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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư  

-  Chủ dự án: Công ty TNHH ZDLViệt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. 

- Đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông IWASAKI KIYOTAKA  

+ Chức vụ: Tổng giám đốc; 

+ Quốc tịch: Nhật Bản;           Sinh ngày: 26/01/1954; 

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

+ Số chứng thực cá nhân: TZ1143939; 

+ Ngày cấp: 12/10/2016           Nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng 

Châu; 

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thưởng trú: Phòng 14-17, tầng 18/F, Nan Fung Comm. 

Center, số 19 đường Lam Lok, Kowloon Bay, Hồng Kông, Trung Quốc. 

+ Địa chỉ liên lạc: CN 03 Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam             

- Phương tiện liên hệ với chủ dự án: 

+ Ông Nguyễn Công Hoàng; 

+ Chức vụ:  Trưởng phòng hành chính;       

+ Điện thoại: 0976.067.223 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5433214328 chứng nhận lần đầu 

ngày ngày 03 tháng 12 năm 2019, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 07 tháng 10 

năm 2020. 

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên có mã số doanh nghiệp 0700833776 đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2019, 

đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 19 tháng 03 năm 2021. 

1.2. Tên dự án đầu tư   

 - Tên dự án: ZDL Việt Nam 

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

Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

- Quyết định số 107/QĐ-BQLKCN ngày 19 tháng 08 năm 2021 của Ban quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án “ZDL Việt Nam” của Công ty TNHH ZDL Việt Nam 

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

tư công): Dự án nhóm B (Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị thông tin, điện tử có 

tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng) – theo luật đầu tư công. 
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- Dự án thuộc điểm 1 (dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình quy định tại Cột 4 Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định này), mục I (dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường), Phụ lục IV (danh mục các dự án đầu tư 

nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 điều 28 Luật 

Bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo nghị định 

này) ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

 Sau khi được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án tiến 

hành xây dựng các hạng mục công trình theo đúng quy mô của dự án và đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường, VHTN các công trình xử lý chất thải theo đúng quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 

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

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư  

Quy mô của dự án: Sản xuất Tai nghe với công suất 560.000 sản phẩm/năm 

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

xuất của dự án đầu tư  

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 
a. Quy trình sản xuất kèm dòng thải 
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CTR: Sản phẩm lỗi 

 

Kiểm tra ngoại quan 

 

Hơi keo, hộp đựng 

keo thải  

 

In quét kem hàn bản 

M(A) 

Kiểm tra ngoại quan 

 

Gắn chíp 

 

Kiểm tra ngoại quan 

 

Sấy 

 

Kiểm tra ngoại quan 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Nhiệt 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Kem hàn 

Keo nhựa, chíp 

Hơi hàn, hộp đựng 

kem thải hàn 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Hơi hàn, hộp đựng 

kem hàn thải 

 

Kem hàn 

Nhiệt dư 

 

Kiểm tra nguyên liệu 

đầu vào 

 

Nguyên liệu đầu vào 

 

Nguyên liệu chưa 

đạt yêu cầu 

 

In quét kem hàn bản 

M(B) 

 

Kiểm tra ngoại quan 

 

CTR: sản phẩm lỗi 

 

Gắn chíp 

 

Chip, keo nhựa Hơi keo, hộp đựng 

keo thải 

 

Sấy 

 

Kiểm tra ngoại quan 

 
CTR: sản phẩm lỗi 
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Quy 

trình 

MT 

Hơi hàn, hộp đựng 

kem hàn thải 

 

Hàn bo mạch 

 

Kiểm tra chất lượng 

hàn 

 

Cưa tách bo mạch 

 

Kiểm tra cưa tách 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Kiểm tra tự động 

 

Hàn giắc tai nghe, lắp 

hộp bo mạch 

 

Kiểm tra chất lượng 

hàn 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Hơi hàn, hôp đựng 

kem hàn thải 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Bụi, tiếng ồn 

 

Hơi keo 

 

Lắp ráp DD bên tai nghe 

phải 

 

Dán vải mềm DD bên tai 

nghe phải 

 

  Hơi keo, vải thừa 

 

Lắp ráp DD bên tai nghe 

trái 

 

Kiểm tra MDD 

 

Gia công 

 

Line sản xuất chính 

 

Hơi keo 

 

CTR: Sản phẩm lỗi 

 

Bụi, hơi hàn, hộp 

đựng kem hàn thải 

 

Quy trình sản xuất 

ASYY 

Hàn MDD, Hàn dây NFC 

 

Dán vải mềm DD bên tai 

nghe trái 

 

hơi hàn, hộp đựng 

kem hàn thải 

 

  Hơi keo, vải thừa 
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Hình 1. 1. Quy trình công nghệ sản xuất tai nghe của dự án 

b. Thuyết minh quy trình công nghệ 

Bước Thuyết minh quy trình Chất thải phát sinh 

 Nguyên liệu đầu vào: 

Nguyên liệu đầu vào của Quy trình sản xuất tai nghe là 

nguyên liệu thô chưa gắn thiết bị, linh kiện điện tử chip, 

linh kiện bán dẫn,… Nguyên liệu được kiểm tra cẩn thận, 

loại bỏ nhưng nguyên liệu chưa đạt yêu cầu. 

Nguyên liệu chưa 

đạt yêu cầu 

A QUY TRÌNH HÀN SMT  

Bước 1 In quét kem hàn bản M (B) 

PCB được nhập vào băng chuyền sản xuất, kem 

hàn được  lấy từ tủ bảo quản, sau đó cho vào tủ xả lạnh 

ở nhiệt độ 450C trong 2 tiếng đồng hồ. Sau khi xả lạnh 

xong cho sang máy khuấy làm nhuyễn kem hàn trong 

khoảng một phút. Người thao tác cho kem hàn vào 

khuôn trên máy in kem hàn tự động. Kem hàn được in 

tự động trên bề mặt PCB. 

Sau khi PCB đã quét kem hàn sẽ được băng 

chuyền đưa vào máy kiểm tra kem hàn trên bề mặt PCB 

tự động. Nếu máy kiểm tra báo tín hiệu lỗi trên màn 

hình, chuyền dừng, PCB được chuyển về vị trí máy quét 

kem chạy lại. Nếu máy kiểm tra báo tín hiệu đạt trên 

màn hình, PCB được chuyển tiếp sang công đoạn tiếp 

theo. 

Hơi hàn, kem hàn 

thải, hộp đựng kem 

hàn thải. 

Bước 2 Kiểm tra ngoại quan 

Kiểm tra trạng thái in, độ dày in xem đã đạt yêu cầu 

chưa. Nếu chưa đạt yêu cầu tiến hành in lại. 

Sản phẩm lỗi 

Bước 3 Gắn chíp 

Sử dụng máy đặt chíp, keo nhựa tiến hành gắp chip vào 

bảng mạch PCB sao cho đúng vị trí đã được cài đặt sẵn 

Hơi keo, keo thải, 

hộp đựng keo thải. 

Quy trình OQC 

Sản phẩm lỗi 

 

Sản phẩm lỗi 

 

Kiểm tra, xác nhận 

đóng gói 

 

Kiểm tra tính năng 

 

Cân trọng lượng, quét 

mã vạch 

 

Xuất hàng 

 

Nhập kho 

 

Vệ sinh sản phẩm 

 
Cồn 

 
Giẻ lau dính cồn 
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Bước Thuyết minh quy trình Chất thải phát sinh 

thông số trong máy  

Bước 4 Kiểm tra ngoại quan 

Sau khi gắn chíp lên bản M(B) tiến hành bước kiểm tra 

trực quan. Những Chíp gắn lệch, gắn sai, ngược vị trí, 

không chắc sẽ được gia công lại. 

Sản phẩm lỗi 

Bước 5 Sấy 

Sau khi PCB đã được gắn linh kiện băng chuyền tự 

động đưa PCB đến công đoạn tiếp theo đi qua máy sấy 

cài đặt ở nhiệt độ theo tiêu chuẩn từng mã hàng 1000C – 

3000C, mục đích để làm tan chảy kem hàn trên bề mặt 

PCB và gắn các linh kiện kết nối với mạch điện trên 

PCB.  

Nhiệt dư 

Bước 6 Kiểm tra ngoại quan 

Sau khi sấy sẽ tiến hành bước kiểm tra trực quan. 

Những Chíp và linh kiện gắn lệch, gắn sai, ngược vị trí, 

không chắc sẽ được gia công lại. 

Sản phẩm lỗi 

Bước 7 In quét kem hàn bản M (A) 

PCB được nhập vào băng chuyền sản xuất, kem hàn 

được  lấy từ tủ bảo quản, sau đó cho vào tủ xả lạnh ở 

nhiệt độ 450C trong 2 tiếng đồng hồ. Sau khi xả lạnh 

xong cho sang máy khuấy làm nhuyễn kem hàn trong 

khoảng một phút. Người thao tác cho kem hàn vào 

khuôn trên máy in kem hàn tự động. Kem hàn được in 

tự động trên bề mặt PCB. 

Sau khi PCB đã quét kem hàn sẽ được băng chuyền đưa 

vào máy kiểm tra kem hàn trên bề mặt PCB tự động. 

Nếu máy kiểm tra báo tín hiệu lỗi trên màn hình, chuyền 

dừng, PCB được chuyển về vị trí máy quét kem chạy 

lại. Nếu máy kiểm tra báo tín hiệu đạt trên màn hình, 

PCB được chuyển tiếp sang công đoạn tiếp theo. 

Hơi hàn, kem hàn 

thải, hộp đựng kem 

hàn thải. 

Bước 8 Gắn chíp 

Sử dụng máy đặt chíp, keo nhựa tiến hành gắp chip vào 

bảng mạch PCB sao cho đúng vị trí đã được cài đặt sẵn 

thông số trong máy  

Hơi keo, keo thải, 

hộp đựng keo thải. 

Bước 9 Kiểm tra ngoại quan 

Sau khi gắn chíp lên bản M(A) tiến hành bước kiểm tra 

trực quan. Những Chíp gắn lệch, gắn sai, ngược vị trí, 

không chắc sẽ được gia công lại. 

Sản phẩm lỗi 

Bước 10 Sấy 

Sau khi PCB đã được gắn linh kiện băng chuyền tự 

động đưa PCB đến công đoạn tiếp theo đi qua máy sấy 

cài đặt ở nhiệt độ theo tiêu chuẩn từng mã hàng 1000C – 

3000C, mục đích để làm tan chảy kem hàn trên bề mặt 

PCB và gắn các linh kiện kết nối với mạch điện trên 

PCB.  

Nhiệt dư 

Bước 11 Kiểm tra ngoại quan 

Sau khi sấy sẽ tiến hành bước kiểm tra trực quan. 

Những Chíp và linh kiện gắn lệch, gắn sai, ngược vị trí, 

không chắc sẽ được gia công lại. 

Sản phẩm lỗi 

B QUY TRÌNH HÀN MT  

Bước 12 Hàn bo mạch Hơi thiếc 
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Bước Thuyết minh quy trình Chất thải phát sinh 

Sau khi gắn chíp và các linh kiện bản M sẽ được băng 

tải đưa xuyên qua các máy hàn, để tiếp cận lần lượt các 

vùng nhiệt khác nhau để hàn thiếc bo mạch chủ và bo 

mạch phụ.  

Bước  Kiểm tra chất lượng 

Các bản M sẽ kiểm tra 1 lần nữa các mối hàn lỏi, hàn rỗ, 

hàn xót mối sẽ được sửa lại bằng hàn tay. 

Hơi thiếc, sản phẩm 

lỗi 

Bước 6 Cưa tách bo mạch 

Đưa bảng mạch M qua vị trí đặt máy tách mạch, tách 

mạch từ bảng mạch bằng lưỡi quay tốc độ cao 

Bụi, tiếng ồn 

Bước 7 Kiểm tra cưa tách 

Sau khi cưa tách, tiến hành kiểm tra chất lượng từng 

bảng xem cưa tách có bị nứt gãy không. 

Sản phẩm lỗi 

Bước 8 Kiểm tra tự động 

Đưa bản mạch sau khi đã được kiểm tra đưa vào máy 

làm kiểm tra một lần nữa. 

Sản phẩm lỗi 

Bước 9 Hàn giắc tai nghe, lắp hộp bo mạch 

Cắm đầu giắc vào thanh hàn. Mối hàn, góc hàn ≤45°, 

tiến hành hàn đảm bảo cho mối hàn tròn, đều. 

Hơi thiếc 

Bước 10 Kiểm tra chất lượng 

Kiểm tra tình trạng hàn, các mối hàn lỏi, hàn rỗ, hàn xót 

mối sẽ được sửa lại bằng hàn tay 

Hơi thiếc, sản phẩm 

lỗi 

C QUY TRÌNH HÀN ASSY  

Bước 11 Hàn MDD, hàn dây NFC 

Sử dụng thiết bị lade, đưa bản mạch PCB vào thiết bị và 

gắn mã vạch 2D bằng lade để truy xuất. 

Hơi hàn, vỏ đựng 

kem hàn thải 

Bước 12 Dán vải mềm DD bên tai trái 

Được thực hiện bằng các bước sau: 

+ Dán keo hai mặt bo NFC 

+ Dán vải  mềm giá đỡ DD 

+ DD lắp ráp điểm keo vàng 

+ Gia công vỏ da MIC 

Hơi keo, vải thừa 

Bước 13 Lắp ráp DD bên tai nghe trái 

Lắp ráp vỏ DD đầu trái, bắt vít, điểm keo trắng 
Hơi keo 

Bước 14 Dán vải mềm DD bên tai phải 

Các bước được thực hiện như đối với tai nghe trái 
Hơi keo, vải thừa 

Bước 15 Lắp ráp DD bên tai nghe phải 

Lắp ráp vỏ DD đầu phải, bắt vít, điểm keo trắng 
- 

Bước 16 Kiểm tra MDD 

Sau khi lắp ráp xong hai bên tai nghe, tiến hành kiểm tra 

ngoại quan xem có lỗi gì không: vị trí bắt vít có đúng vị 

trí hay không, có bị thừa thiếu keo,.. 

- 

Bước 17 Gia công 

+ Gia công miếng dán bóng bề mặt đầu phải và đầu trái 

+ Gia công bo mạch 

+ Gia công hộp màu 

+ Gia công mặt nắp và nút ấn tai nghe bên phải và bên 

trái 

- 

Bước 18 Sản xuất chính 

+ Lắp ráp vỏ bên trái và bên phải 

+ Lắp ráp và cố định Pin 

Hơi hàn, CTR 
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Bước Thuyết minh quy trình Chất thải phát sinh 

+ Gắn bo chính  và bắt vít 

+ Hàn nối dây bên phải và bên trái 

+ Lắp ráp dây nguồn 

+ Kiểm tra bên trong hộp 

+ Lắp ráp vỏ tai nghe, nút bấm 

+ Kiểm tra đặc tính 

+ Kiểm tra Bluetooth 

+ Kiểm tra ngoại quan 

+ Kiểm tra tính năng: âm thanh, tạp âm, nút ấn 

+ Đóng gói: Quét mã vạch, sổ hướng dẫn, sạc tai nghe 

D QUY TRÌNH OQC  

Bước 19 Kiểm tra xác nhận đóng gói 

Trước khi đóng gói tra sản phẩm xem có dị vật không, 

có bụi bẩn hay hộp bị nứt rách không. 

Sản phâm lỗi 

Bước 20 Kiểm tra tính năng 

Đưa sản phẩm vào kiểm tra các thông số: âm thanh, tạp 

âm, nút ấn,.. 

Sản phẩm lỗi 

Bước 21 Cân trọng lượng, quét mã vạch  

Bước 22 Vệ sinh sản phẩm 

Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được công nhân vệ sinh 

bằng cồn Alcohol trước khi nhập kho 

Giẻ lau dính cồn 

Bước 23 Nhập kho 

Đưa sản phẩm đã kiểm tra và kho để lưu trữ chờ xuất 

hàng 

- 

Bước 24 Xuất hàng 

Đưa hàng hóa lưu thông 
- 

 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư  

 Sản xuất, gia công, lắp ráp tai nghe với công suất 560.000 sản phẩm/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng , nguồn cung cấp điện, 

nước của dự án đầu tư  

 Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng chính 

Danh mục nguyên nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho sản xuất được thể hiện dưới 

bảng sau: 
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Bảng 1. 1. Danh mục nguyên nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng cho sản xuất giai 

đoạn 1 của Nhà máy 

Nguyên vật liệu Đơn vị Số lượng Nguồn gốc 

Microphone, nắp điện Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Pin Ion Lithium Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Cáp dẹt   (20   Core) Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Cable,   Relay Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Cáp dẹt   (12   Core) Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Dây, Bộ điều khiển (Grn/Nat) Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Dây điện Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Jack Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Microphone, nắp điện Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Cáp (có phích cắm)   Blk Chiếc 22.400.000 Trung Quốc 

Vít,   Tapping,   P2 Chiếc 140.000 Trung Quốc 

Nhãn  (D), Mã vạch, Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Thẻ,   Warranty_1Y_(V&A),Sna Chiếc 2.240.000 Trung Quốc 

Vít  (M1.7) Chiếc 2.240.000 Trung Quốc 

Vít   (1.7X4.5) Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Keo dán Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Vít   1.7X3.5 Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Hộp bên trong Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Tấm ngăn Chiếc 140.000 Trung Quốc 

Thùng carton   4Set_Uc Chiếc 140.000 Trung Quốc 

Hộp chính Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Dây đeo đầu Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Tấm giảm chấn Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Đệm trên Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Măng xông Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Đệm bên trong tai nghe Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Điện trở phía sau Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Điện trở giữa Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Nút đệm Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Bản lề Assy Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Miếng đệm tai Assy (B Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Cuộn cảm 1.0Uh (1608) Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Cuộn cảm 2.2Uh (1608) Chiếc 93335 Trung Quốc 

Nắp gốm Chiếc 2.240.000 Trung Quốc 

Chip 10 Chiếc 2.240.000 Trung Quốc 

Antenna (Đa lớp Chip) Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Đầu  nối trục đồng   (Receptacle) Chiếc 560000 Trung Quốc 

Dây dẫn(0/500V) Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Cầu chì  (1005/1.0   A)() Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Pin, Connector 3P() Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Đầu nồi Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Driver (D425Pp-01) Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Nam châm Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Cuộn dây thoại Chiếc 5.835,2 Trung Quốc 

Mạch cực điện trở Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Mắt kính Chiếc 560.000 Trung Quốc 
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Nguyên vật liệu Đơn vị Số lượng Nguồn gốc 

Khung điện trở Gam 28.000 Trung Quốc 

Sr-La(F2)Lfm-41S 1.0 Chiếc 2.335,2 Trung Quốc 

Túi PE Chiếc 2.335,2 Trung Quốc 

Db-4378Fb Cn (15Kg/Can Dia 

Bond) 
Gam 112.000 Trung Quốc 

Băng keo hai lớp G9000 12*50M MM 17.920.000 Trung Quốc 

Băng dính 48*40Y MM 196.000 Trung Quốc 

Băng in 100*300M Chiếc 2.430,4 Trung Quốc 

Nhãn dán Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Vỏ cắm USB (2.0A; 2.0B) Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Pp J150 Gam 3483200 Trung Quốc 

Thùng carton Chiếc 470,4 Trung Quốc 

Stretch Film(Hand) 

450M*450Mm*18 
Chiếc 56.000 Trung Quốc 

Bag Polythylene Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Băng đô bên trên Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Tấm nắp Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Nút  trên Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Nút dưới Chiếc 1.120.000 Trung Quốc 

Thanh trượt trên phải Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Thanh trượt dưới phải Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Thanh trượt trên trái Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Thanh trượt dưới trái Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Trục che Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Trục xoắn phải Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Trục xoắn trái Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Lid Hanger L Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Lid Hanger R Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Vỏ Housing trên, dưới tai phải Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Vỏ Housing trên dưới tai trái Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Vỏ Housing trung bình bên tai phải Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Vỏ Housing trung bình bên tai phải Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Mặt trước trái Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Mặt trước phải Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Nút nguồn Chiếc 560.000 Trung Quốc 

Nút Nc Chiếc 560.000 Trung Quốc 

 (Nguồn: Công ty TNHH ZDL Việt Nam) 

- Thành phần hóa học của một số chất sử dụng trong quá trình sản xuất: 

Bảng 1. 2. Thành phần hóa học của một số chất trong quá trình sản xuất 

TT 
Tên hóa 

chất 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Đặc tính/ thành phần hóa học 

1 Thiếc hàn Kg/năm 1.200 Thiếc 

2 Keo  kg/năm 180 
Thành phần hơi hữu cơ chính là Axetol, Toluen, 

ngoài ra còn có Ethylen 

4 Kem hàn Kg/năm 26,04 
Thành phần chính: Sn 96,5%; Ag: 3,0%; Cu: 

0,5%, 

5 Cồn Lít/năm 62,76 Thành phần chính là Ethanol 
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 Nhu cầu sử dụng nước: 

Công ty không tổ chức nấu ăn cho cán bộ công nhân viên nên nhu cầu sử dụng 

nước của Dự án chủ yếu cung cấp cho các hoạt động: sinh hoạt, vệ sinh của cán bộ 

công nhân viên, nước tước cây và nước phun rửa sân đường nội bộ. 

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Định mức sử dụng nước cho mỗi công nhân 

là 45 lít/người.ngày. Với số lượng công nhân viên của Nhà máy là 300 người thì tổng 

lượng nước sử dụng là: 

Qsh = 300x 45(l/người/ngày) = 13.500 l/ngày= 13,5 m3 

- Nước cấp cho PCCC: Lượng nước cần để dự trữ chữa cháy phải tính toán căn 

cứ vào lượng nước chữa cháy lớn nhất trong 3h đối với 1 đám cháy. Dự án có diện tích 

< 150 ha nên theo TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – 

Yêu cầu thiết kế, thì nhu cầu sử dụng nước tính cho 1 đám cháy với lưu lượng 10 (l/s) 

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

Nguồn nước: Nguồn nước sacḥ của KCN Đồng Văn IV. 

 Nhu cầu cấp điện: 

Nhà máy sử dụng điện cho các mục đích chủ yếu là sản xuất, làm việc văn phòng 

và chiếu sáng. Theo ước tính của chủ dự án nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy là 

50.000 KWh/năm. 

Nguồn cung cấp điện:  

Nguồn điện được cung cấp liên tục và ổn định lấy từ tuyến điện cao thế 110kV 

đi gần ranh giới phía Bắc của KCN thuộc điện lưới quốc gia. Đường dây trên không 

110kV dẫn điện về trạm biến áp 1.250KVA kV của nhà máy theo các mạch vòng cáp 

ngầm.  

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

1.5.1. Quy mô xây dựng và các hạng mục công trình của Dự án 

Công ty TNHH ZDL Việt Nam thuê lại nhà xưởng với diện tích là 8.826,14 m2 

(nhà xưởng đã xây dựng hoàn thiện) của Công ty Cổ phần Dong Shin HN Vina  

Các hạng mục công trình của dự án như sau: 

Bảng 1. 3. Các hạng mục công trình của Dự án  

TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Diện tích 

I Các hạng mục chính   

1 Nhà xưởng sản xuất m2 7.221 

II Các hạng mục phụ trợ   

1 Văn phòng m2 995 

3 Nhà bảo vệ m2 24,14 

4 Nhà xe  m2 546 
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(Nguồn: Công ty TNHH ZDL Việt Nam) 

1.5.2. Danh mục các máy móc thiết bị cần cho hoạt động của dự án 

Bảng 1. 4. Danh mục máy móc thiết bị đầu tư giai đoạn hoạt động 

STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng 
Tình 

trạng 

Năm 

sản xuất 
Xuất xứ 

1 
Máy kiểm tra cổng sạc GDM-

8145 
1 100% 2020 Hàn Quốc 

2 Máy liên kết NC 2 100% 2020 Hàn Quốc 

3 
Máy kiểm tra cuối cùng BT 

CSR6151 
1 100% 2020 Hàn Quốc 

4 Máy hiện sóng V-252 1 100% 2020 Hàn Quốc 

5 Máy kiểm tra âm thanh CSR6136 1 100% 2020 Hàn Quốc 

6 
Máy tráng phủ năm trục ba trục 

XYZ 
1 100% 2020 Hàn Quốc 

7 Dụng cụ thử Bluetooth 1 100% 2020 Hàn Quốc 

8 Máy khóa vít tự động thân máy 1 100% 2020 Hàn Quốc 

9 Máy khóa trục Y đôi 1 100% 2020 Hàn Quốc 

10 Milivôn  kế AC 5 100% 2020 Hàn Quốc 

11 
Máy quấn sáu trục hoàn toàn tự 

động 
1 100% 2020 Hàn Quốc 

12 Lò thu hẹp 1 100% 2020 Hàn Quốc 

13 Vôn kế RMS 1 100% 2020 Hàn Quốc 

14 Máy rút tự động 1 100% 2020 Hàn Quốc 

15 Máy niêm phong tự động 1 100% 2020 Hàn Quốc 

16 Máy rung quét tự động 1 100% 2020 Hàn Quốc 

17 Máy hàn tự động 1 100% 2020 Hàn Quốc 

5 Nhà trạm bơm + bể nước PCCC m2 
20 ( Sử dụng chung với công ty cho 

thuê nhà xưởng) 

6 Trạm biến áp 1.250 KWA m2 
20 ( Sử dụng chung với công ty cho 

thuê nhà xưởng) 

5 Sân đường m2 - 

6 Sân cỏ và cây xanh m2 - 

II 
Các hạng mục bảo vệ môi 

trường 
  

1 Hệ thống thoát nước mưa - 
Sử dụng chung với công ty cho thuê nhà 

xưởng 

2 Hệ thống thoát nước thải - 
Sử dụng chung với công ty cho thuê nhà 

xưởng 

3 

Kho chứa chất thải  (diện tích 

32m2 cải tạo một phần diện tích 

nhà để xe) 

- 
Kho chứa chất thải nguy hại 12m2 

Kho chứa chất thải thông thường 20m2  

4 Bể tự hoại (xây ngầm) m3 

2 bể với tổng thể tích 18 m3( đã được 

công ty cổ phần Dong Shin HN Vina 

xây dựng sẵn) 

5 Hệ thống xử lý khí thải - - 

 Tổng  8.826,14 
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STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng 
Tình 

trạng 

Năm 

sản xuất 
Xuất xứ 

18 Máy khóa vít tự động 1 100% 2020 Hàn Quốc 

19 Máy đo độ sáng màu 1 100% 2020 Hàn Quốc 

20 Máy thu nhỏ tùy chỉnh 1 100% 2020 Hàn Quốc 

21 Máy dán thùng carton 1 100% 2020 Hàn Quốc 

22 Máy phân tích âm thanh 1 100% 2020 Hàn Quốc 

23 Bộ suy giảm 1 100% 2020 Hàn Quốc 

24 Lò sấy 1 100% 2020 Hàn Quốc 

25 Milivolt mét 5 100% 2020 Hàn Quốc 

26 Máy kiểm tra phân cực loa 1 100% 2020 Hàn Quốc 

27 Máy hàn siêu âm 1 100% 2020 Hàn Quốc 

28 Thăm dò hiện tại 1 100% 2020 Hàn Quốc 

29 Máy kiểm tra bụi 1 100% 2020 Hàn Quốc 

30 Vôn kế giá trị hiệu quả 1 100% 2020 Hàn Quốc 

31 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 1 100% 2020 Hàn Quốc 

32 Bộ tạo tín hiệu tiêu chuẩn 1 100% 2020 Hàn Quốc 

33 Máy đóng gói co nhiệt 1 100% 2020 Hàn Quốc 

34 Máy kiểm tra Bluetooth 1 100% 2020 Hàn Quốc 

35 Máy phân tích quang phổ 1 100% 2020 Hàn Quốc 

36 Máy nạp bảng mạch tự động 2 80% 2018 Trung Quốc 

37 Máy in nhãn Laser 1 80% 2018 Hàn Quốc 

38 Máy quét kem hàn tự động 2 80% 2018 Nhật Bản 

39 Lò hàn sấy hồi lưu 2 80% 2018 Philippines 

40 Máy gắn chíp 2 80% 2018 Nhật Bản 

 (Nguồn: Công ty TNHH ZDL Việt Nam) 

1.5.3. Nhu cầu sử dụng lao động của Nhà máy 

* Nhu cầu về lao động: Khi nhà máy đi vào hoạt động sản xuất ổn định, số 

lượng công nhân viên cần thiết để thực hiện dự án khoảng 300 người.  

* Chế độ làm việc 

- Số ngày làm việc trong năm là: 300 ngày. 

- Số ngày làm việc trong tuần là: 6 ngày/ tuần 

- Số ca làm việc trong ngày: 2 ca. 

- Số giờ làm việc trong 1 ca: 8 tiếng. 

- Số lượng lao động mỗi ca: 150 người 

- Tuyển dụng lao động: có độ tuổi từ 18-35, trình độ học vấn 12/12. 

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

đúng qui 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 

Nội dung đã được đánh giá trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường có Quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định theo số 107/QĐ – BQLCKCN tỉnh Hà Nam, ngày 19 

tháng 08 năm 2021, và không có sự thay đổi. 
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 CHƯƠNG III 

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

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa. 

 *  Đối với nước mưa chảy tràn: 

Hiện tại, nhà xưởng của dự án đã được đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công ty cổ 

phần Dong Shin HN VINA lắp đặt và xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

theo quy định từ trước. Nước mưa phát sinh tại dự án được thu gom vào hệ thống cống 

dọc theo nhà xưởng và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Đồng Văn IV. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án bao gồm: 

 + Hệ thống thoát nước mưa trên mái: hệ thống máng thu xung quanh mái nhà, 

tại 4 góc lắp đặt các ống thu gom có đường kính PVC D90 (chiều dài 10m; độ dốc 

m%) dẫn nước từ mái xuống cống thu nước mưa. Trên toàn bộ mặt bằng nhà xưởng 

sản xuất của công ty đã xây dựng hệ thống đường rãnh thoát nước mặt và hệ thống 

đường thoát nước thải riêng biệt, được đấu nối tương ứng vào hệ thống thu gom nước 

mưa của KCN thông qua điểm đấu nối mà Công ty cổ phần Dong Shin HN VINA đã 

bố trí sẵn.  

+ Hệ thống thoát nước mưa sân đường nội bộ: Sử dụng các cống tròn bê tông đúc 

sẵn đường kính D400 với tổng chiều dài là 399,21m; độ dốc i=2% được xây dựng sát 

bó vỉa hè; 

+ Hệ thống hố ga: có 45 hố ga xây gạch kích thước 400x400mm, khoảng cách 

giữa các hố ga khoảng 30m, nắp BTCT thu nước mưa sát bó vỉa hè;  

 + Nước mưa được thu gom trong khu vực dự án tập trung vào hố ga có kích 

thước 800x800mm, theo đường ống cống thoát nước D800 với tổng chiều dài 23m ra 

02 điểm đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của KCN tại phía Đông dự án. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước thải của Nhà máy 

Nước thải nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống thoát nước thải 

khu công nghiệp 
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 Nước thải từ các chậu xí thu về ống đứng thoát nước xí thu về ngăn chứa bể tự 

hoại. Đường ống thoát nước thải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,7 m tính đến đỉnh 

cống nhưng không lớn hơn 4,0 m tính đến đáy cống. 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát từ khu nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại 03 ngăn xây ngầm (đã được Công ty cổ phần Dong Shin HN Vina xây 

dựng sẵn) với tổng thể tích 33 m3. 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu gom về hố ga thu 

nước thải của Nhà máy kích thước 650x650mm bằng đường ống thoát nước thải PVC 

D200 với tổng chiều dài 338,77m; độ dốc 0,3%. Nước thải từ hố ga thu nước thải của 

Nhà máy sẽ được thoát ra hệ thống xử lý nước thải chung của KCN Đồng Văn IV qua 

01 điểm đấu nối hố ga (kích thước 800x00mm) phía Đông khu đất thực hiện dự án 

bằng đường ống HDPE D200 với chiều dài 15m; độ dốc 0,4%. 

3.1.3. Hệ thống xử lý nước thải 

 Bể tự hoại 

Hệ thống bể tự hoại do công ty Cổ phần Dong Shin HN Vina xây dựng sẵn với 

tổng dung tích là 33m3. Kích thước và vị trí các bể tự hoai được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 3. 1. Vị trí và dung tích của các bể tự hoại 

STT Tên bể Vị trí 
Kích thước xây 

dựng (DxRxC)  

Kích thước 

hiệu dụng 

(DxRxC) 

Thể tích 

(m3) 

1 
Bể tự 

hoại 01 

Xây ngầm dưới nhà 

vệ sinh của nhà bảo 

vệ 

4,392x1,728x1,584 

(m) 

3,6x1,2x0,84 

(m) 
3,00 

2 
Bể tự 

hoại 02  

Xây ngầm dưới nhà 

vệ sinh của nhà 

xưởng  

7,0x2,0x1,7 (m) 
6,34x1,88x1,38 

(m) 
15,00 

3 
Bể tự 

hoại 03 

Xây ngầm dưới nhà 

vệ sinh của văn phòng 

tầng 1 

7,0x2,0x1,7 (m) 
6,34x1,78x1,38 

(m) 
15,00 

 

 Mô hình bể tự hoại 3 ngăn: 
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Hình 3. 2. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn của Nhà máy 

 Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

 Bể tự hoại được thiết kế phục vụ nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt bảo vệ môi 

trường. 

 Bể tự hoại có 3 ngăn: Ngăn thứ 1- chứa chất thải có thể tích lớn nhất, trong 

ngăn này có bổ sung thêm các giá thể cho vi sinh vật bám dính để xử lý chất thải, nước 

thải trước khi ra hố gom nước thải. 

 Trong quá trình sử dụng, chất thải từ nhà vệ sinh theo ống thu chất thải (ống 

uPVC) đi vào ngăn chứa của bồn tự hoại theo chiều thẳng đứng. Tại đây xảy ra 2 quá 

trình lắng cặn và lên men. 

 + Quá trình 1: Vào đến ngăn lắng dóng chất thải bị đảo chiều đi xuống dưới, 

sau đó đi qua ống lọc theo chiều từ dưới lên, tức là trong ống lọc xảy ra quá trình lọc 

ngược; 

 Tại ngăn lắng chất thải sẽ bị pha loãng. Dưới tác dụng của trọng lực, các hạt 

cặn sẽ rơi xuống đáy ngăn chưa. Trong khi đó phần chất lỏng còn lại (có ít cặn hơn) di 

chuyển về hướng ngăn lọc (ngăn vi sinh); 

 Kết cấu của bồn khiến dòng chất lỏng bị đảo chiều, nhờ đó thúc đẩy quá trình 

lắng và kết quả là hầu hết cặn còn lại trong chất lỏng bị lắng xuống đáy lọc mà không 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ống lọc. 

 + Quá trình 2: Sau khi các hạt cặn lắng xuống đáy bể, quá trình yếm khí xảy ra. 

Các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy nhờ các vi sinh vật yếm khí, cặn sẽ lên men, mất mùi 

hôi và thể tích giảm, chúng sẽ bị chuyển thành các chất khí CH4, H2S, CO2,… theo 

đường thông hơi thoát ra ngoài. Tốc độ lên men cặn nhanh hay chậm phụ thuộc vào 

nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật trong cặn, nhiệt độ càng cao thì tốc độ 

lên men càng nhanh; 

 

Cặn lắng Vách ngăn 

Tấm đan bê tông 
Nước thải 

sau xử lý 

Nước thải 

Ngăn thu 

và lên men 

Ngăn lắng Ngăn lắng 
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 Tại ngăn hai các vi sinh vật yếm khí có điều kiện phát triển tốt hơn, chúng sẽ 

bám vào các giá thể tạo thành khối sinh học. Nước trong ngăn thứ nhất sẽ đi qua đây, 

tiếp tục được phân hủy yếm khí, loại bỏ các chất ô nhiễm còn sót lại, cũng như tiêu 

diệt các vi sinh vật cs hại theo cơ chế cạnh tranh sinh tồn. 

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

3.2.1. Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Để giảm thiếu ô nhiễm môi trường không khí từ các phương tiện vận chuyển, 

phương tiện đi lại ra vào Nhà máy trong giai đoạn vận hành, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo các tiêu chuẩn lưu hành về chất lượng khí 

thải, không sử dụng xe quá cũ để vận chuyển; không chở hàng hóa vượt trọng tải quy 

định;  

- Thành lập tổ vệ sinh dọn dẹp hàng ngày nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong 

khu vực nhá máy; 

- Giao cho tổ bảo vệ giám sát thời gian đi lại của các phương tiện ra vào nhà 

máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu; 

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển; 

- Công ty đã tiến hành trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ đúng theo quy hoạch. 

3.2.2. Biện pháp giảm thiếu đối với bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất 

a. Giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất: 

- Nhằm đảm bảo sức khỏe, môi trường làm việc cho công nhân viên trong nhà 

xưởng, chủ Dự án đã lắp đặt quạt thông gió, điều hòa công nghiệp với mục đích điều 

hòa không khí, giảm lượng bụi và khí thải lưu thông trong khu vực sản xuất.  

- Hệ thống thông gió cho nhà xưởng được thiết kế lắp đặt chủ yếu là hệ thống 

thông gió cơ khí kết hợp với thông gió tự nhiên đảm bảo môi trường làm việc cho 

người công nhân và có bội số trao đổi không khí đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy 

định của TCXD. 
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Hình 3. 3. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 

- Khi nhiệt độ trong nhà xưởng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có sự 

chênh lệch áp suất và do có sự trao đổi không khí bên ngoài và bên trong. Các phần tử 

không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra 

vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài tràn vào thế chỗ. Ở phía 

trên các phần tử không khí bị dồn ép có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát 

ra theo các cửa gió phía trên. Như vậy, ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong 

phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là trung hòa. 

- Khi luồng gió đi qua tạo ra độ chênh lệch cột áp ở 2 phía của nhà xưởng ở phía 

đối diện trực tiếp với luồng gió, tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh 

cao, có tác dụng đẩy không khí vào bên trong nhà xưởng. Ngược lại, phía bên đối diện 

của nhà xưởng có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo lên vùng 

chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi nhà xưởng. 

 b. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sử dụng kem hàn tại công đoạn quét kem 

hàn, sấy trong quá trình sản xuất SMT, công đoạn hàn trong quy trình sản xuất MT, 

công đoạn dán keo trong quá trình sản xuất ASSY. 

 Thông tin chung về đơn vị thiết kế, thi công  

+ Tên đơn vị thiết kế: Công ty TNHH 3M Solutions 

+ Địa chỉ: Tầng 6- Tòa nhà văn phòng CTM Complex 299 Cầu Giấy, Hà Nội 

+ Điện thoại: 04-32001261 

 Công trình thu gom và xử lý khí thải của nhà máy. 

Trong quá trình sản xuất có công đoạn quét kem hàn, sấy trong quy trình sản xuất 

SMT, công đoạn hàn trong quy trình sản xuất MT và công đoạn dán keo trong quy 

trình sản xuất ASSY. Công ty sẽ thu gom và xử lý nguồn phát thải này như sơ đồ sau: 
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Hình 3. 4. Sơ đồ thu gom và xử lý khí thải của Nhà máy 

 

Thuyết minh công nghệ 

- Bố trí 13 chụp hút tại các khu vực phát sinh khí thải: 

+ 08 chụp hút tại vị trí các máy in, kích thước D110mm, chiều dài mỗi ống thu 

gom 2,19m; 

+ 03 chụp hút tại vị trí máy sấy, kích thước D110mm, chiều dài mỗi ống thu gom 

là 3,25m; 

+ 02 chụp hút tại vị trí máy dán keo, kích thước D110mm, chiều dài mỗi ống thu 

gom là 3,25m. 

- Toàn bộ khí thải được thu gom từ các chụp hút sẽ theo đường ống thu gom 

chính PVC D125 chiều dài 24m và đưa về hệ thống hấp phụ than hoạt tính. Khí sạch 

được thoát ra ngoài môi trường qua 01 đường ống thoát khí thải D400, chiều cao từ 

mặt đất đến điểm thoát khí là 8m. 

- Đặc điểm và công dụng của than hoạt tính như sau: Than hoạt tính là một chất 

gồm chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình, một phần nữa có dạng tinh thể 

vụn grafit (ngoài carbon thì phần còn lại thường là tàn tro, mà chủ yếu là các kim loại 

kiềm và vụn cát). Than hoạt tính có diện tích bề mặt ngoài rất lớn, nếu tính ra đơn vị 

khối lượng khoảng 500 – 2500 m2/gam, do vậy mà nó là một chất lý tưởng dùng để 

bọc hút nhiều loại hoá chất. Bề mặt riêng rất lớn của than hoạt tính là hệ quả của cấu 

Khí thải phát sinh từ công 

đoạn quét kem hàn, sấy 

trong quy trình sản xuất 

SMT 

Khí thải phát sinh từ 

công đoạn hàn trong quy 

trình sản xuất MT 

Chụp hút Chụp hút 

Than hoạt tính 

Quạt hút  

 

Ống thoát khí  

 

Khí sạch  

Khí thải phát sinh từ 

công đoạn dán keo trong 

quy trình sản xuất ASSY 

Chụp hút 

Sàn thao tác 
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trúc xơ rỗng mà chủ yếu là do thừa hưởng từ nguyên liệu hữu cơ xuất xứ, qua quá 

trình chưng khô (sấy) ở nhiệt độ cao, trong điều kiện thiếu khí. Phần lớn, các vết rỗng 

– nứt vi mạch, đều có tính hấp phụ rất mạnh, chúng đóng vai trò các rãnh chuyển tải 

(kẽ nối). Than hoạt tính thường được tự nâng cấp (tự rửa tro hoặc các hoá chất tráng 

mặt), để lưu giữ lại được những thuộc tính lọc hút, để có thể thấm hút được các thành 

phần đặc biệt như kim loại nặng. 

  - Để tăng hiệu quả xử lý và tái sử dụng của than hoạt tính nên sẽ bố trí 2 lớp 

hấp phụ than hoạt tính, việc bố trí này có lợi thế như sau: 

 + Tăng khả năng xử lý: Thay vì bố trí 1 lớp than dày sẽ bố trí 2 lớp than mỏng 

liên tiếp nhau. Việc này sẽ làm tăng khả năng hấp phụ bề mặt của than hoạt tính sau 

một thời gian hoạt động khi mà lớp than thứ nhất đã hết khả năng hấp phụ bề mặt mà 

chứ kịp thay thế. Chiều dày của mỗi lớp than hoạt tính từ 20 – 30mm. Lượng than hoạt 

tính ước tính sử dụng khoảng 30 – 40kg/1 lần. Tần suất thay than hoạt tính khoảng 3 – 

4 tháng/lần. 

 + Hạn chế khả năng xảy ra sự cố môi trường: Khi lớp than 1 bị hạn chế khi bề 

mặt tiếp xúc giảm khả năng hấp phụ thì lớp than 2 sẽ thay thế chức năng này. 

 - Xử lý than hoạt tính: 

 + Than hoạt tính sau một thời gian sử dụng sẽ hết khả năng hấp phụ bề mặt sẽ 

phải tiến hành thay mới. 

 + Than hoạt tính không có khả năng sử dụng tiếp được đưa tới kho chứa CTNH 

và quản lý, xử lý như CTNH. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi được thể hiện trong bảng dưới đây:  

Bảng 3. 2.Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi và khí thải 

STT Thiết bị, máy móc Thông số thiết kế 

1 Chụp hút 

- Số lượng 13 cái chụp đặt tại khu vực:  

+ 08 chụp hút tại vị trí máy in, kích thước D110mm, 

chiều dài mỗi ống: 2,19m; 

+ 03 chụp hút tại vị trí máy sấy, kích thước mỗi chụp 

hút là D110mm; chiều dài mỗi  ống: 3,25m 

+ 02 chụp hút tại vì trí máy dán keo kích thD110mm, 

chiều dài mỗi ống 3,25m 

Vật liệu: thép, được bọc bảo ôn cách nhiệt 

2 Quạt hút 

Số lượng 1 cái với công suất 110KW, tốc độ vòng 

quay 3000v/p, điện áp 3 pha/380V/5Hz, lưu lượng 

16.000 m3/h, cột áp 380 – 320mH2O. 

3 Đường ống thoát khí chính  
Số lượng 01 cái; đường kính PVC D125; vật liệu 

tôn mạ kẽm dày 2mm. 

4 Ống thải hệ thống XLKT 
Số lượng: 01 cái; đường kính D400; vật liệu SS400, 

ống hình trụ; chiều cao: 8m 

5 Sàn thao tác 
Số lượng: 01 cụm, vật liệu sàn là thép gân chống 

trượt dày 5mm, vật liệu lan can là hộp TTK 20x40mm. 

 (Nguồn: Công ty TNHH ZDL Việt Nam) 
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3.2.3. Giảm thiểu mùi phát sinh từ khu lưu giữ chất thải 

 - Tổ chức thu gom kịp thời, hàng ngày đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác 

thải để mang đến nơi tập trung để đơn vị có chức năng mang đi xử lý hàng ngày; 

 - Phun chế phẩm khử mùi, diệt côn trùng tại vị trí khu lưu giữ rác thải sinh hoạt; 

 - Trồng cây xanh có tán để hấp phụ và phát tán mùi  hiệu quả. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

Việc quản lý chất thải rắn thông thường phát sinh tại nhà máy được tuân thủ theo 

quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Giải pháp tổng thể: 

- Tiến hành phân loại rác thải ngay tại nguồn. 

- Bố trí các thùng chứa, bao bì chứa cho từng loại chất thải phát sinh. 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất  và tập 

kết vào thiết bị lưu giữ chất thải tạm thời theo đúng quy định do công ty ban hành. 

- Lập ban an toàn môi trường phụ trách về an toàn và môi trường cho nhà máy 

- Thành lập tổ vệ sinh gồm 3 người, cuối ngày tổ vệ sinh có chức năng thu gom 

tất cả các loại chất thải rắn phát sinh. 

a. Đối với rác thải sinh hoạt: 

- Hoạt động thu gom chất thải: 

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

rác cụ thể như sau:  

+ Khu vực văn phòng: Bố trí 02 thùng thể tích 40 lít để chứa chất thải rắn văn phòng  

+ Khu vực nhà xưởng: Bố trí 4 -  6 thùng loại vừa thể tích 60 lít đặt tại các vị trí 

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

+ Khu vực nhà ăn, nghỉ ngơi của cán bộ: Bố trí 02 thùng 40 lít để thu gom chất 

thải phát sinh 

- Lưu giữ và xử lý: 

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

loại, tập kết và vận chuyển về khu vực lưu trữ chất thải thông thường, lưu trữ tại 2 

thùng dung tích 250l có nắp đậy. 

+ Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường cảnh quan đô thị Duy 

Tiên tại hợp đồng số 27-2022/HDDV. 

b. Đối với rác thải sản xuất: 

- Thu gom toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường vào 05 thùng chứa có 

dung tích 50 lít được đặt tại khu vực nhà xưởng sản xuất; 

- Phân loại tại nguồn các chất thải trong quá trình sản xuất, sau đó đưa về khu 

vực lưu giữ chất thải thông thường diện tích 20m2 của nhà máy.  
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- Bố trí 05 thùng chứa có dung tích 100 lít trong nhà kho để lưu giữ chất thải rắn 

sản xuất. 

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành tại hợp đồng số 

10210103/HĐXL-PL để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định với  

tần suất vận chuyển, xử lý 1 tháng/1 lần. 

- Đối với chất thải nạo vét từ các hố ga thoát nước thải và bùi thải từ hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt sẽ được nhà máy thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất 

thải để nạo vét thu gom định kỳ. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của dự án được tính theo bảng sau: 

Bảng 3. 3. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy 

TT Tên chất thải nguy hại 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Mực in thải chứa thành 

phần nguy hại 
Lỏng  080201 5 

2 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải, pin thải 
Rắn 160106 2 

3 

Giẻ lau, giấy, vải, găng 

tay nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 180201 63,2 

5 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa (hộp mực in thải, 

hộp kem hàn,..) 

Rắn 180103 300 

6 
Dầu động cơ hộp số bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 170203 83,5 

7 
Than hoạt tính bỏ từ hệ 

thống xử lý khí thải 
Rắn 120104 160 

8 Xỉ hàn Rắn 070402 47,3 

Tổng  661 

 

Việc quản lý chất thải nguy hại phát sinh được tuân thủ theo đúng các quy định 

tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

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

thùng chứa có nắp đậy bao bì chứa kín và có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí 

hiệu và tên từng loại CTNH theo TT 02:2022/TT-BTNMT: 

+ Đối với chất thải dạng lỏng lưu giữ tại 02 thùng chứa chuyên dụng có dung tích 

60 lít; 

+ Đối với CTNH dạng rắn lưu giữ tại 04 thùng có dung tích 50 lít và 02 thùng có 

dung tích 120 lít 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 12m2. 

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành tại hợp đồng số 

10210103/HĐXL-PL để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định với  
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tần suất vận chuyển, xử lý 06 tháng/1 lần. 

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

3.6.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của dự án 

* Tiếng ồn  

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy bao gồm:  

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

+ 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. 

 Độ rung: 

Từ quá trình sản xuất của Dự án sẽ phát sinh rung động do sự va đập của các bộ 

phận cơ học của máy, truyền xuống sàn và lan truyền trong kết cấu nền đất. Tuy vậy, 

do các rung động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty nên các 

máy móc đã được tính toán thiết kế sao cho các rung động là nhỏ nhất, không gây ảnh 

hưởng xấu đến sản phẩm. Đối với loại hình sản xuất của Công ty thì độ rung là thấp. 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Biện pháp công nghệ: 

+ Tạo khoảng cách hợp lý giữa các thiết bị/ bố trí các thiết bị phát sinh tiếng ồn ở 

vị trí phù hợp để đảm bảo tiêu chuẩn tiềng ồn cho phép; 

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

- Biện pháp quản lý: 

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

xúc với tiếng ồn; 

+ Tuyên truyền, giáo dục về mức độ nguy hại của tiếng ồn đến sức khỏe người 

lao động. Lồng ghép nội dung này vào chương trình đào tạo an toàn vệ sinh lao động 

của công ty. 

3.6.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung. 

Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung. 

3.7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình  dự 

án đi vào vận hành 

Trong giai đoạn vận hành, công ty đã có một số biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường như sau: 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với sự cố cháy nổ:  
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Cháy nổ có thể do mạng lưới cung cấp và truyền dẫn điện… về mùa mưa dễ xảy 

ra cháy nổ do sét đánh. Để đảm bảo an toàn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

- Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ. 

- Nội quy an toàn cháy nổ.  

- Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.  

- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay, bình dập lửa bằng khí CO2.  

- Biên chế và tổ chức tập huấn chữa cháy thường xuyên.  

- Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thay thế hoặc đổi mới các máy 

móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất gây ô nhiễm, độc hại ra 

môi trường, hạn chế các nguy cơ cháy nổ.  

- Đối với hệ thống mạng điện: Cơ sở chọn phương pháp lắp điện, đường dây điện 

đảm bảo an toàn, bố trí cầu giao cầu chì, hệ thống astomat để phòng tránh hiện tượng 

chập cháy điện trong nhà xưởng và chập cháy điện cục bộ nhằm đạt được các qui định 

về chiếu sáng cho công nhân lao động trong phân xưởng.   

- Khi có sự cố xảy ra sẽ kịp thời làm công tác sơ, cấp cứu ban đầu và chuyển 

tuyến bệnh viện cấp trên. 

- Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy 

tại số 192/TD-PCCC do Phòng CS PCCC và CNCH tỉnh Hà Nam chứng nhận ngày 

15/03/2019. 

- Hệ thống cứu hỏa trang bị gồm :  

+ Hệ thống báo cháy tự động bao gồm : 23 đầu báo cháy khói, 02 đầu báo cháy 

nhiệt, 06 cặp đầu báo cháy tia chiếu, 08 bộ chuông, đèn nút ấn kết nối với 01 tủ trung 

tâm báo cháy 10 kênh. 

+ Hệ thống chữa cháy bằng nước bao gồm: 

 Trạm bơm cấp nước chữa cháy: Sử dụng 01 máy bơm chữa cháy động cơ 

điện có thông số Q=54 m3/h, H=50m H2O và 01 máy bơm chữa cháy động cơ xăng có 

thông số Q=54 m3/h, H=50m H2O, 

 07 họng chữa cháy trong nhà, 02 trụ chữa cháy ngoài nhà, 02 họng tiếp 

nước ngoài nhà, 234 đầu phun sprinkler. 

 Bể nước chữa cháy có khối tích 190m3 đảm bảo phục hồi nước chữa cháy. 

+ Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố bao gồm : 14 đèn chiếu 

sáng sự cố, 09 đèn chỉ dẫn thoát nạn. 

+ Bình chữa cháy xách tay bao gồm: 16 bình khí CO2 loại MT5, 48 bình bột 

MFZ4 tại các khu vực của các hạng mục của nhà máy. 

b. Đối với sự cố tai nạn lao động:  

- Định kỳ tập huấn cho công nhân các quy định về an toàn trong lao động sản 

xuất.  
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- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho những công nhân làm việc ở những vị 

trí nhạy cảm.  

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về nội quy và an toàn lao 

động trong nhà máy.  

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo 100% các 

thiết bị được vận hành đúng theo quy cách và an toàn.  

- Lắp đặt các biển báo nguy hiểm, nội quy quy định về an toàn lao động trong tất 

cả các quy trình sản xuất.  

c. Các biện pháp giảm thiểu tai nạn tắc nghẽn giao thông  

- Phổ biến Luật giao thông đường bộ tới từng cán bộ công nhân làm việc trong 

nhà máy và thường xuyên giám sát thực hiện. Công việc này sẽ giao cho Phòng hành 

chính thực hiện;  

- Tích cực hưởng ứng tháng an toàn giao thông quốc gia;  

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố của hệ thống xử lý  

* Sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải 

 - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 

trung để phòng ngừa phát sinh sự cố của hệ thống; 

 - Nếu sự cố xảy ra, ngừng hoạt động xả nước thải ra đường ống và tiến hàng 

khắc phục sự cố 

* Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

 - Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công 

đoạn xử lý bụi để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo bụi đạt tiêu chuẩn 

quy định; 

 - Người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiển thức về nguyên lý 

và hướng dẫn vẫn hành an toàn các công trình xử lý, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng 

thiết bị; 

 - Hệ thống xử lý khí thải thường gặp sự cố về quạt hút: Do đó, nhà máy cần 

trang bị quạt hút dự phòng. Khi quạt hút gặp vấn đề thì ngay lập tức thay thế quạt hút 

dự phòng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý; 

 - Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được hệ thống xử lý, dự án sẽ 

dừng hoạt động nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản 

xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và đảm bảo hiệu quả xử lý, dự án mới đi vào hoạt 

động trở lại; 

 - Người chịu trách nhiệm thực hiện: Nhân viên bảo dưỡng trong ca làm việc; 

- Người vận hành phải lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải của nhà 

máy. 

* Đối với kho chứa chất thải rắn:  
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- Đảm bảo nhà kho có mái che, nền bê tông, có tường bao quanh, tránh nước mưa 

rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước. Trong kho chứa CTNH có rãnh 

và hố thu sự cố chảy tràn, rò rỉ chất thải dạng lỏng; 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý và có các biện pháp để phòng ngừa, kiểm 

soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại; 

- Dán biển cảnh báo tại các khu vực có các chất thải dễ tràn đổ, dễ cháy nổ,.. 

- Trong kho chứa đặt sẵn 1-2 bình chữa cháy tạm thời. 

f. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

 - Khi tràn đổ, rò rỉ trên diện tích nhỏ: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông 

gió khu vực rò rỉ.Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý, thu hồi 

hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín; 

 - Khi tràn đổ, rò rỉ trên diện rộng: Hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió 

khu vực rò rỉ hoặc tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn 

đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Thu hồi hóa 

chất tràn đổ và chứa trong thùng chứa chất thải hóa học kín. Sử dụng phương pháp thu 

hồi không tạo ra bụi hóa chất. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả 

ra hệ thống thoát nước chung. Ngăn ngừa bụi hóa chất và giảm thiểu sự tán xạ bằng 

nước hoặc phun ẩm; 

 - Nếu xảy ra sự cố, cầu dao sẽ được đóng ngay lập tức để tránh hiện tượng chập 

điện cháy nổ, nhánh dây điện nào cũng đều có cầu chì bảo đảm. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

Dự án nằm trong KCN hỗ trợ Đồng Văn IV, nước thải phát sinh tại dự án được 

đấu nối với hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn IV. Do đó, 

dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường. 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt vào khoảng 13,5 m3/ngày. 

4.1.3.Dòng nước thải 

- Số lượng dòng nước thải : 01 

- Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại được xả vào hệ thống thoát nước thải chung 

của KCN Đồng Văn IV. (Công ty TNHH ZDL Việt Nam đã có văn bản số 30/CV-ZDL 

gửi Công ty Đầu tư hạ tầng đô thị Viglacera về việc xử lý nước thải sinh hoạt của dự 

án ZDL Việt Nam và đã được Công ty Đầu tư hạ tầng đô thị Viglacera chấp thuận 

bằng văn bản số 226/QLVH-ĐV4) 

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

thải 

Nước thải xin cấp phép của dự án là nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công 

nhân viên tại nhà máy. Nước thải được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, chất 

lượng nước thải nằm trong giời hạn cho phép của TCVN 5945:2005, giá trị C. Các 

chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm theo dòng chảy nước thải được trình bày 

như sau:  

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm 

STT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị 
TCVN 5945:2005 giá trị C 

(trước) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 pH - 5-9 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a) mg/L 200 

4 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)
 (a) mg/L 100 

5  Nhu cầu oxi hóa học (COD)  mg/L 400 

6 Amoni (NH4
+ - N) (a) mg/L 15 

7 Tổng Nito (a) mg/L 60 

8 Tổng Phospho (a) mg/L 8 

9 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/L 10 

10 Coliform MPN/100mL - 
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4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: 01 điểm tại hố ga đấu nối với KCN Đồng Văn IV phía Đông nhà 

xưởng 

Tọa độ : X= 597267.89; Y= 2283568.43 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải tập chung của KCN 

Đồng Văn IV. 

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

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án: “ZDL Việt Nam” của Công ty 

TNHH ZDL Việt Nam sẽ làm phát sinh khí thải tại một số các hoạt động: 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Khí thải phát sinh từ công đoạn quét kem hàn, sấy trong quá trình sản xuất 

SMT; 

+ Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn trong quy trình sản xuất MT; 

+ Khí thải phát sinh từ công đoạn dán keo trong quy trình sản xuất ASSY. 

4.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Lưu lượng khí thải xả tối đa của hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy là 

16.000m3/h. 

4.2.3. Dòng khí thải 

- Số lượng dòng khí thải: 01  

Chủ dự án đề nghị cấp phép 01 dòng khí thải tương ứng 01 ống thoát khí của hệ 

thống xử lý khí thải tại Nhà máy. 

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

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 các chất ô nhiễm trong dòng khí thải được 

trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giới hạn giá trị ô nhiễm 

STT Chất ô nhiễm Dơn vị 
Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

QCVN 19 :2009/BTNMT, (Cột B) 

1 Nhiệt độ oC - 

1 Bụi  Mg/Nm3 200 

2 NOx Mg/Nm3 850 

3 SO2 Mg/Nm3 500 
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STT Chất ô nhiễm Dơn vị 
Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

QCVN 19 :2009/BTNMT, (Cột B) 

4 CO Mg/Nm3 1.000 

5 Toluen(1) Mg/Nm3 750 

6 Ethylen(1) Mg/Nm3 - 

- Ghi chú : 

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

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ (1):QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ 

4.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả thải: 01 

+ 01 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy ;  

+ Tọa độ : X= 594336.76 ; Y= 2283506.53 

- Phương thức xả thải: Qua ống khói 

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

4.3.1. Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án, Công ty TNHH ZDL Việt Nam sẽ 

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

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc trong xưởng sản 

xuất; 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện; 

- Tiếng ồn từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

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

ca. 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc vận hành hệ thống 

XLNT sinh hoạt, hệ thống XLKT của nhà máy. 

- 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. 

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

a. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

- Đối với khu vực xung quanh: Mức  ồn do các hoạt động của dự án đảm bảo 

đáp ứng theo QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

- Đối với môi trường làm việc: Mức ồn do các hoạt động của dự án đảm bảo 

đáp ứng theo quy chuẩn Việt Nam 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn- mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn của tiếng ồn 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 Tiếng ồn dBA 
QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT 

70 85 

b. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

 - Đối với khu vực xung quanh: Độ rung do các hoạt động của dự án đảm bảo 

đáp ứng theo QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung động; 

 - Đối với môi trường làm việc: Độ rung do các hoạt động của dự án đảm bảo 

đáp ứng theo QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung khu vực 

lao động- Giá trị cho phép độ rung tại nơi làm việc. 

Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn độ rung 

STT Thông số Giá trị giới hạn 

1 Độ rung 
QCVN 27:2010/BTNMT QCVN 27:2016/BYT 

70dB 1,4m/s2 
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Chương V 

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

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

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

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 5. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT 
Danh mục các công trình 

xử lý chất thải 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến đạt 

được của công trình 

khi kết thúc vận hành 

thử nghiệm 

1 Hệ thống xử lý khí thải  10/1/2022 10/4/2022 100% 

 

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

thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch quan trắc chất thải và thời gian dự kiến lấy mẫu 

Để đánh giá kết quả vận hành các công trình xử lý, chủ dự án sẽ phối hợp với 

đơn vị có đầy đủ chức năng đến lấy mẫu và phân tích mẫu. Kế hoạch quan trắc chất 

thải như sau: 

Bảng 5. 2. Kế hoạch quan trắc vận hành thử nghiệm 

S

TT 
Vị trí quan trắc Thông số quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

Tại ống thoát khí của hệ 

thống xử lý khí thải của Nhà 

máy 

Nhiệt độ, bụi, NOx, SO2, 

CO, toluen, ethylen 

QCVN 

19:2009/BTNMT; 

QCVN 

20:2009/BTNMT cột B 

 

- Dự kiến thời gian thực hiện lấy mẫu môi trường như sau: 

Tần suất lấy mẫu: Ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định. 

 (Ghi chú: Thời gian lấy mẫu phụ thuộc vào thời tiết cũng như quá trình vận 

hành thử nghiệm các công trình, vì vậy thời gian lấy mẫu có thể thay đổi để phù hợp 

với thực tế). 

b. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử 

lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Việc lấy mẫu, phân tích sẽ được phối hợp với Công ty cổ phần quan trắc và kỹ 

thuật môi trường. Việc lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ tuân thủ các yêu cầu  kỹ thuật và 
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các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Thông tin về các thiết bị quan trắc và phương 

pháp phân tích như sau: 

Bảng 5. 3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các thông số nước thải 

TT Thông số quan trắc Phương pháp đo,  lấy mẫu, phân tích 

Nước thải 

 Thông số Phương pháp đo tại hiện trường 

1 Lưu lượng CEC.QTMT.N-09 

2 pH TCVN 6492:2011 

 Thông số Phương pháp phân tích 

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

4 Nhu cầu ôxy Sinh hóa (BOD5) TCVN 6001-1:2008 

5 Nhu cầu ôxy hoá học (COD) SMEWW 5220C:2017 

6 Amoni (NH4
+) TCVN 5988-1995 

7 Tổng photpho TCVN 6202:2008 

8 Tổng nitơ TCVN 6638:2000  

9 Coliform SMEWW 9221B:2017 

10 Tổng dầu mỡ khoáng SMEWW 5520B&F:2017 

 Thiết bị lấy mẫu, quan trắc, phân tích 

Bảng 5. 4. Thiết bị quan trắc, phân tích 

TT Tên thiết bị 
Hãng 

sản xuất 

Tần suất 

hiệu 

chuẩn 

Thời gian 

hiệu chuẩn 

I Thiết bị quan trắc 

1 
Máy đo vi khí hậu và quan 

trắc thời tiết 
Mỹ 1 năm 12/2021 

2 Thiết bị đo tiếng ồn hiển thị điện tử Trung Quốc 1 năm 12/2021 

3 Thiết bị đo pH/ORP/Nhiệt độ Mỹ 1 năm 12/2021 

4 Thiết bị đo Độ dẫn/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ Mỹ 1 năm 12/2021 

5 Thiết bị đo DO/nhiệt độ Mỹ 1 năm 12/2021 

6 
Máy Đo Độ Đục Cầm Tay Theo 

Tiêu Chuẩn 
Romani 1 năm 12/2021 

7 Thiết bị lấy mẫu khí 2 kênh Trung Quốc 1 năm 12/2021 

8 Thiết bị lấy mẫu khí Lamotte Đức 1 năm 12/2021 

9 Thiết bị lấy mẫu khí Lamotte Đức 1 năm 12/2021 

10 
Bơm lấy mẫu  tổng bụi lơ lửng (TSP), BỤI 

Pb lưu lượng lớn 
Staplex - Mỹ 1 năm 12/2021 

11 Hệ thống lấy mẫu khí thải đẳng động lực Mỹ 1 năm 12/2021 

12 Bộ thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 Ấn độ 1 năm 12/2021 

13 Thiết bị đo và phân tích khí thải Đức 1 năm 12/2021 

14 Máy đo độ rung ACO Nhật 1 năm 12/2021 

15 Thiết bị lấy mẫu nước Trung quốc 1 năm 12/2021 

16 Thiết bị đo tọa độ Đức 1 năm 12/2021 

II Thiết bị thí nghiệm 
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5.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Để đánh giá hiệu quả của quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ 

môi trường của dự án, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty cổ phần quan trắc và kỹ 

thuật môi trường. 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

- Trụ sở chính: Số 10A, ngõ 52, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam. 

- Địa chỉ PTN : Số 10A, ngõ 52, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam.  

- Quyết định số 610/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2022 về việc chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  

- Số hiệu VIMCERT 297. 

1 Cân điện tử 4 số BSM-220.4, max 220g Trung Quốc 1 năm 12/2021 

2 Cân điện tử 2 số JCS-11002C, max 1Kg Trung Quốc 1 năm 12/2021 

3 Máy khuấy từ gia nhiệt hiển thị điện tử Trung Quốc 1 năm 12/2021 

4 Bếp đun cách thủy 6 vị trí Trung Quốc 1 năm 12/2021 

5 Thiết bị đo DO có cánh khấy Mỹ 1 năm 12/2021 

6 Tủ ấm BOD TS 606/2-i WTW - Đức 1 năm 12/2021 

7 Bộ thiết bị phân tích TSS, lọc vi sinh Trung Quốc 1 năm 12/2021 

8 Bộ thiết bị phân tích NH4, Tổng N Trung Quốc 1 năm 12/2021 

9 Tủ an toàn sinh học cấp II Trung Quốc 1 năm 12/2021 

10 Máy lắc votex, TQ Trung Quốc 1 năm 12/2021 

11 Máy lọc nước siêu sạch 
Biobase-Trung 

Quốc 
1 năm 12/2021 

12 Tủ hút khí độc chịu Axit, Bazơ FH 1000 Trung Quốc 1 năm 12/2021 

13 Tủ hút khí độc chịu Axit, bazo ESCO Singapore 1 năm 12/2021 

14 Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến Anh 1 năm 12/2021 

15 Bộ phá mẫu COD Ý 1 năm 12/2021 

16 Bộ phá mẫu COD WTW-Đức 1 năm 12/2021 

17 
Bộ cô quay chân không làm lạnh sinh hàn 

bằng nước máy 
Trung Quốc 1 năm 12/2021 

18 Nồi hấp ướt 24L Trung Quốc 1 năm 12/2021 

19 Tủ ấm vi sinh 65L Trung Quốc 1 năm 12/2021 

20 Tủ ấm vi sinh 65L Trung Quốc 1 năm 12/2021 

21 Cân phân tích 5 số lẻ, 82g/220g Nhật Bản 1 năm 12/2021 

22 Tủ bảo quản MPR-311D(H) SANYO- Nhật 1 năm 12/2021 

23 Máy cất nước 02 lần WSC/4D Hamilton – Đức 1 năm 12/2021 

24 Tủ sấy dụng cụ UNB 400 Memmert – Đức 1 năm 12/2021 

25 Tủ sấy dụng cụ UNB 400 Memmert – Đức 1 năm 12/2021 
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5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

* Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục 

- Quan trắc nước thải: 

Do dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 08:2022/NĐ-CP, và tổng lưu 

lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất của dự án là 2,25 m3/ngày < 500 

m3/ngày, nên theo Phụ lục XXVIII, Nghị định 08:2022/NĐ-CP thì dự án không phải 

thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

- Quan trắc khí thải: 

Do dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 08:2022/NĐ-CP, và tổng lưu 

lượng của Hệ thống xử lý bụi tại công đoạn nghiền và sàng rung của dự án là: 7.200 

m3/giờ < 50.000 m3/giờ, nên theo Phụ lục XXIX, Nghị định 08:2022/NĐ-CP thì dự án 

không phải thực hiện quan trắc khi nước thải tự động, liên tục.  

* Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc trong quá trình hoạt đông. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân 

và theo dõi, giám sát các hệ thống, công trình xử lý chất thải tại nhà máy có đang vận 

hành ổn định, hiệu quả hay không nên Công ty tự đề xuất chương trình quan trắc định 

kỳ như sau:  

Bảng 5. 5. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn hoạt động của dự án 

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Tần suất 

giám sát 
Chỉ tiêu giám sát Quy chuẩn so sánh 

Nước 

thải 

Tại hố ga đấu nối 

vào hệ thống thoát 

nước thải chung của 

KCN Đồng Văn IV 

06 tháng/lần 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

NH4
+, dầu mỡ 

khoáng, tổng 

Coliforms, tổng N, 

tổng P. 

 TCVN 5945:2005- 

giá trị C (trước) 

Khí thải 

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử lý 

khí thải của Nhà 

máy 

06 tháng/lần 
Lưu lượng, bụi, 

Toluen, Xylen. 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Chất thải 

rắn 

Kho chứa CTR 

thông thường 20m2 Thường 

xuyên 

Nguồn thải, thành 

phần, lượng thải, 

công tác thu gom, 

 xử lý 

- 

Kho chứa CTNH 

12m2 
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5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí quan môi trường hàng năm giai đoạn vận hành dự án được tính theo 

Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính cụ thể như sau: 

Bảng 7. 6. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án 

STT 
Hạng mục quan 

trắc 

Số mẫu 

quan 

trắc/đợt 

Đơn giá 

quan 

trắc/mẫu 

(VNĐ) 

Số đợt 

quan 

trắc/năm 

(đợt) 

Chi phí quan 

trắc/năm 

(VNĐ) 

1 Nước thải sinh hoạt 01 5.000.000 2 10.000.000 

2 Khí thải 02 10.000.000 2 40.000.000 

 
Tổng 50.000.000 

Như vậy kinh phí quan trắc định kỳ dự kiến hàng năm khoảng 50.000.000 VNĐ 

(biến động theo từng thời điểm khác nhau, phụ thuộc vào đơn giá phân tích thị 

trường). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: 

“ZDL VIỆT NAM” 

 
42 Chủ dự án: Công ty TNHH ZDLViệt Nam 

Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

6.1. Cam kết đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động 

Công ty TNHH ZDL Việt Nam cam kết trong quá trình hoạt động, dự án đảm 

bảo tốt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành bao gồm: 

- Môi trường khí thải: 

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

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa 

cho phép trong khí thải công nghiệp đối với:  

+ Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể 

từ ngày 16 tháng 01 năm 2007;  

+ Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời 

gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với các chất hữu cơ. 

- Môi trường không khí xung quanh: 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

- Môi trường nước thải sinh hoạt:  

Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đạt TCVN 5945:2005- giá trị C 

(trước). Chủ dự án cam kết nước thải phát sinh chỉ có nước thải sinh hoạt, không có 

nước thải sản xuất. Trong quá trình sản xuất tại nhà xưởng cho thuê, nếu làm phát sinh 

nước thải sản xuất, gây ảnh hưởng đến môi trường Công ty cam kết sẽ bồi thường thiệt 

hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Chất thải rắn: 

Chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và sinh hoạt: Được thu gom, vận 

chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại: 

 Công ty TNHH ZDL Việt Nam cam kết sẽ thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải 

nguy hại và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy 

định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022. 

6.2. Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường  

Công ty cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu các tác động 

xấu trong giai đoạn hoạt động như đã nêu cụ thể trong báo cáo này.  

Ngoài ra, Công ty cam kết: 
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- Đền bù và khắc phục các sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường trong 

quá trình hoạt động của dự án; 

- Lập báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường, thực hiện quan trắc môi 

trường theo chương trình giám sát đề xuất; 

Công ty TNHH ZDLViệt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt 

Nam nếu vi phạm các quy định về môi trường. 
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