự động 
SMT (in kem thiếc, lò nung, 

lò hàn sóng) 

110 0,0095 16 8 4.377,6 

160 0,02 6 8 3.456 

Dây chuyền lắp ráp thủ công 
làm sạch bản mạch 

110 0,0095 38 8 10.396,8 

160 0,02 5 8 2.880 

200 0,0314 2 8 1.808,64 

Dây chuyền sửa chữa bản 
mạch 

110 0,0095 10 8 2.736 

Khu vực sơn UV 200 0,0314 9 8 8.138,88 

ƩQ (m3/h)     33.793,92 

ƩQmax = ƩQ x 1,3  (m3/h)     43.932,1 

Như vậy, tổng lưu lượng quạt hút cần thiết là 43.932,1 m3/h, làm tròn thành 

44.000 m3/h.  Do đó, chủ dự án sẽ lắp đặt 3 quạt hút công suất 22.000m3/h/quạt, trong 

đó 2 quạt chạy và 1 quạt dự phòng.  

 Tính toán khối lượng than hoạt tính sử dụng: 

Dự án sử dụng loại than hoạt tính có chỉ số hấp phụ Iodine 500 mg/g, tương 

đương khả năng hấp phụ 0,5 kg khí thải / 1 kg than hoạt tính. 

Khối lượng than hoạt tính sử dụng được tính toán như sau: 

M  (kg) = G (kg/ngày) x N (ngày) x 2 

Trong đó: 

 G là tải lượng khí thải phát sinh (kg/ngày) 

 N là số ngày sử dụng tính theo tần suất thay than. 

Ta có, tổng tải lượng khí thải phát sinh cần thu gom, xử lý của dự án như sau: 

STT Khu vực phát thải Thành phần ô nhiễm 
Tải lượng phát thải 

(kg/ngày) 

1 Khu vực lắp ráp bản mạch 

Sn 0,18 

Ag 0,0057 

Cu 0,00095 

2 Làm sạch bản mạch Ethanol 5 
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3 Sơn UV Isopropanol 1,67 

4 Sửa chữa bản mạch lỗi Khói hàn 0,12 

Tổng 6,97665 

Như vậy, tổng tải lượng khí thải phát sinh của dự án là 6,97665 kg/ngày. Dự 

kiến tần suất thay than trung bình 6 tháng/lần, tương đương khoảng 180 ngày thì 

khối lượng than hoạt tính cần sử dụng là: 

M = 6,97665 kg/ngày x 180 ngày x 2 = 2.511,594 kg (làm tròn thành 3.000 kg/lần) 

 Thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ được 

thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 48. Thông số của hệ thống hấp phụ than hoạt tính của dự án  

STT 
Các hạng mục 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật 

1 
Ống hút khí thải 
trực tiếp 

- Khu vực sơn UV: lắp đặt 9 ống hút khí thải đường kính 
D200. 

- Dây chuyền lắp ráp tự động SMT: lắp đặt 16 ống hút khí thải 
đường kính D130 và 6 ống hút khí đường kính D110. 

- Khu vực lắp ráp thủ công, làm sạch bản mạch: lắp đặt 38 ống 
hút khí thải đường kính D110; 5 ống hút khí thải đường kính 
D160 và 2 ống hút khí thải đường kính D200. 

- Khu vực sửa chữa bản mạch: lắp đặt 10 ống hút khí thải 
đường kính D110. 

2 
Đường ống thu 
gom 

- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

- Ống nhánh: Ф250, Ф320, Ф360, Ф500 

- Ống chính Ф400, Ф630, Ф700  

3 
Tháp hấp phụ than 
hoạt tính 

- Vật liệu: thép SS41 được sơn phủ epoxy  

- Kích thước: 4200L x 2.250W x 2000H (mm) 

- Khối lượng than hoạt tính: 3.000 kg/lần thay. 

- Tần suất thay than: 6 tháng/lần. 

- Phương pháp nạp than hoạt tính là kiểu ngăn kéo. 

- Tốc độ khí qua lớp than: 0,5 m/s 

4 Quạt hút 

- Vật liệu chế tạo: SUS304  

- Lưu lượng: 22.000 m3/h. 

- Số lượng: 3 cái (2 quạt chạy đồng thời, 1 quạt dự phòng). 
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- Cột áp: 2.000 Pa.  

- Công suất: 18,5 kW. 

5 Ống thải 

- Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm. 

- Kích thước: Ф900 x H15.000 (mm)  

- Lỗ lấy mẫu: Ф110 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

o Tính khả thi của biện pháp: Công nghệ xử lý khí thải chứa VOC bằng phương 

pháp hấp phụ than hoạt tính đã được áp dụng rộng rãi và tính khả thi cao. 

o Không gian áp dụng: Bên trong Nhà máy. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của Nhà máy. 

o Hiệu quả áp dụng: Đảm bảo chất lượng khí thải sau hệ thống hấp phụ than hoạt 

tính đạt QCVN 19:2009/BTNMT (kp = 0,9; kv = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT 

trước khi theo ống thải ra ngoài môi trường. 

 Hệ thống lọc bụi túi vải công suất 5.200 m3/h 

Để thu gom và xử lý triệt để bụi phát sinh từ quá trình cắt tấm bản mạch, Chủ 

dự án sẽ đầu tư lắp đặt 1 hệ thống lọc bụi túi công suất 5.200 m3/h. 

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý bụi bằng hệ thống lọc bụi túi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Quy trình thu gom, xử lý bụi bằng tháp lọc bụi túi 

Thuyết minh công nghệ: 

Bụi  

Nguồn phát sinh 

 Đường ống thu gom 

Tháp lọc bụi túi 

Ống thải 

Quạt hút 

Ống hút bụi trực tiếp 
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Khí thải chứa bụi theo các ống hút bụi trực tiếp trong buồng cắt tấm bản mạch và 

quạt hút được thu vào đường ống rồi dẫn đến tháp lọc bụi túi. Tại đây, các hạt bụi có 

kích lớn hơn khoảng cách giữa các sợi vải được giữ lại trên bề mặt, khí sạch được thoát 

ra theo cửa thoát khí. Định kỳ 3 phút/lần tiến hành giũ bụi bằng khí nén để tránh ảnh 

hưởng đến hiệu quả lọc. Hiệu quả lọc bụi của tháp đạt khoảng 98%.  

Quạt hút và đường ống: có chức năng thu gom khí thải chưa xử lý về tháp lọc.  

Tháp lọc: Khí thải chứa bụi theo đường ống đi vào vùng lọc. Ở đây, bụi silic có 

kích thước lớn hơn khoảng cách giữa các sợi vải bị giữ lại trên bề mặt túi lọc tạo thành 

1 lớp màng, lớp này sẽ có chức năng như màng trợ lọc cho phép giữ lại các hạt bụi có 

kích thước nhỏ hơn. 

Sau một thời gian, khi lớp bụi đủ dày khiến tổn thất áp suất vượt quá ngưỡng cho 

phép, tháp lọc bụi túi sẽ ngừng hoạt động để giũ bụi tự động. Thông thường là 3 

phút/lần. Nguyên lý giũ bụi sử dụng rung kết hợp thổi khí nén ngược lại. Khí nén thổi 

ngược trong quá trình giũ bụi được dẫn sang các tháp lọc bụi túi khác để nhập với dòng 

bụi, khí thải cần lọc. 

Vải lọc được làm từ sợi polyester để hạn chế ngấm hơi ẩm tạo độ bền cho vật 

liệu. Vải được may thành túi lọc hình tròn với đường kính D = 300 mm và có chiều dài 

1,2 m được lắp ghép với nhau.  

Bộ điều khiển chu kỳ lọc bụi: Trong hệ thống lọc có cài đặt bộ điều khiển chu 

kỳ giũ bụi. Khi áp suất trong buồng lọc ≥ 75 mmAq, bộ điều khiển sẽ tự động giũ bụi. 

Thông thường cứ 3 phút/lần thiết bị cấp khí nén sẽ cấp khí qua các ống phân phối  rồi 

đến vòi phun khí để giũ các bụi nhôm bám trên thành túi. Trong quá trình giũ bụi, hệ 

thống lọc ngừng hoạt động. 

Phễu thu bụi: Sau mỗi chu kỳ lọc, bụi rơi xuống được thu lại vào túi chứa. Bụi 

này định kỳ được thu gom và đưa đi xử lý như chất thải nguy hại.  

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT trước khi theo ống thải 

thoát ra ngoài môi trường. 
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Hình 11. Cấu tạo tháp lọc bụi túi vải 

 Tính toán lưu lượng quạt hút cần thiết: 

Q = V x S x N x 3600 (m3/h) (1) 

Trong đó: 

+ V là vận tốc khí thải tại miệng hút (m/s). Chọn V = 10 m/s. 

+ S là diện tích hút (m2); Dự án lắp đặt 3 máy cắt bản mạch, dự kiến mỗi máy lắp 

đặt 2 ống thu bụi trực tiếp đường kính Ф160 mm. Diện tích miệng ống hút hình 

tròn được tính theo công thức: S  = 0,02(m2). 

+ N là số lượng chụp hút/ống nhánh (N = 6). 

Áp dụng công thức (1) nêu trên, tính toán được lưu lượng quạt hút cần thiết để 

thu gom toàn bộ bụi phát sinh từ quá trình cắt bản mạch như sau : 

Q = 10 m/s x 0,02 x 6 x 3600 = 4.320 m3/h 

Tính toán với hệ số hoạt động an toàn K = 1,2  Qthực tế = 4.320 m3/h x 1,2 = 

5.184 m3/h, làm tròn thành 5.200 m3/h. Do đó, chủ dự án sẽ lắp đặt 1 quạt hút công 

suất 5.200 m3/h cho hệ thống xử lý bụi cắt bản mạch.  

 Thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trình cắt bản mạch  của 

dự án được liệt kê ở bảng sau: 

Bảng 49. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi cắt bản mạch của dự án 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Ống hút bụi trực tiếp - Vật liệu: SUS304, đường kính D160 
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- Số lượng: 6 cái. 

2 Đường ống thu gom 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm. 

- Kích thước: Ф320 , chiều dài 25m 

3 Tháp lọc bụi túi 
- Vật liệu: thép SS41 được sơn phủ epoxy  

- Kích thước: 1360L x 1180W x 3700H (mm) 

4 Túi lọc bụi 

- Vật liệu: sợi tổng hợp 

- Kích thước: D300x H1200 (mm) 

- Năng suất lọc 120-160 m3/h/1m2 vải lọc 

5 Quạt hút 

- Vật liệu chế tạo: SUS304  

- Lưu lượng: 5.200 m3/h. 

- Số lượng: 1 cái. 

- Cột áp: 1.200 Pa.  

- Công suất: 5,5 kW. 

6 Ống thoát khí 

- Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm. 

- Kích thước: Ф320 x H7.000 (mm)  

- Lỗ lấy mẫu: Ф110 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

o Tính khả thi của biện pháp: Công nghệ xử lý bụi bằng phương pháp lọc bụi túi 

vải đã được áp dụng rộng rãi và tính khả thi cao. 

o Không gian áp dụng: Bên trong Nhà máy. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của Nhà máy. 

o Hiệu quả áp dụng: Đảm bảo chất lượng khí thải sau hệ thống hấp phụ than hoạt 

tính đạt QCVN 19:2009/BTNMT (kp = 0,9; kv = 1) trước khi theo ống thải ra 

ngoài môi trường. 

4.2.2.3. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn  

 Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn vận hành, 

Chủ dự án sẽ xây dựng quy trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn cho toàn bộ dự án. 

a) Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 

 Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án được chia thành 2 nhóm: 

+ Nhóm thức ăn, thực phẩm thừa.  

+ Nhóm chất thải có thể tái chế như giấy vụn, nilon, chai lọ nhựa, thủy tinh, kim 

loại,...  
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Quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý các nguồn thải này như sau: 

+ Đối với thực phẩm thừa: Dự án mua suất ăn công nghiệp của đơn vị đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Hàng ngày, đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp sẽ tiến 

hành thu gom, xử lý thực phẩm thừa, đảm bảo không để tồn đọng rác thải sinh 

hoạt tại dự án gây mùi khó chịu. 

+ Đối với chất thải khác: Bố trí 2 thùng rác bằng nhựa, loại 120L trong kho chất 

thải thông thường của dự án để thu gom chất thải phát sinh. Định kì giao chất 

thải cho nhà thầu vận chuyển, xử lý theo quy định. 

b) Quy trình thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 

Quy trình thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án như sau: 

+ Bố trí 10 thùng rác (thùng gỗ hoặc nhựa) loại 200L trong nhà xưởng sản xuất để 

thu gom rác thải. 

+ Hàng ngày thu gom rác thải về kho chất thải thông thường của dự án. 

+ Dự án sẽ bố trí 01 kho CTTT, diện tích 278m2. 

+ Ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với đơn vị có đủ năng lực theo đúng quy 

định. Tần suất giao chất thải phụ thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

o Tính khả thi của biện pháp: Biện pháp thu gom, xử lý CTR của dự án có tính khả 

thi cao, hiện nay đang được áp dụng rộng rãi. 

o Không gian áp dụng: Bên trong dự án. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

o Hiệu quả áp dụng: 100% CTR phát sinh tại dự án sẽ được thu gom, xử lý theo 

đúng quy định.  

c) Quy trình thu gom chất thải nguy hại (CTNH) 

Để giảm thiểu các tác động của chất thải nguy hại khi đi vào vận hành, Chủ dự 

án sẽ áp dụng lưu trình thu gom và xử lý như sau: 

- Bố trí các thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy phù hợp với từng loại chất thải, ghi 

rõ tên chất thải, mã chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo ở bên ngoài thùng chứa 

để phân loại CTNH. 

- Khi có chất thải phát sinh, công nhân sẽ thu gom đưa về kho chứa CTNH của 

dự án và phân loại vào các thùng chứa. 
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- Ký hợp đồng thu gom và xử lý CTNH với các nhà thầu có đủ năng lực. Tần 

suất giao chất thải phụ thuộc vào khối lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

- Kiểm soát hoạt động xử lý chất thải của nhà thầu thông qua các liên chứng từ 

CTNH theo đúng mẫu Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài Nguyên và Môi trường. 

- Bố trí 01 kho CTNH, diện tích 16 m2 đảm bảo các yêu cầu sau:  

 Nền cao hơn cốt sân vườn 0,5m, được lát xi măng và sơn bề mặt bằng sơn 

chuyên dụng chống ăn mòn hóa chất. Có gờ cao để ngăn nước mưa chảy tràn từ 

bên ngoài vào, có rãnh thu nước rò rỉ xung quanh kho chứa. 

 Khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại được bố trí cách xa trạm điện để 

tránh việc phát sinh cháy nổ. 

 Trong kho được bố trí các bình chữa cháy cầm tay và hệ thống chữa cháy tự 

động.  

 Gắn các biển cảnh báo nguy hiểm trong và ngoài cửa kho. Kích thước biển báo 

30 x 30 cm. 

 Bên ngoài cửa kho CTNH được bố trí các bình cứu hỏa, phương tiện phòng 

ngừa ứng phó sự cố (thùng cát, xẻng xúc cát, phương tiện bảo hộ lao động cá 

nhân,…). 

Một số biến báo được gắn bên trong và bên ngoài kho CTNH, thùng chứa 

CTNH của dự án: 

Bảng 50. Ý nghĩa và vị trí gắn biển cảnh báo CTNH của dự án 

Biển báo Ý nghĩa Vị trí cảnh báo 

 
Chất thải nguy hại 

Cảnh báo chung về sự 
nguy hiểm của chất thải 
nguy hại. 

- Cửa kho CTNH. 
 
 

 
Chất thải dễ cháy 

Cảnh báo chất thải là 
chất dễ cháy. 
 

- Cửa kho CTNH 
- Thùng chứa giẻ lau dính dầu,... 
- Thùng chứa dầu thải. 

 
Gây độc cho hệ sinh thái 

Cảnh báo về các chất có 
chứa thành phần gây độc 
hại cho hệ sinh thái. 

- Thùng chứa dầu thải 
- Thùng chứa bóng đèn huỳnh 
quang,… 
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Chất thải lây nhiễm 

Cảnh báo chất thải có 
khả năng lây nhiễm cao. 

- Thùng chứa chất thải y tế. 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

o Tính khả thi của biện pháp: Biện pháp thu gom, xử lý CTNH của dự án có tính 

khả thi cao, hiện nay đang được áp dụng rộng rãi. 

o Không gian áp dụng: Bên trong dự án. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

o Hiệu quả áp dụng: 100% CTNH phát sinh tại dự án sẽ được thu gom, xử lý theo 

đúng quy định.  

Thùng chứa 
chất thải sinh hoạt 

Thùng chứa chất thải 
rắn công nghiệp 

Thùng chứa chất thải nguy hại 

  
Thực phẩm thừa          Rác tái chế 

 
Rác thải sản suất 

 
CTNH dạng rắn           CTNH dạng lỏng 

Hình 12. Hình ảnh thùng rác lưu giữ các loại chất thải rắn của dự án 

 

 

Hình 13. Sơ đồ vị trí kho CTTT và kho CTNH của dự án 

4.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan tới chất thải 

a) Nước mưa chảy tràn 
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 Để giảm thiểu tác động của nước mưa, Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu 

gom nước mưa riêng biệt với nước thải. Toàn bộ lượng nước mưa thu gom từ mái 

các tòa nhà và nước mưa chảy tràn trên diện tích dự án được chảy qua các hố ga lắng 

cặn. Sau đó, đổ ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Đồng Văn IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án 

- Nước mưa từ các mái nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống ống đứng UPVC 

DN90mm, rồi dẫn vào hệ thống thu gom nước mặt tại vị trí hố ga gần nhất. 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đất được thu gom bằng các rãnh thu nước xây 

bằng gạch đặc, trát vữa xi măng #75, kích thước 300 x 400 và 400 x 600 tổng 

chiều dài 540m bố trí dọc hai bên đường nội bộ của dự án. 

- Trên hệ thống cống rãnh thu nước mặt được bố trí 2 hố ga để lắng cặn, kích 

thước 1,1 x 1,1 x 1,0 (m). Miệng hố ga có bố trí song chắn rác thô để loại bỏ 

các rác thải kích thước lớn, tránh làm tắc đường thoát. 

- Toàn bộ nước mưa của dự án được thoát ra hệ thống thu gom nước mưa chung 

của KCN Đồng Văn IV thông qua 1 điểm đấu nối. 

Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu cực có thể xảy ra khi có mưa lớn, 

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Kiểm tra định kỳ hàng tháng nạo vét cặn lắng ở các hố ga, khơi thông cống thoát 

nước mưa, không để chất thải sản xuất xâm nhập vào đường ống thoát nước gây 

tắc nghẽn. 

- Tổng vệ sinh 3 tháng/lần cho toàn bộ hệ thống cống thoát nước mưa của dự án. 

Bùn thải phát sinh được thu gom và xử lý như chất thải thông thường. 

Hệ thống thu 
gom nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa 
của KCN Đồng Văn IV 

Rác 
Hố ga, lắng cặn 

Thu gom, 
xử lý 

Nước mưa chảy 
tràn bề mặt 

Bùn 
 Rác 

Nước mưa trên mái 

Hệ thống seno 

 Lưới chắn rác 
Thu gom, 

xử lý 
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o Tính khả thi của biện pháp: Đây là những biện pháp có tính khả thi cao, được áp 

dụng rộng rãi. 

o Không gian áp dụng: Bên trong dự án. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

o Hiệu quả áp dụng: 100% nước mưa chảy tràn của dự án được thu gom và xả ra 

hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Đồng Văn IV. 

b) Tiếng ồn, độ rung 

Như đã phân tích ở trên, mức ồn tại dự án nằm trong khoảng 65 – 82dBA và 

chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân làm việc trực tiếp tại nguồn phát sinh tiếng ồn. 

Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn, 

độ rung trong quá trình hoạt động. Cụ thể: 

 Kiểm soát tiếng ồn tại nguồn 

- Thiết kế nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung động 

đạt quy chuẩn cho phép. 

- Chọn vị trí đặt máy thích hợp. Bố trí các nơi làm việc cần yên tĩnh ở vị trí cách 

xa nguồn ồn. Đánh giá mức ồn trước khi lắp đặt. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo 

dưỡng đối với thiết bị mới là 4 ÷ 6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

- Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong xưởng cách xa nhau (giảm mật độ 

thiết bị trên một đơn vị diện tích) nhằm giảm tác động lan truyền của sóng âm, 

bố trí thêm tường ngăn tiêu âm giữa các bộ phận. 

 Giảm tiếng ồn trên đường lan truyền 

- Bố trí các tấm vật liệu hút âm bằng xốp trên trần, trên tường, treo trong không 

gian nhà xưởng để hấp thu âm lan truyền trong không khí và phản xạ từ các vật 

dụng khác. 

- Cửa sổ bố trí dạng vách nghiêng tiêu âm, cửa chính kín và bằng thép nặng hoặc 

treo rèm để hấp thu và ngăn tiếng ồn truyền ra ngoài. 

o Tính khả thi của biện pháp: Đây là những biện pháp có tính khả thi cao, đã được 

áp dụng rộng rãi. 

o Không gian áp dụng: Bên trong dự án. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 
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o Hiệu quả áp dụng: Sau khi áp dụng các biện pháp nêu trên, tiếng ồn phát sinh 

tại Nhà máy sẽ đảm bảo < 70 dBA và chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân làm 

việc trực tiếp tại nguồn phát sinh. 

c) Ô nhiễm nhiệt 

Để giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao tới sức khỏe của công nhân, Chủ dự án 

sẽ áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Bố trí nhà xưởng thông thoáng. 

- Lắp đặt các hệ thống lọc và cấp khí tươi AHU (Air Handling Unit) để điều hòa 

không khí, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong xưởng vào mùa khô 27 ÷ 280C và 

tốc độ gió tại khu vực làm việc của công nhân là 1 ÷ 1,5m/s. 

o Tính khả thi của biện pháp: Đây là các biện pháp có tính khả thi cao, đã được áp 

dụng rộng rãi. 

o Không gian áp dụng: Bên trong Dự án. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

o Hiệu quả áp dụng: Sau khi áp dụng các biện pháp nêu trên, các điều kiện vi khí 

hậu tại các khu vực làm việc của Dự án sẽ được đảm bảo. 

4.2.2.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 

a) Sự cố cháy nổ 

Để phòng chống sự cố, rủi ro cháy nổ xảy ra trong giai đoạn vận hành, Chủ dự 

án sẽ áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Lắp đặt hệ thống phát hiện cháy tại tất cả các vị trí có tiềm ẩn nguy cơ cháy với 

những thiết bị hiện đại, đảm bảo độ tin cậy và chính xác cao, phát hiện cháy 

nhanh, chữa cháy kịp thời. 

- Lắp đặt hệ thống chữa cháy họng nước vách tường, có hệ chữa cháy chủ đạo 

bằng nước, hệ phụ trợ là bình bột chữa cháy cá nhân. Khi đám cháy mới phát 

sinh, còn cháy nhỏ thì có thể dùng phương tiện chữa cháy ban đầu là bình chữa 

cháy cá nhân để dập lửa. 

- Bố trí cửa thoát hiểm và biển báo cần thiết để hướng dẫn khi xảy ra cháy. 

- Đào tạo cho cán bộ thực hiện công tác PCCC trong khu vực dự án, đảm bảo vận 

hành hệ thống PCCC thành thạo, bài bản. 

- Chủ dự án sẽ nghiêm túc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC theo Luật 

phòng cháy chữa cháy năm 2015. 
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- Xây dựng, chỉnh lý và tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm 

theo quy định. 

- Thực hiện chế độ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC. 

- Bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy 

xảy ra. 

- Hệ thống đường điện của dự án đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị 

điện được nối đất. 

- Hàng năm có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác phòng cháy và chữa 

cháy cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

- Các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí, lắp đặt theo tiêu 

chuẩn, quy phạm TCVN 2622-95, bao gồm các thiết bị sau: Bình CO2, bình bọt, 

họng nước cứu hoả và hệ thống thiết bị vòi phun nước chữa cháy được bố trí 

trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận lợi. 

b) Sự cố an toàn lao động 

Chủ dự án cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động. Cụ thể sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn quy định 

của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm để cải thiện môi trường lao động. 

- Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường 

trong khuôn viên nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và công tác xử lý môi 

trường tại xưởng sản xuất. 

- Để kịp thời sơ cứu trong trường hợp cán bộ công nhân viên bị tai nạn hoặc bị 

bệnh, Chủ dự án sẽ bố trí 1 tủ y tế để đựng dụng cụ sơ cấp cứu. Trường hợp 

nặng hơn sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất. 

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, 

găng tay, giày ủng.... Có quy định riêng về quản lý, sử dụng đồ bảo hộ lao động 

cho từng công đoạn sản xuất. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho người công nhân. Cụ thể như: Môi 

trường làm việc phải thông thoáng đảm bảo lượng không khí sạch tối thiểu cho 

công nhân; đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xưởng dưới mức tiêu 

chuẩn cho phép. Hệ chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt được các qui định về 

chiếu sáng cho công nhân lao động trong phân xưởng thuộc loại này. 
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- Công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập quy trình xử lý theo đúng 

quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên 

hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng. 

- Tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn lao động, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức 

của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Khám chữa bệnh cho công nhân định kỳ để tránh các bệnh nghề nghiệp có thể 

xảy ra. 

c) Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Để phòng ngừa sự cố của hệ thống xử lý khí thải, Chủ dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp như sau: 

+ Vận hành các hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật, có nhật kí 

vận hành, hàng ngày ghi chép đầy đủ các thông số vận hành như: lượng hóa 

chất sử dụng, tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sữa 

chữa và thay thế kịp thời khi có sự cố. 

+ Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách 

khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. 

+ Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số 

kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. 

+ Tiến hành bảo dưỡng định kỳ 1 tháng/lần, sửa chữa khi có hỏng hóc. 

+ Định kỳ 3 tháng/lần, quan trắc chất lượng khí thải đầu ra của hệ thống xử lý tại 

ống thải. Nếu phát hiện có bất cứ thông số nào vượt quá ngưỡng cho phép theo 

Quy chuẩn hiện hành thì lập tức cho kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các 

sự cố phát sinh. 

d) Sự cố do thiên tai 

Do kết cấu địa chất của khu vực tương đối tốt nên khả năng xảy ra động đất 

cũng như ảnh hưởng do động đất từ các khu vực khác tới vị trí thực hiện dự án là 

không đáng kể. Các hiện tượng thiên tai có thể ảnh hưởng tới hoạt động của dự án 

gồm: mưa bão, lốc xoáy, úng ngập cục bộ,… Các biện pháp được áp dụng để hạn chế 

ảnh hưởng và ứng phó khi xảy ra thiên tai được áp dụng gồm: 

 Nhà xưởng được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng về cấp động đất 

của khu vực, khả năng chịu tải gió, khả năng chống thấm, khả năng tiêu 

thoát nước,… 
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 Thường xuyên kiểm tra kết cấu nền móng và nhà xưởng để đảm bảo tình trạng 

nhà xưởng ở mức độ tốt. 

 Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để biết được các hình thái thời tiết bất thường có thể xảy ra. 

e) Sự cố do sét 

 Để phòng tránh các tác hại do sét gây ra, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp 

như sau: 

 Biện pháp chống sét đánh thẳng dùng cột thu sét bằng kim loại (cột thu lôi) 

Lợi dụng tính chất dễ phóng điện của mũi nhọn ở vị trí cao hơn để dẫn dòng 

điện sét xuống đất, chủ dự án lắp đặt các cột kim loại trên các vị trí cao và được nối 

đất cẩn thận. Sét sẽ đánh vào các cột kim loại này, làm cho những đối tượng có chiều 

cao thấp hơn được bảo vệ khỏi sét đánh.  

Thiết bị chống sét đánh thẳng bao ồm bộ phận thu sét, bộ phận dẫn sét và bộ 

phận nối đất. 

+ Bộ phận thu sét kim thép mạ kẽm, được cố định chắc chắn trên cột hay trên công 

trình, đảm bảo chịu được tải trọng gió. Kích thước của kim thép φ12 - φ16. 

+ Bộ phận dẫn sét dùng thép φ10 - φ12,  nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất 

và đặt cách xa lối đi. Dây dẫn sét được cố định chắc chắn với công trình. 

+ Bộ phận nối đất được đặt cách móng công trình 5m, dùng phương thức nối đất 

tập trung và mỗi nhánh không dài quá 20m, độ dài khoảng 12m. 

 Biện pháp chống sét gián tiếp 

Do đặc điểm của dự án có nhiều thiết bị điện, điện tử nên chủ dự án đã lắp đặt 

thiết bị cắt sét cho mạch điện thành nhiều tầng nấc:  

- Tầng 1 ngay tại cầu dao tổng của Nhà máy. 

- Tầng 2 tại các cầu dao của từng tòa nhà. 

- Tầng 3 là ngay tại phích cắm các thiết bị. 

Tất cả các thiết bị chống sét đều được nối đất để dẫn dòng sét xuống đất. 

f) Sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm  

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp 

như sau: 

- Lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 
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- Công nhân của dự án phải tiến hành rửa tay sạch sẽ trước khi vào nhà ăn và sau 

khi ăn xong.  

- Sau khi ăn xong, tự giác phân loại thực phẩm thừa vào các thùng chứa theo 

đúng quy định. 

- Thức ăn thừa phải được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy. Cuối ngày sẽ có 

được đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp tiến hành thu gom vận chuyển xử lý 

đảm bảo vệ sinh. Không để tồn đọng tại dự án quá 24h. 

- Tiến hành vệ sinh nền nhà, bàn ghế và khu vực nhà ăn sau mỗi ngày làm việc. 

- Định kỳ 1 năm/lần được khám sức khỏe tổng thể cho cán bộ, công nhân viên, 

kịp thời phát hiện và điều trị nếu có bệnh, đặc biệt các bệnh lý dễ lây qua hệ hô 

hấp và tiêu hóa. 

g) Sự cố dịch bệnh 

 Biện pháp phòng ngừa  

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như sau: 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như tay 

nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất 

tẩy rửa thông thường. 

- Định kỳ khám chữa bệnh cho cán bộ, công nhân viên Công ty. Kịp thời phát 

hiện các bệnh dịch truyền nhiễm để cách ly và điều trị dứt điểm, tránh lây lan 

rộng thành các ổ dịch khó kiểm soát. 

- Phun hóa chất diệt ruồi, muỗi, côn trùng. Diệt bọ gậy (loăng quăng), loại trừ nơi 

muỗi sinh đẻ, trú ngụ là biện pháp tích cực và hiệu quả nhất. Điều này đặc biệt 

cần thiết để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 

 Biện pháp ứng phó  

Khi có dịch bệnh phát sinh, chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan y tế địa phương 

để có biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời. Cụ thể như sau: 

- Có biện pháp cách ly nguồn bệnh kịp thời, ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh 

ra khu vực dân cư xung quanh. 

- Xác định và khoanh vùng khu vực có dịch bệnh, phun hóa chất khử trùng và 

tiệt trùng. 

- Thông báo và hướng dẫn cán bộ, công nhân làm việc tại dự án và khách hàng 

không đến khu vực phát sinh dịch bệnh để tránh lây nhiễm. 
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- Trường hợp trong khu vực dự án xảy ra dịch bệnh lớn, có nguy cơ lây nhiễm 

cao, hoặc phát triển thành các ổ dịch, Công ty sẽ cho ngừng hoạt động sản xuất, 

khoang vùng ổ dịch, sơ tán công nhân.  

- Liên hệ với cơ quan Y tế tỉnh Hà Nam và cơ quan Y tế trung ương, phối hợp xử 

lý, tiêu diệt mầm bệnh và chữa khỏi cho công nhân mắc bệnh. 

o Tính khả thi của biện pháp: Các biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố 

nêu trên đều có tính khả thi cao, dễ thực hiện. 

o Không gian áp dụng: Bên trong Dự án. 

o Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

4.3. Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường  

4.3.1. Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường  

Kế hoạch và kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

của dự án như sau: 

Bảng 51. Kế hoạch và kinh phí thực hiện các công trình BVMT của dự án 

STT Công trình BVMT 
Số 

lượng 
Kinh phí thực 

hiện (VND) 
Kế hoạch thực hiện 

1 
Công trình thu gom, thoát nước 
mưa và xử lý nước thải 

-  

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

- 
Đã được Công ty 

TNHH Saki Hà Nam 
xây dựng hoàn thiện 

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

 
Bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh 
hoạt (kích thước 3m x1m x2m) 

2 Công trình xử lý bụi, khí thải  750.000.000  

 
Hệ thống xử lý khí thải 
bằng phương pháp hấp phụ 
than hoạt tính 

1 600.000.000 

Quý II/2022 

 
Hệ thống xử lý bụi bằng 
phương pháp lọc bụi túi 

1 150.000.000 

3 
Công trình thu gom. lưu giữ chất 
thải rắn 

60.000.000  

 Kho CTTT 1 15.000.000  

 Kho CTNH 1 35.000.000 Quý II/2022 
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Thùng rác  10.000.000 

4 
Công trình phòng ngừa, ứng phó 
sự cố, rủi ro 

5.200.000.000  

 
Phòng cháy chữa cháy  5.000.000.000 

Quý II/2022 
Chống sét  200.000.000 

TỔNG (I +II) 6.010.000.000  

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

Ngoài ra, kinh phí đầu tư cho hoạt động quản lý môi trường, đào tạo, tập huấn 

phòng chống rủi ro, sự cố hàng năm của dự án khoảng 100.000.000 VNĐ/năm. 

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

 Dự án sẽ tuyển 1 cán bộ quản lý chuyên trách về tất cả các vấn đề môi trường, 

an toàn của nhà máy trong suốt giai đoạn vận hành, trình độ Đại học là cử nhân hoặc 

kỹ sư chuyên ngành môi trường. 

 Ngoài ra, còn có đội ngũ kỹ thuật làm việc, vận hành trực tiếp các công trình 

bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy bao gồm: 

+ Vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải: 1 người. 

+ Vận hành an toàn, kỹ thuật điện, cấp thoát nước: 2 người. 

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

4.4.1. Mức độ chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo 

Dựa vào các phương pháp và thông tin sử dụng để đánh giá, dự báo các tác 

động ở mục 4.1.1 và mục 4.2.1, có thể sơ bộ nhận xét về mức độ chi tiết của các kết 

quả đánh giá, dự báo như bảng sau: 

Bảng 52. Bảng tổng hợp mức độ chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo 

TT 
Các đánh 
giá/dự báo 

Mức độ 
chi tiết 

Lý giải 

1 

Tác động do bụi, 
khí thải từ hoạt 
động vận 
chuyển 

Định lượng 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp đánh giá 
nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO để tính 
toán tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm dựa trên 
các thông tin về khối lượng, phương tiện, quãng 
đường vận chuyển.  

- Sử dụng phương pháp so sánh để tiến hành so 
sánh giữa các kết quả tính toán được với quy 
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chuẩn hiện hành để từ đó đánh giá, dự báo được 
mức độ tác động. 

2 
Tác động do bụi, 
khí thải từ hoạt 
động sản xuất 

Định lượng 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp liệt kê để 
thống kê số lượng nguồn thải. 

- Sử dụng phương pháp kế thừa dựa trên kinh 
nghiệm của chủ dự án và tham khảo một số dự án 
có công nghệ sản xuất tương tự, các thông tin về 
khối lượng, thành phần nguyên liệu, hóa chất sử 
dụng do chủ dự án cung cấp, từ đó tính toán tải 
lượng, nồng độ các chất ô nhiễm.  

- Sử dụng phương pháp so sánh để tiến hành so 
sánh giữa các kết quả tính toán được với quy 
chuẩn hiện hành để từ đó đánh giá, dự báo được 
mức độ tác động. 

3 
Tác động của 
nước thải  

Định lượng 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp đánh giá 
nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO để tính 
toán tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm dựa trên 
các thông tin về định mức sử dụng nước sinh hoạt, 
sản xuất. 

- Sử dụng phương pháp so sánh để tiến hành so 
sánh giữa các kết quả tính toán được với quy 
chuẩn hiện hành để từ đó đánh giá, dự báo được 
mức độ tác động. 

4 
Tác động của 
CTR và CTNH 

Định lượng 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp kế thừa 
để dự báo thành phần, khối lượng các loại CTR 
phát sinh dựa vào kinh nghiệm triển khai của Chủ 
dự án. 

5 

Các tác động 
không liên quan 
đến chất thải và 
các rủi ro, sự cố 
môi trường 

Định tính 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp liệt kê để 
thống kê số lượng các nguồn gây tác động. 

- Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát các 
thông tin cần thiết và phương pháp kế thừa các tài 
liệu tham khảo để dự mức độ, quy mô tác động và 
đối tượng bị tác động của từng loại nguồn gây tác 
động khác nhau. 

4.4.2. Mức độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo  

Dựa vào các phương pháp và thông tin sử dụng để đánh giá, dự báo các tác 

động ở mục 4.1.1 và mục 4.2.1, có thể sơ bộ nhận xét về mức độ tin cậy của các kết 

quả đánh giá, dự báo như bảng sau: 

Bảng 53. Bảng tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 

TT 
Các đánh 
giá/dự báo 

Mức độ 
tin cậy 

Lý giải 
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1 

Tác động do bụi, 
khí thải từ hoạt 
động vận 
chuyển, các 
phương tiện giao 
thông. 

Cao 

- Phương pháp đánh giá nhanh dựa trên cơ sở hệ số ô 
nhiễm của WHO là phương pháp đang được áp dụng 
phổ biến hiện nay. Các hệ số ô nhiễm đối với từng 
loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, loại 
hình sản xuất đã được WHO tiến hành quan trắc, 
phân tích, nghiên cứu, tổng hợp thống kê từ nhiều 
nguồn qua nhiều năm nên có mức độ tin cậy cao.  2 

Tác động của 
nước thải  

Cao 

3 
Tác động do bụi, 
khí thải từ hoạt 
động sản xuất 

Cao - Phương pháp kế thừa dựa vào kinh nghiệm triển 
khai của Chủ dự án và các dự án có công nghệ sản 
xuất tương tự nên có độ tin cậy cao.  

4 
Tác động của 
CTR và CTNH 

Cao 

5 

Các tác động 
không liên quan 
đến chất thải và 
các rủi ro, sự cố 
môi trường 

Trung 
bình 

- Phương pháp liệt kê và phương pháp điều tra, khảo 
sát là những phương pháp đơn giản do chỉ cần thu 
thập thông tin từ các tài liệu, báo cáo khoa học,... đã 
có sẵn. Mức độ tin cậy của các thông tin phụ thuộc 
vào các tổ chức, cá nhân, cơ quan thống kê, nghiên 
cứu. Nên đánh giá mức độ tin cậy của các phương 
pháp này ở mức trung bình. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,   PHƯƠNG ÁN 

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Dự án “Nhà máy Alpha Networks Việt Nam: Dự án sản xuất thiết bị mạng và 
truyền thông” không phải dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải và 
dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học nên Chủ dự án không thực hiện nội 
dung này. 
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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  

 Nguồn phát sinh nước thải : 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt. 

 Lưu lượng xả nước thải tối đa: 23,6 m3/ngày.đêm. 

 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 Đồng Văn IV (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 Đồng Văn IV. Việc tiếp tục xử lý nước thải của 

Dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và xả thải ra thủy vực tiếp nhận do 

Ban quản lý KCN Đồng Văn IV quản lý và tiếp nhận. 

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

Bảng 54. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng nước thải của dự án 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B 

1 pH - 5-9 

2 Lưu lượng m3/h - 

3 BOD5 (200C) mg/l 50 

4 TSS mg/l 100 

5 COD mg/l 150 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Tổng N mg/l 40 

8 Tổng P mg/l 6 

9 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

10 Coliform MPN/100ml 5.000 

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

+ Vị trí xả thải: Hố ga đấu nối nước thải với KCN Đồng Văn IV (Tọa độ: X = 

20.634746; Y = 105.887337). 
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+ 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 Đồng Văn IV để tiếp tục xử lý đạt cột A, QCVN 40 :2011/BTNMT 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

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

 Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ quá trình lắp ráp bản mạch (công đoạn in 

kem thiếc, lò nung, lò hàn sóng). 

+ Nguồn số 2: Khí thải từ quá trình làm sạch bản mạch. 

+ Nguồn số 3: Khí thải từ quá trình sơn UV bảo vệ bản mạch. 

+ Nguồn số 4: Khí thải từ quá trình hàn sửa chữa bản mạch. 

+ Nguồn số 5: Bụi phát sinh từ công đoạn cắt tấm bản mạch. 

 Lưu lượng xả khí thải tối đa: 

+ Nguồn số 1+ 2 + 3 + 4: tối đa 44.000 m3/h (thu gom về cùng 1 hệ thống xử lý 

bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính). 

+ Nguồn số 5: tối đa 5.200 m3/h (thu gom xử lý tại hệ thống xử lý bụi bằng 

phương pháp lọc bụi túi vải). 

 Dòng khí thải: 

+ Dòng khí thải số 1: Khí thải từ quá trình lắp ráp bản mạch (in kem thiếc, lò nung, 

lò hàn sóng); khí thải từ quá trình làm sạch bản mạch; khí thải từ quá trình sơn UV và khí 

thải từ quá trình hàn sửa chữa bản mạch lỗi. 

+ Dòng khí thải số 2: Bụi phát sinh từ công đoạn cắt tấm bản mạch. 

- 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. 

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

Bảng 55. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải của dự án 

STT Thông số 
QCVN 19:2009/BTNMT 

 (cột B) 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

1 Bụi tổng 200 - 
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2 Propanol - 980 

3 Đồng và hợp chất, tính theo 
Cu 

10 - 

4 Lưu lượng - - 

- 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. 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất hữu cơ 

 Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả thải:  

+ Vị trí số 01: Tại ống thải sau hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp 

phụ than hoạt tính (Tọa độ : X = 20.634222; Y = 105.888359). 

+ Vị trí số 02: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi bằng phương pháp lọc bụi túi 

vải (Tọa độ : X = 20.633720; Y = 105.888.445). 

- Phương thức xả thải: Gián đoạn (8 giờ/lần).  

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

 Nguồn phát sinh: 

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

trong xưởng sản xuất. 

+ Nguồn số 2: 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 3: Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc vận hành 

HTXL khí thải của nhà máy. 

+ Nguồn số 4: 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. 

 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 56. Giá trị giới hạn của tiếng ồn và độ rung 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

26:2010/BTNMT 
QCVN 

27:2009/BTNMT 
QCVN 

24:2016/BYT 

1 Tiếng ồn dBA 70 - 85 
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2 Độ rung dB - 70  

Ghi chú: 

+ 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. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn –Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (thời gian tiếp xúc 8h). 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án, cụ thể như sau : 

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 

 Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải của dự 

án như sau: 

Bảng 57. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Công trình Thời điểm bắt đầu Thời điểm kết thúc Công suất dự kiến 

1 
Hệ thống hấp 
phụ than hoạt 

tính 
01/07/2022 30/09/2022 100% 

2 
Hệ thống thống 
lọc bụi túi vải 

01/07/2022 30/09/2022 100% 

 

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 

7.1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải 

 Giai đoạn vận hành chưa ổn định: 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. 

- Loại mẫu: mẫu đơn 

- Tần suất lấy mẫu: 15 ngày/lần 

- Thời gian lấy mẫu dự kiến: 

+ Lần 1: Ngày 15/07/2022 

+ Lần 2: Ngày 30/07/2022 

+ Lần 3: Ngày 15/08/2022 

+ Lần 4: Ngày 30/08/2022 

+ Lần 5: Ngày 14/09/2022 

 Giai đoạn vận hành ổn định: 
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- Loại mẫu: mẫu đơn 

- Tần suất lấy mẫu: 7 ngày liên tiếp. 

- Thời gian lấy mẫu dự kiến: 

+ Lần 1: Ngày 21/09/2022 

+ Lần 2: Ngày 22/09/2022 

+ Lần 3: Ngày 23/09/2022 

+ Lần 4: Ngày 24/09/2022 

+ Lần 5: Ngày 26/09/2022 

+ Lần 6: Ngày 27/09/2022 

+ Lần 7: Ngày 28/09/2022 

7.1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Bảng 58. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải 

STT Hạng mục 
Vị trí lấy 

mẫu 
Số lượng 

mẫu 
Thông số 
phân tích 

Quy chuẩn 
so sánh 

I Giai đoạn hiệu chỉnh hệ thống: tần suất  lấy mẫu 15 ngày/lần 

1 
Hệ thống 

hấp phụ than 
hoạt tính 

Ống thải 
sau xử lý 

1 mẫu/lần x 
5 lần = 5 

mẫu 

Lưu lượng, bụi 
tổng, propanol, 
đồng và hợp 
chất 

QCVN 
19:2009/BTNMT, 
cột B (áp dụng hệ 
số Kv = 1,0 ; Kp = 

0,9) 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

2 
Hệ thống lọc 

bụi túi vải 
Ống thải 
sau xử lý 

1 mẫu/lần x 
5 lần = 5 

mẫu 

Lưu lượng, bụi 
tổng 

II Giai đoạn vận hành ổn định: 7 ngày liên tiếp 

1 
Hệ thống xử 
lý khí thải 
xưởng in 1 

Ống thải 
sau xử lý 

1 mẫu/ngày 
x 7ngày = 7 

mẫu 

Lưu lượng, bụi 
tổng, propanol, 
đồng và hợp 
chất 

QCVN 
19:2009/BTNMT, 
cột B (áp dụng hệ 
số Kv = 1,0 ; Kp = 

0,9) 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

2 

Hệ thống xử 
lý khí thải 
xưởng in 

màu 

Ống thải 
sau xử lý 

1 mẫu/ngày 
x 7ngày = 7 

mẫu 

Lưu lượng, bụi 
tổng 

Nguồn: Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam. 

- Khí thải sau xử lý: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, khí thải sau xử lý đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (áp dụng hệ số Kv = 1,0; Kp = 0,9) và QCVN 

20:2009/BTNMT được phép xả ngoài môi trường. 
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7.1.2.3. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường 

 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Địa chỉ : Thôn Thượng Khê, Xã Cấn hữu, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 

VPGD : Căn J03-17 Khu An Phú Shop Villa - KĐT Dương Nội, Phường Dương 

Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

Mã số thuế: 0108012829 

Điện thoại : 0246.683.2969    

Đại diện : Ông ĐỖ VĂN QUỲNH       Chức vụ: Giám đốc 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải định kì 

7.2.1. Giám sát nước thải  

- Số lượng: 01 mẫu 

- Vị trí: 01 mẫu nước thải tại hố ga trước khi đấu nối với KCN Đồng Văn IV. 

- Thông số: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, Amoni, Tổng N, Tổng P, Dầu mỡ 

khoáng, Coliform. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải KCN Đồng Văn IV.  

7.2.2. Giám sát khí thải 

- Số lượng: 02 mẫu 

- Vị trí: Ống thoát khí của các hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Thông số:  

+ Đối với hệ thống lọc bụi túi: Lưu lượng, bụi tổng. 

+ Đối với hệ thống hấp phụ than hoạt tính: Lưu lượng, bụi tổng, propanol, đồng và 

hợp chất. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (áp dụng hệ số Kv = 1,0 ; Kp = 0,9) và 

QCVN 20:2009/BTNMT  

7.2.3. Giám sát chất thải rắn 

- Vị trí: kho CTTT và kho CTNH 

- Thông số: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, khối lượng chất thải rắn công nghiệp 
thông thường và khối lượng chất thải nguy hại.  

- Tần suất: Hàng ngày. (Đơn vị tính kg/ngày) 
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7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí đơn giá giám sát môi trường được thực hiện theo đơn giá quy định 

tại Quyết định 2075/2014/QĐ-BTC về mức tối đa đơn giá sản phẩm quan trắc và 

phân tích môi trường; Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự 

nghiệp môi trường. 

- Kinh phí lấy mẫu, phân tích chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự 

án khoảng 100 triệu đồng. 

- Kinh phí giám sát giai đoạn vận hành thương mại của dự án khoảng 35 triệu 

đồng/năm. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty hiểu rõ phát triển bền vững chính là tăng năng lực cạnh tranh của các 

sản phẩm của dự án thông qua việc tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng tài nguyên và giảm 

ô nhiễm để bảo vệ cán bộ công nhân viên nhà máy và cộng đồng xung quanh. Chủ đầu 

tư dự án xin cam kết bảo vệ môi trường như sau: 

1. Cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu đưa ra trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án. 

2. Cam kết thực hiện các nội dung đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường của dự án. 

3. Cam kết thực hiện quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

- Đảm bảo khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT trước 

khi xả ra ngoài môi trường. 

- Đảm bảo nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi xả ra KCN 

Đồng Văn IV. 

- Định kỳ thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, báo cáo kết quả 

quan trắc định kỳ sau mỗi đợt quan trắc theo quy định. 

- Cam kết bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong quá trình làm việc tại nhà máy. 

4. Tạm dừng hoạt động sản xuất khi xảy ra sự cố về môi trường; 

5. Quản lý nghiêm ngặt việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng các 

quy định tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

6. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, duy trì áp dụng các biện pháp an 

toàn lao động, an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ứng phó rửi ro, sự cố. 

7. Khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, 

sản phẩm và xây dựng những hạng mục công trình khác…không nằm trong nội 

dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được thẩm định thì Chủ 

dự án sẽ lập lại hồ sơ xin cấp phép trình Ban quản lý các Khu công nghiệp Hà 

Nam thẩm định trước khi triển khai thực hiện. 
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8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy 

chuẩn Việt Nam. 

9. Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường khi có sự cố, rủi ro môi 

trường xảy ra trong quá suốt trình hoạt động của dự án. 

10. Xây dựng, lắp đặt đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án trước khi đi vào hoạt 

động chính thức theo đúng quy định. 
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PHỤ LỤC I 

 

1. Các văn bản pháp lý 

- Quyết định phê duyệt ĐTM của KCN Đồng Văn IV. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Biên bản thỏa thuận thuê nhà xưởng. 

2. Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nền 

- Phiếu phân tích môi trường nền  

3. Các bản vẽ kỹ thuật 

- Mặt bằng tổng thể ban đầu của đơn vị cho thuê xưởng Saki Hà Nam. 

- Mặt bằng tổng thể dự án. 

- Mặt bằng cấp điện dự án. 

- Mặt bằng cấp nước dự án. 

- Mặt bằng thu gom, thoát nước thải dự án. 

- Mặt bằng bố trí thiết bị dự án. 

- Mặt bằng hệ thống thu gom bụi, khí thải dự án. 

- Sơ đồ giám sát môi trường dự án. 
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PHỤ LỤC II 

 
- Bản vẽ thiết kế các hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

  

 






