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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH S-Mac HT Vina. 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Choi Won Chul 

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc       Ngày sinh: 07/01/1970       Quốc tịch: Hàn Quốc 

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

+ Số giấy chứng thực cá nhân: M83147387 

+ Ngày cấp: 25/10/2016        Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và thương mại Hàn Quốc 

+ Chỗ ở hiện tại: Căn hộ CT5-1801, Chung cư Hyundai HillState, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

- Người đại diện tại Việt Nam: Ông KIM DOO YOUNG  

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc 

+ Số điện thoại: 0988423081 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8785255167, chứng nhận lần đầu 

ngày 05/07/2019 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp, chứng nhận thay đổi lần 

thứ nhất ngày 14/05/2020. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã 

số doanh nghiệp 0700828864, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 2019 do Sở kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, thay đổi lần thứ 2 ngày 17/02/2020. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: “Sản xuất và gia công các thiết bị đèn LED”. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1399/QĐ-BQLCKCN ngày 01/10/2019 của Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án 

“Sản xuất và gia công các thiết bị đèn LED” KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam của Công ty TNHH S-Mac HT Vina. 

+ Văn bản số 663/BQLCKCN-MT ngày 29/06/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh 

Hà Nam về việc thay đổi, điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt. 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-co-phan-tan-cang---dong-van-ha-nam-com-1586399.htm
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- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 
Thuộc nhóm B (theo khoản 3 Điều 19 của Luật đầu tư công 2019, dự án thuộc lĩnh vực 

công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng). 

- Cơ sở “Sản xuất và gia công các thiết bị đèn LED” thuộc mục số 2, Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Báo cáo đề nghị cấp 

giấy phép của cơ sở được viết theo mẫu Phụ lục XIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022. 

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

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8785255167, chứng nhận 

lần đầu ngày 05/07/2019 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp, chứng nhận thay 

đổi lần thứ nhất ngày 14/05/2020, quy mô công suất hoạt động của cơ sở là 2.000.000 

sản phẩm/năm. 

Cơ sở lắp đặt dây chuyền thiết bị đồng bộ, công nghệ hiện đại để sản xuất ra các 

sản phẩm đèn led dùng cho ô tô: LED module in headlamp, LAM (LED array module), 

LDM (LED Drive module) và các sản phẩm khác từ đèn LED.  

Hiện tại, cơ sở đang hoạt động sản xuất với trung bình khoảng 1.400.000 – 
1.500.000 sản phẩm/năm, tương đương khoảng 60% công suất/năm. 

Tổng số cán bộ công nhân viên tại thời điểm hiện lại khoảng 450 người (khi cơ sở 

hoạt động 100% công suất thì số cán bộ công nhân viên khoảng 700 người). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Căn cứ theo Quyết định số 1399/QĐ-BQLCKCN ngày 01/10/2019 của Ban Quản 
lý các KCN tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 
của Dự án “Sản xuất và gia công các thiết bị đèn LED” KCN Đồng Văn I, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH S-Mac HT Vina, dự án có nhiều chủng loại sản 
phẩm đèn led dùng cho ô tô: LED module in headlamp, LAM (LED array module), LDM 
(LED Drive module) và các sản phẩm khác từ đèn LED. Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm 
đều có chung 1 quy trình sản xuất; sự khác nhau giữa các sản phẩm phụ thuộc và vị trí sử 
dụng, hình dáng dải ánh sáng 
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Hình 1. Quy trình sản xuất sản phẩm của dự án 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào của dự án gồm: chip Led; tụ điện; bản mạch PCB; dải nhựa; ô 
nhựa đã được cắt thành các hình dạng, kích thước khác nhau….. Nguyên liệu đầu vào sau 
khi được kiểm tra thông số kích thước; vị trí chân linh kiện trên bản mạch, ô nhựa đúng 
thiết kế sẽ được đưa vào dây truyền sản xuất. 

Nhập nguyên liệu  Kiểm tra nguyên liệu  Nguyên liệu lỗi 

 Khung nhựa, đầu kết nối, linh 
kiện bán dẫn mềm  

 Bản mạch, kem hàn 

Tạo chuỗi mạch  

Định vị vị trí chân Chip 
Led lên bản mạch 

 Lắp tấm chắn cố định 
vị trí Chip 

 Vệ sinh chuỗi ánh sáng 

 Bụi 

Khoản chấm vị trí Chip 
led 

 Kết nối chuỗi ánh sáng 
và bản mạch 

 Kết nối nguồn điện cho 
đèn 

 Kiểm tra ngoại quan 

 Kiểm tra ánh sáng sản 
phẩm 

 Khí hàn; dây điện 

Khí hàn; dây  

Vocs, mực in, vỏ bao 
bì... 

 In tem nhãn và đóng 
gói 
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Từ đây nguyên vật liệu được đưa vào 2 quy trình song song: Quy trình SMT và quy 
trình tạo chuỗi ánh sáng. Sản phẩm của hai quy trình trên được đưa vào quy trình lắp ráp 
đèn. 

* Quy trình SMT: 

Các bản mạch đã được in mạch theo theo thiết kế của Công ty (đặt hàng đơn vị khác 

thực hiện) được đưa vào máy định vị cảm biến để định vị vị trí chân chip. Sau đó bản 
mạch được đưa đến máy chấm dính (kem thiếc) để khoản chấm vị trí đặt Chip led. 

* Quy trình tạo chuỗi ánh sáng: quy trình này được thực hiện theo các bước sau: 

- Tạo chuỗi mạch: Sử dụng máy ép, ép kết nối ô nhựa, đầu kết nối, linh kiện bán 
dẫn lên khung nhựa tạo chuỗi mạch. Công đoạn này, trên khung nhựa đã có khớp để kết 
nối các vật liệu với nhau nên không phát sinh chất thải. 

- Lắp ráp tấm chắn cố định vị trí chân linh kiện: Sử dụng máy gắn chíp, Jic gá sản 
phẩm đặt tấm chắn cố định vị trí chân linh kiện đúng vị trí được lập trình sẵn 

- Lắp ráp chuỗi ánh sáng: Sử dụng máy gắn chíp, Jic gá sản phẩm đặt lần lượt tụ 
điện, đi ốt (chip Led); IC thời gian; IC ổn áp; thiết bị khuyết đại đúng vị trí được lập trình 
sẵn tạo chuỗi ánh sáng 

- Vệ sinh chuỗi ánh sáng: Chuỗi ánh sáng sau khi được lắp ráp được đưa vào buồng 
sấy để sấy khô sản phẩm đồng thời luồng khí khô thổi sạch bụi trên chuỗi ánh sáng. Máy 
sấy hoạt động bằng điện trong điều kiện kín ở nhiệt độ 50-60oC 

Sau khi được sấy khô, chuỗi ánh sáng chuyển sang công đoạn kiểm tra độ hở giữa 
các tấm chắn và hạt ánh sáng (đi ốt), khoảng cách giữa các hạt ánh sáng. Quá trình kiểm 
tra thực hiện bằng máy test chuyên dụng. 

Chuỗi ánh sáng không đảm bảo quy định được quay lại công từ công đoạn tạo chuỗi 
mạch để sửa chữa. Chuỗi ánh sáng đạt quy định được chuyển sang quy trình lắp ráp đèn. 

*Quy trình lắp ráp đèn 

- Kết nối chuỗi ánh sáng và bản mạch: bản mạch đã được khoản chấm vị trí chân 
Chip và chuỗi ánh sáng được kết nối bằng dây điện tạo bộ đèn Led. 

Định vị dây điện vào chuỗi ánh sáng sau đó cố định vị trí dây trên bản mạch bằng 
máy hàn thiếc tạo bộ đèn chiếu sáng hoàn chỉnh 

- Kết nối nguồn điện cho đèn: Sử dụng máy hàn thiếc cố định nguồn cho bộ đèn 

- Kiểm tra ngoại quan: Sử dụng kính hiển vi kiểm tra các điểm kết nối có bị sai vị 
trí, mắc lỗi không. Các bộ đèn đảm bảo chuyển sang công đoạn kiểm tra ánh sáng sản 
phẩm 

- Kiểm tra ánh sáng sản phẩm: Tại công đoạn Test đèn, sử dụng máy kiểm tra ánh 
sáng chuyên dụng kiểm tra ánh sáng toàn bộ sản phẩm led có đạt tiêu chuẩn xuất xưởng 
không. Sản phẩm không đảm bảo sẽ được quay lại từ quy trình lắp ráp để sửa lỗi. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn chuyển sang công đoạn in tem nhãn, đóng gói và xuất hàng theo đơn 
đặt hàng. 

3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là sản xuất và gia công các thiết bị đèn LED cho ô tô bao gồm: 
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LED module in headlamp, LAM (LED array module), LDM (LED Drive module) và các 
sản phẩm khác từ đèn LED với công suất sản xuất là 2.000.000 sản phẩm/năm. 

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

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

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

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu của dự án được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

STT Tiếng Việt Đơn vị 
Số lượng nguyên liệu 

Vận hành 60% 
công suất 

Vận hành 
100% công suất 

I Nguyên liệu chính    

1 Cuộn dây  Cái 100.000 166.667 
2 Tụ điện SMT Cái 1.200.000 2.000.000 
3 Đi-ốt (chip Led) Cái 500.000 833.333 
4 Tụ hóa Cái 100.000 166.667 
5 Đầu kết nối Cái 400.000 666.667 
6 Điện trở SMT Cái 1.200.000 2.000.000 
7 IC đếm thời gian Cái 100.000 166.667 
8 IC ổn áp Cái 100.000 166.667 

9 
Op amp khuếch đại thuật 
toán 

Cái 100.000 166.667 

10 PCB mạch dẫn Cái 100.000 166.667 
11 FPCB mạch dẫn mềm Cái 200.000 333.333 
12 Khung chuỗi gá ánh sáng  Cái 100.000 166.667 
13 Linh kiện bán dẫn  Cái 100.000 166.667 
II Nguyên liệu phụ    
1 Tấm nilon bảo vệ  Kg 80 133 

2 
Tấm xốp đệm bảo vệ sản 
phẩm 

Cái 100 167 

3 Khay nhựa đựng sản phẩm  Cái 50.000 83.333 
4 Thùng carton  Cái 2.500 4.167 
5 Nilon đóng gói  Cái 100 167 

6 
Kem hàn (Sn 96,5%; Ag 3%; 
Cu 0,5%) 

Kg 80 133 

7 Mực in kg 2 4 
III Nguyên liệu dùng cho hệ thống xử lý môi trường 

1 Than hoạt tính kg 5 10 
2 Nước Javel kg 110 182 

Nguồn: Công ty TNHH S-Mac HT Vina 
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Dự kiến, tổng khối lượng nguyên vật liệu dự án sử dụng trong giai đoạn 1 là: 539 
tấn/năm. Khi giai đoạn 2 đi vào hoạt động dự án nhập khoảng 894 tấn/năm nguyên vật 
liệu để phục vụ hoạt động sản xuất 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Trạm biến áp công suất 3.000kvA đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Công ty và 
đơn vị thuê nhà xưởng.  

Điện năng được sử dụng cho quá trình hoạt động của dự án là 300.000kw/tháng. 
Điện năng phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Telcon Vina: 

60.000kw/tháng. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước 

Đơn vị cung cấp nước cho hoạt động của cả dự án là Công ty CP nước sạch Sefil 
Hà Nam.  Nguồn nước sạch được sử dụng cho các mục đích sau: nước cấp cho sinh hoạt 
của các cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, nước cấp tưới cây, rửa đường, nước 
cấp cho phòng cháy chữa cháy,...  

b) Nhu cầu sử dụng nước 

* Nước phục vụ sinh hoạt: 

Căn cứ nhu cầu sử dụng nước hiện tại của Công ty TNHH Telcon Vina cũng như 
đặc điểm ngành nghề sản xuất của dự án là sạch, định mức nhu cầu sử dụng nước của 
công nhân viên Công ty (khoảng 682 người) là: 80l/người/ngày. 

Tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt của dự án là: 682người x 80l/người/ngày = 
54,56m3/ngày tương đương 22.152m3/năm. 

* Nước phục vụ sản xuất: dự án không sử dụng nước phục vụ quá trình sản xuất 

* Hoạt động tưới cây: lượng nước tưới cây dự án thực hiện tưới cho 5492m2 dự kiến 
là 7m3/ngày.  

* Nước rửa đường 

Theo TCXD 33 – 2006, nhu cầu nước trung bình cho 1 lần rửa đường là từ 1,2-1,5 
l/m2/lần tưới. Nhà máy sẽ tiến hành rửa đường vào những ngày khô hanh, trung bình mỗi 
ngày khô hanh rửa đường 1 lần. Diện tích sân, đường giao thông của Dự án 7.412m2. 
Lượng nước cung cấp cho hoạt động rửa đường có thể sử dụng trong một ngày là: 

Qrửa đường = 0,0012 x 7.412 = 8,9 m3/ngày.đêm 

* Nước cho hệ thống chữa cháy 

 Theo TCVN 2622 : 1995, lưu lượng nước cấp cho một đám cháy đảm bảo 10 l/s 
và số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán 1. 

Dự án có diện tích < 150 ha nên theo TCVN 2622 ÷ 1995 thì nhu cầu dùng nước 
tính cho một đám cháy với lưu lượng 10 (l/s) trong 3h. 

Nhu cầu nước chữa cháy là: Wcc1
3h = 0,01  60  60  3 = 108 (m3) 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của toàn dự án là: 54,56 + 7 +8,9 = 70,46m3/ngày 
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Để đảm quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, PCCC dự án đã có bể chứa nước 
cấp sinh hoạt PCCC là 450m3. 

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

5.1. Vị trí địa lý của dự án đầu tư 

Vị trí thực hiện Dự án “Dự án sản xuất và gia công các thiết bị đèn Led” nằm tại 
đường N1 thuộc KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dự án thực hiện trên 
cơ sở nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê và tiếp nhận lại diện tích 
đất đã giao cho Công ty TNHH Hankook Altec Vina. Tổng diện tích của khu đất là 
30.000m2. 

 Ranh giới cụ thể của Dự án như sau: 
Phía Đông : Giáp với Công ty TNHH Seoul Semiconductor; 

Phía Tây : Giáp với đường D1 của KCN; 

Phía Nam : Giáp khu đất công nghiệp của KCN; 

Phía Bắc : Giáp với đường N1 của KCN; 

5.2. Các hạng mục công trình kỹ thuật của dự án đầu tư 

Dự án thực hiện trên cơ sở nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê 
và tiếp nhận lại diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Hankook Altec Vina. Tổng diện 
tích của khu đất là 30.000m2. Năm 2017, Công ty TNHH Hankook Altec Vina đã xây 
dựng một số hạng mục công trình phục vụ hoạt động của dự án và cho Công ty TNHH 
Telcon Vina thuê lại 01 nhà xưởng để sản xuất.  

Các hạng mục công trình được vào năm 2017 và hoạt động sản xuất kinh doanh 
Công ty TNHH Hankook Altec Vina tại vị trí thực hiện dự án không hiệu quả, các hạng 
mục công trình chưa có dấu hiệu bị xuống cấp 

Tại thời điểm chuyển giao, Công ty TNHH Hankook Altec Vina đã thực hiện xây 
dựng các hạng mục công trình sau: 

Bảng 1.2. Hạng mục công trình đã xây dựng 

STT Tên hạng mục 
Diện tích  

(m2) 
Tỷ lệ chiếm 

đất (%) 
Hiện trạng sử 

dụng 

I Các hạng mục chính 9.665 32,2   

1 Nhà xưởng sản xuất 1 2.240 7,5 Công ty TNHH 
Telcon đang thuê 2 Khu nhà phụ trợ sản xuất 1 384 1,3 

3 Nhà xưởng sản xuất 2 2.240 7,5 

Để không 
4 Nhà xưởng sản xuất 3 2.240 7,5 

5 Nhà văn phòng 3 tầng 529 1,8 

6 Khu nhà phụ trợ sản xuất 2 384 1,3 
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STT Tên hạng mục 
Diện tích  

(m2) 
Tỷ lệ chiếm 

đất (%) 
Hiện trạng sử 

dụng 

7 Khu nhà phụ trợ sản xuất 3 384 1,3 

8 Nhà văn phòng xưởng 1 560 1,9 

9 Khu phụ trợ văn phòng X1 72 0,2 

10 Nhà văn phòng xưởng 2 560 1,9 

11 Khu phụ trợ văn phòng X1 72 0,2 

II Hạng mục phụ trợ 2872 9,6   

1 Bể chứa nước ngầm 450m3 180 0,6 

Công ty TNHH 
Telcon đang sử 
dụng một phần 

2 Nhà để xe ô tô 360 1,2 

3 Nhà bảo vệ 157 0,5 

4 Nhà để xe máy 1.231,20 4,1 

5 Nhà ăn 639,1 2,1 

6 Nhà kho rác 300 1,0 

8 Cột cờ 5,3 0,0 

9 Trạm biến áp 71   

III 
Diện tích sân, đường giao 
thông 

5.117 17,1 
  

IV Diện tích cây xanh 4.032 13,4   

V Diện tích đất dự trữ 8.314 27,7   

 Tổng diện tích 30.000 100   

Nguồn: Công ty TNHH S-Mac HT Vina 

Các hạng mục công trình sau khi cải tạo và xây mới 

Sau khi nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Hankook Altec Vina, Công 
ty TNHH S-Mac HT Vina sẽ giữ nguyên hợp đồng cho thuê nhà xưởng giữa Công ty 
TNHH Hankook và Công ty Telcon Vina. 

Để nhanh chóng đi vào sản xuất và tận dụng các nhà xưởng sẵn có, Công ty TNHH 
S-Mac HT Vina sẽ triển khai công tác cải tạo các nhà xưởng sẵn có trước để lắp đặt dây 
truyền sản xuất số 1 với công suất sản xuất sản phẩm đạt 60% quy mô công suất dự án. 
Quá trình cải tạo chỉ thực hiện lắp đặt vách ngăn phân chia lại khu vực chức năng và xây 
bổ sung trạm xử lý nước thải sinh hoạt của toàn dự án. 
Dự kiến, tháng 12 năm 2021, đơn vị sẽ tiến hành xây dựng 01 nhà xưởng và các hạng 
mục phụ trợ trên phần diện tích đất dự trữ của dự án để nâng công suất hoạt động của cả 
dự án đạt 100% quy mô công suất. 
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Bảng 1.3. Hạng mục công trình sau khi cải tạo và xây mới bổ sung 

STT Tên hạng mục 
Diện tích  

(m2) 
Tỷ lệ chiếm 

đất (%) 
Tính trạng 

I 
Các hạng mục công trình 
sản xuất 

9.294 31  

1 Nhà xưởng sản xuất 1 2.240 7,5 
Giữ nguyên cho 
Cty Telcon thuê 

2 Xưởng lắp ráp 1.051 3,5 
Cải tạo từ Nhà 

xưởng sản xuất số 
2 

3 Xưởng sản xuất 2 1.763 5,9 
Cải tạo từ Nhà 

xưởng sản xuất 3 

4 Xưởng sản xuất 3, 4 và kho 4.240 14,1 
Xây mới trên diện 

tích đất dự trữ 

II 
Các hạng mục công trình 
phụ trợ 

   

1 Khu nhà phụ trợ sản xuất 1 384 1,3 
Giữ nguyên cho 
Cty Telcon thuê 

2 Kho chứa hàng 1 290 1,0 
Cải tạo khu nhà 

văn phòng xưởng 1 
3 Kho chứa hàng 2 170 0,6 
4 Phòng đào tạo 100 0,4 
5 Kho thành phẩm 540 1,8 Cải tạo từ Nhà 

xưởng sản xuất số 
2 và khu nhà văn 
phòng xưởng 2 

6 Kho vật tư 821 2,7 
7 Kho vật tư sản xuất 167 0,6 
8 Lối vào + cửa thông gió 206 0,7 
9 Kho hàng 65 0,2 

Cải tạo từ Nhà 
xưởng sản xuất 3 

10 Khu khử từ 157 0,5 
11 Khu vực bảo quản 255 0,9 
12 Phòng máy 251 0,8 Cải tạo từ khu nhà 

phụ trợ sản xuất 3 13 Phòng pin lưu điện 133 0,4 

14 Nhà vệ sinh, thay đồ 384 1,3 
Cải tạo từ khu nhà 
phụ trợ sản xuất 2 

15 Phòng điện 71 0,2 Giữ nguyên 
16 Phòng điện mới 46,5 0,15 Xây mới 
17 Nhà ăn 639,1 2,1 

Giữ nguyên 
18 

Bể nước ngầm 450m3 + Nhà 
bơm 

212 0,1 

19 Nhà để xe máy 1.232,1 4,1 Giữ nguyên 
20 Phòng điều hòa 244 8 Xây mới 
21 Nhà để xe ô tô 75 0,3 

Giữ nguyên 22 Nhà văn phòng 3 tầng 529 1,8 
23 Nhà bảo vệ 157 0,5 
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STT Tên hạng mục 
Diện tích  

(m2) 
Tỷ lệ chiếm 

đất (%) 
Tính trạng 

II 
Các hạng mục công trình 
bảo vệ môi trường 

5.852 19,5  

1 Kho chứa rác 300 1,0 Giữ nguyên 

2 Trạm XLNT 60 0,2 
Xây mới trên đất 

cây xanh cạnh nhà 
để xe máy 

3 Diện tích cây xanh 5.492 18,3 
Tăngthêm từ  phần 

đất dự trữ 

III Sân đường giao thông 7.412 24,7 
Tăng thêm từ phần 

đất dự trữ 
IV Tổng diện tích 30.000 100,0  

Kết cấu các hạng mục công trình 

a) Hạng mục nhà xưởng 

Xưởng sản xuất giai đoạn 1 của dự án được cải tạo từ nhà xưởng sẵn có. Các khu 
chức năng phân chia bằng các vách ngăn làm bằng tôn khung xương thép 

Ở giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng với diện tích là 4.300m2. Kết cấu thi công giai đoạn 
2 gồm xây dựng nhà xưởng 01 tầng và 01 khu phụ trợ sản xuất. Kết cấu các nhà xưởng 
sản xuất cả 2 giai đoạn giống nhau: 

- Phần móng: ép cọc BTCT đúc sẵn M600, kích thước đầu cọc D300, ép sâu 32m, 
đài cọc BTCT M200 tiết diện 1.200x1.200mm, 1.400x1.200mm, gia cố bằng cọc tre dài 
2,5m mật độ cọc 25 cọc/m2, đài móng được liên kết bằng dầm móng BTCT M200 có tiết 
diện là 600x300mm, giằng móng BTCT M200 tiết diện 220x100mm, 220x200mm. 

- Phần thân: Dùng bê tông cốt thép hệ đai dầm sàn liền khốidày 100x120mm, phía 
dưới gia cường bằng móng cọc. Trên là hệ khung, cột, kèo, sà gồ bằng kết cấu thép; kích 
thước tiết diện ngang cột là 300x300mm, ngang dầm 300x600mm, 500x220mm, 
220x600mm, 220x700mm . Xung quanh xây tường cao 3m. 

- Mái lợp tôn, phía trên ốp panen sợi thủy tinh dày 50mm chống cháy 120 được sử 
dụng để bao che cho công trình. 

- Phần nền: sơn Epoxy, lớp nền BTCT dày 150mm, lớp màng chống thấm asphanl 
sheet, lớp cát tôn nền đầm chặt 
b) Khu phụ trợ sản xuất và nhà văn phòng khu vực sản xuất 

- Phần móng: móng làm bằng BTCT M200 bề rộng chân móng 1.500mm, gia cố hố 
móng bằng cọc tre dài 2,5m, nật độc cọc 25 cọc/m2, cổ mings xây gạch đặc, giằng móng 
BTCT M200 tiết diện 220x200mm, 300x200mm 

- Phần thân: Dùng bê tông cốt thép hệ đai dầm sàn liền khốidày 100x120mm, phía 
dưới gia cường bằng móng cọc. Trên là hệ khung, cột, kèo, sà gồ bằng kết cấu thép; kích 
thước tiết diện ngang cột là 300x300mm, ngang dầm 300x600mm, 500x220mm, 
220x600mm, 220x700mm . Xung quanh xây tường cao 3m. 

- Mái lợp tôn, phía trên ốp panen sợi thủy tinh dày 50mm chống cháy 120 được sử 
dụng để bao che cho công trình. 
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- Phần nền: sơn Epoxy, lớp nền BTCT dày 150mm, lớp màng chống thấm asphanl 
sheet, lớp cát tôn nền đầm chặt 
c) Nhà văn phòng 3 tầng 

Phần móng: ép cọc BTCT đúc sẵn M600, kích thước đầu cọc D300, ép sâu 32m, 
đài cọc BTCT M200 tiết diện 1.200x1.200mm, 1.400x1.200mm, gia cố bằng cọc tre dài 
2,5m mật độ cọc 25 cọc/m2, đài móng được liên kết bằng dầm móng BTCT M200 có tiết 
diện là 600x300mm, giằng móng BTCT M200 tiết diện 220x100mm, 220x200mm. 

Phần thân: Dùng bê tông cốt thép hệ đai dầm sàn liền khốidày 100x120mm, phía 
dưới gia cường bằng móng cọc. Trên là hệ khung, cột, kèo, sà gồ bằng kết cấu thép; kích 
thước tiết diện ngang cột là 300x300mm, ngang dầm 300x600mm, 500x220mm, 
220x600mm, 220x700mm . Xung quanh xây tường cao 3m. 

Mái lợp tôn, phía trên ốp panen sợi thủy tinh dày 50mm chống cháy 120 được sử 
dụng để bao che cho công trình. 

Phần nền: sơn Epoxy, lớp nền BTCT dày 150mm, lớp màng chống thấm asphanl 
sheet, lớp cát tôn nền đầm chặt 
d) Hệ thống thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa được tách biệt với hệ thống thoát nước thải. 

Nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái được thu theo hướng đánh dốc hai phía đến 
sênô thoát vào các ống đứng gom đến các hố ga và được dẫn ra hệ thống thoát nước ngoài 
nhà máy. 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt được  thu vào hệ thống hố ga và đường thoát nước 
ngoài nhà máy. 

Nước mưa được đấu vào hố ga thoát nước mưa hiện có, sau đó thải ra hệ thống thoát 
nước mưa của KCN ( vị trí đấu nối nước mưa có thể hiện tại bản vẽ thoát nước). 
e) Hệ thống thoát nước thải: 

Nước thải được phân theo 2 hệ thống riêng biệt: 
Hệ thống thoát nước rửa (rửa sàn, rửa tay chân...): được thu gom bằng đường ống 

PVC dẫn về đường ống chính và thải ra hệ thống thu nước thải của nhà máy. 
Hệ thống thoát nước từ nhà vệ sinh: Nước thải từ nhà vệ sinh được dẫn vào bể tự 

hoại đặt ngoài nhà xưởng bằng đường ống PVC tại khu XLNT. Nước thải được xử lý qua 
trạm XLNT của công ty và sẽ được thoát ra hệ thống thoát nước của khu công nghiệp . 
f) Đường giao thông nội bộ 

Đường giao thông nội bộ của dự án được bê tông hóa kiên cố rộng 6-10m, đủ để 
vận tải hàng hóa và xe chữa cháy hoạt động thuận lợi. Thi công sàn đường tiến hành san 
nền, lu nền và đổ bê tông. 

g, Vườn hoa cây xanh, thảm cỏ: 
Tổng diện tích 6.000 m2, chiểm 20 % tổng diện tích xây dựng. trong đó giai đoạn 

hiện tại đã hoàn thành 4.032 m2, giai đoạn sau khi cải tạo, xây dựng trồng cây xanh 
1.968m2. 
h, Hệ thống thông gió: 

Thiết kế 2 hệ/ cụm nhà xưởng.  Bố trí lắp nóc thông gió tự nhiên (300m2/hệ). 

i, Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC): 
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 * Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler   

Phần hệ thống nằm trên mặt đất là một mạng đường ống được thiết kế theo nguyên 
tắc "tính toán thủy lực" hoặc nguyên tắc "định cỡ đường ống", và được lắp đặt phía trên 
trần nhà và trên đường ống ấy, những đầu sprinklers được bố trí sao cho khi phun nước 
ra, nó bao trùm một vùng không gian được tính toán trước. Van điều khiển mỗi riser của 
hệ thống được đặt trên riser hoặc trên đường ống cấp nước cho nó. Mỗi riser của hệ thống 
sprinkler gồm có một thiết bị kích hoạt báo động khi hệ thống khởi động vận cháy tự 
động Sprinkler là loại hệ thống chữa cháy phổ biến hành chữa cháy. Thường thì hệ thống 
được kích hoạt bằng nhiệt phát ra từ đám cháy, và nó phun nước ra phủ trên khu vực có 
cháy. 

 * Hệ thống chữa cháy họng nước chữa cháy vách tường 

- Các họng nước chữa cháy vách tường bao gồm: Đường ống vào, van khoá cho 
mỗi họng nước chữa cháy vách tường, tê, cút, kép tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 
Được bố trí ở những vị trí dễ thấy, thuận tiện sử dụng khi có cháy xảy ra. Các hộp chữa 
cháy vách tường có thành hộp được làm bằng tôn không gỉ dày 1mm và phủ 2 lớp sơn đỏ 
tĩnh điện, mặt trước hộp được làm bằng kính đảm bảo mỹ quan và phù hợp với kiến trúc 
công trình. Khi có cháy mở hộp để lấy phương tiện dập tắt đám cháy. 

- Trong mỗi hộp chữa cháy có 01 cuộn vòi chữa cháy D50 , mỗi cuộn dài 20m và 
một lăng phun chữa cháy D13. 

 * Hệ thống chữa cháy ngoài nhà 

- Bố trí các trụ tiếp nước chữa cháy ngoài nhà D100 cho xe chữa cháy bơm trực tiếp 
vào các trụ này để chữa cháy khi hệ thống máy bơm bên trong bị sự cố khi có hoả hoạn 
xảy ra, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần cho việc chữa cháy.  

- Bố trí các trụ nước chữa cháy ngoài nhà, dạng hai cửa D65 thân trụ D100. Trụ 
chữa cháy được bố trí dễ thấy và được sử dụng chữa cháy cho những vị trí ngoài nhà mà 
họng nước vách tường không tới được. Mỗi trụ được bố trí một hộp đựng 02 cuộn vũi 
D65 và 2 lăng phun chữa cháy D16. 

k, Trạm XLNT: 
Công suất hoạt động của hệ thống xử lý là 70 m3/ngày.đêm vận hành theo công 

nghệ AO để xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy đạt tiêu chuẩn đầu ra theo quy định 
của KCN Đồng Văn I (bản vẽ mặt bằng hệ thống xử lý đính kèm phụ lục). 

l, Kho chứa chất thải rắn 

Quy mô 01 tầng, kết cấu khung thép, lợp mái tôn dốc 1 phía 15%. Kho chứa chất 
thải được chi làm 03 ngăn. Bao che xung quanh bằng tôn cao đến mái, nền nhà bằng bê 
tông xoa phẳng mặt. Riêng kho chứa CTNH bố trí rãnh thu CTNH dạng lỏng (khi có sự 
cố) theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/ TT-BTNMT về quản lý CTNH. 
Ngăn chia bên trong làm bằng vách tôn khung xương thép, cửa đi cấu tạo bằng 
thép. 

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất và sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Công ty TNHH S-Mac HT Vina thực hiện dự án trên cơ sở nhận chuyển nhượng tài 
sản trên đất gắn liền với đất thuê và tiếp nhận lại diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH 
Hankook Altec Vina. Tổng diện tích của khu đất là 30.000m2, thuộc KCN Đồng Văn I, 
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huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Công ty TNHH Hankook Vina đã triển khai xây dựng 
một số hạng mục công trình trên diện tích 13.868m2. Hiện trạng sử dụng đất của dự án 
như sau: 

Bảng 1.4. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất của Dự án 

STT Mục đích sử dụng đất 
Diện tích đất sử 

dụng (m2) 
Tỷ lệ sử dụng 

(%) 

1 Đất xây dựng 13.868 46,2 

2 Diện tích sân, đường giao thông 5.117 17,1 

3 Diện tích cây xanh 4.032 13,4 

4 Diện tích đất dự trữ 6.983 23,3 

5 Tổng diện tích 30.000 100 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án “Sản xuất và gia công các thiết bị đèn LED” của Công ty TNHH S-MAC-
HT Vina được thực hiện tại KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã được 
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại 
Quyết định số 1399/QĐ-BQLCKCN ngày 01/10/2019. Hiện tại, sự phù hợp của dự án 
đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường không thay đổi so với nội dung 
trong báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt. Do vậy, báo cáo đề xuất cấp giấy phép 
môi trường này của chủ dự án không thực hiện đánh giá lại sự phù hợp của dự án đầu tư 
với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở, các yếu tố có thể gây ô nhiễm nguồn nước 

xung quanh khu vực bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của nhà máy. 

- Nước thải sinh hoạt của các cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy, nước thải từ 
khu vực nhà ăn. 

Biện pháp để khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với nước thải phát 

sinh của nhà máy được thực hiện như sau: 
1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

- Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa tại nhà máy như sau: 

 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thu gom và 
thoát nước thải. 

Nước mưa từ trên mái dẫn xuống cống thoát nước thông qua hệ thống các ống nhựa. 
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa sử dụng các ống bê tông cốt thép (BTCT) nằm dưới 
đường bao xung quanh Nhà máy, các ống được nối với nhau và được gia cố bằng vữa xi 
măng mác cao phía ngoài mối nối. 

- Rãnh thoát nước mưa sử dụng các đường cống bê tông D400, D600 có độ dốc I = 

0,1 – 0,3% và độ sâu cống từ 1-1,5m, được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo 

thoát nước cho khu vực một cách nhanh nhất và không gây ngập vào những ngày có 

cường độ mưa lớn.  

- Tổng chiều dài của hệ thống thoát nước mưa là 670,39m. Trên hệ thống bố trí 51 

hố ga lắng cặng có kích thước 0,8x1x1,2(m), khoảng cách giữa các hố ga được thiết kế 

cách nhau khoảng 20m đến 30m 

- Tuyến thoát nước mưa:  
Nước mưa của cơ sở được thu gom vào các tuyến cống trên đường quy hoạch 

xung quanh và được phân chia thành 2 tuyến thoát nước chính, sau đó được xả vào hệ 

thống thoát nước chung của KCN tại 2 điểm xả nằm ở phía Đông Bắc và Tây Bắc của 

dự án. 

Nước mưa 
chảy tràn 

 Rãnh thu bê tông cốt 
thép, hố ga lắng cặn 

 Hệ thống thoát nước mưa 
tập trung của KCN 
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+ Tuyến thoát nước mưa số 1: gồm các cống quy hoạch phía Tây nam và Tây Bắc 

của dự án, quanh nhà kho nguyên liệu, kho thành phẩm, nhà kí túc xá, nhà văn phòng, 

nhà bảo vệ và một phần của nhà xưởng chính sẽ thoát theo hướng Tây Nam sang Đông 
Bắc rồi xả ra điểm xả số 1. 

+ Tuyến thoát nước mưa số 2: gồm các cống quy hoạch phía Tây Nam cơ sở, xung 

quanh kho thiết bị, nhà để xe và nhà ăn, và một phần của nhà xưởng chính; nước mưa 
sau đó thoát theo hướng Đông Bắc sang Tây Nam rồi chảy ra điểm xả số 2. 

❖ Tổng hợp khối lượng thoát mước mưa của cơ sở 

Bảng 3.1. Tổng hợp khối lượng thoát nước mưa 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn thoát nước D150 m 67 

2 Cống tròn thoát nước D300 m 77 

3 Cống tròn thoát nước D600 m 87 

4 Cống tròn thoát nước D800 m 80 

5 Rãnh thu nước B400 m 938 

6 Rãnh thu nước B500 m 211 

7 Rãnh thu nước B600 m 88 

10 Ga lắng ga 43 

11 Cửa xả cửa 2 

(*) Biện pháp kiểm soát nước mưa bị ô nhiễm 

Bản thân nước mưa không làm ô nhiễm môi trường, tuy nhiên không có biện pháp 
tiêu thoát tốt sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, gây ảnh hướng tới môi trường. Để 
giảm thiểu các chất ô nhiễm đi vào nguồn nước mưa chảy tràn, chủ cơ sở sẽ tiến hành các 
biện pháp sau: 

- Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm 
tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời; 

- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi 
trường, cơ sở sẽ thực hiện tốt công tác thu gom các loại chất thải rắn. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa. 
Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước; 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 
trong nước mưa. 
1.2. Thu gom, thoát nước thải 
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Nước thải phát sinh tại cơ sở bao gồm nước thải sinh hoạt: từ các khu vệ sinh của 
khối nhà văn phòng, nhà vệ sinh công nhân và nước thải nhà bếp 

Nước thải sinh hoạt: hiện tại, nhà máy đang hoạt động khoảng 60% công suất, lượng 
nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 30-35 m3/ngày.đêm. Khi cơ sở đi vào hoạt động sản 
suất đạt 100% công suất thiết kế, dự kiến lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 
54,56 m3/ngày.đêm. 

Nhà máy đã ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ xử lý nước thải với Công ty 
TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nam số 01/XLNT-MTĐTHN ngày 16/12/2019. 

a) Công trình thu gom nước thải 

- Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở như sau: 
 

 

 

. 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: NTSH từ các khu nhà vệ sinh được dẫn về bể tự hoại bằng 

các đường ống PVC D60, đấu nối vào đường ống PVC D90 với độ dốc i=0,02. Nhà máy 

thiết kế 07 bể tư hoại dưới từng khu nhà vệ sinh, tổng thể tích của bể tự hoại là 105,57m3. 

Nước thải sau bể tự hoại tiếp tục được dẫn về hệ thống XLNT tập trung của nhà máy 

bằng đường ống PVC D160. Hệ thống XLNT tập trung của nhà máy có công suất 70 

m3/ngày đêm, xử lý toàn bộ NTSH phát sinh tại nhà máy. Nước thải sau xử lý đạt giá trị 
tại cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT sau đó thoát ra hệ thống thu gom nước thải chung 

của KCN Đồng Văn I. 

- Nước thải từ khu vực nhà ăn: được đưa qua hệ thống tác rác bề mặt, tại đây những 

chất thải rắn có kích thước lớn được giữ lại, sau đó nước thải dẫn vào bể lắng tách dầu 

mỡ bằng đường ống PVC D110. Nước thải sau bể tách mỡ được dẫn đến hệ thống XLNT 

tập trung của nhà máy bằng đường ống PVC D110. Hệ thống XLNT tập trung của nhà 

máy có công suất 70 m3/ngày đêm, xử lý toàn bộ NTSH phát sinh tại nhà máy. Nước thải 

sau xử lý đạt giá trị tại cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT sau đó thoát ra hệ thống thu 

gom nước thải chung của KCN Đồng Văn I. 

Nước thải sinh hoạt từ 
các khu nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống XLNT công suất 70 m3/ngày đêm 

Nước thải nhà ăn 

Bể tách mỡ 

PVC D60-90 PVC D110 

PVC D160 PVC D110 
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b) Công trình thoát nước thải 

Sơ đồ mô tả hệ thống thoát nước thải sau xử lý của dự án ra nguồn nước tiếp nhận: 

Để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra và phù hợp với quy định hiện hành, nhà 

máy đã tách riêng hệ thống thoát nước thải từ trạm xử lý ra ngoài môi trường với hệ thống 

thoát nước mưa, cụ thể hệ thống thoát nước thải của nhà máy như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

* Thuyết minh hệ thống thoát nước thải từ trạm xử lý ra ngoài môi trường 

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) sẽ tự chảy vào hố ga đấu nối của KCN 

nằm ngoài khu đất nhà máy bằng đường ống PVC D200, chiều dài đường ống khoảng 

25m.  

Nước thải tại hố ga đấu nối với KCN sẽ tiếp tục tự chảy vào hệ thống thoát nước 

tập trung của KCN bằng đường cống BTCT.  

c) Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án “Sản xuất và gia công các thiết bị 
đèn LED” là hệ thống thoát nước chung của KCN Đồng Văn I. Vị trí xả nước thải là hố 
ga thu nước của KCN với kích thước LxBxH=1000x1000x1500. 

Tọa độ điểm xả nước thải sau xử lý:  

Qua khảo sát cho thấy, hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I 
có những đặc điểm sau: 

+ Toàn bộ hệ thống được xây dựng bằng bê tông, có nắp đậy tại các vị trí hố ga đấu 
nối, hố ga lắng cặn. 

+ Nguồn nước tại hệ thống thu gom nước thải tập trung có màu hơi đục, không có 
mùi lạ, không xuất hiện các loài thủy sinh.  

Nước thải sau trạm XLNT tập trung 
công suất 70 m3/ngày đêm  

Hố ga đấu nối của KCN  

Hệ thống thoát nước tập trung của KCN 

PVC D200 

Cống BTCT Tự chảy 

Tự chảy 
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+ Hệ thống thu gom có khả năng tiêu thoát nước ổn định hoàn toàn đáp ứng được 
khả năng tiêu thoát nước của khu vực.  

1.3. Xử lý nước thải 

a) Xử lý sơ bộ các loại nước thải 

(*) Nước thải nhà ăn 

- Nhà máy đã xây dựng 01 bể tách mỡ với thể tích 5m3, kích thước xây dựng bể: 

LxBxH= 2,5x1,3x1,2(m).  

- Bể tách mỡ gồm 3 ngăn, có vai trò tách mỡ lẫn trong nước thải bằng phương pháp 
tuyển nổi tự nhiên. Do mỡ nhẹ hơn nước nên khi nước thải chảy qua bể, mỡ lẫn trong 

nước được nổi lên phía trên. 

* Sơ đồ cấu tạo của bể tách mỡ như sau: 

 

Hình 5. Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ 

* Nguyên tắc hoạt động bể tách mỡ:  

Nước thải lẫn dầu, mỡ dư thừa sẽ được đổ xả xuống đầu vào của bể tách mỡ và 

được chứa tại giỏ lọc. Tại đây, các loại chất thải, rác có kích thước lớn sẽ được giữ lại. 

Ở giai đoạn này, lượng rác sẽ được loại bỏ gần như hoàn toàn nhằm giảm, tránh 

hiện tượng tắc nghẽn đường ống và điều hòa tốc độ dòng chảy trong bể. Tiếp tục, quá 
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trình tách mỡ sẽ được thực hiện trong ngăn tách mỡ. Tại đây, được thiết kế một vách 

ngăn nhằm hướng dòng chảy để tách mỡ và nước ra khỏi nhau thành 2 phần riêng biệt. 

Dầu, mỡ sẽ được lưu chứa trong thùng tách dầu. Tại đây, có thể dễ dàng thực hiện 

thu mỡ. Quá trình thu gom mỡ tích tụ được tiến hành định kỳ. 

(*) Nước thải sinh hoạt 

Nước thải nhà vệ sinh sẽ tự chảy qua hệ thống đường ống kín thu gom xử lý sơ bộ 
bằng bể tự hoại sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải của cơ sở. 

- Nhà máy đã xây dựng 08 bể tự hoại tại các vị trí phát sinh với tổng thể tích là 

105,57m3.  

- Quy trình công nghệ xử lý của bể tự hoại như sau: 

Bể tự hoại có 2 chức năng đồng thời: Lắng và phân huỷ yếm khí cặn lắng. Ở mỗi 

ngăn có những chức năng riêng biệt. Nước thải sau khi qua ngăn chứa sẽ tiếp tục qua 

ngăn lọc rồi qua ngăn lắng. 

Sơ đồ của bể tự hoại 03 ngăn được thể hiện tại hình sau: 

 

Hình 6. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động bể tự hoại:  

Ngăn chứa: 

Ngăn chứa có không gian diện tích, thể tích lớn nhất. Về cơ bản bằng diện tích, thể 

tích 2 ngăn còn lại cộng lại. Đây là nơi chứa đựng rác thải từ khi chưa được phân hủy. 

Các chất thải từ bồn cầu khi đi xuống sẽ qua đường ống và xuống bể phốt. Lượng chất 

thải này sẽ đi vào ngăn chứa đầu tiên. 

Sau khi các chất thải, rác thải được xả trực tiếp trong quá trình sử dụng ở bồn cầu. 

Chúng sẽ trôi xuống ngăn chứa này và ở vị trí đây một thời gian nhất định. Mục đích là 
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để lượng chất thải này bị phân hủy cơ bản bằng các loại vi sinh vật hiếu khí tồn tại trong 

bể phốt. Chất thải sẽ biến thành bùn sau quá trình phân hủy tại ngăn chứa. Tuy nhiên tại 

ngăn chứa các chất thải không hoàn toàn bị phân hủy. Các chất thải không phân hủy này 

vẫn sẽ tồn tại và lắng đọng lại. 

Ngăn lọc: 

Các chất thải, rác thải sau khi đã được xử lý ở ngăn chứa sẽ được chuyển sang ngăn 
tiếp theo. Và ngăn đầu tiên sau ngăn chứa mà lượng chất thải tiến đến là ngăn lọc. Ngăn 
này có chức năng lọc các chất thải còn đang lơ lửng.  

Ngăn lắng: 

Cuối cùng hầu như chất thải đã được phân hủy khối lượng lớn. Tại bể lắng sẽ chỉ 
cần những chất thải rất khó phân hủy đi vào. Các chất thải khó phân hủy có thể kể đến 

như đồ kim loại, đồ nhựa, tóc,… Ngăn lắng cũng sẽ có thể tích, diện tích tương đương 
với ngăn lọc. 

Tại ngăn lắng một số vật không thể phân hủy trong hai ngăn đầu tiên. Sẽ di chuyển 

sang bể lắng, gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ tự chuyển hóa sang dạng khí, không còn 

trong bể nữa. 

- Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại được dẫn về trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt của cơ sở để tiếp tục xử lý. 

b) Hệ thống xử lý nước thải 

Hiện tại, hệ thống XLNT của cơ sở đã được xây dựng, lắp đặt và đi vào hoạt động 

ổn định, cụ thể: 

- Công suất thiết kế của hệ thống XLNT tập trung là 100 m3/ngày.đêm. 

- Chức năng của công trình: Xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu 

nhà vệ sinh, nước rửa sàn và nước rửa từ lavabo của cơ sở. 

- Công nghệ xử lý: Xử lý bằng phương pháp sinh học 

- Chế độ vận hành: Vận hành liên tục 

Hệ thống XLNT tập trung được thiết kế đảm bảo xử lý được toàn bộ nước thải của 

cơ sở phát sinh khi hoạt động với công suất tối đa. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của 

cơ sở như sau: 
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Hình 7. Sơ đồ công nghệ của hệ thống XLNT tập trung 

* Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý 

Bể điều hòa 
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Bể điều hoà có chức năng lưu trữ lượng nước thải trong một ngày, đồng thời với tác 

dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong bản thân nguồn nước thải. 

Bể điều hòa đặc biệt quan trọng vì từng thời điểm khác nhau thì sẽ xuất hiện lưu 
lượng khác nhau có biên độ dao động biến động rất lớn trong khi hệ thống xử lý nước 

thải xử lý được một lưu lượng nhất định. Bể điều hòa đảm bảo cung cấp đều các chất cho 

vi sinh, tránh hiện tượng quá tải của bể hiếu khí, hệ thống khử trùng, chất lượng nước 

thải đầu ra được ổn định.  

Để tránh xảy ra hiện tượng yếm khí, tại bể điều hòa có lắp đặt hệ thống cấp khí đáy 
bể để tránh quá trình phát sinh mùi và xử lý sơ bộ.  

Hiệu quả xử lý: 

 Trong bể điều hòa có cấp khí liên tục để điều hòa lưu lượng và làm ổn định chất 
lượng nước. Nước thải sau khi qua bể điều hòa hàm lượng các chất ô nhiễm giảm, tổng 
chất rắn lơ lửng (TSS) và tổng chất rắn hòa tan giảm khoảng 15 - 20%, BOD giảm khoảng 
5 - 10%, Amoni giảm khoảng 5 - 10%, Nitrat giảm 5 - 10%, phosphat giảm khoảng 5 - 
10%. 

Bể thiếu khí 

Nước thải được bơm từ bể điều hòa lên bể thiếu khí. 

Nước thải được bơm từ bể điều hòa lên bể Anoxic. Tại đây, lượng nitơ dưới dạng 
muối nitrat sẽ được chuyển hóa thành muối nitrit tiếp tục chuyển hóa thành nitơ tự do 
thoát khỏi nước thải. Để kết thúc quá trình phân giải Nito dạng hợp chất thành khí Nito 
bay lên cần có giai đoạn phản ứng Nitrat hóa trong môi trường thiếu oxi.  

Quá trình khử Nitrat và Nitrit: 

Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng 
kỵ khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3

-) và nitrit (NO2
-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ 

phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

+ Khử nitrat : 

NO3
- + 1,08CH3OH + H+ –> 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

+ Khử nitrit : 

NO2
- + 0,67CH3OH + H+ –> 0,04C5H7O2N + 0,48N2 + 0,47CO2 + 1,7H2O 

Quá trình photphoril hóa: 

Vi khuẩn tham gia vào quá trình photphoril hóa là Acinetobacter sp. Khả năng lấy 
photpho của vi khuẩn này sẽ tăng lên rất nhiều khi cho nó luân chuyển các điều kiện hiếu 
khí và kỵ khí. 

Quá trình photphoril hóa được thể hiện như phương trình sau: 
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PO4
-3  → Microorganism  → (PO4

-3)salt  => Sludge 

Trong bể thiếu khí được thiết kế hệ thống đảo nước, mục đích làm khuấy động dòng 
nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ bể và tránh không cho 
bùn lắng phía dưới đáy bể. Hệ thống đảo nước hoạt động theo role thời gian tạo môi 
trường thuận lợi cho công đoạn xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học thiếu khí.  

Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ được dẫn sang bể sinh học hiếu khí bám dính 
bằng ống thông đáy và thực hiện quá trình sinh học tiếp theo. 

Hiệu quả xử lý:  

Nước thải tại đây được xử lý thiếu khí làm hàm lượng nitrat và phosphat giảm 30 - 
35%. Tổng chất rắn lơ lửng và tổng chất rắn hòa tan giảm khoảng 10 - 15%. 

Bể hiếu khí 

Sau khi trải qua giai đoạn xử lý ở bể thiếu khí, nước thải sẽ được tiến hành xử lý 
bằng phương pháp sinh học tiếp theo tại bể sinh học hiếu khí. Trong bể sinh học hiếu khí, 
các vi khuẩn hiếu khí (bùn hoạt tính) phân hủy các chất hữu cơ (chủ yếu là các chất hữu 
cơ hòa tan). Oxy được cung cấp vào bể nhằm tạo điều kiện cho quá trình phân hủy sinh 
học các hợp chất hữu cơ. Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất 
hữu cơ (COD, BOD) có trong nước thải được loại bỏ. 

Quá trình xử lý hiếu khi gồm 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Quá trình Oxy hoá các chất hữu cơ tạo thành CO2 và H2O và một 
phần năng lượng. 

CxHyOz + O2 => CO2 + H2O + ∆H 

+ Giai đoan 2: VSV tiến hành tổng hợp tế bào mới. 

CxHyOz + NH3 + O2 => CO2 + H2O + ∆H 

+ Giai đoạn 3: Phân huỷ nội bào. 

C5H7NO2 + 5O2 => 5CO2 + 5 H2O + NH3 ± ∆H 

Nước thải sau xử lý từ bể hiếu khí tự chảy để dẫn sang bể lắng. 

Hiệu quả xử lý:  

Bể hiếu khí: Nước thải tiếp tục được xử lý hiếu khí làm hàm lượng nitrat và 

phosphate giảm 30-35%. Sau khi qua ngăn hiếu khí lượng ô nhiễm hữu cơ (BOD5) giảm 

khoảng 25-30%. Tổng chất rắn lơ lửng và tổng chất rắn hòa tan giảm khoảng 10-15%. 

Bể lắng 

Hỗn hợp bùn nước sau khi được xử lý bằng bể sinh học hiếu khí bám dính, nước 
thải sẽ mang một lượng bùn nhất định trong quá trình phát triển của vi sinh vật, do đó 
nước thải tiếp tục được tự chảy sang bể lắng sinh học thông qua ống lắng trung tâm. Ống 
lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nước luôn tĩnh lặng và phân bố xuống đáy của bể 
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lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thế của vi sinh vật có trong 
nước thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết 
dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lượng nặng hơn trọng lượng của nước sẽ lắng 
xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. 

Tại bể lắng tấm chắn bùn được lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lượng bùn chất 

nổi trên mặt nước không cho sang công trình tiếp theo. Số lượng bùn nổi trên sẽ được 

nhân viên vận hành vớt thường xuyên chuyển qua bề khử nitrat hoặc bể chứa bùn. Lượng 

bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiểu khi bám dinh với làm tăng hàm lượng vi 

sinh vật cho bể hiểu khí. Trong bể lắng bố trí 2 bơm tuần hoàn nước về bể thiếu khí và 

bể hiểu khí.  

Nước trong sau khi đi qua bể lắng sẽ tự chảy sang bể khử trùng. 

Hiệu quả xử lý bể lắng:  

Tổng chất rắn lơ lửng và tổng chất rắn hòa tan giảm đến 80%. Trong thời gian đầu 
khi vi sinh chưa ổn định được mật độ hoặc trong quá trình vận hành có cấy lại vi sinh thì 
lượng bùn lắng ở đáy bể sẽ được tuần hoàn gần như 100% về bể thiếu khí. Còn trong 
những thời điểm đã ổn định thì tất cả bùn lắng ở đáy bể sẽ được chuyển hết về bể nén 
bùn. 

Bể khử trùng. 

Nước thải sau khi tách hoàn toàn cặn lơ lửng nhưng trong nước thải vẫn chứa hàm 
lượng vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh cho con người còn rất lớn. Chính vì thế, ở công đoạn 
này bắt đầu tiến hành khử trùng nhằm tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trước khi thải ra môi 
trường. 

Tại bể khử trùng nước thải được khử trùng bằng javen trước khí bơm ra nguồn tiếp 
nhận. 

Hiệu quả xử lý bể khử trùng:  

Sử dụng hóa chất khử trùng để loại bỏ hoàn toàn các vi sinh vật có hại như 
coliform. Hiệu quả xử lý Coliform 80 - 90%.  

Nước thải sau khi được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) trước khi thoát vào hệ thống xử lý tập trung 
của KCN Đồng Văn I.  

Xử lý bùn thải, chất thải rắn 

Rác thải lược bỏ từ thiết bị tách rác được thu gom xử lý theo quy định về chất thải 
rắn sinh hoạt.  

Bùn dư tại bể lắng một phần được tuần hoàn lại bể thiếu khí để cấp bổ sung các vi 
sinh kỵ khí cho bể này. Phần còn lại được đưa về bể chứa bùn. Bùn dư thừa, cát, cặn 
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trong bể chứa bùn được cơ sở ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển 
và xử lý. Tần xuất thu gom, nạo vét khoảng 6-12 tháng/lần. 

- Thông số kỹ thuật của các bể xử lý được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1. Các hạng mục chính của hệ thống XLNT sinh hoạt 

TT Tên bể Số lượng Kết cấu 
Kích thước 
(LxBxH)m 

Thể tích 

(m3) 

1 Bể gom 01 BTCT 1000W x 1000L x 1500H 1,5 

2 Bể điều hòa 01 BTCT 3000W x 5600L x 3000H 50,4 

3 Bể thiếu khí 01 BTCT 3000W x 3300L x 3000H 29,7 

4 Bể hiếu khí 02 BTCT 3000W x 3900L x 3000H 35,1 

5 Bể lắng 01 BTCT 3400W x 2000L x 3000H 16,3 

6 Bể khử trùng  01 BTCT 890W x 1645L x 3000H 4,4 

7 Bể bùn 01 BTCT 890W x 1645L x 3000H 4,4 

8 
Bể chứa nước 
sau xử lý 

01 BTCT 1060W x 1060L x 2000H 2,2 

- Danh mục máy móc thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải:   

Bảng 3.4. Thiết bị chính của hệ thống XLNT sinh hoạt 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

I. Bể gom 

1 
Bơm nước thải 
hố thu gom - bể 

điều hòa 

- Lưu lượng: Qmax= 10 m3/giờ. 
 - Cột áp: Hmax= 8m. 
 - Công suất: N= 0,25KW 

- Điện áp: E= 01phase, 220V, 50Hz. 

Đài Loan cái 1 

II. Bể điều hòa 

1 
Bơm nước thải 

bể điều hoà 

- Kiểu chìm. 

- Lưu lượng: Q = 1,2 – 12 m3/h 

- TB đo pH tự động: 01 bộ, độ chính 
xác ± 0,02 pH 

Đài Loan Bộ 1 

2 
Hệ thống phân 

phối khí 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Thép tráng kẽm 

- Đĩa phân phối khí 

Đức 
Hệ 

thống 
1 

III. Bể thiếu khí 

1 Máy khuấy - Kiểu: khuấy chìm Đài Loan Bộ 1 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

- Công suất: P = 0,75 kW 

IV. Bể hiếu khí 

1 Máy thổi khí 

- Cột áp: H = 49 kPa 

- Lưu lượng: Q = 1,46 m3/phút  

- Chủng lượng: đặt cạn 

Đài Loan Bộ 1 

2 
Bơm tuần hoàn 

nước thải 

- Kiểu chìm. 

- Lưu lượng: Q = 1,2 – 12 m3/h 

- Bao gồm: Khớp nối tự động 

Đài Loan Bộ 1 

4 
Đĩa phân phối 

khí 

- Kiểu: Kiểu đĩa 

- Vật liệu: EPDM 

- Đường kính: 9'' 

Đức Hệ 1 

V. Bể lắng 

1 Bơm bùn 

- Kiểu chìm. 

- Lưu lượng Q = 10 m3/h  

- Cột áp H= 6 m 

- Điện áp: 0,4 kW/380 v/50 Hz 

- Bao gồm: Khớp nối tự động 

Nhật Bản Bộ 1 

2 Ống trung tâm 
- Vật liêu: SUS 304 – 2 mm 

- Bao gồm phụ kiện lắp đặt 
Việt Nam Hệ 1 

VI. Bể khử trùng  

1 Bồn hoá chất 
- Dung tích: 300 lít 

- Vật liệu: nhựa tổng hợp 
Việt Nam Cái  01 

2 Bơm định 
lượng hoá chất 

- Kiểu đặt cạn 

- Lưu lượng: Q = 1,83 lít/h  

- Cột áp: H= 49 kPa 

Đài Loan Bộ 1 

3 Đồng hồ đo lưu 
lượng 

- Kiểu: Điện từ 

- Đường kính DN65 
Đài Loan Bộ 1 

4 Bơm nước thải 
sau xử lý 

- Lưu lượng: Q = 150 lít/phút 

- Cột áp H = 50 m 

- Điện áp: 1,5 kW/450 V/50 Hz 

Trung Quốc Cái 1 

VII. Bể chứa bùn 

1 Bơm bùn 
- Cột áp: H = 1,4 – 4,6 mH2O 

- Lưu lượng: Q = 0,5 – 4,8 m3/h 
Đài Loan Chiếc 02 
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 Quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình 

Lưu ý trước khi vận hành cần phải xác định rõ các vấn đề sau tránh ảnh hưởng trực 

tiếp đến hệ thống: 

+ Công việc đầu tiên: Trước khi vận hành phải kiểm tra mức nước trong bể đặt bơm 
phải tối đa 0,5m (phải ngập bơm). Kiểm tra các van trên đường ống hút, ống đẩy của bơm 
nước thải, đang ở trạng thái mở. 

+ Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống bắt đầu đóng điện cấp điện cho hệ thống để vận 

hành: Xem các đồng hồ đo (Vôn kế, ampe kế, đèn báo pha trên tủ điện động lực) xử lý 

theo đúng quy trình vận hành. 

+ Trong quá trình vận hành phải theo dõi tình trạng hoạt động của các bơm nước 

thải, máy thổi khí, các thiết bị đo và van điều khiển, nếu thấy có tiếng động bất thường ở 

động cơ, còi báo động trên tủ động lực cần dừng hệ thống ngay lập tức bằng nút tắt khẩn 

cấp STOPEMER trên tủ điện và báo cáo ngay cho cán bộ kỹ thuật xuống xem xét giải 

quyết. 

+ Khi dừng toàn bộ hệ thống phải tắt nút điều khiển máy thổi khí trước tiên, sau đó 
là bơm nước thải. Ngắt hết thiết bị điện có liên quan. Tắt Atomat tổng. 

* Quy trình vận hành hoạt động của hệ thống 

+ Vận hành bơm trong hố gom nước thải 

Bật công tắc bơm hố gom, để ở trạng thái tự động (Auto). Ở trạng thái này, bơm sẽ 
hoạt động luân phiên theo phao mức nước. Cụ thể: Mực nước cạn (các phao đều hạ) thì 
bơm tắt, Mức bể đầy (phao dâng) thì bơm hoạt động .  

+ Vận hành bơm trong bể điều hòa  

Bật công tắc bơm bể điều hoà, để ở trạng thái tự động (Auto). Ở trạng thái này bơm 
sẽ hoạt động luân phiên theo phao mức nước, tương tự như bơm trong hố gom. 

+ Vận hành bơm đặt trong bể hiếu khí  

Bật công tắc bơm tuần hoàn bể hiếu khí, để ở trạng thái tự động (Auto). Ở trạng thái 
này bơm sẽ hoạt động theo chế độ cài đặt của tủ điện. 

+ Vận hành bơm đặt trong bể lắng bùn vi sinh  

Bật công tắc bơm bể chứa lắng bùn, để ở trạng thái tự động (Auto). Ở trạng thái này 
bơm sẽ hoạt động theo chế độ cài đặt của tủ điện tương tự như bơm trong bể hiếu khí. 

+ Vận hành máy thổi khí 

Bật công tắc bơm tuần hoàn bể hiếu khí, để ở trạng thái tự động (Auto). Ở trạng thái 
này bơm sẽ hoạt động theo chế độ cài đặt của tủ điện.  
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Lưu ý: Luôn luôn theo dõi và đảm bảo các bơm vận hành đúng. Kiểm tra các dòng 

lưu chất và tình trạng xử lý khi hệ thống vận hành liên tục. Tuyệt đối không bật công tắc 
bơm ở trạng thái thủ công (Men). 

* Công tác theo dõi và duy trì vi sinh trong hệ thống  

Đặc điểm của nước thải của hệ thống có mức độ ô nhiễm cao bất thường so với các 
dòng nước thải của các nhà máy. Hàm lượng ô nhiễm NH4

+ nằm trong khoảng 200 – 270 

mg/l. Mặt khác, nước thải trong hệ thống này thiếu BOD – Chất dinh dưỡng cho vi sinh 
hoạt động. Chính vì vậy, việc theo dõi và duy trì vi sinh trong hệ thống là đặc biệt quan 
trọng.  

Quá trình theo dõi vi sinh hàng ngày cần chú ý một số điểm sau đây:  

+ Tại bể hiếu khí có bọt nhiều bất thường, đó là chất lượng nước bị suy giảm. Khi 
hàm lượng NH4

+ tại bể hiếu khí cao trên 20 mg/l sẽ xuất hiện nhiều bọt. Khi đó nước thải 
sau khi qua bể khử trùng sẽ vượt ngưỡng 10 mg/l (theo mức B của QCVN 14:2008). 

Thông thường hàm lượng NH4
+ tại bể này là 10 - 15 g/l. Cần bổ sung vi sinh gốc bằng 

chế phẩm BIOCLEAN. 

+ Nước thải trong bể hiếu khí trong hơn, tức vi sinh phân tán trong bể bị thiếu. Cần 
bổ sung cám gạo để duy trì thức ăn cho vi sinh.  

+ Bùn nổi trong bể xử lý nitơ suy giảm. Cần bổ sung thêm cám gạo. 

Nên ít nhất nửa tháng phải tiến hành kiểm tra nồng độ NH4
+ nước thải sau xử lý để 

kịp thời duy trì nuôi cấy vi sinh. Nếu NH4
+ trên 8 cần áp dụng các biện pháp duy trì vi 

sinh cho hệ thống. 

+ Lượng vật tư nuôi cấy vi sinh trung bình hàng ngày như sau: 02 kg đường ăn/ngày; 
03 – 04 kg cám gạo/ngày. 

+ Lượng vật tư bổ sung vi sinh gốc hàng tháng:  

• Men vi sinh BIOCLEAN: Mỗi tháng bổ sung 2 lần. Mỗi lần 0.5 kg cách 
nhau 15 ngày/lần. 

+ Cách bổ sung duy trì vi sinh:  

• Đường ăn và cám gạo được chia đôi để bổ sung vào: Bể gom nước thải và 
bể hiếu khí. 

• Men vi sinh được bổ sung vào bể gom nước thải. 
• Javen được bổ sung vào bể khử trùng. 

 Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành:  

Khối lượng, chủng loại các loại hóa chất sử dụng cho hoạt động hệ thống xử lý nước 
thải của Nhà máy tính theo công suất nước thải tối đa hiện tại tại nhà máy khoảng 
45m3/ngày.đêm được thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 3.5. Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống XLNT sinh hoạt 

TT Tên hóa chất Mục đích Khối lượng sử dụng 

1 Javen Khử trùng nước thải 6 kg/tháng 

2 Đường  Bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh 30 kg/tháng 

3 Cám gạo Bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh 50 kg/tháng 

4 
Men vi sinh 
BIOCLEAN 

Bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh 0,5 kg/tháng 

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

Theo nội dung Báo cáo đánh tác động môi trường đã được BQL các khu công nghiệp 
tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-BQLCKCN ngày 01/10/2019, trong 
quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy, các hoạt động phát sinh bụi, khí thải bao gồm: 

- Bụi phát sinh do hoạt động giao thông vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu, sản 

phẩm của nhà máy. 

- Khói và khí hàn từ công đoạn hàn thiếc. 

Biện pháp để giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí được thực hiện như 
sau: 

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện GTVT 

Ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải 

mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý. Các biện pháp để giảm thiểu bụi, khí thải 

được thực hiện như sau: 

- Bố trí sắp xếp các xe ra vào hợp lý, khoa học. Giao cho tổ bảo vệ giám sát thời 
gian đi lại các phương tiện ra vào nhà máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu. 

- Phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu để hạn chế sự lan toả của bụi; 

- Đối với các phương tiện vận chuyển: 

+ Không cho xe nổ máy khi đang giao nhận hàng. 

+ Các phương tiện giao thông khi đi vào đường nội bộ của nhà máy yêu cầu với tốc 

độ 5 km/h. 

b) Khói và khí hàn từ công đoạn hàn thiếc  

Nhà máy lắp đặt chụp hút tại nơi phát sinh khói và khí hàn và dẫn về hệ thống xử 
lý hấp phụ than hoạt tính. 
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Hình 8. Hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy 

Các đường ống thu khí thải ngay tại thiết bị sẽ hút toàn bộ khói và khí hàn tại nơi 
phát sinh và dẫn theo đường ống thoát khí đi vào tháp hấp phụ than hoạt tính. Sử dụng 
quạt hút nhằm tăng áp lực hút khí về thiết bị xử lý. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải bằng than hoạt tính cần định kỳ thay vật liệu 
mới (khoảng 2 tháng/lần). Than hoạt tính thải bỏ sẽ được thu gom, quản lý theo quy định 
về CTNH. 

Sau quá trình hấp phụ khí thải, khí sạch theo ống khói thải ra ngoài môi trường. Khí 
thải sau xử lý bằng tháp hấp phụ đảm bảo chất lượng khí đạt QCVN19:2009/BTNMT và 
QCVN 20:2009/BTNMT. 

Hiệu suất xử lý: Tại một số nhà máy sản xuất sử dụng hệ thống tương tự, thì hiệu 
suất xử lý đạt 85 – 90%. 

Thông số của hệ thống xử lý: 

+ Chụp hút gồm: 22 đường ống thu khí gắn liền với 06 vị trí hàn thiếc; 06 đường 
ống thu khí từ 06 máy làm lạnh. 

+ Quạt hút: 02 quạt hút. 
+ Tháp hấp phụ than hoạt tính: 02 tháp 

+ Ống thoát khí: 02 ống thoát khí, đường kính 300mm. Thiết kế lỗ thăm khí sau hệ 
thống hấp phụ than hoạt tính nhằm phục vụ cho quá trình quan trắc không khí trong giai 
đoạn hoạt động 

Ngoài các biện pháp kỹ thuật trên, nhà máy sẽ sử dụng các biện pháp sau để giảm 
thiểu tối đa các tác động đến môi trường không khí: 

- Nhà xưởng, văn phòng được vệ sinh, quét dọn hằng ngày. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió, hút mùi trong khu vực nhà bếp để hạn chế khí thải từ 
việc nấu ăn. 

- Đối với các phương tiện GTVT: Sử dụng nguyên liệu đúng với thiết kế của động 
cơ. Các phương tiện vận chuyển đúng tải trọng, giảm tốc độ trong khuôn viên nhà máy. 

4 

2 Khí thải 

1 

3 

1. Đường ống thu khí 
thải tại thiết bị 
2. Quạt hút 
3. Tháp hấp phụ 
4. Ống thoát khí 
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Các phương tiện được sữa chữa và bảo dưỡng định kỳ, kiểm định an toàn của các cơ quan 
chức năng. 

- Trồng hàng rào cây xanh quanh khu vực nhà máy để hạn chế sự phát tán bụi, tiếng 
ồn do hoạt động của phương tiện giao thông, đồng thời cây xanh cũng góp phần cải thiện 
môi trường không khí trong khu vực. Các loại cây có tán rộng, có khả năng chống chọi 
nắng, mưa, bão. Cây xanh trồng tại khuôn viên nhà máy gồm cây che bóng mát có tán lá 
rộng, cây cảnh và thảm cỏ. 

- Bố trí lao động quét dọn vệ sinh hàng ngày nhằm giảm tối đa lượng bụi phát sinh 
trong đường giao thông nội bộ. 

- Tưới nước bề mặt đường nội bộ của nhà máy để giảm bụi với tần suất 2 lần/ngày;  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

cơ sở. Tại thời điểm hiện tại, nhà máy có khoảng 450 cán bộ công nhân viên. 

- Thành phần: Bao gồm các loại chất thải có khả năng tái chế như: giấy vụn, bìa 

carton, chai lọ và các loại chất thải không có khả năng tái chế như: vỏ hoa quả, thức ăn 
thừa, vỏ hộp đựng cơm, canh,...  

- Khối lượng: Căn cứ theo số liệu thực tế hiện nay khối lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh trung bình khoảng 5.200 kg/tháng, tương đương 200 kg/ngày. Khi cơ sở đi vào hoạt 

động 100% công suất thì khối lượng trung bình khoảng 9.000 kg/tháng. 

- Biện pháp lưu giữ, xử lý: 

+ Tại khu vực văn phòng, kí túc: Bố trí 05 thùng đựng rác bằng nhựa, loại dung tích 

10 lít, có nắp đậy. 

+ Khu vực xung quanh nhà ăn, nhà xưởng, sân đường: Bố trí 3 thùng đựng rác bằng 

nhựa, loại dung tích 120 lít, có nắp đậy. 

+ Toàn bộ rác thải sinh hoạt được nhân viên vệ sinh thu gom hằng ngày, tập kết về 

khu vực chứa chất thải sinh hoạt.  

+ Công ty đã bố trí kho chứa chất thải sinh hoạt với diện tích 30 m2 tại khu vực kho 

chứa CTRCN thông thường của nhà máy. Tại khu vực chứa bố trí 3 thùng nhựa loại 100 

lít để lưu giữ chất thải sinh hoạt tạm thời trước khi đơn vị môi trường vận chuyển đến xử 

lý. 

+ Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP TUTOCO để thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải và thu mua phế liệu chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại 

thường phát sinh tại nhà máy (Hợp đồng số 01062021/HĐ/T-SMAC ngày 1/06/2021). 
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+ Tần suất vận chuyển, xử lý CTSH: 1 ngày/lần. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: Từ các hoạt động sản xuất của nhà máy. 

- Thành phần và lượng thải phát sinh: vỏ thùng, hộp đựng nguyên liệu, bìa carton, 

sản phẩm nguyên vật liệu lỗi, hỏng, bùn từ hệ thống XLNT sinh hoạt. 

Bảng 3.6. Dự báo lượng CTR phát sinh trong quá trình vận hành của dự án 

STT Thành phần 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 
Vận hành 

60%P 
Vận hành 

100%P 
1 Nguyên vật liệu lỗi,  hỏng kg/tháng 306 510 

2 Vỏ bao bì kg/tháng 15 25 
3 Bavia dây điện thải kg/tháng 16 27 

4 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt 

kg/tháng 1500 2500 

 Tổng  1837 3062 

Trong các thành phần chất thải trên, 100% khối lượng nguyên vật liệu hỏng được 

đơn vị trả lại nhà cung cấp. 

- Khối lượng: Căn cứ theo số liệu thực tế hiện nay khối lượng rác thải công nghiệp 

trung bình khoảng 1837 kg/tháng, tương đương 71 kg/ngày. Khi cơ sở đi vào hoạt động 

100% công suất khối lượng trung bình khoảng 3062 kg/tháng.  

 - Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Công ty đã bố trí 5 thùng chứa bằng nhựa, dung tích 120 lít có nắp đậy. Rác thải 

được thu gom, tập kết về khu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

+ Chất thải từ các thùng chứa được nhân viên công ty thu gom, tập kết về khu chứa 

chất thải công nghiệp có diện tích 70 m2. Kết cấu kho chứa tường xây gạch, mái lợp tôn, 

nền xi măng, có cửa ra vào kiểm soát.  

+ Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP TUTOCO để thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải và thu mua phế liệu chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại 

thường phát sinh tại nhà máy (Hợp đồng số 01062021/HĐ/T-SMAC ngày 1/06/2021). 

+ Tần suất vận chuyển, xử lý CTRCN thông thường: 2 ngày/lần haowjc tùy vào 

thực tế khối lượng phát sinh. 

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

- Nguồn phát sinh và thành phần các loại CTNH tại nhà máy như sau: 
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+ Từ hoạt động của khu văn phòng: mực in thải; Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại. 

+ Từ hoạt động chiếu sáng: bóng đèn huỳnh quang hỏng. 

+ Từ hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị: dầu động cơ, hộp số, bôi trơn tổng hợp 

thải; Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ; giẻ lau có chứa các thành phần nguy hại; Thiết bị, linh 

kiện điện tử thải. 

+ Từ hoạt động sản xuất: Keo, dung môi thải; nước thải có chứa dung môi thải; Mực 

in thải; Bao bì dính nhiễm thành phần nguy hại (hộp dầu, sơn, dung môi,...) 

- Thành phần và khối lượng các loại CTNH phát sinh của cơ sở hiện nay như sau: 
Bảng 3.7. Danh mục CTNH phát sinh của cơ sở 

TT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái 

Khối lượng (tấn/năm) 

Hiện tại 
Khi đạt 100% 

công suất 

1 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 16 01 06 Rắn 1 2 

2 Mực in thải 08 02 01 Rắn 0,5 1 

3 Hộp mực in thải 08 02 03 Rắn 1 2 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
thải 

17 02 03 Lỏng 6 10 

5 Vỏ thùng, hộp đựng dầu mỡ 18 01 02 Rắn 4,5 8 

6 Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 Rắn 4 7 

7 
Than hoạt tính từ hệ thống xử lý 
khí thải 

12 06 06 Rắn 5 8 

Tổng cộng -  22 37 

❖ Biện pháp lưu giữ, xử lý: 

+ Toàn bộ CTNH phát sinh tại nhà máy được nhân viên thu gom, tập kết về khu 

chứa CTNH với tần suất 1 lần/ngày. Không để chất thải nguy hại lẫn với CTR sinh hoạt 

thông thường. 

+ Chất thải nguy hại được thu gom, đưa về khu chứa chất thải nguy hại và lưu giữ 

riêng biệt theo từng mã chất thải nguy hại. 

 + Bố trí thiết bị lưu chứa, phân loại chất thải, có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã 

CTNH ký hiệu và tên từng loại CTNH theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 
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+ Nhà máy xây dựng kho chứa chất thải có diện tích 100 m2 được chia làm 03 khu 

vực: mục đích sử dụng từng ngăn sẽ được chủ dự án bố trí đảm bảo phù hợp với quá trình 

sản xuất của nhà máy. Mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ kho lưu giữ CTNH.  

+ Kho lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí thiết bị PCCC theo quy định. 

+ Nhà máy đã ký hợp đồng với Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa 

Bình để thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy 

(Hợp đồng số 31.01.2022/CNK ngày 03/01/2022). 

+ Tần suất vận chuyển, xử lý: 6 tháng/lần. 

+ Công ty cam kết trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy khi phát sinh 

chất thải nguy hại ngoài danh mục chất thải nguy hại, công ty sẽ tiến hành thu gom, xử 

lý bổ sung để đảm bảo thu gom triệt để các chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở. 

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

Để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung tại khu vực hoạt động sản xuất, 

nhà máy áp dụng một số biện pháp sau: 

+ Biện pháp công nghệ: 

- Tạo khoảng cách hợp lý giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép. 

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy móc trong nhà máy. 

- Lắp đặt, cân chỉnh máy đúng kỹ thuật để giảm độ rung; thường xuyên tra dầu bôi 

trơn. 

+ Biện pháp quản lý : 

- Đối với các phương tiện giao thông ra vào lấy hàng, Nhà máy đã quy định tốc độ 

chạy xe tối đa là 5 - 10 km/h và phải tắt máy khi dừng, đỗ trong khu vực Nhà máy. 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Bố trí thời gian lao động hợp lý cho người lao động nhằm giảm thời gian tiếp xúc 

với tiếng ồn. 

- Nhà máy đã trồng một số cây xanh vừa tạo cảnh quan, bóng mát, vừa có tác dụng 

làm giảm tác động của bụi, tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận tải tạo ra trong 

khu vực, đồng thời làm tăng diện tích cây xanh, làm đẹp cho môi trường, tránh những 

cảm giác căng thẳng, nặng nề khi làm việc trong khu vực Nhà máy. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Để khắc phục các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa, ứng phó như sau:  
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- Đối với sự cố máy móc, thiết bị vận hành: 

+ Vận hành và bảo trì các máy móc, thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị hệ thống.  

+ Trang bị đầy đủ và thay thế đúng kỳ hạn các loại vật tư tiêu hao, các trang thiết bị 
hư hỏng. Trong trường hợp có hư hỏng thì thiết bị máy móc được thay thế một cách 

nhanh chóng để tránh tình trạng toàn bộ hệ thống không đạt hiệu quả và ứ đọng nước thải 

đầu vào hệ thống.  

+ Đảm bảo công tác vận hành an toàn hệ thống: tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận 

hành đối với hệ thống xử lý nước thải. Công nhân vận hành hệ thống xử lý được đào tạo, 

tập huấn về vận hành, phòng ngừa và ứng phó các sự cố; nâng cao kỹ năng cho công nhân 
vận hành.  

- Đối với sự cố do quá trình vận hành: 

+ Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, tại các điểm đấu nối, hố ga và 

tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống. 

+ Lập sổ nhật ký vận hành để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là 
tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành phải rà soát lại toàn bộ 

các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế. 

+ Khi hệ thống gặp phải sự cố thì sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất để tìm nguyên 

nhân khắc phục sự cố ngay sau đó. 

+ Tạm thời lưu nước thải chưa xử lý lại trong bể lưu trữ (bể gom nước thải). 

+ Tìm biệm pháp để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi bể gom nước thải đầy). 

+ Nếu không tự khắc phục được cần báo cáo với lãnh đạo cơ quan và liên hệ với cơ 
quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục kịp thời. 

+ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát xao, đảm bảo hệ thống 

được vận hành ổn định, hiệu quả. Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định cần lấy mẫu 

nước thải đầu ra gửi đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra. Nếu nước thải vẫn chưa 
đạt Quy chuẩn cho phép cần tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn. 

- Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải do tắc nghẽn, vỡ đường ống: 

+ Trong quá trình vận hành hệ thống, để hạn chế xảy ra các sự cố như rò rỉ hoặc 

tràn nước thải ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn,… cần phải thường xuyên làm sạch 

đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể và kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn 

và máy móc, thiết bị. 
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+ Thường xuyên nạo vét, vệ sinh các bể xử lý và vận chuyển bùn thải phát sinh từ 

hệ thống xử lý nước thải 6 tháng/lần. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự tắc nghẽn, rò rỉ hệ thống xử lý thì cần phải tiến hành: 

o Xác định vị trí trên hệ thống xảy ra tắc nghẽn cục bộ; 

o Tiến hành khai thông, nạo vét điểm xảy ra tắc nghẽn; 

o Tiến hành tu sửa cải tạo, thay thế đường ống tại các vị trí hỏng hóc. 

b) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Công ty đã lắp đặt hệ thống PCCC và đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - 

Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra ngày 30/12/2019.  

 Hệ thống PCCC đã lắp đặt bao gồm: 

+ Về hệ thống báo cháy tự động: Đã lắp đặt bổ sung 12 nút ấn báo cháy, chuông và 
đèn báo cháy cơ bản theo thiết kế đã được phê duyệt và các thiết bị này đã được kết nối 
với trung tâm báo cháy 16 kênh. 

+ Hệ thống chữa cháy bằng nước bao gồm: Đã thay thế 01 trụ nước chữa cháy ngoài 
nhà, 50 đầu phun Sprinker loại quay lên thành quay xuống, dịch chuyển 02 họng nước 
chữa cháy vách tường đã thi công theo đúng thiết kế được phê duyệt. 

+ Hệ thống thoát hiểm: Các hạng mục được bố trí các lối, đường và cửa thoát hiểm 
theo quy định, các cửa được bố trí phân tán và có cánh cửa mở đẩy ra phía ngoài nhà theo 
hướng thoát nạn. Trên các lối thoát lắp đặt các đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát 
hiểm theo đúng thiết kế đã phê duyệt. 

+ Trang bị các bình chữa cháy: gồm 50 bình bột chữa cháy ABC loại 4 kg, 5 bình 
chữa cháy CO2 loại 3 kg. Niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC tại các hạng mục để dễ quan 
sát. 

+ Hệ thống chống sét: lắp đặt 2 kim thu sét tia tiên đạo có bản kính bảo vệ 110 – 
120m. 

Ngoài ra, công ty còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ 
như sau: 

- Biện pháp phòng cháy: 

+ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc, bao gồm nội quy ra vào và làm việc 
tại nhà máy; nội quy sử dụng thiết bị; nội quy về an toàn điện; nội quy về an toàn cháy 
nổ; 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy 
móc, công nghệ theo đúng quy trình của nhà sản xuất. 

+ Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm tra 
đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy 
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nổ. 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa 
cháy bên ngoài.  

+ Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn luyện 
thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

+ Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị, phương tiện PCCC định kỳ nhằm 

sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều có 

một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước. 

- Biện pháp chữa cháy: 

+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn nhà máy biết bằng hệ 
thống đèn báo. 

+ Cắt điện tại khu vực cháy. 

+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Nhà máy. 

+ Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

c) Phòng chống và ứng phó với sự cố tai nạn lao động 

Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công 
nhân lao động. Các biện pháp phòng, chống và sơ cấp cứu người khi xảy ra tai nạn lao 
động: 

- Công ty sẽ cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động để bảo vệ con người 
khi làm việc. Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: găng tay, khẩu 
trang,... 

- Phối hợp với trạm y tế trong việc bố trí cơ sở vật chất, thuốc cần thiết cho sơ cứu 

- Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại 
này cần được bố trí tại nhiều nơi để kịp thời phục vụ khi xảy ra sự cố lao động. 

* Quy trình sơ cấp cứu: 

+ Sơ cứu và đưa người đi cấp cứu tại chỗ trong điều kiện cho phép.  

+ Thông báo cho người phụ trách an toàn - sức khoẻ - lao động của Công ty.  

+ Báo cho trạm y tế gần nhất. 

+ Gọi cấp cứu thành phố khi xảy ra sự cố nghiêm trọng theo số (115). 
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d) Biện pháp vệ sinh an toàn thực thẩm 

Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ và được trang bị đầy đủ 

dụng cụ khi chế biến thực phẩm. Thực phẩm khi mua được chọn những loại tươi, ngon 
và được cung cấp từ các địa chỉ an toàn. Nhà ăn được vệ sinh sạch sẽ trước và sau mỗi 

bữa ăn. 

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

đánh giá tác động môi trường 

Các công trình biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường trong giai đoạn vận 

hành tuân thủ đúng theo các cam kết đã nêu ra trong ĐTM. Tuy nhiên một số phương án 
xử lý của Nhà máy có sự thay đổi so với ĐTM và đã được Ban Quản Lý các KCN tỉnh 

Hà Nam chấp nhận bằng văn bản số 663/BQLKCN-MT ngày 29/6/2021 về việc thay đổi, 

điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Một số nội dung đã được điều chỉnh, thay đổi so với nội dung của báo cáo ĐTM, 
chủ cơ sở xin được trình bày như sau: 
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Bảng 3.8. Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM phê duyệt 

STT 

Công 

trình 

BVMT 

Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án xin thay đổi điều chỉnh 

1 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

của 

dự án 

Quy trình xử lý nước thải của Nhà máy theo ĐTM: 
+ Nước thải từ nhà vệ sinh -> Bể tự hoại -> Bể gom 

+ Nước thải từ nhà bếp -> Bể tách mỡ -> Bể gom 
Bể gom -> Bể điều hòa -> Bể thiếu khí -> Bể hiếu khí -> Bể 
lắng -> Bể khử trùng -> Nước xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột B sau đó đấu nối vào hệ thống thoát 
nước chung của KCN 

Sơ đồ hệ thống XLNT của Nhà máy: 

Quy trình xử lý nước thải của Nhà máy theo ĐTM: 
+ Nước thải từ nhà vệ sinh -> Bể tự hoại -> Bể gom 

+ Nước thải từ nhà bếp -> Bể tách mỡ -> Bể gom 
Bể gom -> Bể điều hòa -> Bể thiếu khí -> Bể hiếu khí -> Bể lắng -
> Bể khử trùng -> Bể chứa nước sau xử lý -> Nước xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột B sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước 
chung của KCN 

Sơ đồ hệ thống XLNT của Nhà máy: 
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1 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

của 

dự án 

 

 

Thuyết minh hệ thống XLNT: 

 

Thuyết minh hệ thống XLNT: 

Bùn 
hồi 
lưu 

Bể gom 

 Bể điều hòa 

 Bể thiếu khí 

 Bể hiếu khí 

 Bể lắng 

 Nước thải từ NVS 

 Bể khử trùng 

 Nước xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột B sau đó 
đấu nối vào hệ thống thoát nước 

chung của KCN 

 Nước thải từ nhà bếp 

 Bể tự hoại 3 ngăn  Bể tách mỡ 

Bể nén bùn 

Bùn thải 

Máy thổi khí 
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Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi được xử lý qua bể tự hại 
3 ngăn và nước thải tại khu vực nhà bếp, nhà ăn sau khi được 
xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ theo đường ống đưa đến bể 
điều hòa. 

Bể điều hòa: Có tác dụng điều hòa lưu lượng dòng thải 
trước khi đi vào thiết bị xử lý tiếp theo ngoài ra bể điều hòa có 
hệ thống đường ống cấp khí đục lỗ ở đáy bể, nhằm liên tục 
cung cấp oxy làm xáo trộn đồng nhất chất lượng nước thải và 
đẩy một số khí sinh ra từ quá trình phân giải yếm khí có trong 
hố thu gom, bể phốt trước. 

Bể thiếu khí (Anoxic): Nước thải từ bể tự hoại được 
dẫn sang bể thiếu khí. Tại đây các vi sinh vật thiếu khí sẽ phân 
hủy hợp chất nitơ và photpho qua quá trình Nitrat hóa và 
Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: Hai chủng loại vi 
khuẩn là Nitrosonas và Nitrobacter sẽ khử Nitrat (NO3

- ) và 
Nitrit (NO2

- ) theo chuỗi chuyển hóa sau: 
NO3

- → NO2
- → N2O → N2 ↑ 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra 
ngoài. Như vậy là nitơ đã được xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: Các hợp chất hữu cơ chứa 
photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành 
các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa 
photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu 
khí. Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận 

Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi được xử lý qua bể tự hại 3 
ngăn và nước thải tại khu vực nhà bếp, nhà ăn sau khi được xử lý 
sơ bộ qua bể tách dầu mỡ theo đường ống đưa đến bể điều hòa. 

Bể điều hòa: Có tác dụng điều hòa lưu lượng dòng thải 
trước khi đi vào thiết bị xử lý tiếp theo ngoài ra bể điều hòa có hệ 
thống đường ống cấp khí đục lỗ ở đáy bể, nhằm liên tục cung cấp 
oxy làm xáo trộn đồng nhất chất lượng nước thải và đẩy một số 
khí sinh ra từ quá trình phân giải yếm khí có trong hố thu gom, bể 
phốt trước. 

Bể thiếu khí (Anoxic): Nước thải từ bể tự hoại được dẫn 
sang bể thiếu khí. Tại đây các vi sinh vật thiếu khí sẽ phân hủy 
hợp chất nitơ và photpho qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: Hai chủng loại vi 
khuẩn là Nitrosonas và Nitrobacter sẽ khử Nitrat (NO3

- ) và Nitrit 
(NO2

- ) theo chuỗi chuyển hóa sau: 
NO3

- → NO2
- → N2O → N2 ↑ 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra 
ngoài. Như vậy là nitơ đã được xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: Các hợp chất hữu cơ chứa 
photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các 
hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa 
photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 
Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể 
thiếu khí bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy 
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lợi, tại bể thiếu khí bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy 
phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo 
ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

Bể hiếu khí (Aerotank): Tại bể hiếu khí, vi sinh vật 
hiếu khí sẽ được cung cấp để phân giải các chất ô nhiễm, giảm 
BOD và COD trong nước thải. Dự kiến sẽ có thiết bị như đĩa 
phân phối khí, máy khuấy chìm sẽ khuấy đảo dòng nước thải, 
sục khí oxi để vi sinh vật hiếu khí phát triển. 

Trong bể này, các vi sinh vật (còn gọi là bùn hoạt tính) 
tồn tại ở dạng lơ lửng sẽ hấp thụ oxy và chất hữu cơ (chất ô 
nhiễm) và sử dụng chất dinh dưỡng là Nitơ và Photpho để tổng 
hợp thành tế bào mới, CO2, H2O và giải phóng năng lượng. 
Ngoài quá trình tổng hợp tế bào mới, tồn tại phản ứng phân 
hủy nội sinh (các tế bào vi sinh vật già sẽ tự phân hủy) làm 
giảm số lượng bùn hoạt tính. Tuy nhiên quá trình tổng hợp tế 
bào mới vẫn chiếm ưu thế do trong bể duy trì các điều kiện tối 
ưu vì vậy số lượng tế bào mới tạo thành nhiều hơn tế bào bị 
phân hủy và tạo thành bùn dư cần phải được thải bỏ định kỳ. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể Aerotank như sau: 
- Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ: Chất hữu 

cơ + O2 → CO2 + H2O + năng lượng. 
- Quá trình tổng hợp tế bào mới: Chất hữu cơ + O2 + 

NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + năng lượng. 
- Quá trình phân hủy nội sinh: C5H7O2N + O2 → CO2 + 

H2O + NH2 + năng lượng. 

khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu 
oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

Bể hiếu khí (Aerotank): Tại bể hiếu khí, vi sinh vật hiếu 
khí sẽ được cung cấp để phân giải các chất ô nhiễm, giảm BOD 
và COD trong nước thải. Dự kiến sẽ có thiết bị như đĩa phân phối 
khí, máy khuấy chìm sẽ khuấy đảo dòng nước thải, sục khí oxi để 
vi sinh vật hiếu khí phát triển. 

Trong bể này, các vi sinh vật (còn gọi là bùn hoạt tính) tồn 
tại ở dạng lơ lửng sẽ hấp thụ oxy và chất hữu cơ (chất ô nhiễm) 
và sử dụng chất dinh dưỡng là Nitơ và Photpho để tổng hợp thành 
tế bào mới, CO2, H2O và giải phóng năng lượng. Ngoài quá trình 
tổng hợp tế bào mới, tồn tại phản ứng phân hủy nội sinh (các tế 
bào vi sinh vật già sẽ tự phân hủy) làm giảm số lượng bùn hoạt 
tính. Tuy nhiên quá trình tổng hợp tế bào mới vẫn chiếm ưu thế 
do trong bể duy trì các điều kiện tối ưu vì vậy số lượng tế bào mới 
tạo thành nhiều hơn tế bào bị phân hủy và tạo thành bùn dư cần 
phải được thải bỏ định kỳ. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể Aerotank như sau: 
- Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ: Chất hữu cơ 

+ O2 → CO2 + H2O + năng lượng. 
- Quá trình tổng hợp tế bào mới: Chất hữu cơ + O2 + NH3 

→ Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + năng lượng. 
- Quá trình phân hủy nội sinh: C5H7O2N + O2 → CO2 + 

H2O + NH2 + năng lượng. 
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Nồng độ bùn hoạt tính nên duy trì trong bể Aeroten: 
3500 mg/l, tỷ lệ tuần hoàn bùn 100%. Hệ vi sinh vật trong bể 
Oxic được nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ bùn 
hoạt tính. Thời gian nuôi cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 45 
đến 60 ngày. Oxy cấp vào bể bằng máy thổi khí đặt cặn hoặc 
máy sục khí đặt chìm. 

Bể lắng: Sau quá trình xử lý sinh học, hỗn hợp nước 
thải và bùn sinh học sẽ được chuyển sang bể lắng để loại bỏ 
các hợp chất lơ lửng. Cặn lắng, bùn sẽ lắng xuống đáy. Nước 
trong sẽ đi lên phía trên và được thu bằng hệ thống máng răng 
cưa, mương thu nước rồi chảy sang bể lọc áp lực. Một phần 
bùn đáy sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí, phần còn lại sẽ được 
sẽ được định kỳ 3 tháng hút một lần và vận chuyển đem đi xử 
lý. Nước thải sau khi lắng các bông bùn sẽ được dẫn qua bể 
khử trùng. 

Bể khử trùng: Hóa chất khử trùng là Javen từ bể sẽ 
được bơm trực tiếp vào đường ống thoát nước liên tục bằng 
bơm định lượng để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Sau khử trùng, 
nước thải đạt loại B của QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra hệ 
thống thoát nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đồng 
Văn II. 

Hiệu suất xử lý của hệ thống có thể đạt tới 90 – 95%. 
 
Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT: 

Nồng độ bùn hoạt tính nên duy trì trong bể Aeroten: 3500 
mg/l, tỷ lệ tuần hoàn bùn 100%. Hệ vi sinh vật trong bể Oxic được 
nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ bùn hoạt tính. Thời 
gian nuôi cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 45 đến 60 ngày. Oxy 
cấp vào bể bằng máy thổi khí đặt cặn hoặc máy sục khí đặt chìm. 

Bể lắng: Sau quá trình xử lý sinh học, hỗn hợp nước thải 
và bùn sinh học sẽ được chuyển sang bể lắng để loại bỏ các hợp 
chất lơ lửng. Cặn lắng, bùn sẽ lắng xuống đáy. Nước trong sẽ đi 
lên phía trên và được thu bằng hệ thống máng răng cưa, mương 
thu nước rồi chảy sang bể lọc áp lực. Một phần bùn đáy sẽ được 
tuần hoàn về bể thiếu khí, phần còn lại sẽ được sẽ được định kỳ 3 
tháng hút một lần và vận chuyển đem đi xử lý. Nước thải sau khi 
lắng các bông bùn sẽ được dẫn qua bể khử trùng. 

Bể khử trùng: Nước thải sau khi lắng cặn được chảy tràn 
sang bể khử trùng. Tại bể này được bố trí cấp hóa chất khử trùng 
bằng bơm định lượng. Hóa chất sử dụng để khử trùng là Javen. 

Bể chứa nước sau xử lý: Sau khi qua bể khử trùng, nước 
được thu về bể chứa sau xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát 
nước thải chung của KCN. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn 
QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp. 

Hiệu suất xử lý của hệ thống có thể đạt tới 90 – 95%. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT: 
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STT Nội dung Thông số 
Số 

lượng 
Thể tích 

(m3) 

I Phần xây dựng 

1 Bể gom 
1500W x 2850L 

x 2750H 
01 11,7 

2 Bể điều hòa 
3750W x 4350L 

x 2750H 
01 45 

3 Bể thiếu khí 
1500W x 4350L 

x 2750H 
01 18 

4 Bể hiếu khí 
2250W x 4350L 

x 2750H 
01 27 

5 Bể lắng 
1500W x 4350L 

x 2750H 
01 18 

6 
Bể khử 
trùng  

2925W x 2175L 
x 2750H 

01 17,6 

7 Bể bùn 
1500W x 1500L 

x 2750H 
01 6,2 

 

STT Nội dung Thông số 
Số 

lượng 
Thể tích 

(m3) 

I Phần xây dựng 

1 Bể gom 
1000W x 1000L 

x 1500H 
01 1,5 

2 Bể điều hòa 
3000W x 5600L 

x 3000H 
01 50,4 

3 Bể thiếu khí 
3000W x 3300L 

x 3000H 
01 29,7 

4 Bể hiếu khí 
3000W x 3900L 

x 3000H 
01 35,1 

5 Bể lắng 
3400W x 2000L 

x 3000H 
01 16,3 

6 Bể khử trùng  
890W x 1645L x 

3000H 
01 4,4 

7 Bể bùn 
890W x 1645L x 

3000H 
01 4,4 

8 
Bể chứa nước 
sau xử lý 

1060W x 1060L 
x 2000H 

01 2,2 
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2 

Hệ 

thống 

xử lý 

khí 

thải 

Sơ đồ xử lý khí thải theo ĐTM: 

 
 

Chụp hút có tác dụng sẽ hút toàn bộ khói và khí hàn tại nơi 
phát sinh và đi qua màng lọc than hoạt tính. Khí thải tiếp đó sẽ 
được dẫn theo đường ống thoát khí đi vào tháp hấp phụ than 
hoạt tính. Sử dụng quạt hút nhằm tăng áp lực hút khí về thiết 
bị xử lý. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải bằng than hoạt tính cần 
định kỳ thay vật liệu mới (khoảng 2 tháng/lần). Than hoạt tính 
thải bỏ sẽ được thu gom, quản lý theo quy định về CTNH. 

Sau quá trình hấp phụ khí thải, khí sạch theo ống khói thải 
ra ngoài môi trường. Khí thải sau xử lý bằng tháp hấp phụ đảm 

Sơ đồ xử lý khí thải lắp đặt thực tế: 

 

 
 

Các đường ống thu khí thải ngay tại thiết bị sẽ hút toàn bộ khói 
và khí hàn tại nơi phát sinh và dẫn theo đường ống thoát khí đi vào 

4 

2 
Khí thải 

1 

3 

1. Đường ống thu khí 
thải tại thiết bị 
2. Quạt hút 
3. Tháp hấp phụ 
4. Ống thoát khí 
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STT 

Công 

trình 

BVMT 

Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án xin thay đổi điều chỉnh 

bảo chất lượng khí đạt QCVN19:2009/BTNMT và QCVN 
20:2009/BTNMT. 

Thông số của hệ thống xử lý: 

+ Chụp hút gồm: 07 chụp hút gắn liền với 07 vị trí hàn 
thiếc trong dây truyền sản xuất bóng led dùng cho ô tô. 

+ Màng lọc than hoạt tính: 07 màng lọc bằng than hoạt 
tính, được lắp đặt ngay tại chụp hút 

+ Quạt hút: 02 quạt hút. 

+ Ống thoát khí: 02 ống thoát khí, đường kính 100mm. Thiết 
kế lỗ thăm khí sau hệ thống hấp phụ than hoạt tính nhằm 

phục vụ cho quá trình quan trắc không khí trong giai đoạn 
hoạt động. 

tháp hấp phụ than hoạt tính. Sử dụng quạt hút nhằm tăng áp lực hút 
khí về thiết bị xử lý. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải bằng than hoạt tính cần định 
kỳ thay vật liệu mới (khoảng 2 tháng/lần). Than hoạt tính thải bỏ sẽ 
được thu gom, quản lý theo quy định về CTNH. 

Sau quá trình hấp phụ khí thải, khí sạch theo ống khói thải ra 
ngoài môi trường. Khí thải sau xử lý bằng tháp hấp phụ đảm bảo chất 
lượng khí đạt QCVN19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Thông số của hệ thống xử lý: 

+ Chụp hút gồm: 22 đường ống thu khí gắn liền với 06 lò hàn 
thiếc; 06 đường ống thu khí từ 06 máy làm lạnh. 

+ Quạt hút: 02 quạt hút. 
+ Tháp hấp phụ than hoạt tính: 02 tháp 

+ Ống thoát khí: 02 ống thoát khí, đường kính 300mm. Thiết kế lỗ 
thăm khí sau hệ thống hấp phụ than hoạt tính nhằm phục vụ cho quá 
trình quan trắc không khí trong giai đoạn hoạt động 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

1.1. Nguồn phái sinh nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải của cơ sở là: Nước thải sinh hoạt.  

- Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ 
lửng (SS), các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học (BOD5, COD), các hợp chất dinh 

dưỡng (N, P), dầu mỡ, coliform,… 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt tối đa của nhà máy là: 54,56 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải  

Chủ dự án đề nghị cấp giấy phép cho 01 dòng nước thải là nước thải sinh hoạt sau 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 70 m3/ngày đêm của cơ sở, trước khi thoát 

vào hệ thống XLNT tập trung của KCN Đồng Văn I. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải 

Dòng nước thải sinh hoạt của cơ sở đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B), các chất ô nhiễm và giá trị 
giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của cơ sở như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước 

thải của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột B 

1 pH - 5,5– 9 

2 TSS mg/l 100 

3 BOD5 mg/l 50 

4 Amoni mg/l 10 

5 Tổng N mg/l 40 

6 Tổng P mg/l 6 

7 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

8 Tổng Colifrom MPN/100ml 5.000 

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

- Vị trí xả nước thải: KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.  
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Tọa độ điểm xả nước thải (hệ tọa độ và cao độ nhà nước VN-2000, kinh tuyến trục 

105o, múi chiếu 6o):  X(m): 2285182;        Y(m): 596607 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả thải: Liên tục 24/24h. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống XLNT tập trung của KCN Đồng Văn I. 

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

2.1. Nguồn phái sinh khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải của cơ sở là: Khí thải tại công đoạn hàn thiếc.  

- Thành phần chủ yếu: khói và khí hàn 

2.2. Dòng khí thải  

Chủ dự án đề nghị cấp giấy phép cho 01 dòng khí thải là khí thải sau hệ thống xử lý 

khí thải của nhà máy trước khi xả ra môi trường. 

2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải 

Dòng khí thải sau xử lý của nhà máy đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Giá trị 
giới hạn của các chất ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải 

TT Thông số Đơn vị QCVN 
19:2009/BTNMT 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

2 SO2 mg/Nm3 500 

3 NOx mg/Nm3 850 

4 CO mg/Nm3 1000 

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

- Vị trí xả nước thải: môi trường xung quanh.  

Tọa độ điểm xả thải thải (hệ tọa độ và cao độ nhà nước VN-2000, kinh tuyến trục 

105o, múi chiếu 6o):  X(m): 2284967;        Y(m): 596642 

- Phương thức xả nước thải: Quạt hút. 

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

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn 

- Hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc trong xưởng sản xuất; 
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- 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. 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc vận hành hệ thống XLNT 
sinh hoạt và hệ thống xử lý khí thải của nhà máy. 

3.2. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.2.1. Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

3.2.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

(dB) Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

4. Nội dung quản lý chất thải của cơ sở 

3.1. Chất thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

cơ sở. Thành phần: Bao gồm các loại chất thải có khả năng tái chế như: giấy vụn, bìa 

carton, chai lọ và các loại chất thải không có khả năng tái chế như: vỏ hoa quả, thức ăn 
thừa, vỏ hộp đựng cơm, canh,...  

- Khối lượng: Căn cứ theo số liệu thực tế hiện nay khối lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh trung bình khoảng 5.200 kg/tháng, tương đương 200 kg/ngày. Khi cơ sở đi vào hoạt 

động 100% công suất thì khối lượng trung bình khoảng 9.000 kg/tháng. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: Từ các hoạt động sản xuất của nhà máy, thành phần chủ yếu Các 

loại vải vụn, vải thừa, vải lỗ, chỉ, túi nilong, bao gói, sản phẩm lỗi,... 

- Khối lượng: Căn cứ theo số liệu thực tế hiện nay khối lượng rác thải công nghiệp 

trung bình khoảng 1837 kg/tháng, tương đương 71 kg/ngày. Khi cơ sở đi vào hoạt động 

100% công suất khối lượng trung bình khoảng 3062 kg/tháng. 
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3.3.  Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh từ hoạt động của khu văn 
phòng, chiếu sáng, hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị và từ hoạt động sản xuất,... 

- Khối lượng từng loại, mã CTNH:  

Bảng 4.3. Thành phần CTNH xin cấp phép của nhà máy 

TT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái 

Khối lượng (tấn/năm) 

Hiện tại 
Khi đạt 

100% công 
suất 

1 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 16 01 06 Rắn 1 2 

2 Mực in thải 08 02 01 Rắn 0,5 1 

3 Hộp mực in thải 08 02 03 Rắn 1 2 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
thải 

17 02 03 Lỏng 6 10 

5 Vỏ thùng, hộp đựng dầu mỡ 18 01 02 Rắn 4,5 8 

6 Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 Rắn 4 7 

7 
Than hoạt tính từ hệ thống xử lý 
khí thải 

12 06 06 Rắn 5 8 

Tổng cộng -  22 37 
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đã thực hiện 

1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả công trình xử lý nước thải 

- Đơn vị thực hiện QTMT: Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường (CEC) 

- Địa chỉ: Phòng 405, tòa nhà Bộ tài nguyên và Môi trường, 85 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Láng Hạ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội 

- Thời gian lấy mẫu:  

+ Ngày bắt đầu: 15/12/2021 

+ Ngày kết thúc: 24/03/2022 

- Tần suất lấy mẫu:  

+ Thời gian hiệu chỉnh: 15 ngày/ lần (lấy 06 đợt) 

+ Thời gian vận hành ổn định: 01 lần/ngày (07 ngày liên tiếp) 

- Phương pháp sử dụng: 

Bảng 5.1. Các phương pháp sử dụng phân tích chất lượng nước thải 

Stt Chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm 

1 Lưu lượng CEC.QTMT.N-09 

2 pH TCVN 6492:2011 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a) TCVN 6625:2000 

4 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)(a) TCVN 6001-1:2008 

5 Nhu cầu oxi hóa học COD SMEWW 5220C:2017 

6 Amoni (NH4
+_N)(a) TCVN 5988-1995 

7 Tổng Nitơ(a) TCVN 6638:2000 

8 Tổng Phospho(a) TCVN 6202:2008 

9 Dầu, mỡ động thực vật SMEWW 5520B&F:2017 

10 Coliform SMEWW 9221B:2017 

- Quy chuẩn môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải: QCVN 40:2011/TNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Cột B - quy định giá trị C của 
các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng 
cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Kết quả đánh giá hiệu suất từng công đoạn xử lý trong giai đoạn hiệu chỉnh hệ 

thống (lấy mẫu 06 đợt, 15 ngày/đợt) được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5.2. Hiệu suất xử lý nước thải tại bể điều hòa 

Lần đo 
đạc, lấy 

mẫu phân 
tích; Hiệu 
suất xử lý 

Lưu lượng 
nước thải 

(m3/h) 

Thông số ô nhiễm chính tại Bể Điều hòa 

pH 
(TSS)(a) 

(mg/L) 
(BOD5)(a) 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 
(NH4

+_N)(a

) (mg/L) 

Tổng 
Nitơ(a) 

(mg/L) 

Tổng 
Phospho(a) 

(mg/L) 

Dầu, mỡ 
động thực 
vật (mg/L) 

Coliform 

(MPN/100 mL) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Đợt 1 4,5 2,9 6,2 6,4 696 692 235 230 416 402 27,3 26,9 58,8 54,3 5,42 5,36 8,2 7,9 11.000 11.000 

Đợt 2 4,7 2,9 6.1 6,4 720 692 249 245 457 450 25,4 25 60,3 58,9 5,74 5,62 7,5 7 12.000 11.000 

Đợt 3 4,6 3,0 6,0 6,1 698 685 257 250 483 459 23,6 23,1 58,3 57,6 5,52 5,40 5,4 5,3 13.000 13.000 

Đợt 4 5,0 2,9 5,8 5,9 711 708 242 240 453 450 24,1 23,9 55,6 55,0 5,83 5,72 7,1 6,9 12.000 11.000 

Đợt 5 4,9 3,0 6,0 6,1 702 698 266 260 490 482 23,7 23,5 50,7 50,1 5,44 5,34 6,2 6,0 13.000 13.000 

Đợt 6 4,7 2,9 5,7 5,9 725 714 233 229 437 421 25,5 24,9 53,6 52,1 5,84 5,75 7,3 7,0 12.000 12.000 

Hiệu xuất 
xử lý (%) - - 1,97 2,35 2,6 1,53 2,7 1,77 3,72 2,8 
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Bảng 5.3. Hiệu suất xử lý nước thải tại bể thiếu khí  

TXL 

Lưu lượng 
nước thải 

(m3/h) 

Thông số ô nhiễm chính tại Bể Thiếu khí 

pH 
(BOD5)(a) 

(mg/L) 
COD (mg/L) 

(NH4
+_N)(a) 

(mg/L) 

Tổng Nitơ(a) 

(mg/L) 

Tổng 
Phospho(a) 

(mg/L) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Đợt 1 2,9 2,8 6,4 6,9 225 189 396 320 27,0 3,9 53,1 10,6 5,30 1,07 

Đợt 2 2,9 2,9 6,4 6,9 245 200 450 376 25,0 4,4 58,9 11,5 5,62 1,32 

Đợt 3 3,0 2,9 6,1 6,8 246 220 450 382 23,0 5,3 56,4 12,4 5,38 1,19 

Đợt 4 2,9 3,0 5,9 6,3 237 219 440 397 23,0 3,8 54,9 10,5 5,66 1,25 

Đợt 5 3,0 3,0 6,1 6,5 253 228 474 365 23,3 4,1 49,9 12,5 5,30 1,03 

Đợt 6 2,9 2,9 5,9 6,3 220 210 416 397 24,9 3,8 52,1 11,6 5,63 1,85 

Hiệu xuất xử lý 
nước thải (%) 

- - 11,6 14,68 82,59 78,68 76,64 
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Bảng 5.4. Hiệu suất xử lý nước thải tại bể hiếu khí 

Lần đo đạc, 
lấy mẫu 

phân tích; 
Hiệu suất 

xử lý 

Lưu lượng 
nước thải 

(m3/h) 

Thông số ô nhiễm chính tại Bể Hiếu khí 

pH 
(BOD5)(a) 

(mg/L) 
COD (mg/L) 

(NH4
+_N)(a) 

(mg/L) 

Tổng Nitơ(a) 

(mg/L) 

Tổng 
Phospho(a) 

(mg/L) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Đợt 1 2,8 3,0 6,9 7,3 189 32,4 320 51,7 3,9 3,5 10,6 10,3 1,07 1,02 

Đợt 2 2,9 2,8 6,9 7,3 180 35,7 325 62,4 4,4 3,1 11,0 10,6 1,32 1,25 

Đợt 3 3,0 3,0 6,8 7,2 220 32,6 382 57,4 5,3 4,6 12,4 11,5 1,19 1,03 

Đợt 4 3,0 3,0 6,3 6,9 210 40,3 380 63,9 3,5 2,9 10,4 9,6 1,19 1,05 

Đợt 5 3,0 3,0 6,5 6,7 228 32,6 365 50,8 4,1 3,2 12,5 10,7 1,03 1,0 

Đợt 6 2,9 2,9 6,3 6,9 207 39,4 380 71,5 3,7 3,4 10,4 9,7 1,72 1,56 

Hiệu xuất 
xử lý nước 

thải (%) 
- - 82,61 83,35 16,7 7,1 7,9 
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Bảng 5.5. Hiệu suất xử lý nước thải tại bể lắng 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; 
Hiệu suất xử lý 

Lưu lượng nước thải 
(m3/h) 

Thông số ô nhiễm chính tại Bể Lắng 

pH  (TSS)(a) (mg/L) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Đợt 1 3,0 2,9 7,3 7,3 1.320 46 

Đợt 2 2,7 2,8 7,3 7,4 1.400 53 

Đợt 3 3,0 2,9 7,2 7,3 1.480 49 

Đợt 4 3,0 2,9 6,9 7,3 1.315 49 

Đợt 5 3,0 2,8 6,7 7,0 1.460 52 

Đợt 6 2,9 2,9 6,9 7,4 1.350 38 

Hiệu xuất xử lý nước thải (%) - - 96,55 
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Bảng 5.6. Hiệu suất xử lý nước thải tại bể khử trùng 

Lần đo 
đạc, lấy 

mẫu phân 
tích; Hiệu 
suất xử lý 

Lưu 
lượng 
nước 
thải 

(m3/h) 

Thông số ô nhiễm chính tại Bể khử trùng 

pH 
(TSS)(a) 

(mg/L) 
(BOD5)(a) 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

(NH4
+_N

)(a) 

(mg/L) 

Tổng 
Nitơ(a) 

(mg/L) 

Tổng 
Phospho(a) 

(mg/L) 

Dầu, mỡ 
động 

thực vật 
(mg/L) 

Coliform 

(MPN/100 
mL) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Đợt 1 2,9 2,9 7,3 7,3 46 43 30,7 28,4 48,3 47,2 3,5 3,5 9,8 9,7 0,96 0,88 2,2 2,1 14.000 2.800 

Đợt 2 2,9 3,0 7,3 7,3 50 43 30,4 28,4 51,8 47,2 3,0 3,5 9,3 9,7 0,96 0,88 2,5 2,1 15.000 3.100 

Đợt 3 2,9 2,9 7,3 7,4 47 40 28,9 24,3 50,3 41,5 4,0 3,8 10,2 8.9 0,88 0,73 2,9 2,1 15.000 2.800 

Đợt 4 2,9 2,9 7,3 7,1 45 38 29,6 25,7 50,2 46,6 3,9 3,6 10,1 9,3 0,88 0,60 3,1 2,7 14.000 2.100 

Đợt 5 3,0 3,1 7,0 7,3 52 46 30,0 28,7 48,0 47,3 3,0 2,9 10,7 9,6 0,89 0,75 2,7 2,1 17.000 2.800 

Đợt 6 2,9 2,9 7,3 7,3 35 33 38,0 36,4 61,4 58,8 3,0 2,2 9,9 9,9 1,32 1,21 2,6 2,0 18.000 2.500 

Hiệu xuất 
xử lý nước 

thải (%) 
- - 11,37 8,62 6,92 4,37 4,6 14,93 17,72 92,55 
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- Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý hệ thống XLNT trong giai đoạn vận hành ổn định (lấy mẫu 07 ngày liên tiếp) được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 5.7. Kết quả quan trắc mẫu nước thải sinh hoạt tại 07 ngày lấy mẫu liên tiếp 

Lần đo đạc, lấy 
mẫu phân tích 

Lưu lượng 

(m3/h) 
pH TSS (mg/l) COD (mg/l) BOD5 (mg/l) NH4

+ (mg/l) 
Tổng Nitơ 

(mg/l) 
Tổng DMK 

(mg/l) 

Coliform 
(VK/100ml) 

Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau 

Ngày 1 5,2 3,2 6,2 7,4 694 45 441 70,5 251 39,6 23,3 2,9 51,6 12,5 6,7 1,8 13.000 2100 

Ngày 2  2,9  7,2  36  52,2  28,1  3,4  15,6  2,2  2.400 

Ngày 3  3,0  7,4  41  58,4  33,7  3  12,9  2  2.800 

Ngày 4  3,1  7,3  39  51,3  30,6  2,2  14,8  2,9  2.500 

Ngày 5  3,1  6,9  31  42,8  25,5  2,9  11,6  2  2.300 

Ngày 6  3,0  7,3  38  48,6  29,4  1,8  12,5  2,9  2.000 

Ngày 7  3,0  7,3  44  61,8  35,6  3  14,9  2,5  2.700 

Giới hạn cho 
phép theo 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

- 5,5-9 100 150 50 10 40 10 5.000 

Ghi chú: 

“-“: Không quy định 
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
- DMK: Dầu mỡ khoáng 
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Nhận xét: 

Qua 06 đợt lấy mẫu trong quá trình vận hành thử nghiệm của nhà máy cho thấy, tại 04 đợt đầu hệ thống XLNT của nhà máy còn gặp một 
số vấn đề dẫn đến một số thông số trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn. Do đó, nhà máy đã tìm nguyên nhân và đưa ra biện pháp 
khắc phục kịp thời để nước thải sau xử lý của trạm đạt quy chuẩn trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của KCN. Hiệu suất xử lý 
của toàn bộ trạm XLNT lên đến 82% tại bể thiếu khí, 83% tại bể hiếu khí, 96% tại bể lắng và 92% tại bể khử trùng, xả thải. 

Kết quả thử nghiệm qua 07 ngày lấy mẫu liên tiếp cho thấy các thông số phân tích trong nước thải sinh hoạt của hệ thống xử lý nước 

thải của Nhà máy đều nằm trong quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B. Điều đó chứng tỏ công trình xử lý nước thải sinh hoạt của nhà 

máy đảm bảo kỹ thuật và chất lượng đảm bảo khi xả ra hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung của KCN Đồng Văn I. 
1.2. Kết quả đánh giá hiệu quả công trình xử lý khí thải 

- Đơn vị thực hiện QTMT: Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường (CEC) 

- Địa chỉ: Phòng 405, tòa nhà Bộ tài nguyên và Môi trường, 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội 

- Thời gian lấy mẫu:  

+ Ngày bắt đầu: 15/12/2021 

+ Ngày kết thúc: 24/03/2022 

- Tần suất lấy mẫu:  

+ Thời gian hiệu chỉnh: 15 ngày/ lần (lấy 06 đợt) 

+ Thời gian vận hành ổn định: 01 lần/ngày (07 ngày liên tiếp) 

- Vị trí lấy mẫu:  

KT1: Vị trí sau hệ thống xử lý khí thải số 1.  

KT2: Vị trí sau hệ thống xử lý khí thải số 2.  

- Phương pháp sử dụng: 
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Bảng 5.8. Các phương pháp sử dụng phân tích chất lượng khí thải 

Stt Chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử  

1 Lưu lượng US EPA Method 2 

2 Bụi tổng US EPA Method 5 

3 SO2 CEC.QTMT.KT-06 

4 NOx, (tính theo NO2) CEC.QTMT.KT-06 

5 CO CEC.QTMT.KT-06 

- Quy chuẩn môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, 
dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 

- Kết quả đánh giá hiệu suất từng công đoạn xử lý trong giai đoạn hiệu chỉnh hệ thống (lấy mẫu 06 đợt, 15 ngày/đợt) được trình bày 

trong bảng sau: 
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Bảng 5.9. Kết quả quan trắc mẫu khí thải sau hệ thống xử lý 

Lần đo đạc, lấy mẫu 
phân tích 

Lưu lượng khí thải 
(m3/h) 

Thông số ô nhiễm chính tại Hệ thống xử lý Khí thải 

Bụi tổng 
(mg/Nm3) 

SO2 (mg/Nm3) 
NOx, 

(tính theo NO2) 
(mg/Nm3) 

CO (mg/Nm3) 

KT1 KT2 KT1 KT2 KT1 KT2 KT1 KT2 KT1 KT2 

Kết quả phân tích mẫu khí thải tại 06 đợt  

Đợt 1 5.610 7.215 18 25 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Đợt 2 5.580 6.993 20 23 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Đợt 3 5.715 6.814 22 14 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Đợt 4 5.846 6.924 25 18 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Đợt 5 5.891 6.782 21 17 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Đợt 6 5.911 6.871 17 19 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Kết quả phân tích mẫu khí thải tại 07 ngày liên tiếp 
Ngày 1 5.870 6.925 23 19 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Ngày 2 5.786 7.029 19 26 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Ngày 3 5.723 7.182 15 19 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Ngày 4 5.826 6.903 17 20 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Ngày 5 5.792 6.872 22 20 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Ngày 6 5.803 6.908 19 20 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 
Ngày 7 5.742 6.715 18 22 <2,62 <2,62 <1,88 <1,88 <1,14 <1,14 

QCVN 
19:2009/BTNMT, 

cột B 
- 200 500 850 1000 
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Ghi chú:  

- GHCP: Giới hạn cho phép; 

- (-): Không quy định tại quy chuẩn; 

- QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ; 

Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích mẫu khí thải sau 02 ống khói của hệ thống xử lý bụi của Nhà 
máy trong 06 đợt lấy mẫu và 07 ngày liên tiếp thì tất cả các thông số được xử lý đều nằm 
trong giới hạn cho phép đạt quy chuẩn 19:2009/BTNMT cột B. Hiệu suất xử lý của hệ 
thống xử lý bụi lên đến 95%. Như vậy cho thấy hệ thống xử lý của Nhà máy đang hoạt 
động có hiệu quả. 
2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Đối với nước thải 

Nước thải của Dự án sau khi xử lý đạt chuẩn được đấu nối vào hệ thống thu gom 
nước thải của KCN Đồng Văn I. Nước thải được đưa về hệ thống XLNT tập trung của 
KCN Đồng Văn I để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi xả thải 
ra ngoài môi trường.   

Dự án Sản xuất và gia công các thiết bị đèn LED không thuộc các trường hợp phải 
thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ. Do vậy, dự 
án không phải thực hiện quan trắc chất thải định theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 của 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

- Đối với khí thải 

Chương trình quan trắc khí thải của nhà máy được thực hiện như sau: 
+ Vị trí quan trắc: 02 ống khói khí thải của nhà máy 
+ Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần 
+ Thông số quan trắc: Bụi tổng, SO2, NOx, CO.  
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ. 
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CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu, tài liệu đưa ra trong hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái, chúng tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chúng tôi cam kết xử lý các loại chất thải phát sinh tại cơ sở đáp ứng các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, 

cụ thể như sau: 

+ Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo toàn bộ 

nước thải phát sinh đạt tiêu chuẩn đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) trước khi xả ra hệ thống XLNT tập trung của 

KCN Đồng Văn I. 
+ Cam kết vận hành hệ thống xử lý khí thải của nhà máy đảm bảo đạt QCVN 

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

bụi và các hợp chất vô cơ trước khi xả ra môi trường. 

+ Cam kết thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, 

xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại, 

đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

+ Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hệ 

thống xử lý nước thải,... và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục khi xảy ra sự 

cố môi trường. 

+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình hoạt động của cơ sở, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. 

+ Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 
báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 

 

 

 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Sản xuất và gia công các thiết bị đèn 
LED” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH S-Mac HT Vina    

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết bị và Đầu tư CNMT Vinaxanh                                       64 
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UBND TỈNH HÀ NAM 
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /BQLKCN - MT 
V/v thông báo kết quả kiểm tra các 

công trình xử lý chất thải để vận 
hành thử nghiệm 

Hà Nam, ngày          tháng 10 năm 2021 

 
Kính gửi: Công ty TNHH S-MAC HT Vina.  

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành Luật Bảo vệ Môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ 
môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Dự án sản 
xuất và gia công các thiết bị đèn LED” của Công ty TNHH S-MAC HT Vina  đã 
được Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-
BQLCKCN ngày 01 tháng 10 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BQLCKCN ngày 31/08/2021 của Ban 
Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam về việc cử Cán bộ kiểm tra các công trình xử lý 
chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm và giám sát quá trình vận hành 
thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án “Dự án sản xuất và gia công các 
thiết bị đèn LED” của Công ty TNHH S-MAC HT Vina; 

Căn cứ nội dung Biên bản làm việc ngày 16/9/2021 của Đoàn kiểm tra 
theo Quyết định số 117/QĐ-BQLCKCN với Công ty TNHH S-MAC HT Vina, 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam thông báo kết quả như sau: 

1. Đối với hệ thống xử lý nước thải:  
- Các công trình xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm: 
+ Số lượng bể tự hoại: 07 bể tổng thể tích 62,5 m3 

+ Số lượng bể tách mỡ: 01 bể thể tích 4 m3 

+ Trạm xử lý nước thải công suất 70 m3 bao gồm các bể: Bể điều hòa 
50,4m3; Bể thiếu khí 29,7m3; Bể hiếu khí 35,1m3; Bể lắng 16,3m3; Bể khử trùng 
4,4m3; bể chứa nước sau xử lý 4,4m3; bể chứa bùn 4,4m3. Nước thải đầu ra đạt 
QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

+ Số điểm đấu nối nước thải: 01 điểm. 
Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô 

thị Hà Nam về việc cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý nước thải tại Hợp đồng 
số 01/XLNT-MTĐTHN ngày 16/12/2019. 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xuất trình các hồ sơ, tài liệu, các bản vẽ 
hoàn công, kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định 
của pháp luật về xây dựng. 

2. Đối với công trình thu gom, xử lý khí thải: 
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Công trình xử lý khí thải xin Vạn hành thử nghiệm là hệ thống xử lý khí 

thải công đoạn hàn thiếc với các thông số kỹ thuật như sau: 
- Quy trình xử lý: Khí thải → Đường ống thu khí thải tại thiết bị → Quạt 

hút → Tháp hấp phụ → Khí thoát ra ngoài môi trường 
Các thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải như sau: 
+ Chụp hút: 22 cái 
+ Quạt hút: 02 Công suất 1.100W; Tốc độ: 2.800 vòng/phút; Điện áp 

220kW 
+ Tháp hấp phụ: Chất liệu: Thép CT3; Kích thước: DxH: 1.200x1.600mm 
+ Tủ điện: 02 cái; Chạy tự động 
+ Ống thoát khí: 02 ống 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xuất trình các hồ sơ, tài liệu, các bản vẽ 
hoàn công, kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định 
của pháp luật về xây dựng. 

3. Đối với công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường và chất thải nguy hại 

Các công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường và 
chất thải nguy hại bao gồm: 

- Thiết bị lưu trữ: 02 thùng chứa dung tích 240L có nắp đậy và tập kết tại 
khu vực chất thải sinh hoạt. 

- Kho lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường diện tích: 200 m2 (Được 
chia làm 02 khu chứa rác riêng biệt: 01 khu chứa CTR của dự án; 01 khu chứa 
CTR của đơn vị thuê nhà xưởng, diện tích mỗi khu là 100m2). Kho lưu giữ chất 
thải đảm bảo xây dựng có mái che, tránh mưa, có biển báo,…; 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích: 100 m2. 
Đồng thời, Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và 

phát triển Bình Nguyên để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp 
thông thường, rác thải nguy hại (hợp đồng số 01082019/HĐ/BN-SMAC). 

Công ty hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển 
Bình Nguyên về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường (bốc xúc, vận chuyển 

và xử lý) đối với lượng rác thải sinh hoạt (hợp đồng số 01082019/HĐ/BN-

SMAC). 
Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xuất trình được các hồ sơ, tài liệu liên 

quan tới các công trình, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 
4. Đối với công trình quản lý chất thải khác:  
Các công trình quản lý chất thải khác đã có hồ sơ hoàn công được bàn 

giao, nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng, như sau: 
- Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải; 
- Đầu tư hệ thống điều hòa, thông thoáng nhà xưởng sản xuất; 
- Công ty đã bố trí diện tích trồng cây theo quy hoạch. 
5. Đối với công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:  
Các công trình phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường bao gồm: 
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy và tai nạn lao động. 
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Căn cứ kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để 

vận hành thử nghiệm Dự án như đã nêu trên, cho thấy Công ty TNHH S-MAC 
HT Vina đã đủ điều kiện đưa dự án vào vận hành thử nghiệm.  

Trong thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự 
án, Ban quản lý các KCN tỉnh yêu cầu Công ty TNHH S-MAC HT Vina thực 
hiện một số nội dung sau: 

Cải tạo bể tách dầu mỡ của nhà bếp đơn vị đảm bảo dung tích các ngăn phù 
hợp với nhu cầu sử dụng của dự án. 

Lập Sổ nhật ký vận hành để theo dõi vận hành của hệ thống hàng ngày; nhu 
cầu sử dụng hóa chất, tiêu thụ điện nảng của trạm xử lý nước thải. 

Cải tạo, nâng cấp các công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường và chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình 
quản lý theo quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III, Mục III, Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Phụ lục 2, Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT. 

Bố trí các thiết bị lưu giữ chất thải phù hợp, đảm bảo các yêu cầu quản lý 
kỹ thuật theo quy định. Lập Biên bản bàn giao chất thải rắn, CTNH của dự án, 
phương tiện, thiết bị cho việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn; sổ theo 
dõi số lượng các sản phẩm tái chế. 

Bổ sung các chủng loại cây xanh có chiều cao, tán rộng trong khu vực thực 
hiện dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt, góp phần giảm thiểu hiệu ứng 
nhà kính, giảm thiểu ô nhiễm bụi, nhiệt độ, tiếng ồn, điều hòa không khí và tạo 
cảnh quan bóng mát. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam thông báo để Công ty 
TNHH S-MAC HT Vina biết, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo 
tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi trường./. 

  
Nơi nhận: 

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Như trên;         
- Lãnh đạo Ban (để b/c); 
- Lưu: VT, MT. 

 
 
 
 
 

Phạm Bá Tùng 
 



 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /BQLKCN – MT 
V/v gia hạn thời gian vận hành thử 

nghiệm các công trình xử lý chất thải 
của dự án 

Hà Nam, ngày         tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Công ty TNHH S-Mac HT Vina. 
 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được Công văn số 20220518/CV-

Smac ngày 18/5/2022 của Công ty TNHH S-Mac HT Vina về việc xin gia hạn 
thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án “Dự án 
sản xuất và gia công các thiết bị đèn Led” tại KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên. 

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH S-Mac HT Vina, Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau: 

- Đồng ý cho Công ty TNHH S-Mac HT Vina gia hạn thời gian vận hành 
thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án “Dự án sản xuất và gia công 
các thiết bị đèn Led” theo đề nghị của Công ty tại Công văn số 20220518/CV-
Smac ngày 18/5/2022 đến tháng 07/2022 để đảm bảo việc đánh giá các công trình 
xử lý chất thải của dự án được chính xác nhất. 

- Trong thời gian gia hạn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi 
trường của dự án, yêu cầu Công ty TNHH S-Mac HT Vina vận hành liên tục các 
công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường; 

- Yêu cầu Công ty TNHH S-Mac HT Vina thực hiện chương trình giám sát 
môi trường định kỳ trong thời gian gia hạn vận hành thử nghiệm theo quy định. 

- Yêu cầu Công ty lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường trình Ban quản 
lý các KCN tỉnh Hà Nam thẩm định, cấp phép theo quy định của Luật bảo vệ môi 
trường 2020; 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam thông báo để Công ty 
TNHH S-Mac HT Vina biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban (để b/c); 
- Lưu: VT, MT. 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 
 

Phạm Bá Tùng 
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