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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Kỹ Thuật Bao bì MYS Group (Việt 
Nam) 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN – 11, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Zhang Zhen Yi 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc  

- Sinh năm: 15/08/1972 

- Quốc tịch: Trung Quốc 

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: G46354728, ngày cấp 01/11/2010 

- Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh bộ Công an Trung Quốc 

- Điện thoại: 094 2603362 ; E-mail: ruanslz@szmys.com 

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

nghiệp 0700834402, đăng kí lần đầu ngày 23/12/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 

19/01/2021. 

- Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư mã số dự án 9982046806 chứng nhận lần đầu ngày 

đầu 16 tháng 12 năm 2019.  

1.2.  Tên dự án đầu tư: Dự án sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam) 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN – 11, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

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

Hà Nam. 

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

các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM dự án: Công ty TNHH kỹ thuật bao bì MYS Group 
(Việt Nam) đã lập báo cáo ĐTM cho “Dự án sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam)” 
tại Lô CN – 11, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và 
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được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam phê duyệt theo Quyết định số 

48/QĐ-BQLCKCN ngày 31 tháng 3 năm 2020. 

Dự án được triển khai thành 2 giai đoạn , trong đó: 

+ Giai đoạn I: Sử dụng vốn đầu tư 15.145.089 USD, diện tích đất xây dựng 

64.292 m2, Dự án đã xây dựng hoàn thiện có thể đi vào vận hành thử nghiệm với 

các công trình chính 02 nhà xưởng + văn phòng, công trình phụ trợ và công trình 

bảo vệ môi trường đáp ứng cho cả giai đoạn I và giai đoạn II. Sản phẩm của giai 

đoạn I là bìa giấy công suất 1.200 tấn/năm; bao bì, trang trí và các sản phẩm khác 

công suất 1.200 tấn/năm; in ấn hộp giấy, thùng giấy, khuôn giấy, sản phẩm cắt 

tạo hình cho sản phẩm điện tử và các sản phẩm khác công suất 5.000 tấn/năm và 
Sản xuất, gia công in ấn nhãn mác cho các sản phẩm điện tử và các sản phẩm 

khác 375 tấn/năm. 

+ Giai đoạn II: Công ty dự phòng số vốn 5.854.911 USD và diện tích 3.567 m2 

để xây dựng nhà xưởng 3 và tăng công suất 4 sản phẩm đang đầu tư sản xuất tại 

giai đoạn I  

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 
công): Dự án “Dự án sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam)” thuộc nhóm ngành 

công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 21.000.000 USD, tương đương  486.150.000.000 

VNĐ nên đối chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Luật Đầu tư công số 

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

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

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

 Công suất đăng kí của toàn bộ dự án theo Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư lần 

thứ đầu ngày 16/12/2019 được chia thành 02 giai đoạn như sau: 

Bảng 1. Chủng loại và công suất các sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm 
Quy mô dự án (Sản phẩm/ năm) 

Giai đoạn I Giai đoạn II Tổng  

1 Bìa Giấy 
40.000.000 

Tương đương 
1.200 tấn/năm 

80.000.000 

Tương đương 
2.400 tấn/năm 

120.000.000 

Tương đương 
3.600 tấn/năm 

2 
Bao bì, trang trí và các sản 
phẩm khác 

40.000.000  
Tương đương 
1.200 tấn/năm 

80.000.000 

Tương đương 
2.400 tấn/năm 

120.000.000 

Tương đương 
3.600 tấn/năm 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của 
 Dự án Sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam) – Giai đoạn I 

Chủ dự án: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam)  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 12

3 

In ấn hộp giấy, thùng giấy, 
khuôn giấy, sản phẩm cắt 
tạo hình cho sản phẩm điện 
tử và các sản phẩm khác 

100.000.000  
Tương đương 
5.000 tấn/năm  

80.000.000 

Tương đương 
4.000 tấn/năm 

180.000.000 

Tương đương 
9.000 tấn/năm 

4 

Sản xuất, gia công in ấn 
nhãn mác cho các sản phẩm 
điện tử và các sản phẩm 
khác 

150.000.000 

Tương đương 
375 tấn/năm  

100.000.000 

Tương đương 
250 tấn/năm 

250.000.000 

Tương đương 

 625 tấn/năm 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam). 

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

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 Quy trình sản xuất bìa giấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất bìa giấy 

Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Nguyên liệu đầu vào là các tấm bìa giấy, được kiểm tra về độ dày và 

kích thước trước khi đưa vào quy trình sản xuất, các nguyên liệu không đạt yêu cầu bị 
loại bỏ, các nguyên vật liệu đạt yêu cầu được nhập về kho để chuẩn bị cho quá trình sản 

xuất bìa giấy.  

Bước 2: Cắt định hình: Các tấm bìa giáy được đưa vào dây chuyền cắt tạo tấm 

bìa đúng kích thước. Công đoạn này phát sinh giấy thừa và bụi.  

Nguyên vật liệu  

Cắt định hình 

Gấp tạo hình và cắt góc 

Kiểm tra chất lượng sản 
phẩm 

Đóng gói 

CTR, Bụi 

CTR, Tiếng 
ồn 

Sản phẩm lỗi 

CTR 
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Bước 3: Gấp tạo hình và cắt góc: Bìa carton tiếp tục qua các công đoạn gấp tạo 

kiểu dáng và cắt góc tạo tấm bìa hoàn chỉnh. Công đoạn này phát sinh giấy thừa và bụi. 

Bước 4: Kiểm tra: Sản phảm hoàn chỉnh đưa qua công đoạn kiểm tra loại bỏ sản 

phẩm lỗi, đóng gói, nhập kho, chờ xuất hàng.  

 Quy trình sản xuất, gia công in ấn hộp giấy, thùng giấy, khuôn giấy, sản 

phẩm giấy cắt tạo hình cho sản phẩm điện tử và các sản phẩm khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình sản xuất, gia công in ấn hộp giấy, thùng giấy, khuôn giấy, sản phẩm 

giấy cắt tạo hình cho sản phẩm điện tử và các sản phẩm khác 

Giấy Kraft 

Kiểm tra  

Cắt 

Máy cắt biên, nhấn lằn 

Kiểm tra  

Đóng gói  

Nhập kho, chờ xuất hàng 

Chất bôi trơn 

CTR, tiếng ồn, bụi  

Bavia, tiếng ồn, bụi  
 

CTR 

Nguyên liệu 

Tạo sóng Keo, nhiệt độ  CTR, tiếng ồn, khí 
thải, nhiệt, CTNH 
chứa keo dạng lỏng vệ 
sinh máy tạo sóng   

Bìa giấy nhăn 

In Chất thải nguy hại, 
khí thải 

ả ẩ ỗ ỏ
 

Tấm bìa giấy (1)  
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Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào là các tấm bìa giấy được sản xuất từ dây chuyền công của 

công ty tại quy trình (1) và giấy Kraft nhập về dạng cuộn. Nguyên liệu sẽ được kiểm tra 

các tính năng cơ bản, những nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được nhập kho, chờ sản xuất, 

những nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ trả lại đơn vị cung cấp.  

Nguyên liệu giấy Kraft nhập về dạng cuộn, sau đó đưa vào dây chuyền cắt tạo 

tấm bìa đúng kích thước hộp. Các tấm bìa giấy có kích thước xác định được ép tạo sóng, 

mỗi lớp giấy được quét một lớp keo, dưới tác dụng của nhiệt từ nồi hơi. Thông qua các 
trục dẫn của máy ép sóng 3 lớp, 5 lớp và 7 lớp tạo ra các loại giấy nhăn (bìa carton 2 
lớp gồm 1 lớp giấy mặt và 1 lớp sóng) và các loại bìa carton dạng tấm tương đương (3 
lớp, 5 lướp, 7 lớp).  

Bìa tấm, giấy nhăn một phần được nhập kho để bán cho các đơn vị có nhu cầu, 

còn lại được đem đi sản xuất hộp carton, hộp giấy. Bìa carton, giấy nhắn tiếp tục qua 

các công đoạn in tạo hình ảnh, nhấn lằn tạo kiểu dáng và cắt góc tạo thành hộp hoàn 

chỉnh, thùng hoàn chỉnh.  

Sản phẩm hoàn chỉnh đưa qua công đoạn kiểm tra loại bỏ sản phẩm lỗi, đóng gói, 
nhập kho, chờ xuất hàng. 

 Quy trình sản xuất, gia công bao bì trang trí và các sản phẩm in ấn khác  
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Hình 3. Quy trình sản xuất, gia công bao bì trang trí và các sản phẩm in ấn khác  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu nhập vào là các tấm bìa cứng có độ dày từ 3mm đến 6mm để gắn bề 

mặt liên kết và trang trí hộp. Nguyên liệu đầu vào sẽ được đưa ra kiểm tra những tính 

năng cơ bản, nếu đạt yêu cầu thì nhập kho chờ sản xuất, không đạt yêu cầu sẽ được công 

ty trả lại đơn vị cung cấp.  

Các bìa cứng được đưa vào dây chuyền tạo thành hình hộp đúnhg kích thước quy 

định. Sau đó tiếp tục chuyển qua công đoạn cắt, gấp tạo thành kiểu dáng và góc hộp 

hoàn chỉnh.  

Tiếp tục qua công đoạn in ấn, chất liệu mực cần được lựa chọn đảm bảo là mực 

chuẩn đạt chất lượng tiêu chuẩn quy định. Cho qua công đoạn máy in hiệu ứng màu đẹp.  

Xử lý bề mặt tại công đoạn cán màng, sau khi in ép màng vào giấy tạo ra giấy 

phức hợp để bảo vệ bản in khỏi những tác động của điều kiện bên ngoài cũng như tăng 
độ bền đẹp của sản phẩm. Công nghệ cán màng là cán màng nhiệt, do đó cần có sự tác 

động của nhiệt độ và lực ép để cán ép lớp màng và giấy vào với nhau. Tùy theo mục 

đích và nhu cầu của khách hàng mà sử dụng loại màng cho phù hợp. 

Nguyên vật liệu 
 (Các tấm bìa cứng) 

Cắt, gấp tạo kiểu 

In 

Cán màng 

CTR, Bụi 

CTR, Khí thải, 
tiếng ồn  

Nhiệt 

Mực  

Màng PE 

Cắt 
Giấy vụn, 
màng nhựa 

Lắp ráp 

Đóng gói 

CTR, Khí thải, 
Mùi  Keo  



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của 
 Dự án Sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam) – Giai đoạn I 

Chủ dự án: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam)  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 16

Sau khi cán màng, các tấm bìa được đưa qua công đoạn cắt nhằm cắt các tấm bìa 

đã được cán màng đúng kích thước yêu cầu trước khi chuyển qua công đoạn lắp rắp. Tại 

công đoạn lắp ráp sử dụng keo dán; 

Sản phẩm hoàn chỉnh đưa ra công đoạn kiểm tra loại bỏ sản phẩm lỗi, đóng gói, 
nhập kho, chờ xuất hàng.  

 Quy trình sản xuất, gia công in ấn nhãn mác cho các sản phẩm điện tử và các 

sản phẩm khác 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Quy trình sản xuất, gia công in ấn nhãn mác (tem) không dán decan.  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên vật liệu là các tấm giấy tráng được kiểm tra trước khi đưa vào quy trình 
sản xuất, các nguyên liệu đầu đạt yêu cầu thì nhập kho chờ sản xuất, không đạt yêu cầu 

sẽ được công ty trả lại đơn vị cung cấp.  

Nguyên vật liệu  

Cắt   

In 

Thành phầm  

Chế bản  

Khí thải, CTNH  

CTR, tiếng ồn 

Bôi keo, giai công  Keo  Khí thải, CTNH, tiếng 
ồn, CTNH dạng lỏng vệ 
sinh dụng cụ trộn keo    

Cắt mài  

Đóng gói  CTR 

 Làm khô 

Rửa bản 

CTR, bụi, tiếng ồn   

CTR, 
tiếng ồn 

CTR 
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Cắt giấy: Giấy tráng sau khi mua về sử dụng máy cắt thành các kích thước theo 

yêu cầu, quy trình này sinh ra phế liệu và tiếng ồn.  

In:  

- Xử lý chế bản: Phim (bản PS) nhập về được xử lý qua máy làm khô bề mặt sử 

dụng nguyên lý tiếp xúc hấp thụ ánh sáng tạo thành hình ảnh, hình ảnh gốc trên bản gốc 

được in chính các lên bản PS, bản PS sau khi in được đặt vào máy để rửa ảnh và định 

hình ảnh. Quy trình này không phát sinh ra khí thải hoặc nước thải, chỉ phát sinh ra tiến 

ồn và CTNH (dụng cụ chứa hóa chất rửa ảnh thải, dụng cụ chứa hóa chất đựng thải, 

dụng cụ chứa nhũ tương cảm quang thải). 

- Rửa bản: bản PS được rửa bằng nước máy và cồn công nghiệp rửa, để phơi khô 
tự nhiên, quá trình thải ra dụng cụ chứa còn, nước thải rửa bản in. 

- In: Sử dụng máy in hình và chữ theo yêu cầu lên phôi, quá trình này sử dụng 

mực UV và bản in, bản in đều là mua ngoài, trong quá trình in pha lõng mực UV bằng 

nước làm khô chậm, sau công đoạn in, sử dụng một miếng vải nhúng nước làm khô 

nhanh để làm sạch bản in và máy in, công đoạn này sinh ra khí thải hữu cơ VOCs, vỏ 

hộp mực in thải, dụng cụ chứa nước làm khô nhnh thải, dụng cụ chứa nước làm khô 

chậm thải, vải thải và tiếng ồn.  

Bồi keo, giai công: Sử dụng máy bồi keo tiến hành cho phôi keo sau khi in, keo 

được sử dụng trong quá trình dán là keo gốc, công đoạn này sinh ra khí thải hữu cơ 
VOCs, vỏ hộp chứa keo thải, tiếng ồn.  

Cắt mài: Sử dụng máy cắt mài tiến hành cắt mài tạo hình phôi sau khi bồi keo 

theo hình dạng yêu cầu, công đoạn này sinh ra chất thải rắn, bụi và tiếng ồn. 

Đóng gói xuất hàng: Sản phẩm được đóng gói thành phẩm là có thể xuất hàng. 

Công đoạn này sinh ra vật liệu đóng gói phế thải.  

 Quy trình sản xuất, gia công in ấn nhãn mác (tem) bảo mật 
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Hình 5. Quy trình sản xuất, gia công in ấn nhãn mác (tem) bảo mật 

Thuyết minh quy trình: 

Dán: Sử dụng máy dán để dán phim, xốp hoặc ren có in hình ảnh với băng dính 
một mặt, băng dính hai mặt, công đoạn này chỉ phát sinh ra tiếng ồn.  

Cán: Sử dụng máy con lăn điện tiến hành cán phôi sau khi dán, giúp cho vị trí 
dán càng dính càng chắc hơn, công đoạn này sinh ra tiếng ồn.  

Cắt: Sử dụng máy cắt bể để cắt phôi cán theo hình dạng mong muốn, hoạc sử 

dụng máy cắt tấm, máy cắt laser cắt phôi cán theo hình dạng mong muốn, công đoạn 

này sinh ra CTR và tiếng ồn.  

Đóng gói và xuất hàng: Sản phẩm sau khi đóng gói có thể xuất hàng. Công đoạn 

này sinh ra vật liệu đóng gói phế thải.  

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

- Dự án không sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế hoặc cấm 

chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Công nghệ dự kiến 

áp dụng cho Dự án là công nghệ hiện đại, tiên tiến, đang được ứng dụng rộng rãi tại 

nhiều quốc gia. 

- Dây chuyền công nghệ được sử dụng để sản xuất các sản phẩm của dự án là công 

nghệ hiện đại, tiên tiến được áp dụng phổ biến tại Trung Quốc và hiện đang được sử 

dụng chính tại nhà máy của công ty mẹ MYS (HK) International Holdings Limited – nhà 

Nguyên vật liệu  

Dán 

Cán  

Phim, xốp, băng 
dính  

Tiếng ồn  

Tiếng ồn 

Cắt CTR, tiếng ồn 

Đóng gói  CTR 
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đầu tư dự án. Các máy móc, thiết bị được sử dụng có tính chính xác cao, sạch, hiện đại 

và an toàn cho người lao động.  

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

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

tiếp theo. 

- Việc sản xuất sẽ được thực hiện bằng máy chuyên dụng để tăng độ chính xác và 

chất lượng sản phẩm và sẽ được đầu tư thêm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.  

- Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án không sử dụng nguyên 

liệu tái chế và nhập khẩu phế liệu.  

- Quy trình sản xuất của Công ty được tổ chức một cách chặt chẽ theo một quy 

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

chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động của nhân công, đồng thời đảm bảo chất 

lượng sản phẩm đầu ra. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Các sản phẩm của dự án như sau: 

Bảng 2. Chủng loại sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm Hình ảnh minh họa 

1 Bìa giấy 

 

2 
Sản xuất gia công in ấn bao bì trang 
trí và các sản phẩm khác 
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3 

Sản xuất, gia công in ấn hộp giấy, 
thùng giấy, sản phẩm giấy cắt tạo 
hình sản phẩm điện tử và các sản 
phẩm khác 

 

4 
Sản xuất gia công in ấn nhãn mác 
cho các sản phẩm điện tử và các 
sản phẩm khác 

 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam). 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Máy móc sử dụng trong quá trình sản xuất.  

 Danh mục máy móc, thiết bị phụ vụ cho quá trình hoạt động của Nhà máy – Giai 

đoạn I được thống kê trong bảng sau:  

Bảng 3. Danh mục máy móc, thiết bị phụ vụ sản xuất giai đoạn I 

STT Tên thiết bị Tình trạng 
Năm sản 

xuất Số lượng Nguồn gốc 

I Thiết bị tạo sóng 

1  
Máy tạo sóng 5 
tầng  Mới 100% 2022 1 cái  Trung  Quốc 

2  Máy nước lạnh Mới 100% 2022 2 cái  Trung  Quốc 

3  

Phòng chụp 
cách âm + đầu 
dao 

Mới 100% 

2022 1 bộ  Trung  Quốc 
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4  
Hệ thống đường 
ống  

Mới 100% 2022 1 bộ  Trung  Quốc 

5  
Hệ thống hồi 
nước ngưng 

Mới 100% 2022 1 bộ  Trung  Quốc 

6  
Vận chuyển giấy 
nguyên liệu  

Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

7  
Máy trộn tự 
động  

Mới 100% 2022 1 cái  Trung  Quốc 

8  Xử lí nước thải  Mới 100% 2022 1.000 Trung  Quốc 

9  Lắp đặt lò hơi  Mới 100% 2022 1 cái  Trung  Quốc 

10  Xe nâng Mới 100% 2022 2 cái  Trung  Quốc 

11  Máy nén khí  Mới 100% 2022 2 cái  Trung  Quốc 

12  
Máy đóng gói 
giấy phế liệu  

Mới 100% 2022 1 cái  Trung  Quốc 

13  
Băng tải rãnh 
thoát phế thải 

Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

II Thiết bị máy in 

14  Máy in 4 màu  Mới 100% 2022 1 cái  Trung  Quốc 

15  Máy in 3 màu  Mới 100% 2022 1 cái  Trung  Quốc 

16  
Máy cuộn giấy 
tự động 

Mới 100% 2022 1 cái  Trung  Quốc 

17  
Máy cuộn giấy 
bán tự động  

Mới 100% 2022 2 cái  Trung  Quốc 

III Thiết bị định hình 

18  
Máy ghim bán 
tự động  

Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

19  
Máy hộp ghim 
bán tự động  

Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

20  
Máy dán thùng 
bán tự động  

Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

21  Máy ghim tay  Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

22  Máy cắt tự động Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

23  Máy cắt tay  Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

24  Máy chia giấy  Mới 100% 2022 2 Trung  Quốc 
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25  Máy cắt góc  Mới 100% 2022 2 Trung  Quốc 

26  
Máy đóng gói 
PP   

Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

27  
Máy đóng gói 
PE 

Mới 100% 2022 3 Trung  Quốc 

28  Lô cuốn  Mới 100% 2022 150 m2
 Trung  Quốc 

29  Máy cắt mẫu  Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

30  Xe nâng điện  Mới 100% 2022 3 Trung  Quốc 

IV  Thiết bị phòng thực nghiệm 

31  
Thiết bị phòng 
thực nghiệm  Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

V  Thiết bị khác 

32  Trạm cân Mới 100% 2022 1 Trung  Quốc 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) 

Ngoài các loại máy móc phục vụ cho hoạt động của dây chuyền sản xuất thì công 

ty còn trang thiết bị các máy móc, thiết bị văn phòng như: máy vi tính, máy in… để phụ 

vụ cho các hoạt động hành chính văn phòng, điều hành các hoạt động kinh doanh. Các 

loại máy móc thiết bị văn phòng được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 4. Các loại máy móc thiết bị văn phòng phục vụ cho dự án – Giai đoạn I 

STT Thiết bị văn phòng Số lượng Đơn vị Xuất xứ 

1 Máy tính và phần mềm văn phòng 47 Bộ Việt Nam 

2 Thiết bị mạng và hệ thống camera 60 Bộ Việt Nam 

3 Máy fax và copy 6 Bộ Việt Nam 

4 Tivi 6 Bộ Việt Nam 

5 Hệ thống thông tin nội bộ 4 Bộ Việt Nam 

6 Trang thiết bị văn phòng 4 Bộ Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) 

1.4.2. Nhu sử dụng nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất  

Nguyên vật liệu đầu vào của dự án được cung cấp bởi các cơ sở kinh doanh hợp 
pháp trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Trước khi nhập kho các nguyên liệu sẽ 
được kiểm tra ngoại quan về nhãn mác và các thông tin sản phẩm. 

Danh mục nguyên vật liệu chính sử dụng cho hoạt động sản xuất ổn định 01 năm 
dự án giai đoạn I của Nhà máy được trình bày chi tiết ở các bảng sau:   
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Bảng 5. Danh mục nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất, gia công in ấn nhãn mác 

cho các sản phẩm điện tử và sản phẩm khác 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối 
lượng/năm 

Nguồn gốc 

1 Giấy tráng Tấn 185 Việt Nam, Trung Quốc 

2 Chế bản Tấn 5 Việt Nam, Trung Quốc 

3 Phim Tấn 4 Việt Nam 

4 Xốp Tấn 186 Việt Nam 

 Tổng Tấn 380  

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) 

Bảng 6. Danh mục nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất bìa giấy 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối 
lượng/năm 

Nguồn gốc 

1 Giấy bìa Tấn 1.305 Việt Nam, Trung Quốc 

 Tổng Tấn 1.305  

Bảng 7. Danh mục nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất giai công in ấn bao bì trang  trí và 

các sản phẩm  

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối 
lượng/năm 

Nguồn gốc 

1 Tấm bìa cứng Tấn 1.000 Việt Nam, Trung Quốc 

2 Màng PE Tấn 305 Việt Nam 

 Tổng Tấn 1.305  

Bảng 8. Danh mục nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất, gia công in ấn hộp giấy, thùng 

giấy, khuôn giấy, sản phẩm giấy cắt tạo cho sản phẩm điện tử và các sản phẩm khác 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối 
lượng/năm 

Nguồn gốc 

1 Giấy Kraft Tấn 5.120 Việt Nam, Trung Quốc 

2 Bìa giấy Tấn 1.200 Việt Nam 

 Tổng Tấn 6.320  

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) 

 Nguyên vật liệu phụ trợ: Danh mục nguyên vật liệu phụ trợ được trình bày chi 
tiết ở bảng sau: 
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối 
lượng/năm 

Nguồn gốc 

1 
Mực in gốc nước (Chất tạo màu, 

pigment, dầu liên kết, nhựa 
alkyl…) 

Tấn 6 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

2 Bao bì đóng gói, dây đai buộc Tấn 25 Việt Nam 

3 Dầu mỡ bôi trơn máy móc, thiết bị  Tấn 0,2 Việt Nam 

 Tổng Tấn 31,2  

 Nhu cầu hóa chất: Hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất của dự án được 

trình bày trong bảng dưới đây:  

STT Tên hóa chất Đơn vị Khối 
lượng/năm 

Nguồn gốc 

1 
Keo dán (keo dán mút xốp, keo 
bồi, keo nhũ tương trong nước, 

keo sapari)  
Tấn 20 

Việt Nam, 
Trung Quốc 

2 Hóa chất tẩy rửa công nghiệp IPA Tấn 4,3 Việt Nam 

 Tổng Tấn 24,3  

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam). 

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

a) Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cấp: điện cung cấp cho Nhà máy được lấy từ trạm biến áp KCN Đồng 

Văn IV, do điện lực địa phương quản lý, đường dây hạ thế 35kV của KCN Đồng Văn 
IV cho các phụ tải của nhà máy, doanh nghiệp sẽ hợp đồng mua điện của Điện lực 

Hà Nam. 

 Dự án xây dựng 02 trạm biến áp: Trạm 1 công suất là 2.000 KVA điện áp 24 

KV và Trạm 2 công suất 1.600 KVA, điện áp 24 KV. 

Nhu cầu sử dụng điện: Nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất của Nhà máy tương 
đối ổn định. Điện năng được sử dụng chủ yếu cho quá trình sản xuất và một phần dùng 
cho sinh hoạt. 

Nhu cầu sử dụng điện năng của dự án đi vào hoạt động khoảng 12.000 

kWh/tháng. 
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b) Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước sạch của KCN Đồng Văn IV. 

Nước chủ yếu được cung cấp cho các nhu cầu: sản xuất, sinh hoạt, vệ sinh của 
cán bộ công nhân viên trong toàn nhà máy và phục vụ nhu cầu PCCC.  

Dự án xây dựng bể ngầm thể tích 1.000 m2 đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh 
hoạt và PCCC cho cả giai đoạn I và giai đoạn II hoạt động ổn định.  

Nhu cầu sử dụng nước sạch: 

Nhu cầu sử dụng nước sạch của Nhà máy được tổng hợp ở dưới bảng sau:   

Bảng 9. Bảng cân bằng nước của dự án  

STT Mục đích sử dụng Công đoạn 
Lượng nước cấp 

(m3/ngđ) 
1 Sinh hoạt (350 người)  28 

2 Sản xuất 

Xử lý chế bản 3 

Rửa bản in, rửa khuôn in 
vệ sinh thiết bị in 

8 

Lò hơi 10 

Xử lý khí thải lò hơi 0,4 

Trộn keo 1 

  
Vệ sinh dụng cụ trộn keo, 

máy tạo sóng 
2 

3 Tưới cây, rửa đường 
Tưới cây, thảm cỏ 7,4 

Rửa đường 6,1 

 Tổng  65,9 

 Như vậy, nhu cầu sử dụng nước sạch hàng ngày của dự án là 65,9 m3/ngđ. Ngoài 

ra, dự án còn có bể dự phòng nước cấp cho mục đích PCCC thể tích 108 m3. 

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

1.5.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án 

Khu đất dự án có tổng diện tích 67.859 m2 thuộc lô CN-11, KCN Đồng Văn IV, 
xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (theo hợp đồng thuê đất. Diện tích đất 
sử dụng chia làm 2 giai đoạn, trong đó: 

+ Khu vực giai đoạn I: Diện tích 64.292 m2, Công ty đã xây dựng hoàn thiện và có 

thể đưa vào vận hành thử nghiêm các hạng mục công trình như nhà xưởng, kho, nhà ăn, 
nhà bảo vệ, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường,... 
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+ Khu vực giai đoạn II: Diện tích 3.567 m2 dự kiến xây dựng nhà xưởng 3. Hiện 

tại đây là khu đất trống đã được san lấp mặt bằng. Hiện tại, Công ty chưa triển khai xây 

dựng bất kỳ một hạng mục nào trên khu đất này. 

 Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau: 

Bảng 10. Cơ cấu sử dụng đất của Dự án 

STT Nội dung  Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng Giai đoạn I 37.094,7 54,66 

2 Diện tích đường giao thông 12.229,56 18,02 

3 Diện tích cây xanh 14.967,74 22,06 

4 Diện tích đất dự trữ xây dựng Giai 
đoạn II 3.567 5,26 

Tổng 67.859 100 

1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Nhà máy đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình như sau:  

Bảng 11. Các hạng mục công trình đã xây dựng của Nhà máy 

STT Hạng mục công trình  Số tầng 
Diện tích 
xây dựng 

(m2) 

Diện tích 
mặt sàn (m2) 

A Hạng mục công trình xây dựng     

1 Nhà xưởng 1 1 26.308 26.100 

2 Văn phòng và nhà xưởng 2 2 8.280  8.280 

3 Nhà bảo vệ  1 58  58  

4 Nhà phụ trợ 1 389,1  389,1  

5 Nhà ăn và nhà nghỉ ca  3 1.110 3.330 

6 Nhà xe 2 bánh 01 1 636  636 

7 Nhà xe 2 bánh 02 1 192 192 

8 Bể xử lý nước thải     

9 
Bể ngầm PCCC và bể nước sinh 
hoạt 1000m3 

 
 

 

B Hạng mục bảo vệ Môi trường    



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của 
 Dự án Sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam) – Giai đoạn I 

Chủ dự án: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam)  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 27

1 Hệ thống thoát nước mưa  1 hệ thống    

2 Hệ thống thoát nước thải  1 hệ thống    

3 Bể tự hoại 3 ngăn  1 hệ thống    

4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  1 hệ thống    

5 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất  1 hệ thống    

6 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 hệ thống    

7 
Hệ thống xử lý khí thải xưởng in 
màu  

2 hệ thống  
 

 

8 Hệ thống xử lý khi thải xưởng in 1  1 hệ thống    

9 Hệ thống xử lý lọc bụi túi vải  1 hệ thống    

10 Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt  1 hệ thống    

11 
Kho chứa chất thải công nghiệp 
thông thường  

1 hệ thống  
 

 

12 Kho chứa chất thải nguy hại  1 hệ thống    

C Diện tích đất xây dựng  37.094,7  

D 
Diện tích cây xanh (bao gồm 
diện tích đất trống cho GĐ II)  18.534,74  

E Diện tích đường giao thông  12.229,56  

 Tổng diện tích  67.859  

1.5.3. Vị trí thực hiện dự án 

Dự án “Sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam)” của Công ty TNHH Kỹ thuật 

Bao bì MYS Group (Việt Nam), thuộc lô CN-11, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vị trí tiếp giáp lô đất dự án như sau: 

+  Phía Tây Bắc: Giáp đường nội bộ KCN; 

+ Phía Tây: Giáp Công ty TNHH SYNCMOLD; 

+  Phía Đông: Giáp KCN Đồng Văn IV mở rộng; 

+  Phía Nam: Giáp bãi đất trống của KCN Đồng Văn IV; 
Ranh giới khu đất dự án theo các mốc tọa độ VN2000 như sau: 

Bảng 12. Tọa độ ranh giới của khu đất Dự án theo hệ tọa độ VN2000 

Mốc 
Hệ tọa độ VN - 2000 

X Y 

A 2282213,070 590698,648 
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B 2282130,743 590868,755 

C 2281807,556 590712,340 

D 2281889,826 590542,206 

 

 

Hình 6. Vị trí khu vực dự án trong KCN Đồng Văn IV 

 Mối tương quan của khu vực dự án với các đối tượng tự nhiên 

 Hệ thống giao  thông:  

Khu vực Dự án thực hiện cách QL38 khoảng 100 m về phía Bắc và cách Đường 

QL1A đoạn tránh thành phố Phủ lý 600m về phía Đông nên thuận lợi trong việc vận 

chuyển hàng hóa, giao thương với các khu vực khác.  

Ngoài ra, đường nội bộ KCN cơ bản đã hoàn thiện nên việc vận chuyển tương 
đối thuận lợi.  

Hệ thống kênh mương 

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

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

KCN đều thoát ra kênh mương hở A32-11 ở trung tâm KCN có chiều rộng mặt mương 
12m, đáy mương 9,5m, cao độ đáy trung bình 0,8m và tuyến mương bao quanh KCN 
chạy theo hướng Bắc Nam xuyên qua QL38 chảy qua KCN và đổ vào mương A32 chiều 

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

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

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

Nam bơm ra sông Đáy. 
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 Mối tương quan của khu vực dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội xung 

quanh khu vực Dự án 

-  Khu dân cư, khu đô thị: Tại khu vực lân cận KCN, phía Tây của KCN có một 

số hộ dân cư của thôn Dương Cường cách dự án khoảng 250m, phía đông KCN có 
khu dân cư làng xóm của 2 xã Nhật Tân, Nhật Tựu cách ranh giới dự án khoảng 

100m. Cạnh phía Tây Bắc của KCN giáp đường nội bộ KCN, phía Đông Bắc giáp 

Đồng Văn IV mở rộng, phía Tây giáp Công ty TNHH SYMCMOLD, phía Nam giáp 

khu đất trống của KCN. 

- Vị trí Nhà máy nằm trong KCN Đồng Văn IV nên khoảng cách đến khu khu dân 

cư đã được quy hoạch để đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường. 

- Vị trí thực hiện dự án nằm trong KCN Đồng Văn IV là KCN đã được quy hoạch 

của tỉnh Hà Nam nên dự án không nằm gần các khu di tích lịch sử, văn hóa. 

1.5.4. Vốn đầu tư   

- Tổng vốn đầu tư của dự án là 21.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ), tương 
đương 486.150.000.000 VNĐ (Bốn trăm tám mươi sáu tỷ một trăm năm mươi triệu đồng 

Việt Nam), được chia làm 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn I: 15.154.089 USD 

+ Giai đoạn II: 5.854.911 USD 

- Vốn góp để thực hiện dự án: 21.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ), tương 
đương 486.150.000.000 VNĐ, chiếm 100% tổng vốn đầu tư.  

- Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:  

STT Nhà đầu tư 

Số vốn góp  Phương 
thức 

góp vốn 

Tiến độ góp 
vốn USD 

Tương đương 
VNĐ 

Tỷ 
lệ % 

1 

HANBELL 
PRECISE 

MACHINERY 
(HONG 

KONG) CO., 
LIMITED 

5.000.000 115.000.000.000 100 Tiền mặt 

Trong vòng 90 
ngày kể từ ngày 
được cấp giấy 
chứng nhận kinh 
doanh 

+ Vốn huy động: 0. 

1.5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.5.6.2. Tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn vận hành 
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Nhu cầu lao động: Dự kiến lao động của nhà máy trong giai đoạn vận hành ổn 

định là khoảng 190 người.  

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

 

      

 

Hình 7. Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án trong giai đoạn vận hành  

Công ty thực hiện chế độ làm việc như sau: 

 Số giờ làm việc: 8 h/ca 

 Số ca làm việc: 2 ca/ngày 

 Số ngày làm việc: 300 ngày/năm; các ngày nghỉ lễ, tết sẽ được nghỉ theo quy 

định.  

- Chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp, quản lý người nước ngoài 

theo đúng quy định của pháp luật.  
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CHƯƠNG II 

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

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

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 272/QĐ-BTNMT ngày 21/02/2008 và xác nhận hoàn thành các 

công trình BVMT theo giấy phép số 37/GXN-TCMT ngày 27/05/2014 của Bộ tài nguyên 

và Môi trường và đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 52/GP-UBND 

ngày 20/08/2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp. 

KCN Đồng Văn IV là KCN đa ngành, ít gây ô nhiễm môi trường bao gồm các ngành 

nghề chính: Công nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử; chế biến thực phẩm; công nghiệp nhẹ, 

hàng tiêu dùng; Chế biến đồ trang sức; Sản xuất linh kiện điện tử chính xác, xe máy, ôtô; 

đồ điện gia dụng; cơ khí... Dự án sản xuất bao bì  MYS Group (Việt Nam) thuộc nhóm 

ngành công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng nên hoàn toàn phù hợp với định hướng thu hút các 

ngành nghề của KCN Đồng Văn IV. 

Dự án sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam) thuộc nhóm ngành công nghiệp và 

được đầu tư xây dựng tại lô CN - 11, là đất công nghiệp, nhà máy, kho bãi. Do đó, vị trí 
Dự án phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của KCN Đồng Văn IV. 

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

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

Khu vực thực hiện Dự án nằm trong KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam. Đây là khu vực đã có một số Nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất. Hiện tại 

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

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

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

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

quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.  

Mặc dù KCN Đồng Văn IV đã được đầu tư hệ thống thu gom và trạm xử lý nước 

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

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

thải, nước thải, chất thải rắn thì nguy cơ ô nhiễm môi trường là rất lớn.  
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 Như vậy, cần đặc biệt chú ý đến sức chịu tải của môi trường khu vực. Nếu chịu 

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

năng sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy các vấn đề môi trường cần phải quan tâm chính của Dự án 

chủ yếu là chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, bụi, tiếng ồn, nước thải mặc dù tác 

động môi trường không lớn tuy nhiên cũng cần có biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu 

tối đa, nhằm đảm bảo sự bền vững về sức chịu tải của môi trường khu vực thực hiện dự 

án. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, nhà máy sẽ nghiêm túc chấp hành các quy 

định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để hạn chế những ảnh 

hưởng của hoạt động nhà máy đến các thành phần môi trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 

48/QĐ-BQLCKCN ngày 31/03/2020 của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, đến 

nay dự án đã cơ bản hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ đáp ứng tốt nhu 

cầu xử lý chất thải.  

Các công trình bảo vệ môi trường, Nhà máy đã tính toán và xây dựng công suất phù 

hợp cho hoạt động sản xuất ổn định cả giai đoạn I và giai đoạn II.  

* So sánh đánh giá các công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành theo thực 

tế với các công trình đã được phê duyệt theo ĐTM 

Bảng 13. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy  

Hạng mục Công trình theo ĐTM 
được duyệt 

Công trình bảo vệ môi 
trường thực tế đã hoàn 

thành 

Đánh giá 

A - Công trình xử lý chất thải  

1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

Quy mô công 
suất 

Xây dựng 1 hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt công 
suất 80 m3/ngđ 

Công nghệ xử lý bằng 
phương pháp sinh học (thiếu 
khí – hiếu khí). 

Thực tế dự án đã xây dựng 
1 hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt công suất 80 
m3/ngđ 

Công nghệ xử lý bằng 
phương pháp sinh học (thiếu 
khí – hiếu khí). 

- Không thay 
đổi so với ĐTM 
đã được phê 
duyệt tại Quyết 
định số 48/QĐ-
BQLCKCN 
ngày 
31/03/2020 của 
Ban Quản lý 
Khu công 
nghiệp tỉnh Hà 
Nam. 
 

Quy trình xử 
lý 

Nước thải sinh hoạt  Bể 
gom (song chắn rác)   Bể 
điều hòa  Bể thiếu khí  
Bể hiếu khí  Bể lắng  
Bể khử trùng   Hố ga tiếp 
nhận nước thải của KCN. 

Nước thải sinh hoạt  Bể 
gom (song chắn rác)   Bể 
điều hòa  Bể thiếu khí  
Bể hiếu khí  Bể lắng  Bể 
khử trùng   Hố ga tiếp 
nhận nước thải của KCN. 

Chất lượng 
thải đầu ra 

Yêu cầu đạt cột B, QCVN 
40:2011/BTNMT (riêng 
chỉ tiêu kim loại nặng đạt 
cột A). 

Yêu cầu đạt cột B, QCVN 
40:2011/BTNMT (riêng chỉ 
tiêu kim loại nặng đạt cột 
A). 

2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Quy mô công 
suất 

Xây dựng 1 hệ thống xử lý 
nước thải sản xuất công 
suất 40 m3/ngđ. 

Thực tế dự án đã xây dựng 
1 hệ thống xử lý nước thải 
sản xuất công suất 40 

Không thay đổi 
so với ĐTM 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của 
 Dự án Sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam) – Giai đoạn I 

Chủ dự án: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam)  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 34

Hạng mục Công trình theo ĐTM 
được duyệt 

Công trình bảo vệ môi 
trường thực tế đã hoàn 

thành 

Đánh giá 

Công nghệ xử lý bằng 
phương pháp hóa lý kết hợp 
sinh học. 

m3/ngđ. 
Công nghệ xử lý bằng 
phương pháp hóa lý kết hợp 
sinh học. 

 

Quy trình xử 
lý 

Nước thải sản xuất  Hố 
gom  Bể điều hòa  Bể 
xử lý hóa lắng  Bể hóa lý 
 Bể lắng hóa lý  Bể 
thiếu khí  Bể hiếu khí  
Bể lắng sinh học  Bể sau 
lắng  Bể khử trùng  Hố 
ga tiếp nhận nước thải sau 
xử lý của KCN. 

Nước thải sản xuất  Hố 
gom  Bể điều hòa  Bể 
xử lý hóa lắng  Bể hóa lý 
 Bể lắng hóa lý  Bể 
thiếu khí  Bể hiếu khí  
Bể lắng sinh học  Bể sau 
lắng  Bể khử trùng  Hố 
ga tiếp nhận nước thải sau xử 
lý của KCN. 

Chất lượng 
nước thải 
đầu ra 

Yêu cầu đạt cột B, QCVN 
40:2011/BTNMT (riêng 
chỉ tiêu kim loại nặng đạt 
cột A). 

Yêu cầu đạt cột B, QCVN 
40:2011/BTNMT (riêng chỉ 
tiêu kim loại nặng đạt cột 
A). 

3. Bể tự hoại 

Quy mô 5 bể tổng thể tích 80 m3. 
Mỗi bể có thể rích 16 m3 

6 bể tổng thể tích 70 m3. ở 
các vị trí  
Nhà ăn: 1 bể 20 m3 

Xưởng 2: 2 bể 10 m3 

Xưởng 1: 2 bể 10 m3  

Nhà bảo vệ: 1 bể 10 m3 

Tăng số lượng 
bể và giảm thể 
tích ở mỗi bể. 
Nhằm tăng tính 
linh hoạt và 
đáp ứng nhu 
cầu sử dụng 
sinh hoạt vệ 
sinh cho công 
nhân viên 

4. Bể tách mỡ 

Quy mô Không có  1bể 15 m3 Xây dựng 
thêm, tăng hiệu 
suất xử lý sơ bộ 
nước thải từ 
nhà ăn. 

5. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 33.000 m3/h 

Công suất 33.000 m3/h  33.000 m3/h Điều chỉnh tăng 
công suất quạt 
hút từ 30.000 
m3/h lên 33.000 
m3/h. tăng hiệu 
xuất xử lý khí 
thải lò hơi  

Công nghệ Cyclone  + Hấp phụ Cyclone  + Hấp phụ 

Quy trình xử 
lý 

Bụi, khí thải  Đường 
ống thu gom  Cyclone 
lọc bụi  Tháp hấp thụ  
bằng dung dịch Ca(OH)2 

Bụi, khí thải  Đường 
ống thu gom  Cyclone 
lọc bụi  Tháp hấp thụ  
bằng dung dịch Ca(OH)2 
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Hạng mục Công trình theo ĐTM 
được duyệt 

Công trình bảo vệ môi 
trường thực tế đã hoàn 

thành 

Đánh giá 

 Quạt hút  Ống thải.  Quạt hút  Ống thải.  

Quy chuẩn 
so sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

6. Hệ thống xử lý khí thải công đoạn in ấn nhà xưởng 1 – Hệ thống xử lý khí thải xưởng 
in 1  

Công suất 20.000 m3/h 20.000 m3/h Không thay đổi 
so với ĐTM  
 

Công nghệ UV + hấp thụ than hoạt 
tính  

UV + hấp thụ than hoạt tính 

Quy trình xử 
lý 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Thiết bị UV  Tháp hấp 
phụ bằng than hoạt tính 
 Quạt hút  Ống thải 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Thiết bị UV  Tháp hấp 
phụ bằng than hoạt tính  
Quạt hút  Ống thải 

Quy chuẩn 
so sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

7. Hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt bìa carton nhà xưởng 1 – Hệ thống Lọc bụi túi vải  

Công suất 30.000 m3/h 30.000 m3/h Trong ĐTM 
không có, Nhà 
máy đầu tư xây 
dựng thêm 01 
hệ Lọc bụi túi 
vải đểm giảm 
thiểu tác động 
của bụi tại công 
đoạn cắt bìa 
carton  

 

Công nghệ Lọc bụi túi vải  Lọc bụi túi vải 

Quy trình xử 
lý 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Thiết bị UV  Tháp hấp 
phụ bằng than hoạt tính 
 Quạt hút  Ống thải 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Thiết bị UV  Tháp hấp 
phụ bằng than hoạt tính  
Quạt hút  Ống thải 

Quy chuẩn 
so sánh 

 QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

6. Hệ thống xử lý khí thải khu vực máy in thủ công và máy ghép màng – Hệ thống xử lý 
khí thải xưởng in màu  

Công suất 13.020 m3/h 13.020 m3/h Không thay đổi 
so với ĐTM  

 
Công nghệ than hoạt tính hấp phụ   than hoạt tính hấp phụ   

Quy trình xử 
lý 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Quạt hút   Tháp hấp 
phụ bằng than hoạt tính 
 Ống thải 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Quạt hút   Tháp hấp phụ 
bằng than hoạt tính  
Ống thải 

Quy chuẩn 
so sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 
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Hạng mục Công trình theo ĐTM 
được duyệt 

Công trình bảo vệ môi 
trường thực tế đã hoàn 

thành 

Đánh giá 

7. Hệ thống xử lý khí thải khu vực máy in và mực in – Hệ thống xử lý khí thải xưởng in 
màu 

Công suất 10.000 m3/h 10.000 m3/h Không thay đổi 
so với ĐTM  

 
Công nghệ than hoạt tính hấp phụ   than hoạt tính hấp phụ   

Quy trình xử 
lý 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Quạt hút   Tháp hấp 
phụ bằng than hoạt tính 
 Ống thải 

Khí thải  Chụp hút  
Đường ống thu gom  
Quạt hút   Tháp hấp phụ 
bằng than hoạt tính  
Ống thải 

Quy chuẩn 
so sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

QCVN 19:2009/BTNMT  

QCVN 20:2009/BTNMT 

B – Công trình bảo vệ môi trường khác  

 1. Hệ thống 
thu gom nước 
mưa, nước 
thải 

- Thiết kế tách riêng nước 
mưa, nước thải.  

- Hệ thống thu gom, thoát 
nước mưa bằng cống BTCT 
D90 đến  D400 và ống 
PVC. Thu nước trên mái và 
xung quanh nhà xưởng bằng 
ống uPVC D200 chiều dài 
400m. 

- Hệ thống thu gom, thoát 
nước thải bằng đường ống 
uPVC D200. 

- Trên hệ thống thu gom, 
thoát nước mưa, nước thải 
được bố trí các hố ga thu 
thăm, lắng cặn. 

- Thiết kế tách riêng nước 
mưa, nước thải.  

- Hệ thống thu gom, thoát 
nước mưa bằng cống BTCT 
D200– D300(125m) - D400 
- D600 (300m) -  D800 
(623m) – D1000 (307m). 
Thu nước trên mái và xung 
quanh nhà xưởng bằng ống 
uPVC D160 chiều dài 59,1m 
và D400 chiều dài 720m. 
Trên hệ thống thu gom nước 
mưa được bố trí 147 hố ga 
thu thăm, lắng cặn. 

- Hệ thống thu gom, thoát 
nước thải sinh hoạt, sản xuất 
bằng đường ống PVC D90, 
PVC D110, D160 chiều dài 
247m thu gom nước thải ở 
các khu nhà ăn, vệ sinh…  
uPVC D200 chiều dài 350m 
– D250 chiều dài 85m. Sử 
dụng đường ống uPVC 
D200 (độ dốc 0.3) chiều dài 
145m dẫn ra hố ga tiếp nhận 
nước thải của Khu CN. 

Thay đổi kích 
thước và chiều 
dài tuyến ống 
thu gom nước 
mưa, nước thải 
sinh hoạt và 
nước thải sản 
xuất, đảm bảo 
thu gom được 
toàn bộ nước 
thải phát sinh. 
 

2. Công trình 
thu gom chất 
thải  

Xây dựng nhà rác  

+ Kho chất thải sinh hoạt: 
10 m2 

Xây dựng nhà rác  

+ Kho chất thải sinh hoạt: 
8,4 m2 

Thay đổi diện 
tích kho CTNH 
Các kho rác 
giảm  diện tích. 
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Hạng mục Công trình theo ĐTM 
được duyệt 

Công trình bảo vệ môi 
trường thực tế đã hoàn 

thành 

Đánh giá 

+ Kho chất thải công 
nghiệp thông thường: 20 
m2 

+ Kho chất thải nguy hại: 
47,5  m2 

+ Kho chất thải công nghiệp  
thông thường: 15 m2 

+ Kho chất thải nguy hại: 
15 m2 

Tuy nhiên Nhà 
máy sẽ tăng tần 
xuất thu gom 
để đáp ứng 
lượng phát thải 

 

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

3.1.1. Thu gom nước thải, thoát nước  

3.1.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của Công ty TNHH kỹ thuật bao bì 

MYS Group (Việt Nam) được trình bày chi tiết dưới hình sau đây:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của nhà máy 

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

thống thu gom, thoát nước thải và kết nối với hệ thống thoát nước chung của KCN 

Đồng Văn IV. 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy theo độ dốc 

san nền (độ dốc 0,2%) và thoát ra KCN Đồng Văn IV. 

Nước mưa trên mái được thu bằng các ống đứng PVC kích thước D200 và kết 

nối với hệ thống cống tròn BTCT các loại từ D200, D400, D600, D800, D1000 thu nước 

bề mặt, được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ của nhà máy.  

Hệ thống thu 
gom nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa 
của KCN Đồng Văn IV 

Rác 
Hố ga, lắng cặn 

Thu gom, 
xử lý 

Nước mưa 
chảy tràn bề 

Bùn 

Nước mưa 
trên mái 

Hệ thống 
seno 

 Lưới chắn 
rác 

Thu gom, 
xử lý 
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Trên hệ thống cống tròn BTCT bố trí 147 hố ga lắng cặn với khoảng cách trung 

bình 30 – 50m/hố. Trên miệng hố ga được đậy tấm đan bằng BTCT M250. Sau đó nước 

mưa được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Đồng Văn IV qua đường 

ống D1000, độ dốc I = 0,1% tại 02 điểm đấu nối G1.17 cách mốc A (X: 2282213.070; Y: 

590698.648) là 5,8m và G1.9 cách mốc B (X: 2282130.743; Y: 590868.755) là 21,7m  

  

Hình 9. Hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy 

Hình 10. Vị trí thoát nước mưa của Nhà máy vào hệ thống thoát nước mưa chung của 

KCN Đồng Văn IV  
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3.1.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Lượng nước thải của Nhà máy bao gồm: 

 Nước thải sinh hoạt  

 Nước thải từ hoạt động sản xuất  

 Nước thải từ HTXL khí thải 

Lượng nước thải phát sinh của Nhà máy được trình bày ở bảng tổng hợp 

sau đây:  

Bảng 14. Tổng hợp lượng nước thải của Nhà máy 

STT Nguồn thải Công đoạn 
Lượng nước 
thải (m3/ngđ)  

1 
Nước thải sinh 

hoạt 
350 công nhân viên 28 

2 

Nước thải sản 
xuất ( nước thải 
từ hoạt động sản 
xuất + nước thải 

từ HTXL khí thải) 

Xử lý chế bản 2,4 (80% lượng 
nước cấp) 

Rửa bản in, rửa khuôn 
in vệ sinh thiết bị in 

8 

Nước xả cặn lò hơi 2 

Xử lý bụi lò hơi 0,4 

 
Tổng nước thải sản xuất  12,8 

Tổng (1+2+3) 40,8 

Toàn bộ nước thải của Nhà máy được thu gom, xử lý sơ bộ đảm bảo giới hạn của 

KCN Đồng Văn IV trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN.  

Sơ đồ thu gom, phân luồng và xử lý nước thải:   
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Hình 11. Sơ đồ phân luồng, thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy 

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

thu gom, thoát nước mưa. 

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được thiết riêng biệt với hệ thống thu gom 
nước thải sản xuất. 

Toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án bằng đường ống HDPE 
DN200. 

Trên hệ thống thu gom nước thải được bố trí các ống thông tắc, khắc phục tình trạng 

tắc nghẽn đường ống. 

Nước thải sau các hệ thống xử lý nước thải của dự án đều được xả ra KCN Đồng 
Văn IV thông qua 1 điểm đấu nối, vị trí cách mốc B 9m (hình 14). 

Nước thải phát sinh từ nhà máy  

Nước thải sản 
xuất 

Nước thải từ 
HTXL khí thải  

Nước thải sinh 
hoạt  

Hệ thống XLNT sản 
xuất 40 m3/ngđ 

Hệ thống XLNT sinh 
hoạt 80 m3/ngđ 

Hố ga tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy 
trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước thải khu 

CN (Đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Đồng Văn IV) 
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Hình 12. Vị trí đấu thoát nước thải của Nhà máy vào ga nước thải KCN Đồng Văn IV  

3.1.2. Công trình xử lý nước thải  

Các công trình, biện pháp giảm thiếu tác động tới môi trường nước được Nhà 

máy xây dựng và tính toán thiết kế để đảm bảo công suất xử lý khi dự án hoạt động 

100% công suất cả 2 giai đoạn.  

Công ty đã xây dựng các công trình xử lý nước thải như sau:  

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80 m3/ngđ; 
- Bể tự hoại 3 ngăn: có tổng thể tích 70 m3 bao gồm 6 bể; 

- Bể tách dầu; 

- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 40 m3/ngđ. 

3.1.2.1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

 Quy mô công suất  

Nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải 80 m3/ngđ dự phòng cho hoạt 

động sản xuất cả giai đoạn I và giai đoạn II, 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 80 m3/ngđ. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B được thoát ra hệ thống thoát nước chung của KCN Đồng Văn IV. 

 Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh của Nhà máy được tiến hành thu gom và xử lý theo sơ đồ 

sau đây: 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của 
 Dự án Sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam) – Giai đoạn I 

Chủ dự án: Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam)  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy 

Nước thải bồn cầu, xí tiểu được thu gom bằng ống PVC về bể tự hoại 3 ngăn để 

xử lý sơ bộ.  

Nước thải nhà ăn được thu gom vể bể tách dầu mỡ để xử lý sơ bộ. Nước thải rửa 

tay, chân, rửa sàn được thu gom bằng ống PVC. 

a, Bể tự hoại 3 ngăn 

 Quy mô: Xây ngầm. Thành bể xây gạch đặc vữa xi măng M75 dày 220mm, trát 2 
lần: lần 1 trát vữa XM M75 dày 15mm; lần 2 trát vữa XM M75 dày 10mm, bên trong 

đánh lớp xi măng và sơn chống ăn mòn. Nắp bể bằng BTCT M200 dày 100mm. 

 Số lượng: 6 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nước thải bồn bệt, xí tiểu tại các 

khu vệ sinh trong khu vực nhà xưởng sản xuất (3 bể), văn phòng (1 bể), nhà 

ăn (1 bể) và nhà bảo vệ (1 bể) 

 Chức năng: Xử lý sơ bộ nước thải đen từ các bồn cầu, xí tiểu. 

 Công nghệ: Xử lý theo phương pháp phân hủy kỵ khí. 

 Thông số kỹ thuật: Thể tích các bể tự hoại tại các nhà xưởng, văn phòng, nhà 
bảo vệ là 10 m3; thể tích bể tại khu vự nhà ăn là 20 m3 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

Nước thải nhà vệ sinh  

Bể tự hoại 3 ngăn   

Nước thải nhà ăn   

HTXLNT sinh hoạt  

Hố ga tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy 
trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước thải khu 

CN (Đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Đồng Văn IV) 

Bể tách dầu mỡ    
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Hình 14. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động 

Nước thải từ các khu vệ sinh của dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn. Tại đây bể thực hiện đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể 

cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn 

cần xử lý lại giảm.  

Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, 

nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn 

lơ lửng trôi ra theo nước.  

Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 
phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 
Nước thải sau khi qua ngăn lắng sẽ tiếp tục qua ngăn lọc sinh học trước khi chảy vào hệ 

thống thoát nước chung của dự án. Do thời gian nước lưu lại trong bể lớn nên hiệu quả 

lắng khá tốt.  

Còn phần bùn lắng trong bể tự hoại sẽ được lấy ra theo định kỳ (6 tháng/lần), bùn 

thải sẽ được ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật Việt Nam.  

Nước thải sau khi chảy ra khỏi bể tự hoại được dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt của dự án. 

Định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học 3 tháng/lần và nạo vét 6 tháng/lần để tăng 
hiệu quả xử lý nước thải tại bể tự hoại. Phần bùn lắng trong bể tự hoại sẽ ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.  

b) Bể tách dầu  

Nước thải nhà ăn của dự án được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ. Dự 

án đã xây dựng 1 bể tách dầu mỡ 2 ngăn có tổng thể tích 15m3.  

– Ngăn thứ 1: Lọc rác và mỡ có kích thước lớn 
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Tại đây, rác thải và dầu mỡ có kích thước lớn được giữ lại giỏ lọc. Ngăn thứ 1 
ngoài chức năng thu rác, còn có chức năng điều hòa dòng chảy, tránh gây tắc nghẽn 
đường ống. 

– Ngăn thứ 2: Bẫy mỡ 

Thực hiện chức năng tách dầu mỡ. Tại đây được thiết kế vách để hướng dòng 
tách mỡ và nước thành 2 phần riêng biệt. Do lưu lượng đã được ổn định nhờ ngăn thứ 
nhất. Ngăn thứ 2 này được thiết kế để hạn chế sự xáo trộn của dòng nước, qua đó mỡ 
nổi lên bề mặt của ngăn, nước thải tiếp tục chảy theo đường ống thoát ra hệ thống thu 

gom nước thải chung của dự án rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

Váng dầu mỡ nổi lên được được định kì 1 - 3 tháng/lần hút đi xử lý để đảm bảo 

hiệu quả làm việc của bể tách mỡ. 

 

Hình 15. Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ 

c) Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 80 m3/ngđ 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 80 m3/ngđ của dự án được xây 

dựng theo đúng ĐTM đã được phê duyệt.  

 Quy mô: Toàn bộ bể xử lý được xây ngầm. Kết cấu như sau: Bê tông lót đáy bể 

M150 đá 1x2 dày 100mm. Bể BTCT toàn khối M250 đá 1x2, đáy bể dày 450mm, 

thành bể dày 250mm, vách ngăn giữa các bể dày 200mm, nắp bể dày 120mm. 

Quét sika chống thấm 2 mặt của thành và vách ngăn các bể. Nhà điều hành xây 

nổi bên trên khu bể xử lý, diện tích 14 m2. 

 Công suất: 80 m3/ngđ.  
 Công nghệ: Phương pháp sinh học (thiếu khí và hiếu khí). 

 Quy chuẩn vận hành: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

 Chế độ vận hành: Liên tục  
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Quy trình công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 16. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 80 m3/ngđ của Nhà máy 

Thuyết minh công nghệ: 

Hố thu gom: Nước thải sinh hoạt từ các khu vực phát sinh (nước đen sau bể tự 

hoại, nước rửa tay chân, rửa sàn, nước thải nhà ăn sau bể tách dầu mỡ...) được dẫn 

theo đường ống về hố thu gom của hệ thống xử lý. 

Tại bể thu gom bố trí song chắn rác để loại bị các cặn rác có kích thước lớn tránh 
gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. Sau đó nước thải 
bơm sang bể điều hòa.  

Bể điều hòa: Bể điều hòa có tác dụng điều hòa về lưu lượng cũng như nồng độ 

nước thải để chuẩn bị cho bước xử lý tiếp theo. Đáy bể điều hòa có bố trí hệ thống sục 

Nước thải sinh hoạt 

Bể điều hòa 

Nước  
thải 

Bể thiếu khí 

Bể  hiếu khí 

Bể lắng Bể chứa bùn  

Bùn  
tuần hoàn 

Bùn 
dư 

Sục khí 

Hố thu gom 

Cống thu nước thải của 
KCN Đồng Văn IV 

Hóa chất khử trùng Bể  khử trùng 

Thuê đơn vị 
hút định kỳ 
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khí, giúp khuấy trộn hoàn toàn nước thải và ngăn các phản ứng yếm khí gây mùi. Sau 

đó, nước thải được bơm sang cụm bể xử lý sinh học. 

 Cụm bể xử lý sinh học: Nước thải từ bể điều hòa được bơm sang cụm bể xử lý 

sinh học bao gồm 01 bể thiếu khí và 01 bể hiếu khí bố trí liên tiếp nhau. 

 Đầu tiên, nước thải được bơm vào bể thiếu khí, đồng thời một phần nước thải 

sau xử lý bể hiếu khí chứa hàm lượng NO3
- được bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí 

anoxic để khử nitrat. Bùn hoạt tính từ bể lắng nước thải sinh hoạt cũng được bơm 
tuần hoàn lại bể thiếu khí anoxic để tăng cường lượng vi sinh vật thay thế cho vi sinh 

vật chết. 

Bể thiếu khí: Tại đây diễn ra quá trình phân hủy sinh học trong điều kiện thiếu 

khí (DO < 0.2mg/l). Vi sinh vật thay vì sử dụng oxi không khí, chúng sử dụng oxi 

trong nitrat, nitrit để oxi hóa chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải. 

Quá trình này làm giảm hàm lượng nitrate, nitrite chủ yếu có trong dòng nước 

thải tuần hoàn từ bể sinh học hiếu khí, đồng thời làm giảm một phần hàm lượng chất ô 

nhiễm hữu cơ trong nước thải. 

Quá trình khử nitrat xảy ra theo bốn bậc liên tiếp nhau với mức độ giảm hóa trị 
của nguyên tố nitơ từ +5 về +3, +2, +1 và 0.  

NO3
-  NO2

-  NO (khí)  N2O (khí)  N2 (khí) 

Bể thiếu khí được kiểm soát với nồng độ oxi không vượt quá 0.2 mg/l và nồng 

độ bùn hoạt tính 1000 mg/l, một phần bùn hoạt tính được tuần hoàn từ bể hiếu khí 

aerobic có nồng độ 3000 mg/l. Nước thải sau xử lý chảy tràn qua bể hiếu khí. 

Bể hiếu khí: Tại bể hiếu khí, sử dụng các giá thể di động cho vi sinh vật dính 

bám để sinh trưởng và phát triển. Tại đây diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất 

hữu cơ (chất ô nhiễm trong nước thải), đồng thời vi sinh vật hiếu khí sử dụng các chất 

dinh dưỡng là Nitơ & Photpho để tổng hợp tế bào mới, giải phóng CO2, H2O và năng 
lượng. 

Phương trình tổng quát của quá trình phân hủy sinh học hiếu khí diễn ra như sau: 

Phản ứng oxi hóa các chất hữu cơ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào: 

CxHyOzN + (x+
௬
ସ
 + 

௭
ଷ
+ 
ଷ
ସ
) O2           xCO2 + 

௬ିଷ
ଶ

H2O + NH3 

Phản ứng tổng hợp để xây dựng tế bào: 

CxHyOzN + NH3 + O2          C5H7NO2 + CO2 

(CxHyOzN là các chất ô nhiễm hữu cơ, C5H7NO2 là công thức đại diện vi sinh 

vật) 
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Đồng thời với việc oxi hóa các chất hữu cơ, tại bể hiếu khí aerobic cũng diễn ra 

quá trình chuyển hóa amoni NH4
+ thành nitrat NO3

-. Quá trình oxi hóa amoni được thực 

hiện kế tiếp nhau bởi hai loại vi sinh vật. 

Chủng vi sinh vật Nitrosomonas: 

NH4
+  + 1,5 O2        NO2

-  + 2H+ + H2O 

Chủng vi sinh vật Nitrobactor: 

NO2
-   + 0,5 O2          NO3

- 

Trong bể hiếu khí bố trí hệ thống đĩa sục khí để đảm bảo cung cấp nồng độ oxy 

khoảng 2 mg/l để quá trình xử lý đạt hiệu quả. Nồng độ bùn hoạt tính được duy trì 3000 

mg/l để đảm bảo đủ lượng vi sinh vật xử lý. 

Các thông số vận hành được kiểm soát chặt chẽ: nồng độ oxi, nồng độ bùn hoạt 

tính như đã nói thì cụm bể aerotank hoàn toàn đạt hiệu suất xử lý COD 90%, hiệu suất 

xử lý N – NH4
+  80%. 

Kết thúc quá trình xử lý hiếu khí, hỗn hợp nước bùn từ bể hiếu khí tự chảy tràn 

vào bể lắng theo chiều từ trên xuống dưới  

Bể lắng: Đây là dạng bể lắng đứng có ống phân phối trung tâm. Bùn được lắng 

xuống đáy bể, nước trong chảy sang bể khử trùng. Bể được bơm hút bùn và một phần 

nước lẫn bùn về bể hiếu khí để đảm bảo duy trì nồng độ bùn cho hệ thống xử lý, khi bùn 

sinh khối nhiều sẽ bơm một phần sang bể chứa bùn tuần hoàn thông qua hệ thống van 

phân nhánh. 

 Bể chứa bùn: Bùn từ bể lắng được đưa về bể chứa bùn. Định kỳ sẽ thuê đơn vị 
hút đem xử lý như chất thải thông thường.  

Bể khử trùng: Nước trong từ bể lắng theo máng thu tự chảy sang bể khử trùng. 

Tại đây bổ sung hóa chất dung dịch clo có tác dụng khử trùng, tiêu diệt coliform.  

Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sẽ chảy ra hệ thống thu gom 

nước thải của Khu công nghiệp Đồng Văn IV. 

Thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80 m3/ngđ của dự án được 

trình bày tại các bảng 15, 16 dưới đây: 

Bảng 15. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80 m3/ngđ 

ST
T 

Hạng mục công 
việc 

Xuât xứ Mô tả 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

1 Hố gom & tách mỡ nước thải sinh hoạt/ (T-09, T-09A/B/C)  
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1.1 
Song chắn rác 
 

Maker: I-
GREEN  

- Song chắn rác để tách chất 
thải kích thước lớn vào hệ 
thống xử lý nước thải. Vật 
liệu: thép không gỉ SUS304, 
kích thước khe 5 mm. 

Chiếc 1 

1.2 
Thiết bị báo mức 
nước 

 Maker: 
Kawasan/ 
Origin: Viet 
Nam 
Model: KWS-15 

- Sử dụng điều khiển hoạt 
động của các bơm nước 
thải. Nguồn điện: 110 V a.c 

/ 220 V a.c 50/60 ㎐.Thời 
gian đáp ứng: tối đa 80 ms  

Chiếc 1 

1.3 
Bơm chìm nước 
thải  

Maker: APP, 
Origin: Taiwan 
Model: BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 kW/220V/1 
phase/50HZ 

Chiếc 2 

2 Bể điều hòa nước thải sinh hoạt (T-10)  

2.1 
Thiết bị báo mức 
nước 

 Maker: 
Kawasan/ 
Origin: Viet 
NamModel: 
KWS-15 

- Sử dụng điều khiển hoạt 
động của các bơm nước 
thải. Nguồn điện: 110 V a.c 

/ 220 V a.c 50/60 ㎐.Thời 
gian đáp ứng: tối đa 80 ms  

Chiếc 1 

2.2 
Bơm chìm nước 
thải  

Maker: APP, 
Origin: Taiwan 
Model: BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 kW/220V/1 
phase/50HZ 

Chiếc 2 

2.3 
Thiết bị kiểm 
soát ổn định lưu 
lượng V-notch 

Maker: I-
GREEN, Origin: 
Việt Nam 

- Điều chỉnh lưu lượng 0- 5 
m3/h 
- Vật liệu chế tạo: PP/ FRP 
- Chế tạo theo  tiêu chuẩn 
thiết kế ASTM D5242 - 
1993 USA 

Chiếc 1 

2.4 
Đĩa phân phối 
khí mịn 

Maker: Jager 
Origin: Germany 
Model: HD 270 

- Vật liệu: màng EPDM, 
khung đĩa PP. Lưu lượng: 
2-5 m3/h, . Kích thước 
Φ=270 mm. Kết nối: khâu 
đầu/ren 

Chiếc 8 

3 
Bể thiếu khí (T-
11) 

        

3.1 
Máy khuấy chìm  
 

Maker: 
Grampus, 
Origin: Taiwan 
Model: RM3052 

- Công suất P=0,37 kW, 
380V/3 phases/ 50HZ. Lưu 
lượng 1,2 m3/ phút. Tốc độ 
dòng: 1.2 m/s (trong phạm 
vi ảnh hưởng).   

Chiếc 1 

3.2 
Thanh dẫn 
hướng và nối 
nhanh 

Maker: I-
GREEN, Origin: 
Việt Nam 

- Vật liệu: SUS304- Thanh 
dẫn hướng giúp lắp và tháo 
bmáy khuấy chìm, định 
hướng dòng chảy 

Chiếc 1 

3.3 
Bơm định lượng 
hóa chất 

- Maker: 
Cheonsei/ 

- Lưu lượng: 60 L/h (max).  
Cột áp: 5 mH2O. Phạm vi 

Chiếc 2 
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(Methanol, 
Kiềm) 

Origin: Korea 
Model: AX1-13-
PTC-HWS-K 

điều chỉnh: thang chia 0-10. 
Vật liệu: đầu bơm PP. Dẫn 
động motor: 20W/1F/220V 

4 Bể hiếu khí (T-12)  

4.1 
Máy thổi khí đặt 
cạn (bao gồm 
phụ kiện) 

Blower:Maker:T
rundean TH50/. 
Origin: Taiwan 
Motor: Maker: 
Elektrim, Origin: 
Singapore 

Lưu lượng: Q = 1,5-2,0 
m3/phút,  Cột áp H  = 3,5 
mH2O, 
Công suất P = 2,2 kW/ 
380V/ 3pha/50Hz.  Phụ 
kiện đầy đủ: giảm chấn, 
khớp nối mềm, van an toàn, 
đồng hồ đo áp,... 

Chiếc 2 

4.2 
Đĩa phân phối 
khí mịn 

Maker: Jager 
Origin: Germany 
Model: HD 270 

- Vật liệu: màng EPDM, 
khung đĩa PP. Lưu lượng: 
2-5 m3/h, . Kích thước 
Φ=270 mm. Kết nối: khâu 
đầu/ren  

Chiếc 24 

4.3 
Bơm chìm nước 
thải  

Maker: APP, 
Origin: Taiwan 
Model: BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 kW/220V/1 
phase/50HZ 

Chiếc 2 

5 Bể lắng (T-13 & T-13A)   

5.1 
Ống phân phối 
trung tâm 

Maker: I-
GREEN, Origin: 
VietNam 

- Hình dạng: thân trụ. Kích 
thước: DxH = 500x1200. 
Vật liệu: SUS304. Chiều 
dày: 2 mm 

Chiếc 1 

5.2 Vách chắn bọt 
Maker: I-
GREEN, Origin: 
VietNam 

- Kích thước tiết diện ngang 
điển hình: H = 250 mm x L 
= bao quanh miệng bể lắng 
(hoặc tương đương theo 
thiết kế thi công).  Vật liệu: 
SUS304. Chiều dày: 2 mm 

set 1 

5.3 Bơm bùn  
Maker: APP, 
Origin: Taiwan 
Model: BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 kW/220V/1 
phase/50HZ 

ea 1 

6 Bể khử trùng (T-14)  

6.1 
Bơm định lượng 
hóa chất khử 
trùng 

 Maker: 
Cheonsei/ 
Origin: Korea 
Model: AX1-13-
PTC-HWS-K 

- Lưu lượng: 60 L/h (max).  
Cột áp: 5 mH2O. Phạm vi 
điều chỉnh: thang chia 0-10. 
Vật liệu: đầu bơm PP. Dẫn 
động motor: 20W/1F/220V 

Chiếc 1 

7 Hệ thống pha cấp hóa chất phản ứng  

7.1 
Thùng chứa hóa 
chất (NaOH, 
Acid) 

- Maker: Tân Á 
Đại Thành/ 
Origin: VietNam 

- Thùng trụ đứng, đặt tự do 
trên bệ đỡ phẳng. Vật liệu 
chế tạo: nhựa PE. Dung 

Chiếc 2 
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tích: 1000 L. Phụ kiện: thủy 
bình quan sát mực nước  

7.2 

Thùng chứa hóa 
chất (chất khử 
màu, PAC, 
polymer, H2O2, 
FeSO4, 
Methanol, 
NaOCl) 

- Maker: Tân Á 
Đại Thành/ 
Origin: VietNam 

- Thùng trụ đứng, đặt tự do 
trên bệ đỡ phẳng. Vật liệu 
chế tạo: nhựa PE. Dung 
tích: 500 L. Phụ kiện: thủy 
bình quan sát mực nước 

Chiếc 7 

7.3 

Động cơ khuấy 
pha hóa chất 
(NaOH, PAC, 
polymer) 

Maker: Tunglee/ 
Origin: Taiwan 
Model: PF22-
0200-25S3 

- Kiểu: máy khuấy cạn, lắp 
mặt bích. Tốc độ trục quay: 
30-70 rpm. Tỷ số truyền: 
1/15 hoặc1/30. Trục khuấy: 
SUS304 (I-GREEN thiết kế 
& chế tạo). Nguồn điện: 0.2 
kW/3f/380V 

Chiếc 5 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam). 

Bảng 16. Thông số kỹ thuật các bể xử lý nước thải sinh hoạt 80 m3/ngđ 

TT Hạng mục 
Kích thước (m) 

Thể tích 
hữu dụng Thời gian 

lưu (giờ) 
Dài Rộng Sâu V (m3) 

1.  Hố gom 1,5 1,5 2,5 4  

2.  Bể điều hòa 3,8 3,6 3,5 43 9 

3.  Bể thiếu khí 3,8 2,4 3,5 29 6 

4.  Bể hiếu khí 3,8 4,0 3,5 48 10 

5.  Bể lắng 3,0 3,0 3,5   

6.  Bể chứa bùn  3,8 1,0 3,5 11  

7.  Bể khử trùng 1,4 0,8 3,5  0,5 

3.1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 40 m3/ngđ 

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 40 m3/ngđ của dự án được xây dựng 

theo đúng nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.  

 Quy mô: Toàn bộ bể xử lý được xây ngầm. Kết cấu bể bằng BTCT toàn khối 

M250 dày 450mm, thành bể dày 250mm, vách ngăn giữa các bể dày 200mm, nắp 

bể dày 120mm. Quét sika chống thấm 2 mặt của thành và vách ngăn các bể. 

 Công suất: 40 m3/ngđ.  
 Công nghệ xử lý: Hóa lý kết hợp sinh học. 

 Chế độ vận hành: Liên tục 

 Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) 
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Quy trình công nghệ xử lý như sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất 40 m3/ngđ của Nhà máy 

Thuyết minh công nghệ: 

Hố thu gom: Nước thải sản xuất từ các khu vực phát sinh được dẫn theo đường 

ống về bể thu gom của hệ thống xử lý. 

NaOH, PAC,  
khử màu  

Sục khí  

Sục khí  

H2SO4, Fe2, 
H2O2, NaOH  

Bùn dư 

Nước thải sản xuất 

Bể điều hòa 

Hố thu gom 

Bể thiếu khí 

Bùn 
tuần 
hoàn  Bể  hiếu khí 

Máy ép bùn  

Bùn 
dư 

Bể lắng sinh học 

Bể chứa 
bùn  

Bùn 
dư 

Thuê đơn 
vị hút định 

Bể  khử trùng 

Cống thu nước thải của 
KCN Đồng Văn IV 

Bể xử lý hóa lý 

Bể lắng hóa lý 1 

Bể trung gian 

Tháp lọc 

Bể phản ứng Fenton  

Bể lắng hóa lý 2 

Hóa chất   
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Tại bể thu gom bố trí song chắn rác để loại bị các cặn rác có kích thước lớn tránh 
gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. Sau đó nước thải 
bơm sang bể điều hòa.  

Bể điều hòa: Bể điều hòa có tác dụng điều hòa về lưu lượng cũng như nồng độ 

nước thải để chuẩn bị cho bước xử lý tiếp theo. Đáy bể điều hòa có bố trí hệ thống sục 

khí, giúp khuấy trộn hoàn toàn nước thải và ngăn các phản ứng yếm khí gây mùi. Sau 

đó, nước thải được bơm sang bể xử lý hóa lý. 

Bể xử lý hóa lý: Tại đây bổ sung hóa chất như PAC, Polyme, NaOH nhằm mục 

đích keo tụ, tạo bông, kết tủa các chất ô nhiễm có trong nước thải. Bao gồm các bước 

như sau: 

- Điều chỉnh pH: mục đích là đưa pH nước thải về pH tối ưu là 6,5-8,5 cho quá 

trình keo tụ kết bông. Tại đây, pH được điều chỉnh bằng cách bổ sung dung dịch 

NaOH bằng bơm định lượng. Quá trình này được điều khiển tự động bằng thiết 

bị điều khiển pH.  

- Keo tụ: Bơm định lượng bổ sung PAC có vai trò là chất keo tụ. Bản chất PAC 

mang điện tích dương sẽ hút các hạt lơ lửng mang điện tích âm trong nước thải 

tạo thành lớp mang điện âm bao quanh hạt keo. Lớp điện tích âm đó tiếp tục hút 

các ion kim loại mang điện tích dương tạo thành một lớp ion kim loại không ổn 

định bên ngoài lớp mang điện âm. 

Quá trình thủy phân các chất keo tụ và tạo thành các bông keo xảy ra theo các 

giai đoạn sau: 

Al3+        +  HOH    Al(OH)2+ +  H+ 

 Al(OH)2+   +  HOH    Al(OH)2
+   +  H+ 

   Al(OH)2
+   +  HOH    Al(OH)3   +  H+ 

   Al3+          + 3HOH   Al(OH)3   + 3H+ 

- Tạo bông: Hóa chất trợ keo Polymer-A có tác dụng kết hợp các hạt keo đã tạo 

thành từ quá trình keo tụ thành các hạt kích thước lớn hơn, tăng tốc độ lắng hạt 

keo. Mặt khác hạt keo kích thước lớn có bề mặt riêng lớn hấp phụ chất rắn lơ 
lửng và kéo chúng lắng xuống. 

Máy khuấy chìm trong bể làm tăng quá trình kết hợp các bông keo nhỏ thành 

bông keo lớn hơn, đáp ứng được hiệu suất lắng phía sau. Sau đó nước thải chảy 

tràn qua bể lắng hóa lý. 

Bể lắng hóa lý 1 
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Nước thải sau cụm bể đông keo tụ bể này, trong bể này diễn ra quá trình lắng, 

phần nước trong sẽ tràn vào cụm bể phản ứng Fenton, phần bùn lắng xuống được xả vào 

bể chứa bùn. 

Cụm bể phản ứng Fenton 

Đối với các chất màu mực in sẽ áp dụng kĩ thuật fenton, phương pháp này sẽ sử 

dụng các hóa chất Fenton để oxy hóa các hóa chất trong nước thải. Hóa chất Fenton là 

sự kết hợp giữa H2O2 và Fe2+để tạo thành 1 chất oxy hóa có khả năng oxy hóa cực 

mạnh. Cơ chế hoạt động của nó chủ yếu là trong môi trường acid( pH<3.5), Fe2+ được 

coi như là 1 chất xúc tác của H2O2, hình thành nên chất OH* có khả năng oxy hóa mạnh 

và phản ứng mạnh, gốc hydroxyl tự do trong nước thải có khả năng phân hủy kết cấu 

các chất hữu cơ, cuối cùng sẽ phân hủy oxy hóa, đồng thời Fe2+ sẽ bị oxy hóa thành 

Fe3+ hình thành kết tủa, loại bỏ một lượng lớn chất hữu cơ.   

Bể lắng hóa lý 2 

Nước thải sau cụm bể phản ứng Fenton sẽ hình thành các hydroxide sắt 

(Fe(OH)3) kế tủa được phân tách ở bể lắng hóa lý. Tại bể lắng hóa lý, phần nước trong 

sẽ tràn vào cụm bể xử lý sinh học, còn phần bùn lắng xuống được xả vào bể chứa bùn. 

 Cụm bể xử lý sinh học: Nước thải từ bể lắng hóa lý được bơm sang cụm bể xử lý 

sinh học bao gồm 01 bể thiếu khí và 01 bể hiếu khí bố trí liên tiếp nhau. 

 Đầu tiên, nước thải được bơm vào bể thiếu khí, đồng thời một phần nước thải 

sau xử lý bể hiếu khí chứa hàm lượng NO3
- được bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí 

anoxic để khử nitrat. Bùn hoạt tính từ bể lắng nước thải sinh hoạt cũng được bơm 
tuần hoàn lại bể thiếu khí anoxic để tăng cường lượng vi sinh vật thay thế cho vi sinh 

vật chết. 

- Bể thiếu khí: Tại đây diễn ra quá trình phân hủy sinh học trong điều kiện thiếu 

khí (DO < 0.2mg/l). Vi sinh vật thay vì sử dụng oxi không khí, chúng sử dụng oxi 

trong nitrat, nitrit để oxi hóa chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải. 

Quá trình này làm giảm hàm lượng nitrate, nitrite chủ yếu có trong dòng nước 

thải tuần hoàn từ bể sinh học hiếu khí, đồng thời làm giảm một phần hàm lượng chất ô 

nhiễm hữu cơ trong nước thải. 

Quá trình khử nitrat xảy ra theo bốn bậc liên tiếp nhau với mức độ giảm hóa trị 
của nguyên tố nitơ từ +5 về +3, +2, +1 và 0.  

NO3
-  NO2

-  NO (khí)  N2O (khí)  N2 (khí) 
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Bể thiếu khí được kiểm soát với nồng độ oxi không vượt quá 0.2 mg/l và nồng 

độ bùn hoạt tính 1000 mg/l, một phần bùn hoạt tính được tuần hoàn từ bể hiếu khí 

aerobic có nồng độ 3000 mg/l. Nước thải sau xử lý chảy tràn qua bể hiếu khí. 

- Bể hiếu khí: Tại bể hiếu khí, sử dụng các giá thể di động cho vi sinh vật dính 

bám để sinh trưởng và phát triển. Tại đây diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất 

hữu cơ (chất ô nhiễm trong nước thải), đồng thời vi sinh vật hiếu khí sử dụng các 

chất dinh dưỡng là Nitơ & Photpho để tổng hợp tế bào mới, giải phóng CO2, H2O và 

năng lượng. 

Phương trình tổng quát của quá trình phân hủy sinh học hiếu khí diễn ra như sau: 

Phản ứng oxi hóa các chất hữu cơ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào: 

CxHyOzN + (x+
௬
ସ
 + 

௭
ଷ
+ 
ଷ
ସ
) O2           xCO2 + 

௬ିଷ
ଶ

H2O + NH3 

Phản ứng tổng hợp để xây dựng tế bào: 

CxHyOzN + NH3 + O2          C5H7NO2 + CO2 

(CxHyOzN là các chất ô nhiễm hữu cơ, C5H7NO2 là công thức đại diện vi sinh vật) 

Đồng thời với việc oxi hóa các chất hữu cơ, tại bể hiếu khí aerobic cũng diễn ra 

quá trình chuyển hóa amoni NH4
+ thành nitrat NO3

-. Quá trình oxi hóa amoni được thực 

hiện kế tiếp nhau bởi hai loại vi sinh vật. 

Chủng vi sinh vật Nitrosomonas: 

NH4
+  + 1,5 O2        NO2

-  + 2H+ + H2O 

Chủng vi sinh vật Nitrobactor: 

NO2
-   + 0,5 O2          NO3

- 

Trong bể hiếu khí bố trí hệ thống đĩa sục khí để đảm bảo cung cấp nồng độ oxy 

khoảng 2 mg/l để quá trình xử lý đạt hiệu quả. Nồng độ bùn hoạt tính được duy trì 3000 

mg/l để đảm bảo đủ lượng vi sinh vật xử lý. 

Các thông số vận hành được kiểm soát chặt chẽ: nồng độ oxi, nồng độ bùn hoạt 

tính như đã nói thì cụm bể aerotank hoàn toàn đạt hiệu suất xử lý COD 90%, hiệu suất 

xử lý N – NH4
+  80%. 

Kết thúc quá trình xử lý hiếu khí, hỗn hợp nước bùn từ bể hiếu khí tự chảy tràn 

vào bể lắng sinh học theo chiều từ trên xuống dưới  

Bể lắng sinh học: Đây là dạng bể lắng đứng có ống phân phối trung tâm. Bùn 

được lắng xuống đáy bể, nước trong chảy sang bể sau lắng để bơm lên tháp lọc. Bể được 

bơm hút bùn và một phần nước lẫn bùn về bể hiếu khí để đảm bảo duy trì nồng độ bùn 

cho hệ thống xử lý, khi bùn sinh khối nhiều sẽ bơm một phần sang bể chứa bùn tuần 

hoàn thông qua hệ thống van phân nhánh. 
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 Bể chứa bùn: Bùn từ các bể lắng được đưa về bể chứa bùn. Bùn được hút ra và 

ép tách nước bằng máy ép bùn khung bản, định kỳ sẽ thuê đơn vị hút đem xử lý theo 

đúng quy định.  

Bể trung gian: Nước trong từ bể lắng sinh học theo máng thu tự chảy sang bể 

sau lắng. Mục đích ổn định lưu lượng trước khi bơm lên tháp lọc. 

Tháp lọc: Nước từ bể sau lắng được bơm lên tháp lọc (cát, đá sỏi, than hoạt tính), 

có tác dụng là tách riêng biệt hoàn toàn chất rắn lơ lửng trong nước thải và hấp phụ màu. 

Nước sau tháp lọc chảy qua bể khử trùng. 

Bể khử trùng: Tại đây bổ sung hóa chất dung dịch clo có tác dụng khử trùng, 

tiêu diệt coliform, E.coli.  

Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sẽ chảy ra hệ thống thu gom 

nước thải của Khu công nghiệp Đồng Văn IV. 

Thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sản xuất 40 m3/ngđ của Nhà máy 

được trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 17. Danh mục máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước thải sản xuất 40 m3/ngđ 

ST
T 

Hạng mục công 
việc 

Xuât xứ Mô tả 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

1 Hố gom nước thải mực in (T-01)  

1.1 Song chắn rác Maker: I-GREEN  

- Song chắn rác để tách 
chất thải kích thước lớn 
vào hệ thống xử lý nước 
thải. Vật liệu: thép không 
gỉ SUS304, kích thước khe 
5 mm. 
 

Chiếc 1 

1.2 
Thiết bị báo mức 
nước 

 Maker: Kawasan/ 
Origin: Viet Nam 
Model: KWS-15 

- Sử dụng điều khiển hoạt 
động của các bơm nước 
thải. Nguồn điện: 110 V 
a.c / 220 V a.c 50/60 

㎐.Thời gian đáp ứng: tối 
đa 80 ms  
 

Chiếc 2 

1.3 
Bơm chìm nước 
thải 

Maker: APP, 
Origin: Taiwan 
Model: BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 
kW/220V/1 phase/50HZ 

Chiếc 2 
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2 Bể điều hòa nước thải sản xuất(T-01B)   

2.1 
Thiết bị báo mức 
nước 

 Maker: Kawasan/ 
Origin: Viet Nam 
Model: KWS-15 

- Sử dụng điều khiển hoạt 
động của các bơm nước 
thải. Nguồn điện: 110 V 
a.c / 220 V a.c 50/60 

㎐.Thời gian đáp ứng: tối 
đa 80 ms  

Chiếc 2 

2.2 
Bơm chìm nước 
thải 

Maker: APP, 
Origin: Taiwan 
Model: BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 
kW/220V/1 phase/50HZ 

Chiếc 2 

2.3 
Đĩa phân phối 
khí mịn 

Maker: Jager 
Origin: Germany 
Model: HD 270 

- Vật liệu: màng EPDM, 
khung đĩa PP. Lưu lượng: 
2-5 m3/h, . Kích thước 
Φ=270 mm. Kết nối: khâu 
đầu/ren 

Chiếc 6 

2.4 
Thiết bị kiểm 
soát ổn định lưu 
lượng V-notch 

Maker: I-GREEN, 
Origin: Việt Nam 

- Điều chỉnh lưu lượng 0- 
5 m3/h 
- Vật liệu chế tạo: PP/ FRP 
- Chế tạo theo  tiêu chuẩn 
thiết kế ASTM D5242 - 
1993 USA 
Flow adjustment 0-5 m3/h 

Chiếc 1 

3 Bể phản ứng hóa lý(T-03A/B/C/D)  

3.1 
Máy khuấy phản 
ứng 

Maker: Tunglee/ 
Origin: Taiwan 
Model: PF28-
0750-15S3 
PF28-0750-20S3 

- Kiểu: máy khuấy cạn, lắp 
mặt bích. Tốc độ trục 
quay: 50-150 rpm. Trục 
khuấy: SUS304 (I-GREEN 
thiết kế & chế tạo). Nguồn 
điện: 0.75 kW/3f/380V 

Bộ 3 

3.2 

Bơm định lượng 
hóa chất 
(H2SO4, H2O2, 
FeSO4, NaOH, 
chất khử màu, 
PAC, polymer) 

 Maker: Cheonsei/ 
Origin: 
KoreaModel: 
AX1-13-PTC-
HWS-K 

- Lưu lượng: 60 L/h (max).  
Cột áp: 5 mH2O. Phạm vi 
điều chỉnh: thang chia 0-
10. Vật liệu: đầu bơm PP. 
Dẫn động motor: 
20W/1F/220V 

Chiếc 7 

3.3 
Thiết bị đo pH & 
ORP online 

Maker: Cheonsei/ 
Origin: Korea 
Model: Mestar-
HS-1 

- Dải đo: (0-14)pH. Màn 
hình hiển thị: LED 
(MESTAR-H series). Kích 
thước màn hình: 3-1/2’’. 
Độ chính xác: 
±0,1pH,ORP = 0-800mV. 
ín hiệu ra: 4-20 mA. Nhiệt 
độ: (0-50)0C. Nguồn điện 
cung cấp: 1pha, 220V 

Chiếc 2 

4 Bể lắng hóa lý(T-04A/B)  
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4.1 
Ống phân phối 
trung tâm 

Maker: I-GREEN, 
Origin: VietNam 

- Hình dạng: thân trụ. Kích 
thước: DxH = 400x1400. 
Vật liệu: SUS304. Chiều 
dày: 2 mm 

Chiếc 2 

4.2 
Tấm răng cưa, 
Vách chắn bọt 

Maker: I-GREEN, 
Origin: VietNam 

- Kích thước tiết diện 
ngang điển hình: H = 250 
mm x L = bao quanh 
miệng bể lắng (hoặc tương 
đương theo thiết kế thi 
công).  Vật liệu: SUS304. 
Chiều dày: 2 mm 

Bộ 2 

4.3 Bơm thu bùn  

Maker: APP, 
Origin: 
TaiwanModel: 
BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 
kW/220V/1 phase/50HZ 

Chiếc 2 

5 Bể thiếu khí(T-05)  

5.1 
Máy khuấy & 
trục khuấy 

Maker: Tunglee/ 
Origin: Taiwan 
Model: PF32-
1500-25S3 

- Kiểu: máy khuấy cạn, lắp 
mặt bích. Tốc độ trục 
quay: 50-150 rpm. Trục 
khuấy: SUS304 (I-GREEN 
thiết kế & chế tạo). Nguồn 
điện: 1,5 kW/3f/380V 

Chiếc 1 

5.2 

Bơm định lượng 
hóa chất 
(Methanol, 
Kiềm) 

Maker: Cheonsei/ 
Origin: Korea 
Model: AX1-13-
PTC-HWS-K 

- Lưu lượng: 60 L/h (max).  
Cột áp: 5 mH2O. Phạm vi 
điều chỉnh: thang chia 0-
10. Vật liệu: đầu bơm PP. 
Dẫn động motor: 
20W/1F/220V 

Chiếc 2 

6 Bể hiếu khí (T-06)  

6.1 

Máy thổi khí đặt 
cạn (bao gồm 
phụ kiện) 
 

Blower:Maker:Tru
ndean TH50. 
Origin: Taiwan 
Motor: Maker: 
Elektrim, Origin: 
Singapore 

Lưu lượng: Q = 1,5-2,0 
m3/phút,  Cột áp H  = 3,5 
mH2O, 
Công suất P = 2,2 kW/ 
380V/ 3pha/50Hz.  Phụ 
kiện đầy đủ: giảm chấn, 
khớp nối mềm, van an 
toàn, đồng hồ đo áp,... 

Chiếc 2 

6.2 
Đĩa phân phối 
khí mịn 
 

Maker: Jager 
Origin: Germany 
Model: HD 270 

- Vật liệu: màng EPDM, 
khung đĩa PP. Lưu lượng: 
2-5 m3/h, . Kích thước 
Φ=270 mm. Kết nối: khâu 
đầu/ren  

Chiếc 18 

6.3 
Bơm chìm nước 
thải  

Maker: APP, 
Origin: 
TaiwanModel: 
BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 
kW/220V/1 phase/50HZ 

Chiếc 2 

7 Bể lắng sinh học (T-07)  
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7.1 
Ống phân phối 
trung tâm 
 

Maker: I-GREEN, 
Origin: VietNam 

- Hình dạng: thân trụ. Kích 
thước: DxH = 400x1400. 
Vật liệu: SUS304. Chiều 
dày: 2 mm 

Chiếc 1 

7.2 
Tấm răng cưa, 
Vách chắn bọt 

 
Maker: I-GREEN, 
Origin: VietNam 

- Kích thước tiết diện 
ngang điển hình: H = 250 
mm x L = bao quanh 
miệng bể lắng (hoặc tương 
đương theo thiết kế thi 
công).  Vật liệu: SUS304. 
Chiều dày: 2 mm 

Bộ 1 

7.3 Bơm thu bùn  
Maker: APP, 
Origin: Taiwan 
Model: BAS300 

Lưu lượng Q= 6 - 8 m3/h; 
Cột áp H= 4 - 6 mH2O ; 
Công suất: 0,25 
kW/220V/1 phase/50HZ 

Chiếc 1 

8 Bể sau lắng (T-08)   

8.1 
Thiết bị báo mức 
nước 
 

 Maker: Kawasan/ 
Origin: Viet Nam 
Model: KWS-15 

- Sử dụng điều khiển hoạt 
động của các bơm nước 
thải. Nguồn điện: 110 V 
a.c / 220 V a.c 50/60 

㎐.Thời gian đáp ứng: tối 
đa 80 ms  

Bộ 1 

8.2 
Bơm cấp nước 
lọc 

Maker: APP/ 
Origin: 
TaiwanModel: 
SWO 220T 

- Bơm ly tâm trục ngang. 
Lưu lượng: 5-8 m3/h. Cột 
áp: 10-25 mH2O. Công 
suất: 1,5 kW. 

Bộ 2 

8.3 Bồn lọc áp lực 
Maker: I-GREEN, 
Origin: VietNam 

- Lưu lượng tối đa 4-5 
m3/h. Vật liệu: SUS304. 
Kích thước: DxH = 
600x1500 mm x t2 mm. 
Vật liệu lọc: sỏi, cát và 
than hoạt tính 

Bộ 2 

9 Bể nén bùn (T-15)   

9.1 
Bơm màng khí 
nén 

Maker: 
Sandpipper/ 
Origin: USA 
Model: 
S1FB1ANWABS6
00 

- Công suất:  3 m3/hr. Áp 
làm việc max: 4 – 7 bar. 
Thân bơm: Nhôm. Màng 
bơm: Nhựa caosu. Ống ra 
vào: 1" 

Chiếc 1 

10.2 
Máy ép bùn 
khung bản 

Maker: Mega 
Engineering (or 
equivalent)/ 
Origin: VietNam 

- Công suất động cơ ép 
thủy lực:  3hp/3f/ 
380V/50Hz 
- Bề rộng khung 
bản:630*630mm. Vật liệu 
khung: PP 
- Công suất ép: 1-2 m3 
bùn/mẻ. Hàm lượng bùn 
vào ép: 1-4%.  Độ ẩm bã 

Bộ 1 
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sau ép: 65-85%. Kích 
thước tổng thể xấp xỉ 
902x1850x1200 mm, 
khung thép sơn Epoxy. 
mm. Phụ kiện: tủ điện điều 
khiển, van điều khiển,... 

10.3 Máy nén khí 
Maker: Pegasus/ 
Origin: VietNam 

-Công suất: 3 
Hp/1f/220V/50Hz. Áp 
suất:8 KG/CM2. Thể tích 
bình tích áp: 70L. Năng 
suất: 250 L không khí/ 
phútWorking Pressure: 8 
bar.  

Chiếc 1 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam). 

Bảng 18. Thông số kỹ thuật các bể xử lý nước thải sản xuất 40 m3/ngđ 

TT Hạng mục 
Kích thước (m) Thể tích 

Dài Rộng Sâu V (m3) 

1.  Hố gom 0,8 0,8 3,5 2,24 

2.  Bể điều hòa 3,0 2,0 3,5 21 

3.  
Bể xử lý hóa lý (điều 
chỉnh pH và Đông tụ) 

1,4 1,4 3,5 6,86 

4.  Bể lắng hóa lý 1 2,0 2,0 3,5 14 

5.  Bể phản ứng Fenton 1,4 1,4 3,5 6,86 

6.  Bể lắng hóa lý 2 2,0 2,0 3,5 14 

7.  Bể thiếu khí 4,6 1,4 3,5 22,54 

8.  Bể hiếu khí 5,0 2,0 3,5 35 

9.  Bể lắng sinh học 2,0 2,0 3,5 14 

10.  Bể trung gian   1,4 0,8 3,5 3.92 

11.  Bể chứa bùn  2,0 1,4 3,5 9,8 

 Định mức sử dụng hóa chất, điện năng 

Bảng 19. Định mức sử dụng hóa chất và điện năng của trạm xử lý nước thải 

TT Chi phí hóa chất 
Định mức dự kiến cho 

1m3 nước thải (kg) 
Mục đích sử dụng 

1 Hóa chất PAC 0.6250 Keo tụ 

2 Hóa chất H2SO4 0.4167 Điều chỉnh Ph 

3 Hóa chất FeSO4 0.6250 Keo tụ 
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4 Hóa chất Khử màu 0.6250 Khử màu nước thải 

5 Hóa chất NaOH 0.4167 Điều chỉnh Ph 

6 Hóa chất Polimer Anion 0.0042 Bông tụ 

7 Hóa chất H2O2 0.6250 Khử màu nước thải 

8 Hóa chất Polimer Cation 0.0042 Ép bùn 

9 Hóa chất Methanol 0.0833 Cấp thức ăn cho vi sinh 

10 Hóa chất Javen 8% 0.0833 Khử trùng 

11 Điện năng 1.94 kwh/1m3 nước thải Vận hành hệ thống 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam). 

 

Hình 18. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

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

Các công trình, biện pháp giảm thiếu tác động tới môi trường không khí được 
Nhà máy xây dựng và tính toán thiết kế để đảm bảo công suất xử lý khi dự án hoạt động 
100% công suất cả 2 giai đoạn.  

3.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Nhà máy bao gồm:  

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông. 

- Khí thải từ quá trình sản xuất: 

+ Khí thải từ in ấn; in màu 

+ Khí thải từ quá trình bôi keo lên mặt thành phẩm; 

+ Bụi phát sinh từ khu vực cắt giấy; 
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+ Bụi phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu lò hơi; 
+ Khí thải từ quá trình nấu ăn. 

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải 

a) Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Để giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu mùn cưa 
vận hành lò hơi, Nhà máy đã xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 33.000 

m3/h để xử lý khí thải phát xinh từ công đọan này.  

 Công nghệ: Cyclone + hấp thụ. 

 Quy trình vận hành: Bụi, khí thải  Đường ống thu gom  Cyclone lọc bụi  

Tháp hấp thụ bằng dung dịch Ca(OH)2  Quạt hút  Ống thải. 

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý khí thải lò hơi đốt than như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19. Quy trình thu gom, xử lý khí thải lò hơi đốt mùn cưa 

Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải lò hơi đốt mùn cưa có chứa các thành phần chủ yếu gồm bụi, CO, CO2, 

SO2, NOx,... Dòng khí này sẽ được dẫn vào cyclone để tách phần lớn tro bụi, muội than. 

Cyclon hoạt động theo nguyên tắc sử dụng lực li tâm để tách một lượng lớn khói bụi ra 

khỏi hỗn hợp khí thải. 

Dòng khí chứa tro bụi sẽ đi vào Cyclone theo phương tiếp tuyến với ống trụ và 

chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng khí và bụi chuyển động theo quỹ 

Bụi 
than 

Khí thải lò hơi 

 Cyclone 

Tháp hấp thụ 

Ống thải 

Quạt hút 

Ca(OH)2 
Nước thải đưa về 

HTXL nước thải 
sản xuất 
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đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lượng lớn hơn các phân tử khí sẽ chịu tác 

dụng của lực li tâm văng ra xa trục và va vào thành. Khi bụi chạm thành, nó sẽ bị mất 

quán tính và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới. Còn với hạt bụi nhẹ thì nó sẽ đọng lại 

làm thành lớp rồi cuối cùng khi đủ nặng nó cũng bị rơi xuống đáy. Phía dưới Cyclone 

được bố trí van xả bụi. Bụi này được thu gom và xử lý như chất thải thông thường. 

 

Hình 20.  Cấu tạo thiết bị lọc bụi Cyclone 

Sau đó, dòng khí tiếp tục được dẫn vào tháp hấp thụ nhờ hệ thống chụp hút và 

đường ống dẫn khí. Tháp hấp thụ hoạt động theo nguyên lý tiếp xúc ngược dòng giữa 

khí thải và dung dịch hấp thụ. Theo đó, khí thải được đưa vào phía đáy tháp và đi lên 
đỉnh tháp, dung dịch hấp thụ lại được phun dạng sương tại đỉnh tháp rồi chảy dần 

xuống đáy tháp hấp thụ. Trong tháp hấp thụ được bố trí lớp đệm đổ rối để phân phối 

dòng nước và khí đều trong thân tháp, tăng khả năng tiếp xúc giữa pha khí và nước. 

Dung dịch hấp thụ là dung dịch kiềm Ca(OH)2 có pH khoảng 10-11, các oxit axit trong 

khí thải sẽ tiếp xúc và phản ứng với kiềm tạo muối (CaCO3, CaSO3, Ca(NO2)2...) và 

được chuyển vào pha nước của dung dịch hấp thụ. Trước khi khí thải đi ra tại đỉnh 

tháp, chúng được tiếp xúc với lớp đệm để tách các hạt dung dịch hấp thụ bị cuốn theo 

dòng khí. 
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Dung dịch hấp thụ được thu về bể chứa và bơm tuần hoàn trở lại đỉnh tháp hấp 

thụ. Định kỳ khoảng 2 tuần/lần tiến hành thay mới dung dịch hấp thụ để đảm bảo hiệu 

quả xử lý của hệ thống. Dung dịch thải bỏ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất công suất 40 m3/ngđ của dự án, đảm bảo xử lý đạt Tiêu chuẩn nước thải của 

KCN Đồng Văn IV trước khi xả ra hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 

 

Hình 21. Cấu tạo hệ thống hấp thụ 

Hiệu quả xử lý khí thải của hệ thống đạt khoảng 90%. Khí thải sau khi xử lý 

đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT sẽ theo các ống thải 

thoát ra ngoài môi trường. 

Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt than của dự án được 
thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 20. Thông số của HTXLKT lò hơi đốt than 

STT Các hạng mục thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống thu gom 
- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: Ф800 , dài 82m 

2 Cyclone lọc bụi - Vật liệu: Thép không gỉ 
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- Kích thước: Ф1.220 x H3.500 (mm) 

- Công suất: 12.000 m3/h 

3 Tháp hấp thụ  

- Vật liệu: Thép không gỉ 

- Kích thước: Ф1.800 x H4.600 (mm) 

- Bể chứa dung dịch hấp thụ Ca(OH)2: 7m x 3m x 2m 
(42 m3) 

- Bơm tuần hoàn: 200L/phút x 250mAq x 2,2kw 

4 Quạt hút - Công suất 30kW, áp suất 2.800Pa 
- Lưu lượng: 33.000 m3/h 

5 Ống thải 

- Vật liệu: Thép không gỉ 

- Kích thước: Ф650 x H25.000 (mm) 

- Lỗ lấy mẫu: Ф110 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam) 

 

Hình 22. Hình ảnh ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi  

b) Hệ thống xử lý khí thải xưởng in 1 

Để giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ quá trình in ấn tại nhà xưởng 1, 

Nhà máy đã xây dựng 01 hệ thống thu gom và xử lý khí thải công suất 20.000 m3/h.  
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 Công nghệ: Quang phân UV + hấp phụ than hoạt tính. 

 Quy trình vận hành: Khí thải  Chụp hút  Đường ống thu gom  Thiết bị 
quang phân UV  Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính  Quạt hút  Ống thải. 

Quy trình công nghệ xử lý theo sơ đồ như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 23. Quy trình thu gom, xử lý khí thải xưởng in 1 

Thuyêt minh công nghệ: 

Khí thải được thu gom bằng các chụp hút, vận tốc dòng khí ở miệng chụp hút được 

duy trì v ≥ (0,5)m/s đảm bảo hút được toàn bộ khí tại các khu vực phát sinh. 

Khí thải được thu theo đường ống thu gom đưa về hệ thống xử lý. Đầu tiên, khí 

thải được đưa vào thiết bị quang phân UV, sử dụng nguồn điện cao áp kích thích tia cực 

tím UV phát ra ánh sáng để tạo ra chùm tia UV năng lượng cao. Tia UV có dải tần cụ 

thể (253,7nm) phân hủy các chuỗi phân tử của khí độc, phá vỡ cấu trúc đại phân tử của 

chúng thành các cấu trúc phân tử nhỏ. Tia UV dải tần 185nm làm cho các phân tử oxy 

trong không khí tạo ra oxy tự do, tức là oxy hoạt động. Bỏi vì oxy tự do mang điện tử 

âm và dương mất cân bằng, nó cần kết hợp với các phân tử oxy để tạo ra ozon.Ozon có 

tính chất oxy hóa mạnh và có tác dụng mạnh trong việc loại bỏ khí ô nhiễm thành các 

chất vô cơ như CO2 và H2O.  

Đối với khí thải không thể bị nứt vỡ bằng phương pháp quang phân UV sẽ tiếp 

tục đưa vào tháp hấp phụ than hoạt tính. Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là hấp phụ vật 

Nguồn phát sinh 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 

Thiết bị quang phân 
UV kết hợp hấp phụ 

than hoạt tính 

Than hoạt 
tính thải 

Ống thải 
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lý, than hoạt tính có cấu trúc xốp và có nhiều mao quản nhỏ, đồng thời chúng có ái lực 

mạnh với các hợp chất hữu cơ. Vì vậy, các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) bị hút và giữ 

trong các mao quản của than hoạt tính. 

Dự án sẽ sử dụng loại than hoạt tính dạng hạt rời được đóng sẵn trong các túi 

lưới với các thông số kỹ thuật như sau:  

Bảng 21. Thông số kỹ thuật của than hoạt tính sử dụng tại dự án 

TT Chỉ tiêu 
Phương pháp phân 

tích 
Đơn vị Thông số kỹ thuật 

1 Độ ẩm ASTMD 2867 % <5 

2 Tỷ trọng ASTM D 2854 Kg/m3 450~550 

3 Kích thước hạt 4~8 mesh ASTMD 2862 % >95 

4 Độ hấp phụ Iodine  ASTM D 4607 mg/g ≥1000 

5 Độ cứng ASTM D 3802 % >92 

Các túi than hoạt tính được xếp thành 2-3 lớp đệm đảm bảo sức cản đối với 

dòng không khí nằm trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua 
thiết bị không quá lớn, đồng thời đảm bảo thời gian tiếp xúc cần thiết giữa khí và vật 

liệu hấp phụ. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, định kì 6 tháng/lần tiến hành thay 

than hoạt tính. Than sau sử dụng được đưa đi xử lý như CTNH. Chủ dự án sẽ kí hợp 

đồng với nhà thầu có đủ năng lực để xử lý nguồn chất thải này.  

Hiệu quả xử lý khí thải của hệ thống đạt khoảng 90%. Khí thải sau khi xử lý 

đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT sẽ theo các ống thải 

thoát ra ngoài môi trường. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải xưởng in 1 được thể hiện trong 

bảng dưới đây:  

+ Tại mỗi máy in lắp đặt 6 chụp hút để hút khí thải phát sinh từ quá trình in.  

+ Lưu lượng hút khí thải của 1 máy in khoảng 5.000 m3/h. Vậy lưu lượng 

hút khí thải của 4 máy in khoảng 20.000 m3/h. 

Bảng 22. Thông số của HTXLKT xưởng in 1 

STT Các hạng mục thiết bị Thông số kỹ thuật 
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1 Chụp hút - Vật liệu: Tôn mạ kẽm 
- Kích thước: LxW = 1800x600 mm/ Ø200 mm 

2 Đường ống thu gom 
- Vật liệu: Thép SS400 
- Kích thước: Ф200  

3 Quạt hút 
- Vật liệu chế tạo: Thép đen + sơn epoxy chống gỉ.  
- Lưu lượng: 20.000 m3/h 
- Cột áp: 2200 Pa. Công suất: 18 kW/3F/380V.  

4 
Thiết bị UV kết hợp hấp 
phụ than hoạt tính 

- Vật liệu: Thép cacbon 
- Kích thước: L2.150 x B1.220 x H2.120 (mm) 
- Tích hợp 32 bộ máy tạo oxy quang UV 
- Than hoạt tính: 330 kg/lần thay 

5 Ống thải 

- Vật liệu: Inox 
- Kích thước: Ф750 x H12.000 (mm) (vượt mái nhà 
xưởng) 
- Lỗ lấy mẫu: Ф100 

6 Sàn thao tác 
- Vật liệu: Thép SS400 
- Kích thước: L1.000 x B800 x H1.000 (mm) 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam) 

 

Hình 24. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải xưởng in 1 

c, Hệ thống lọc bụi túi vải xưởng in 1 

Để giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ khu vực cắt giấy tại nhà xưởng in 1, 
Nhà máy đặt lắp đặt 01 hệ thống Lọc bụi túi vải để thu gom và xử lý bụi tại công đoạn 
này với công suất 30.000 m3/h. 

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý hệ thống lọc bụi túi vải như sau: 
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Hình 25. Quy trình thu gom, xử lý của hệ thống lọc bụi túi vải xưởng in 1 

Thuyết minh công nghệ  

Khí thải chứa bụi tại các thiết bị cắt giấy sẽ được lắp đặt các  chụp hút bụi trực 

tiếp, bụi được thu vào đường ống rồi dẫn đến tháp lọc bụi túi. Tại đây, các hạt bụi có kích 

lớn hơn khoảng cách giữa các sợi vải được giữ lại trên bề mặt, khí sạch được thoát ra theo 

cửa thoát khí. Định kỳ 3 phút/lần tiến hành giũ bụi bằng khí nén để tránh ảnh hưởng đến 

hiệu quả lọc. Hiệu quả lọc bụi của tháp đạt khoảng 98%.  

Quạt hút và đường ống: có chức năng thu gom khí thải chưa xử lý về tháp lọc.  

Tháp lọc: Khí thải chứa bụi theo đường ống đi vào vùng lọc. Ở đây, bụi silic có 

kích thước lớn hơn khoảng cách giữa các sợi vải bị giữ lại trên bề mặt túi lọc tạo thành 

1 lớp màng, lớp này sẽ có chức năng như màng trợ lọc cho phép giữ lại các hạt bụi có 

kích thước nhỏ hơn. 

Sau một thời gian, khi lớp bụi đủ dày khiến tổn thất áp suất vượt quá ngưỡng cho 

phép, tháp lọc bụi túi sẽ ngừng hoạt động để giũ bụi tự động. Thông thường là 3 phút/lần. 

Nguyên lý giũ bụi sử dụng rung kết hợp thổi khí nén ngược lại. Khí nén thổi ngược trong 

quá trình giũ bụi được dẫn sang các tháp lọc bụi túi khác để nhập với dòng bụi, khí thải 

cần lọc. 

Nguồn phát sinh 

Chụp hút bụi trực tiếp  

Đường ống thu gom 

Thiết bị lọc bụi 

 ( Lọc bụi túi vải) 
Bụi 

Ống thải 

Quạt hút  
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Vải lọc được làm từ sợi polyester để hạn chế ngấm hơi ẩm tạo độ bền cho vật liệu. 

Vải được may thành túi lọc hình tròn với đường kính Ф120 mm và có chiều dài 2,2 m 

được lắp ghép với nhau.  

Bộ điều khiển chu kỳ lọc bụi: Trong hệ thống lọc có cài đặt bộ điều khiển chu kỳ 

giũ bụi. Khi áp suất trong buồng lọc ≥ 75 mmAq, bộ điều khiển sẽ tự động giũ bụi. Thông 

thường cứ 3 phút/lần thiết bị cấp khí nén sẽ cấp khí qua các ống phân phối  rồi đến vòi 

phun khí để giũ các bụi nhôm bám trên thành túi. Trong quá trình giũ bụi, hệ thống lọc 

ngừng hoạt động. 

Phễu thu bụi: Sau mỗi chu kỳ lọc, bụi rơi xuống được thu lại vào túi chứa. Bụi 

này định kỳ được thu gom và đưa đi xử lý như chất thải nguy hại.  

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT trước khi theo ống thải 
thoát ra ngoài môi trường. 

Đường ống được trang bị thiết bị chữa cháy tự động chữa cháy, tia lửa sinh ra 
trong quá trình sản xuất, sau khi cảm ứng bằng đầu dò tia lửa, báo động, phun nước tự 
động có thể ngăn chặn ngọn lửa xâm nhập vào tháp tích hợp hiệu quả. hiệu suất là 95%, 
ngăn không cho tháp tích hợp cháy bên trong. 

 

Hình 26. Cấu tạo tháp lọc bụi túi vải 

 Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý Lọc bụi túi vải xưởng in 1 được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 23. Thông số kỹ thuật của HTXL lọc bụi túi vải xưởng in 1 

STT Các hạng mục thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút 

- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: L2.600 x B1.500 (mm) 

- Chụp hút được gắn trực tiếp trên thiết bị gia công. 

2 Đường ống thu gom 

- Vật liệu: Thép SS400 

- Dây chuyền này được bố trí các ống hút thu bụi trực 
tiếp, bao gồm các ống hút Ф200 mm, Ф500 mm và  
Ф600  

3 
Thiết bị xử lý (Lọc bụi 
túi vải) 

- Vật liệu: Thép cacbon 

- Số lượng: 105 túi – 15 túi/hàng 

- Kích thước Túi lọc bụi: Ф120 x H2.200 (mm) 

4 Quạt hút 

- Công suất: 30HP 

- Vòng tua: 1.400 v/phút 

- Lưu lượng: 30.000  m3/h 

5 Ống thải 

- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: Ф700 x H9.000 (mm)  

- Lỗ lấy mẫu: Ф100 

6 Sàn thao tác 
- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: L1.000 x B800 x H1.000 (mm) 

 Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý Lọc bụi túi vải 

Bảng 24. Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt giấy 

STT 
Các bước 
thực hiện 

Vận 
hành 

Hiện 
tượng 

Hệ thống Ghi chú 

1 

Khởi động hệ 
thống Lọc bụi 
túi vải   

Mở công 
tắc 

Đèn 
sáng 

Hệ thống tủ 
điện   

2 
Kích hoạt hệ 
thống cứu hỏa  

Mở công 
tắc 

Đổi vị 
trí 

Hộp chữa 
cháy tủ điện 

 

Nút công 
tắc nguồn  

Nút 
công tắc  
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3 Hệ điều hành      

4 

Tắt hệ thống 
xử lý Lọc bụi 
túi vải  

Đóng 
công tắc 

 
Hệ thống tủ 

điện 
 

5 
Tắt hệ thống 
cứu hỏa 

Đóng 
công tắc 

Đổi vị 
trí 

Hộp chữa 
cháy tủ điện 

 

 

  

Hình 27. Hình ảnh thu gom bụi và hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt giấy tại xưởng in 1 

d) Hệ thống xử lý khí thải xưởng in màu 

Để giảm thiểu tác động khi thải phát sinh từ quá trình in màu tại nhà xưởng in 

màu, Nhà máy đã lắp đặt 02 hệ thống thu gom và xử lý khí thải xưởng in màu bằng 

phương pháp hấp phụ than hoạt tính, trong đó: 
+ 01 hệ thống xử lý khí thải phòng mực và máy in công suất 10.000 m3/h. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải máy in thủ công và máy ghép màng công suất 

13.020 m3/h.  

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý khí thải bằng hệ thống hấp phụ than hoạt tính 

như sau: 
 

Đóng 
công tắc  

Đóng 
công tắc  
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Hình 28.Quy trình thu gom, xử lý khí thải xưởng in màu 

Thuyêt minh công nghệ: 

Khí thải được thu gom bằng các chụp hút, vận tốc dòng khí ở miệng chụp hút được 

duy trì v ≥ (0,5)m/s đảm bảo hút được toàn bộ khí tại các khu vực phát sinh. 

Khí thải được thu theo đường ống thép đưa vào tháp hấp phụ. Tại đây các chất 

hữu cơ bay hơi sẽ được hấp phụ bởi than hoạt tính. Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là 
hấp phụ vật lý, than hoạt tính có cấu trúc xốp và có nhiều mao quản nhỏ, đồng thời chúng 

có ái lực mạnh với các hợp chất hữu cơ. Vì vậy, các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) bị 
hút và giữ trong các mao quản của than hoạt tính. 

Các túi than hoạt tính được xếp thành 2-3 lớp đệm đảm bảo sức cản đối với 

dòng không khí nằm trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua 
thiết bị không quá lớn, đồng thời đảm bảo thời gian tiếp xúc cần thiết giữa khí và vật 

liệu hấp phụ. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, định kì 6 tháng/lần tiến hành thay 

than hoạt tính. Than sau sử dụng được đưa đi xử lý như CTNH. Chủ dự án sẽ kí hợp 

đồng với nhà thầu có đủ năng lực để xử lý nguồn chất thải này.  

Hiệu quả xử lý khí thải của hệ thống đạt khoảng 90%. Khí thải sau khi xử lý 

đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

Nguồn phát sinh 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ 

Ống thải 

Than hoạt tính 
thải 
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chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT sẽ theo các ống thải 

thoát ra ngoài môi trường. 

Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý khí thải xưởng in màu được thể hiện 

trong bảng dưới đây: 

Bảng 25. Thông số của HTXLKT máy in thủ công và máy ghép màng 

STT Các hạng mục thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút 
- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: L2.600 x B1.500 (mm) 

2 Đường ống thu gom 
- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: Ф600  

3 Quạt hút 
- Công suất: 15 Kw/3 pha/380V 

- Lưu lượng: 13.020  m3/phút, h = 2.400 mm 

4 
Tháp hấp phụ than hoạt 
tính 

- Vật liệu: Thép cacbon 

- Kích thước: L3.000 x B1.900 x H2.200 (mm) 

- Than hoạt tính: 2.200 kg/lần thay 

5 Ống thải 

- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: Ф600 x H12.000 (mm) (Vượt mái nhà 
xưởng) 

- Lỗ lấy mẫu: Ф100 

6 Sàn thao tác 
- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: L1.000 x B800 x H1.000 (mm) 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam). 

Bảng 26. Thông số của HTXLKT phòng mực và máy in 

STT Các hạng mục thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút 
- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: L2.600 x B1.500 (mm) 

2 Đường ống thu gom 
- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: Ф600  

3 Quạt hút 
- Công suất: 11 Kw/3 pha/380V 

- Lưu lượng: 10.000  m3/phút 
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4 
Tháp hấp phụ than hoạt 
tính 

- Vật liệu: Thép cacbon + sơn epoxy chống gỉ 

- Kích thước: L3.000 x B1.500 x H2.200 (mm) 

- Than hoạt tính: 1.800 kg/lần thay 

5 Ống thải 

- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: Ф600 x H12.000 (mm) (Vượt mái nhà 
xưởng) 

- Lỗ lấy mẫu: Ф100 

6 Sàn thao tác 
- Vật liệu: Thép SS400 

- Kích thước: L1.000 x B800 x H1.000 (mm) 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam). 

 

Hình 29. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải xưởng in màu của Nhà máy 

3.3. Công trình, biện pháp lưu trữ chất thải rắn thông thường  

Chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy được thu gom, xử lý theo quy trình sau đây: 
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Hình 30. Lưu trình thu gom, xử lý chất thải rắn và CTNH của Nhà máy  

a) Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt 

 Nguồn phát sinh chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ khu vực văn phòng và nhà bếp, nhà 

ăn, bao gồm: giấy loại, túi nilon, thức ăn thừa, chai nhựa, bao gói của nhà bếp. Số công 

nhân hiện nay của Nhà máy là 350 người, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

hàng ngày khoảng 175 kg/ngày.  

 Công trình thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh tại Công ty được chia thành 2 nhóm và được thu 

gom, xử lý như sau: 

(1) Nhóm thức ăn, thực phẩm thừa 

+ Tại nhà ăn của dự án bố trí khoảng 03 thùng nhựa có nắp đậy loại 100L thể thu gom 

thức ăn thừa. 

+ Thức ăn thừa sẽ được giao cho nhà thầu cung cấp suất ăn công nghiệp thu gom, 

xử lý hàng ngày, không để tồn đọng tại dự án. 

(2) Nhóm chất thải có thể tái chế:  

+ Bao gồm chai lọ, bao bì, túi nilon, giấy báo,... 
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+ Bố trí khoảng 10 thùng rác bằng inox hoặc bằng nhựa nắp lật loại 60L trong 

khu vực nhà ăn, khu văn phòng và khuôn viên Nhà máy để thu gom chất thải 

phát sinh. 

- Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom chất thải về kho chất thải rắn sinh 

hoạt tích 8,4 m2. Kho được xây dựng khung bê tông cốt thép chịu lực, kết cấu thép, 

mái lợp tôn, vì kèo thép, xà gồ thép. Nền bê tông, tường trát vữa xi măng. Cửa bằng 

thép. 

- Định kỳ giao cho nhà thầu thu gom, xử lý cùng với chất thải rắn công nghiệp 

thông thường của dự án. Tần suất giao chất thải phụ thuộc vào khối lượng chất thải phát 

sinh tại Nhà máy. 

- Hiện tại, chất thải sinh hoạt của Nhà máy được giao cho Công ty Cổ phần Môi 

trường Thuận Thành vận chuyển, xử lý theo Hợp đồng số 80210100/MYSHN-TT/XL.  

b) Kho CTR công nghiệp thông thường 

 Nguồn phát sinh chất thải  

Chất thải rắn thông thường phát sinh theo thực tế của nhà máy, bao gồm:  

- Bao bì rách, thùng carton, giấy vụn  

- Sản phẩm lỗi, hỏng  

- Các loại chất thải rắn khác. 

Lượng chất thải sản xuất phát sinh của Nhà máy được thể hiện trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 27. Thành phần và khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh của Dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại  
Khối lượng  
(Kg/năm) 

1  Giấy văn phòng  Rắn  960 

2 Màng PE Rắn 432 

3 Thùng đựng bán thành phẩm lỗi, hỏng  Rắn  544 

4 Sản phẩm không đạt chất lượng  Rắn 1.040 

5 
Giấy vụn, đầu thừa mẫu sau khi cắt, 
giấy lót hàng 

Rắn 224 

Tổng  3.608 
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  Công trình thu gom, xử lý chất thải công nghiệp thông thường  

Trong các phân xưởng bố trí 02 thùng có dung tích 80 lít để lưu trữ chất thải rắn 

sản xuất phát sinh hàng ngày. Chất thải sản xuất thông thường sẽ được phân làm 2 loại: 

+ Chất thải không tái chế được ; 

+ Chất thải tái chế được.  

- Biện pháp thu gom, quản lý chất thải:  

Nhà máy đã xây dựng 01 kho lưu trữ chất thải rắn thông thường có diện tích 15 

m2. Kho được xây dựng khung bê tông cốt thép chịu lực, kết cấu thép, mái lợp tôn, vì 

kèo thép, xà gồ thép. Nền bê tông, tường trát vữa xi măng, cửa bằng thép. 

Hàng ngày chất thải rắn sản xuất thông thường sẽ được thu gom rồi đưa về kho 

chất thải 15 m2. 

- Biện pháp xử lý chất thải rắn thông thường:  

Chất thải có thể tái chế được: Chủ dự án nén các loại rác thải từ bìa carton, bìa 

giấy… bán cho đơn vị thu mua khác. 

- Chất thải không thể tái chế: Nhà máy thu gom và định kỳ giao cho nhà thầu 

thu gom, xử lý. Tần suất giao chất thải phụ thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh 

tại Nhà máy. 

- Hiện tại, chất thải công nghiệp thông thường của Nhà máy được giao cho Công 

ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành vận chuyển, xử lý theo Hợp đồng số 

80210100/MYSHN-TT/XL.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu trữ chất thải nguy hại  

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của dự án được trình bày 
trong bảng sau:  

Bảng 28. Thành phần và khổi lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn 

tại  
Khối lượng  
(Kg/năm) 

1 Mực in thải chứa thành phần nguy hại   Lỏng 342,4 

2 Nước tẩy rửa  Lỏng 1.120 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải   Rắn  36 
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4 
Giẻ lau, giấy, vải, găng tay nhiễm 
thành phần nguy hại  

Rắn 264 

5 
Chất kết dính thải có dung môi hưu cơ 
hoặc các thành phần nguy hại khác 

Lỏng 960 

6 Bao bì mềm thải Rắn 320 

7 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 720 

8 Dầu mỡ bảo dưỡng máy móc  Lỏng 242,6 

9 Than hoạt tính thải bỏ  Rắn 160 

10 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 
sản xuất 

Rắn 
160 

11 Bản kẽm, bản in thải bỏ Rắn 240 

12 
Chất thải chứa keo từ vệ sinh dụng cụ 
trộn keo và máy tạo sóng  

Lỏng 600.000 

Tổng  604.664,8 

 Biện pháp thu gom 

- Bố trí 05 thùng chứa chuyên dụng loại 200L, có nắp đậy phù hợp với từng loại chất 

thải, ghi rõ tên chất thải, mã chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo ở bên ngoài thùng chứa. 

- Đối với dầu thải được thu gom vào 02 tank nhựa loại 1000L có nắp đậy chặt. 

- Đối với chất thải keo từ vệ sinh dụng cụ trộn keo và vệ sinh máy tạo sóng được thu 

gom vào 03 tank nhựa loại 1000L có nắp đậy.   

- Toàn bộ chất thải phát sinh được Công ty bố trí công nhân thu gom chất thải hàng 

ngày về kho lưu trữ CTNH 15 m2. 

 Công trình lưu trữ, xử lý CTNH 

- Để đảm bảo cho sản xuất mở rộng sau này, Nhà máy đã xây dựng kho chứa 

CTNH có diện tích 15 m2. Kho chứa CTNH được xây dựng theo đùng yêu cầu tại Thông 

tư 02-2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. Kho có kết cấu khung bê tông 

cốt thép chịu lực, kết cấu thép, mái lợp tôn, vì kèo thép, xà gồ thép. Nền bê tông, tường 

trát vữa xi măng, cửa bằng thép. 

- Ký hợp đồng thu gom và xử lý CTNH với các nhà thầu có đủ năng lực. Tần suất 

giao chất thải phụ thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. Hiện tại, chất thải nguy hại 

của Nhà máy được giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành vận chuyển, xử 

lý theo Hợp đồng số 80210100/MYSHN-TT/XL.  
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- Kiểm soát hoạt động xử lý chất thải của nhà thầu thông qua các liên chứng từ 

CTNH theo đúng mẫu Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường. 

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

a, Nguồn phát sinh  

Tiếng ồn, độ rung trong khu vự Công ty, phát sinh từ các hoạt động sau:  

- Hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc trong xưởng sản xuất: Máy in, máy cắt 

giấy,… Tuy nhiên, đặc trung của máy móc ngành in không phát sinh ra tiếng ồn lớn, 

ngoài ra máy móc đã được qua kiểm định chất lượng tốt. 

- Tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Công 

ty và phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên khi đi làm, tan ca.  

b, Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Để hạn chế tiến ồn, độ rung ảnh hưởng tới môi trường, công nhân viên Nhà máy 

đã thực hiện các biện pháp sau:  

- Lắp đặt các loại máy móc hiện đại, mới. Kiểm tra chất lượng máy móc trước khi 

lắp đặt và vận hành.  

- Theo dõi và bảo dưỡng máy móc, thiết bị thường xuyên  

- Xây dựng nhà xưởng thông thoáng, bố trí lắp đặt thiết bị hợp lí kết hợp phân ca 

công nhân viên, thời gian nghỉ giữa ca để giảm thiểu tiếng ồn.  

- Các khu tiếng ồn cao trang bị các thiết bị giảm âm chống tiếng ồn cho người lao 

động tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải.   

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành  

3.6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó, sự cố hệ thống xử lý nước thải 

 Sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xảy ra đối với trạm xử lý nước thải 

của Công ty bao gồm: 

- Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị xử lý nước thải. 

- Sự cố khi nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn quy định. 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với trạm xử lý nước thải của Công 

ty được trình bày chi tiết như sau: 
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a) Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị của trạm xử lý nước thải 

 Đây là sự cố thường gặp nhất trong các loại sự cố đối với trạm xử lý nước thải 

hoạt động liên tục. Chính vì vậy, các sự cố này cần được khắc phục kịp thời, tránh tình 

trạng phải dừng hoạt động. Quy trình ứng phó như sau: 

Bước 1: Phát hiện sự cố, tạm ngừng hoạt động của trạm. 

Bước 2: Tiến hành kiểm tra, phát hiện các máy móc thiết bị hư hỏng. 

Bước 3: Kiểm tra kho chứa có thiết bị, vật tư thay thế hay không. Nếu có, lập tức tiến 

hành thay thế ngay, nhanh chóng đưa trạm xử lý đi vào hoạt động trở lại. Sau đó đưa 
máy móc đi sửa chữa, kiểm tra nguyên nhân gây hư hỏng để đưa ra phương án vận hành 

phù hợp hơn. 

Bước 4: Trường hợp máy móc hư hỏng không có vật tư thay thế tại chỗ. Chủ dự án phối 

hợp với đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành thay thế, sửa chữa nhanh nhất có thể để đưa 
trạm xử lý đi vào hoạt động trở lại. 

Bước 5: Trạm xử lý nước thải chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về 

kỹ thuật, đảm bảo có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

Bảng 29. Phương án bảo trì và bảo dưỡng cho các thiết bị xử lý nước thải 

STT Thiết bị Phương án bảo trì và bảo dưỡng Tần suất 

1 Bơm nước thải 

- Kiểm tra tình trạng van an toàn, van 
điều chỉnh. 

- Mức dầu bôi trơn. 
- Hiện trạng động cơ 

Hàng ngày 

- Hoạt động của van an toàn 

- Các liên kết đấu nối cơ khí 

- Thay dầu 

3 tháng/lần 

- Thay ổ trục và phớt dầu 
- Thay băng răng trụ tròn 

2 năm/lần 
4 năm/lần 

2 Bơm hóa chất 

- Tình trạng van điều chỉnh 

- Mức dầu bôi trơn 
Hàng ngày 

Thay dầu Sau 10.000 giờ làm việc 

3 Máy thổi khí 

- Tình trạng van 

- Mức dầu 

- Áp lực đầu đẩy 

- Dòng động cơ 

- Âm thanh bất thường 

Hàng ngày 
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- Rung động bất thường 

- Hoạt động của van an toàn 

- Tất cả các mối nối đều chặt 

- Sức căng của dây đai 
- Bánh răng và vòng bi hoạt động êm 

- Thay dầu 

- Hoạt động của van 1 chiều 

3 tháng/lần 

 Đối với mỗi thiết bị, khi gặp sự cố việc tìm nguyên nhân và cách khắc phục 

được hướng dẫn chi tiết tại quy trình vận hành trạm xử lý nước thải của dự án. 

b) Sự cố nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy định 

 Đây là loại sự cố có thể xảy ra khi có biến động về lưu lượng cũng như chất lượng 

nước thải đầu vào. Do đó, để đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý, Công ty đã áp 
dụng mọi biện pháp để kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến đến quá trình 

xử lý nước thải. Việc kiểm soát này nhằm ngăn ngừa việc tạo ra chất lượng nước sau xử 

lý không đạt yêu cầu. Tóm lại, kiểm soát chất lượng đầu ra là kiểm tra các yếu tố sau: 

- Con người. 

- Phương pháp vận hành và quá trình phát hiện, khắc phục sự cố. 

- Bảo đảm hoạt động của các thiết bị. 

- Vệ sinh an toàn môi trường.  

 Người vận hành phải liên tục kiểm tra, ghi chép và theo dõi, khắc phục ngay 

các lỗi, sự cố trong quá trình vận hành. Quy trình ứng phó như sau: 

Bước 1: Phát hiện sự cố, nhanh chóng chặn cửa xả nước thải sau xử lý, bơm nước thải 

quay về bể điều hòa. 

Bước 2: Ngừng hoạt động của trạm xử lý, kiểm tra kịp thời phát hiện các công đoạn xử 

lý không được vận hành đúng quy trình. 

Bước 3: Sau khi phát hiện nguyên nhân cần nhanh chóng khắc phục sự cố để sớm nhất 

có thể đưa trạm xử lý đi vào hoạt động trở lại. 

Bước 4: Trạm xử lý nước thải chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu 

về kỹ thuật, đảm bảo có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

Bảng 30: Một số nguyên nhân nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn hiện hành 

Biểu hiện Nguyên nhân Giải pháp 
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Có mùi hôi thối 
quanh khu vực trạm 

Do hệ thống ngừng hoạt động 
lâu, bùn lưu trong các thiết bị 
yếm khí 

Nên duy trì máy thổi khí, bơm 
hồi lưu bùn để cấp DO, thức ăn 
cho vi sinh vật 

Bùn nổi trên bề mặt 
bể lắng. 

- Vi sinh vật dạng sợi chiếm số 
lượng lớn trong bùn. 

- Quá trình Denitrat hóa xảy ra 
trong bể lắng thứ cấp, các bóng 
khí Nitơ xâm nhập vào hạt bùn 
và kéo bùn nổi lên trên bề mặt 
nước 

- Tăng lượng khí thổi vào bể 
Aeroten để DO>2mg/l. 

- Giảm F/M đến 0,09. 

- Tăng thời gian hồi lưu bùn và 
giảm hoặc dừng thời gian thải 
bùn. 

- Tăng pH đến 7 

- Tăng tốc độ, thời gian bùn hồi 
lưu. 
- Giảm lưu lượng nước thải nếu 
sự tăng tốc độ và thời gian hồi 
lưu bùn không có hiệu quả.  

Có bùn nhỏ lơ lửng 
trong nước thải sau 
xử lý khiến dòng ra 
bị đục 

 - Giảm sự khuấy trộn trong bể 
Aeroten bằng cách điều chỉnh 
van. 

- Tăng lượng thải bùn, giảm hồi 
lưu để tăng F/M. 
- Mở thêm van cấp khí tới bể 
hiếu khí. 

Váng bọt màu nâu 
đen bền vững trong 
bể Aeroten 

 Tăng lượng bùn thải để tăng 
F/M. Tăng lên ở tốc độ vừa bể 
Aeroten  

Lớp sóng bọt trắng 
dày trong bể 

- MLSS quá thấp 

- Sự có mặt của những chất hoạt 
động bề mặt không phân hủy 
sinh học 

Giảm bùn để tăng MLSS, có 
nghĩa là sẽ giảm F/M. 

Giám sát những dòng thải mà có 
thể chứa các chất hoạt động bề 
mặt. 

Bùn trong bể 
Aeroten có xu 
hướng trở lên đen 

Sự thông khí không đủ tạo vùng 
chết và bùn nhiễm khuẩn thối 

Tăng sự thông khí bằng điều 
chỉnh van, áp suất máy thổi khí 

Đệm bùn nổi lên bề 
mặt bể lắng thứ cấp 
và trôi theo dòng ra 

Tốc độ bùn hồi lưu, xả bùn 
không đủ 

Tăng lưu lượng bơm bùn hồi 
lưu, xả bùn 

Có rất nhiều bọn 
hoặc 1 số vùng 
trong bể Aeroten 
bọt bị kết thành 
khối 

Một số đĩa (ống) phân phối khí 
bị tắc 

Điều chỉnh van tay mở to cho 
thông đĩa phân phối khí sau đó 
điều chỉnh lại 
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pH trong bể 
Aeroten <6,7 hoặc 
thấp hơn. Bùn trở 
lên loãng hơn 

- Sự Nitrat hóa xảy ra và tính 
kiềm trong nước thải thấp. 

- Nước đầu vào có tính acid cao 

Bổ sung kiềm vào nước thải đầu 
vào 

pH trong bể 
Aeroten luôn hiển 
thị trên màn hình 
quá cao hoặc quá 
thấp 

Nguyên nhân là do đặt điểm điều 
chỉnh pH quá cao hoặc quá thấp 

Đặt lại chế độ hợp lý 

pH hiển thị trên 
màn hình ở mức 
không đổi 

Do đầu đo pH Vệ sinh đầu đo pH và chuẩn lại 

Bơm nước thải 
chìm trong bể điều 
hòa hoặc bể trung 
gian chạy cả 2 bơm 
với lưu lượng lớn 
bất thường 

Do mức nước trong bể quá cao. 

Do bẩn lâu ngày dẫn tới ẩm đầu 
báo mức cao và báo sai 

Báo mức cao hoạt động, khi 
mức nước tụt xuống sẽ tự tắt. 

Tháo đầu báo mức cao lên lau 
chùi sạch bằng vải kho mềm. 

Bơm nước thải 
chìm vẫn chạy khi 
hết nước trong bể 
gây tiếng ồn lớn 

Báo mức thấp không hoạt động 

Dừng khẩn cấp hệ thống để 
tránh hỏng bơm. 
Kiểm tra vệ sinh đầu báo mức 

Đặc biệt sự cố xảy ra đối với trạm xử lý khi tỷ lệ BOD:N:P không đảm bảo cho 

quá trình xử lý, biện pháp khắc phục như sau: 

 Tỷ lệ BOD:N:P thích hợp cho quá trình xử lý là 100:5:1. Khi tỷ lệ này không 

đảm bảo cho quá trình xử lý, tức sẽ xảy ra các trường hợp: 

+ Thiếu hụt N, P: trường hợp này vi sinh vật dạng sợi sẽ phát triển tạo hiện tượng 

trương phòng bùn, không tạo được bông bùn sinh học. 

+ Giá trị BOD thấp so với N,P: hiện tượng thiếu hụt chất dinh dưỡng cho quá trình 

xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải. Trường hợp này thường gặp trong nước thải 

sinh hoạt. Khi đó, bùn khó lắng, nước đục có độ nhớt cao, đóng rêu xanh thành bể,… 
làm ảnh hưởng chất lượng nước đầu ra. 

+ Hệ thống cấp chất dinh dưỡng được sử dụng như là giải pháp để xử lý trong 

trường hợp mất cân bằng tỷ lệ BOD:N:P. Lượng chất dinh dưỡng cấp vào được tính 

toán và điều chỉnh theo điều kiện vận hành thực tế. 

3.6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó, sự cố hệ thống xử lý khí thải 
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Để phòng ngừa sự cố của các hệ thống xử lý khí thải, Nhà máy đã áp dụng các 

biện pháp như sau: 

- Xây dựng quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy 
trình kỹ thuật. Người vận hành hệ thống cần thiết phải: 

+ Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hằng ngày như: lượng hóa chất sử 

dụng, tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sữa chữa và 

thay thế kịp thời khi có sự cố. 

+ Phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hệ thống thiết bị và khu vực xung 

quanh, tránh để ẩm ướt hoặc các chất lạ trong khu vực thiết bị. 

+ Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách 
khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. 

- Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số 

kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ 1 tháng/lần, sửa chữa khi có hỏng hóc. 

- Dự trữ đủ lượng hóa chất cần thiết (than hoạt tính) để vận hành hệ thống. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống. 

- Định kỳ 3 tháng/lần, Công ty tiến hành quan trắc chất lượng khí thải đầu ra của 

các hệ thống xử lý tại ống thải để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh. 

 Phòng ngừa, ứng phó Sự cố nồi hơi 

 Để phòng ngừa sự cố nổ lò hơi, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

- Xử lý nước cấp lò hơi: bằng hệ thống làm mềm nước và hóa chất chống cáu cặn, 

nhằm loại bỏ các thành phần cứng gây kết tủa, tạo cáu cặn trong bao hơi, ống góp và 

các ống tao đổi nhiệt, … 

- Sử dụng lò hơi có vật liệu chế tạo chịu nhiệt cao, lựa chọn nồi hơi của nhà sản 

xuất uy tín, siêu âm mối hàn, thử áp lực và kiểm định trước khi sử dụng, 

- Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lò hơi định kì theo tháng, nhằm làm sạch lò, 

tránh cáu cặn, bụi bẩn bám vào làm tắc nghẽn các ống trao đổi nhiệt, 

- Có nhật kí vận hành lò hơi trong suốt thời gian hoạt động nhằm kiểm soát các 

thông số của lò, Theo dõi và phát hiện các sai sót khác để có hướng xử lý kịp thời, hạn 

chế rủi ro nổ lò hơi, 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị đo áp suất, nhiệt độ, mực nước, … nhằm đảm 

bảo hệ thống điều khiển lò hơi hoạt động bình thường, Lò hơi được trang bị các thiết bị 
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truyền tin có hiển thị thông số để công nhân vận hành có thể nhìn thấy bằng mắt thường 

như thủy kính sáng để kiểm tra mức nước trong lò hơi, áp kế áp suất, nhiệt kế, … 

- Sử dụng van an toàn được cấp chứng chỉ kiểm định an toàn, được kiểm định, cài 

đặt bởi các đơn vị độc lập được cấp phép, Van an toàn được sử dụng để tự động xả hơi 
khi lò hơi quá áp, để giảm áp lực trong lò, Không sử dụng lại van an toàn đã tự động xả 

hơi 1 lần mà phải thay van an toàn mới, 

- Sử dụng cảm biến đo mức nước lò hơi ở các cấp khác nhau nhằm cảnh báo cạn 

mức nước, 

- Công nhân vận hành lò hơi phải được đào tạo bài bản về xử lý các tình huống 

sự cố trong vận hành lờ hơi, được cấp chứng chỉ hoàn thành bởi các tổ chức, cơ quan 
đào tạo đúng chức năng cũng như chuyên môn về vận hành và an toàn lò hơi. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

3.7.1. Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

a, Hệ thống báo cháy tự động 

Hệ thống báo cháy đáp ứng đúng các yêu cầu sau:  

- Phát hiện cháy nhanh chóng theo các chức năng đã được đề ra;  

- Chuyền tín hiệu phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người 

xung quang có thể thực hiện ngay các biện pháp thích hợp. 

- Có khả năng chống nhiễu tốt;  

- Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thộng khác được lắp đặt chung hoặc riêng rẽ;  

Hệ thống báo cháy tự động bao gồm các bộ phận cơ bản sau: 

- Trung tâm báo cháy; 

- Đầu báo cháy tự động; 

- Hộp nút ấn báo cháy; 

- Các bộ phận liên kết (Dây,cáp tín hiệu…) 
- Nguồn điện. 

Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy tự động: 

- Chế độ làm việc: Khi có cháy xảy ra, đầu báo cháy sẽ cảm nhận được sự cháy 

nhờ nhiệt độ, khói sinh ra từ đám cháy và di chuyển tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm 

thông qua hệ thống dây và cáp tín hiệu, trung tâm tiếp nhận, xử lý tín hiệu trong thời 

gian trễ 0-60 giây (tránh hiện tượng báo giả) sau đó phát tín hiệu báo động bằng âm 

thanh và hiển thị khu vực có cháy trên tủ trung tâm. 
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- Chế độ bán tự động: Khi có cháy xảy ra ở ngoài khu vực lắp đặt đầu báo cháy 

hoặc khi đám cháy mới phát sinh, nhưng chưa đủ để đầu báo cảm nhận được sự cháy 

mà do con người phát hiện thì ấn nút báo cháy khẩn cấp để chuyền tín hiệu báo cháy về 

tủ trung tâm, trung tâm tiếp nhận và phát tín hiệu bằng âm thanh, ánh sáng và hiển thị 
khu vực có cháy ngay lập tức.  

b, Hệ thống chữa cháy bằng nước và phương tiện chữa cháy ban đầu 

Ngoài hệ thống chữa cháy chủ đạo bằng nước, Công ty còn trang bị phương tiện 

chữa cháy ban đầu cho công trình: 

- Bình bột hóa học tổng hợp dung chữa tất cả các đám cháy rắn, lỏng, khí hóa chất 

và chữa cháy các thiết bị điện có điện thế 50KV; 

- Các bình chữa cháy này được bố trí ở vị trí thích hợp, dễ nhìn thấy, dễ sử dụng 

tại tất các tầng giúp cho việc chữa cháy các đám cháy nhỏ, mới phát sinh mà chưa cần 

phải sử dụng đến hệ thống chữa cháy bằng họng nước vạch tường;  

-  Lắp đặt nội quy, tiêu lệnh PCCC ở trên tường nơi bố trí các họng nước chữa 

cháy vách tường và nơi đặt bình chữa cháy để mọi người biết và tuân thủ các yêu cầu 

an toàn PCCC.  

- Cấu trúc thiết bị chữa cháy ban đầu cụ thể như sau: 
+ Bình bột hóa học tổng hợp PAC dùng chữa cháy tất cả các đám cháy rắn, 

lỏng, khí hóa chất và chữa cháy các thiết bị điện có điện thế 50KV; 

+ Sử dụng bình bột ABC loại 4kg MFZ4 và bình CO2 MT3 – Trung Quốc sản 

xuất. Bình được đặt trong hộp đựng phương tiện chữa cháy, mỗi hộp đựng 

hai bình chữa cháy, hộp được đặt nơi dễ nhìn, dễ thao tác khi có cháy.  

Sau khi nghiên cứu đặc điểm kiến trúc, quy mô, tính chất sử dụng và mức độ 

nguy hiểm của công trình, giải pháp thiết kế hệ thống chữa cháy bao gồm: 

- Hệ thống chữa cháy bằng nước bao gồm: Hệ thống chữa cháy họng nước vách 

tường và trụ chữa cháy ngoài nhà.  

- Các phương tiện chữa cháy ban đầu: Sử dụng các bình chữa cháy xách tay MFZ 

24 và bính khí CO2 MT3.  

 Hệ thống chữa cháy bằng nước 

- Đường ống cấp nước chữa cháy:  

+ Đường ống cấp chữa cháy ngoài nhà sử dụng ống thép chịu lực Ф 150 dẫn 
đến đường ống cấp nước chữa cháy bên trong công trình.  

+ Đường ống cấp chữa cháy bên trong nhà bao gồm: Trục đường ống gồm có 
01 trục Ф 150 lắp đặt mạch vòng bao quanh nhà máy sử dụng ống thép chịu 
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lực để cung cấp nước cho hệ thống chữa cháy họng nước vách tường, đường 
ống nhánh sử dụng ống thép chịu lực Ф 50 đến các họng nước chữa cháy tại 
các khu vực trong nhà.  

- Họng nước chữa cháy trong nhà: 

Căn cứ vào quy mô, đặc điểm kiến trúc, thiết kế xây dựng của công trình và căn 
cứ theo TCVN 2622 – 1995, khi thiết kế hệ thống phòng cháy cho công trình thiết kế hệ 

thống cấp nước chữa cháy như sau: 

Họng nước chữa cháy được bố trí bên trong nhà cạnh lối ra, ở hành lang, nơi 
dễ nhìn thấy, dễ sử dụng. Tâm họng nước được bố trí ở cao độ 1,25m so với mặt sàn. 

Mỗi họng nước được trang bị 01 van chữa cháy Ф 50 có đầu nối ren trong, 01 cuộn 
vời Ф 50 dài 20m, 01 lăng phun Ф50 đường kính miệng phun Ф13, lưu lượng 2,5 l/s 
tất cả được đặt trong hộp đừng phương tiện chữa cháy có thể chôn chìm hoặc đặt nổi 
trên tường. Hộp được làm bằng tôn dày, kích thước 600x800x200 mm, sơn đỏ hoặc 
có chữ Hộp cứu hỏa.  

- Họng chữa cháy ngoài nhà:  

Trụ cháy ngoài nhà Ф 100 có 02 họng Ф65. Mỗi họng nước được trang bị van 
chữa cháy Ф65 dài 20m, 2 lăng phun Ф65 đường kính miệng phun Ф13 tất cả được đặt 
trong hộp đừng phương tiện chữa cháy có thể chôn chìm hoặc đặt nổi trên tường. 

 Cấu trúc hệ thống và nguyên lý hoạt động của hệ thống chữa cháy bằng nước  

- Hệ thống chữa cháy cho công trình gồm 1 tổ hợp máy bơm được đặt tại phòng 

bơm, việc cấp nước và tạo áp lực cho hệ thống chữa cháy bằng tổ hợp có cấu tạo 

như sau:  
+ 01 máy bơm chữa cháy động cơ thường trực.  

+ 01 bơm dầu chữa cháy dự phòng; 

+ 01 máy bơm bù áp nhằm duy trì áp lực cho mạng đường ống.  
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Hình 31. Hệ thống PCCC của Nhà máy sản xuất bao bì MYS Group (Việt Nam)  

3.7.2. Biện pháp chống sét 

 Biện pháp chống sét đánh thẳng dùng cột thu sét bằng kim loại (cột thu lôi) 

Lợi dụng tính chất dễ phóng điện của mũi nhọn ở vị trí cao hơn để dẫn dòng điện 
sét xuống đất, chủ dự án lắp  đặt các cột kim loại trên các vị trí cao và được nối đất cẩn 
thận Sét sẽ đánh vào các cột kim loại này, làm cho những đối tượng có chiều cao thấp 
hơn được bảo vệ khỏi sét đánh.  

Thiết bị chống sét đánh thẳng bao gồm bộ phận thu sét, bộ phận dẫn sét và bộ 
phận nối đất. 

+ Bộ phận thu sét kim thép mạ kẽm, được cố định chắc chắn trên cột hay trên công 
trình, đảm bảo chịu được tải trọng gió. Kích thước của kim thép φ12 - φ16. 

+ Bộ phận dẫn sét dùng thép φ10 - φ12,  nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất và 
đặt cách xa lối đi. Dây dẫn sét được cố định chắc chắn với công trình. 

+ Bộ phận nối đất được đặt cách móng công trình 5m, dùng phương thức nối đất 

tập trung và mỗi nhánh không dài quá 20m, độ dài khoảng 12m. 

 Biện pháp chống sét gián tiếp 

Do đặc điểm của Nhà máy có nhiều thiết bị điện, điện tử nên Công ty đã lắp đặt 
thiết bị cắt sét cho mạch điện thành nhiều tầng nấc:  

- Tầng 1 ngay tại cầu dao tổng của Nhà máy. 

- Tầng 2 tại các cầu dao của từng tòa nhà. 

- Tầng 3 là ngay tại phích cắm các thiết bị. 

Tất cả các thiết bị chống sét đều được nối đất để dẫn dòng sét xuống đất. 
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3.7.3. Biện pháp an toàn lao động và sức khỏe con người 

Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) cam kết chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cụ thể áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn quy định của 

Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm để cải thiện môi trường lao động. 

- Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường 

trong khuôn viên nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và công tác xử lý môi trường 

tại xưởng sản xuất. 

- Để kịp thời sơ cứu trong trường hợp cán bộ công nhân viên bị tai nạn hoặc bị 
bệnh, Chủ dự án sẽ bố trí 1 tủ y tế để đựng dụng cụ sơ cấp cứu. Trường hợp nặng hơn 
sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất. 

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng 
tay, giày ủng, bịt tai, kính mắt.... Có quy định riêng về quản lý, sử dụng đồ bảo hộ lao 

động cho từng công đoạn sản xuất.  

- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho người công nhân. Cụ thể như: Môi 
trường làm việc phải thông thoáng đảm bảo lượng không khí sạch tối thiểu cho công 

nhân; đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xưởng dưới mức tiêu chuẩn cho 

phép. Hệ chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt được các qui định về chiếu sáng cho công 

nhân lao động trong phân xưởng thuộc loại này. 

- Công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập quy trình xử lý theo đúng 
quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy 

ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng. 

- Tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn lao động, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức 

của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Khám chữa bệnh cho công nhân định kỳ để tránh các bệnh nghề nghiệp có thể 

xảy ra. 
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3.8. Công trình bảo vệ môi trường đã thay đổi so với báo cáo ĐTM được phê 
duyệt  

Công trình bảo vệ môi trường thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-BQLCKCN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam như bảng sau: 

Bảng 31.Các hạng mục công trình BVMT thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt  

STT 
Tên công 

trình BVMT 

Phương án đề 
xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều 
chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 
Đánh giá tác động 

1 
Hệ thống xử lý 
khí thải Lò hơi 

 

- Công suất hệ 
thống lò hơi: 
30.000 m3/h 

- Quạt hút: 
7,5kW/ 
2.000m3/h 

- Công suất hệ thống lò 
hơi: 33.000 m3/h 

- Quạt hút: 30kW/ 
33.000 m3/h 

Tăng lưu lượng quạt 
hút, làm tăng hiệu quả 
thu gom khí thải đưa về 
hệ thống xử lý. 

2 
Hệ thống lọc 

bụi túi vải 
- Không có  

- Nhà máy lắp đặt 01 hệ 
thống lọc bụi túi vải để 
xử lý bụi cho công đoạn 
cắt giấy tại nhà xưởng 
in 1 

- Công suất: 30.000 
m3/h 

Việc lắp đặt thêm Công 
trình BVMT để giảm 
thiểu tác động bụi phát 
sinh từ hoạt động khu 
vực cắt giấy tại nhà 
xưởng in 1 đối với môi 
trường và sức khỏe công 
nhan viên dự án 

3 Bể tự hoại 
5 bể tổng thể tích 
80 m3, mỗi bể thể 
tích 16m3. 

6 bể tổng thể tích 70 m3, 
ở các vị trí 
Nhà ăn: 1 bể 20 m3 

Xưởng 2: 2 bể 10 m3 

Xưởng 1: 2 bể 10 m3 

Nhà bảo vệ: 1 bể 10 m3 

Tăng số lượng bể, giảm 
thể tích mỗi bể nhằm 
tăng tính linh hoạt và 
đáp ứng nhu cầu sử 
dụng. 

4 Bể tách dầu 
mỡ 

Không có 1 bể 15 m3 
Xây dựng thêm, tăng 
hiệu suất xử lý sơ bộ 
nước thải từ nhà ăn. 

5 
Kho chứa chất 
thải rắn sinh 
hoạt  

Diện tích 10 m2 Diện tích 8,4 m2 
Điều chỉnh giảm diện 
tích các kho chứa chất 
thải. 
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5 

Kho chứa chất 
thải công 
nghiệp thông 
thường    

Diện tích 20 m2 Diện tích 15 m2 

Tuy nhiên chủ dự án sẽ 
tăng tần suất chuyển 
giao chất thải cho nhà 
thầu xử lý, đảm bảo toàn 
bộ chất thải phát sinh 
đều được thu gom, vận 
chuyển xử lý đúng quy 
định. 6 

Kho chứa chất 
thải nguy hại  

Diện tích 47,5 m2 Diện tích 15 m2 

 Ghi chú: Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê 
duyệt chỉ mang tính chất thay đổi nội bộ đối với các công trình BVMT của dự án, phù 
hợp với thực tế và chủ yếu theo hướng tốt hơn cho môi trường, không thay đổi về quy 
mô của dự án.  
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

Nước thải của Nhà máy giai đoạn vận hành ổn định phát sinh từ nước thải sản 

xuất và nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải của nhà máy được xử lý trước tại 02 hệ 

thống xử lý nước thải của Nhà máy trước rồi mới xả vào hệ thống nước thải KCN Đông 
Văn IV. Vì vậy, Nhà máy đề nghị cấp phép đối với nước thải như sau: 

 Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng thải tối đa  

Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng xả tối đa của nguồn nước thải được trình 

bày trong bảng sau:  

Bảng 32. Nguồn phát sinh nước thải và Lưu lượng xả thải tối đa của các nguồn thải  

STT Nguồn thải Công đoạn 
Lượng nước 
thải (m3/ngđ)  

1 
Nước thải sinh 

hoạt 
190 công nhân viên 15,2 

2 
Nước thải sản 

xuất 
 8,7 

2.1 
Nước thải từ hoạt 

động sản xuất 

Xử lý chế bản 1,6  

Rửa bản in, rửa khuôn 
in vệ sinh thiết bị in 

6 

2.2  
Nước thải từ 

HTXL khí thải 

Nồi hơi 1 

Xử lý bụi lò hơi 0,1 

 Tổng  23,9 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn 01: Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt  

+ Nguồn 02: Nguồn phát sinh nước thải sản xuất  

 Dòng nước thải:  

Chủ dự án đề nghị cấp phép đối với 01 dòng nước thải sau xử lý từ 02 hệ thống 

xử lý đối với nguồn nước thải đã được xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 

trước khi xả ra KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

Việc tiếp tục xử lý nước thải của Dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và xả thải 

ra thủy vực tiếp nhận do Ban quản lý KCN Đồng Văn IV quản lý và tiếp nhận. 

- Lưu lượng thải tối đa: 120 m3/ngđ, bao gồm  

+ Nguồn thải 01: Lượng thải tối đa của nước thải sinh hoạt là 80 m3/ngđ. 
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+ Nguồn thải 02: Lượng thải tối đa của nước thải sản xuất là 40 m3/ngđ. 
 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Nước thải của Nhà máy được xử lý đảm bảo cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 

trước khi xả ra KCN Đồng Văn IV. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm 

theo dòng nước thải được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 33. Bảng giá trị đối đa cho phép (giái trị C) của các chất ô nhiễm 

STT Thông số Đơn vị tính Tiêu chuẩn nước thải của 
KCN Đồng  Văn IV  

1 pH - 5,5 - 9 

2 BOD5 mg/l  50 

3 COD mg/l 150 

4 TSS mg/l  100 

5 Tổng Nitơ (T-N) mg/l  40 

6 Amonia (NH4-N)  mg/l  10 

7 Tổng Photpho (T-P) mg/l  6 

8 Dầu mỡ khoáng mg/l  10 

9 Màu  Pt/Co 150 

10 Sắt mg/l 5 

11 Mangan mg/l 1 

12 Sunfua mg/l 0,5 

13 Clorua mg/l 1.000 

14 Coliform MNP/100ml  5.000 

Ghi chú: 

- Tiêu chuẩn nước thải của KCN Đồng Văn IV: áp theo cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT. 

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

Nước thải Nhà máy Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam) 

xả vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Đồng Văn 
IV tại, đấu nối vào hố ga của hệ thống thoát nước thải KCN. 

- Vị trí xả thải: Hố ga đấu nối với KCN – 01 điểm đấu nối – cách mốc B (X: 

2282130.743; Y: 590868.755)  9m  
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- Phương thức xả thải: Tự chảy liên tục 24/24 giờ; 
Quy trình xả thải của Nhà máy được thể hiện như sau: 

   

Hình 32. Sơ đồ xả thải của Nhà máy  

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

của KCN Đồng Văn IV để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn xả ra thủy vực tiếp nhận. 

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

 Nguồn phát sinh khí thải và lưu lượng thải tối đa 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án: “Sản xuất bao bì MYS Group (Việt 

Nam)” của Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) sẽ làm phát sinh 

khí thải tại một số các hoạt động: 

-  Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn thải số 1: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải lò hơi; 

+ Nguồn thải số 2: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải xưởng in 1; 

+ Nguồn thải số 3: Khí thải phát sinh từ HTXL Lọc bụi túi vải xưởng in 1; 

+ Nguồn thải số 4: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải phòng mực và máy in 

xưởng in màu; 

+ Nguồn thải số 5: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải máy in thủ công và máy 

ghép màng xưởng in màu.  

Nguồn thải phát sinh và lưu lượng xả tối đa được trình bày ở bảng sau : 

Bảng 34. Nguồn khí thải và lưu lượng xả khí thải tối đa của Nhà máy 

STT Nguồn thải Công đoạn 
Lượng lượng 

thải  tối đa 
(m3/h)  

01 HTXL khí thải Lò hơi  33.000  

02 HTXL khí thải xưởng in 1  20.000  

Nguồn nước thải 01 

Nguồn nước thải 02 

Nguồn tiếp nhận 
xả thải: Khu CN 

Đồng Văn IV  

Hố ga 
đấu nối  
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03 
HTXL Lọc bụi túi vải 
xưởng in 1  

Khu vực cắt giấy, bìa 
carton 30.000 

04  
2 HTXL khí thải xưởng in 
màu  

01 HTXL khí thải phòng 
mực và máy in  

10.000 

01 HTXL khí thải máy in 
thủ công và máy ghép 

màng 
13.020 

 Dòng khí thải 

 Chủ dự án đề nghị cấp phép 05 dòng khí thải bao gồm: 

+ Dòng thải số 1: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải lò hơi; 

+ Dòng thải số 2: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải xưởng in 1; 

+ Dòng thải số 3: Khí thải phát sinh từ HTXL Lọc bụi túi vải xưởng in 1; 

+ Dòng thải số 4: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải phòng mực và máy in 

xưởng in màu; 

+ Dòng thải số 5: Khí thải phát sinh từ HTXL khí thải máy in thủ công và máy 

ghép màng xưởng in màu.  

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

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

các chất hữu cơ. 

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

Bụi, khí thải phát sinh được thu gom và xử lý đạt giá trị giới hạn các chất ô nhiễm: 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, rồi thải trực tiếp ra môi trường không khí. Giới hạn 

giá trị các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng dưới đây:  
Bảng 35. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

đề nghị cấp phép  

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

19:2009/BTNMT, 
Cột B 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

I Dòng khí thải số 1:sau HTXLKT lò hơi 

1 Lưu lượng m3/h -  

2 Bụi tổng mg/Nm3 200  

3 CO mg/Nm3 1.000  
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4 SO2 mg/Nm3 500  

5 
NOx (tính theo 

NO2) mg/Nm3 850  

II Dòng khí thải số 2: sau HTXLKT bụi từ công đoạn cắt giấy 

1 Lưu lượng m3/h -  

2 Bụi tổng mg/Nm3 200  

III Dòng khí thải số 3-4-5: sau HTXLKT tại xưởng in 1 và xưởng in màu 

1 Lưu lượng m3/h -  

2 Bụi tổng mg/Nm3 200  

3 CO mg/Nm3 1.000  

4 SO2 mg/Nm3 500  

5 NOx (tính theo 
NO2) 

mg/Nm3 850  

6 Xylen   870 

7 Benzen mg/Nm3  5 

8 Toluen mg/Nm3  750 

Ghi chú:  

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

- QCVN 20:2009/BVMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải đối với một số 
chất hữu cơ. 

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

- Vị trí xả thải:  
+ 01 vị trí sau HTXL khí thải Lò hơi  
+ 01 vị trí sau HTXL Khí thải xưởng in 1 

+ 01 vị trí sau HTXL Lọc bụi túi vải; 

+ 01 vị trí sau HTXL khí thải phòng mực và máy in xưởng in màu; 

+ 01 vị trí sau từ HTXL khí thải máy in thủ công và máy ghép màng xưởng in 

màu.  

- Phương thức xả thải: Gián đoạn, theo chu kỳ 8h.  
- Nguồn tiếp nhận : Môi trường. 
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4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án, Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì 

MYS Group (Việt Nam) sẽ làm phát sinh tiếng ồn và độ rung tại các công đoạn như: 

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

trong xưởng sản xuất; 

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

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

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

đi làm và tan ca. 

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

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

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

sàn và lan truyền trong kết cấu nền đất. 

 Mức ồn tối đa 

- Nguồn số 1: Tối đa: 70dB; 
-  Nguồn số 2: Tối đa: 70dB; 
- Nguồn số 3: Tối đa: 70dB; 
-  Nguồn số 4: Tối đa: 70dB; 
- Nguồn số 5: Tối đa: 70dB; 
 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án. Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS 
Group (Việt Nam) sẽ làm phát sinh tiếng ồn và độ rung tại một số các công đoạn. 

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

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

các Quy chuẩn hiện hành khác có liên quan. 

Bảng giá trị giới hạn được thể hiện như sau: 

Bảng 36. Giá trị giới hạn của tiếng ồn và độ rung 

STT Thông số QCVN 26:2010/BTNMT 
QCVN 

27:2009/BTNMT 
1 Tiếng ồn 70 - 
2 Độ rung - 70 
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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 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Sản xuất bao bì MYS Group (Việt 
Nam)” đã được ban quản lý các khu CN tỉnh Hà Nam phê duyệt theo quyết định Quyết 
định số 48/QĐ-BQLCKCN ngày 31 tháng 3 năm 2020. 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan 
trắc môi trường như sau:  

5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 
như sau: 

Bảng 37. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải  

STT Công trình 
Thời điểm 

bắt đầu 
Thời điểm 
kết thúc 

Công suất dự kiến 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 80 m3/ngđ 
03/10/2022 30/12/2022 50% 

2 
Hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất 40 m3/ngđ 
03/10/2022 30/12/2022 50% 

3 

2 Hệ 
thống 
xử lý 
khí 
thải 

xưởng 
in màu 

01 HTXL  khí thải 
phòng mực và máy in 
xưởng in màu 

03/10/2022 30/12/2022 

50% 

01 HTXL khí thải máy 
in thủ công và máy 
ghép màng xưởng in 
màu 

50% 

4 
Hệ thống xử lý khí thải xưởng 

in 1 
03/10/2022 30/12/2022 50% 

5 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi  03/10/2022 30/12/2022 50% 

6 Hệ thống xư lý Lọc bụi túi vải  03/10/2022 30/12/2022 50% 
 

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

5.2.1. Kế hoạch chi tiết về thơi gian dự kiến lấy mẫu chất thải  

Lấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng công đoạn xử lý, tần suất lấy mẫu 

như sau: 

+ Lần 1: Ngày 18/10/2022 

+ Lần 2: Ngày 19/10/2022 

+ Lần 3: Ngày 20/10/2022 
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5.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy  và phân tích mẫu chất thải  

Bảng 38. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải 

STT Hạng mục 
Vị trí lấy 

mẫu 
Số lượng 

mẫu 
Thông số  
phân tích 

Quy 
chuẩn 

so sánh 

1 

Hệ thống xử 
lý nước thải 
sản xuất 40 

m3/ngđ 

Bể điều 
hòa 

2 mẫu/lần x 
3 lần = 6 

mẫu 

Lưu lượng, pH, 
BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Tổng N, 
Tổng P, Dầu mỡ 

khoáng, Màu, Cd, 
Mn, Cr, Fe, As, 

Coliform. 

QCVN 
40:2011/B
TNMT, cột 

B 

Bể khử 
trùng 

2 

Hệ thống xử 
lý nước thải 
sinh hoạt 80 

m3/ngđ 

Bể điều 
hòa 2 mẫu/lần x 

3 lần = 6 
mẫu 

Lưu lượng, pH, 
BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Sunfua, Tổng 
N, Tổng P, Dầu mỡ 

khoáng, Clorua, 
Coliform. 

Bể khử 
trùng 

3 
Hệ thống xử 
lý khí thải 
xưởng in 1 

1 hệ thống 
1 mẫu/lần x 

3 lần = 3 
mẫu 

Lưu lượng, bụi tổng, 
CO, SO2, NOx, 
Benzen, Toluen, 

Xylen QCVN 
19:2009/B
TNMT, cột 

B và 
QCVN 

20:2009/B
TNMT 

4 

Hệ thống xử 
lý khí thải 
xưởng in 

màu 

2 hệ thống 
2 mẫu/lần x 

3 lần = 6 
mẫu 

Lưu lượng, bụi tổng, 
CO, SO2, NOx, 
Benzen, Toluen, 

Xylen 

5 
Hệ thống xử 
lý khí thải lò 

hơi  
1 hệ thống 

1 mẫu/lần x 
3 lần = 3 

mẫu 

Lưu lượng, bụi tổng, 
CO, SO2, NOx. 

6 
Hệ thống xử 
lý lọc bụi túi 

vải 
1 hệ thống 

1 mẫu/lần x 
3 lần = 3 

mẫu 
Lưu lượng, bụi tổng 

Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS Group (Việt Nam). 

- Nước thải sau xử lý: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nước thải sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B được phép xả ra hệ thống thoát nước chung của 

KCN Đồng Văn IV. 

- Khí thải sau xử lý: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, khí thải sau xử lý đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT được phép xả ngoài môi trường. 

5.2.3. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường 

 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Địa chỉ : Thôn Thượng Khê, Xã Cấn hữu, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 

(VIMCERTS 253) 
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VPGD : Căn J03-17 Khu An Phú Shop Villa - KĐT Dương Nội, Phường Dương 
Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

Mã số thuế: 0108012829 

Điện thoại : 0246.683.2969    

Đại diện : Ông ĐỖ VĂN QUỲNH       Chức vụ: Giám đốc 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải định kì 

5.2.1. Giám sát nước thải  

- Số lượng: 01 mẫu 

- Vị trí: 01 mẫu nước thải tại hố ga trước khi đấu nối với KCN Đồng Văn IV. 

- Thông số: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Sunfua, Clorua, Tổng N, 

Tổng P, Dầu mỡ khoáng, Màu, Cd, Mn, Cr, Fe, As, Coliform. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải KCN Đồng Văn IV.  

5.2.2. Giám sát khí thải 

- Số lượng: 05 mẫu 

- Vị trí: Ống thoát khí của các hệ thống xử lý bụi, khí thải 
- Thông số:  

+ Đối với hệ thống lọc bụi túi: Lưu lượng, bụi tổng. 
+ Đối với hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx. 

+ Đối với hệ thống hấp phụ than hoạt tính: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx, 

Benzen, Toluen, Xylen. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.  

5.2.3. Giám sát chất thải rắn 

- Vị trí: kho CTTT và kho CTNH 

- Thông số: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, khối lượng chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và khối lượng chất thải nguy hại.  

- Tần suất: Hàng ngày. (Đơn vị tính kg/ngày) 

5.3. Dự toán kinh phí giám sát môi trường 
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Kinh phí đơn giá giám sát môi trường được thực hiện theo đơn giá quy định 

tại Quyết định 2075/2014/QĐ-BTC về mức tối đa đơn giá sản phẩm quan trắc và 

phân tích môi trường; Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự 

nghiệp môi trường. 

- Kinh phí lấy mẫu, phân tích chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự 

án khoảng 250 triệu đồng.  

- Kinh phí giám sát môi trường định kì giai đoạn vận hành của Nhà máy dự kiến 

khoảng 80 triệu đồng/năm.  
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Công ty hiểu rõ phát triển bền vững chính là tăng năng lực cạnh tranh của các 

sản phẩm của dự án thông qua việc tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng tài nguyên và giảm 

ô nhiễm để bảo vệ cán bộ công nhân viên nhà máy và cộng đồng xung quanh. Chủ đầu 

tư dự án xin cam kết bảo vệ môi trường như sau: 

1. Cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu đưa ra trong báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án. 

2. Cam kết thực hiện các nội dung đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường của dự án. 

3. Cam kết thực hiện quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

- Đảm bảo khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT trước 

khi xả ra ngoài môi trường. 

- Đảm bảo nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi xả ra KCN 

Đồng Văn IV. 

- Định kỳ thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, báo cáo kết quả 

quan trắc định kỳ sau mỗi đợt quan trắc theo quy định. 

- Cam kết bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong quá trình làm việc tại nhà máy. 

4. Tạm dừng hoạt động sản xuất khi xảy ra sự cố về môi trường; 

5. Quản lý nghiêm ngặt việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng các quy 

định tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

6. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, duy trì áp dụng các biện pháp an 

toàn lao động, an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ứng phó rửi ro, sự cố. 

7. Khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, 

sản phẩm và xây dựng những hạng mục công trình khác…không nằm trong nội 

dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được thẩm định thì Chủ 

dự án sẽ lập lại hồ sơ xin cấp phép trình Ban quản lý các Khu công nghiệp Hà 
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Nam thẩm định trước khi triển khai thực hiện. 

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy 

chuẩn Việt Nam. 

9. Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường khi có sự cố, rủi ro môi trường 

xảy ra trong quá suốt trình hoạt động của dự án. 

10.  Xây dựng, lắp đặt đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án trước khi đi vào hoạt 

động chính thức theo đúng quy định. 
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PHỤ LỤC I 

1. Các văn bản pháp lý 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ dự án. 

- Quyết định phê duyệt ĐTM của dự án. 

- Hợp đồng thuê đất. 

- Hợp đồng dịch vụ thoát nước với KCN Đồng Văn IV. 

- Giấy thẩm duyệt PCCC của dự án. 

- Biên bản đấu nối hạ tầng kỹ thuật với KCN Đồng Văn IV. 

- Giấy thẩm duyệt PCCC của dự án. 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, CTNH. 

- Biên biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình xử lý chất thải của dự án. 

2. Các bản vẽ của dự án 

- Bản vẽ tổng mặt bằng. 

- Mặt bằng thoát nước mưa, nước thải. 

- Sơ đồ giám sát môi trường giai đoạn vận hành dự án. 
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PHỤ LỤC II 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 80 m3/ngđ. 
- Bản vẽ hoàn công hệ thống XLNT sản xuất công suất 40 m3/ngđ. 
- Bản vẽ hoàn công hệ thống lọc bụi túi vải. 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 
- Bản vẽ hoàn công các hệ thống hấp phụ xử lý khí thải xưởng in1 và xưởng in 

màu. 

- Bản vẽ hoàn công các kho chứa CTR và CTNH. 

 









































































































































SƠ ĐỒ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN 
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