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Bảng 3. 10. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt .................................................. 96 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Công ty TNHH BOI Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 

cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2400871414, đăng ký lần đầu 

ngày 12/9/2019, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 21/9/2022. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô O1-4, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI” đã được Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 

211984822, chứng nhận lần đầu ngày 10/9/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 

năm ngày 09/02/2023. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã được cấp 

các hồ sơ môi trường sau:   

- Năm 2021, Công ty được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện 

điện tử BOI” tại Một phần Lô O1, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Địa điểm 1) theo Quyết định số 748/QĐ-UBND, ngày 

23/7/2021.  

- Ngày 13/5/2021, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 

Giang thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử 

nghiệm tại Văn bản số 1587/TNMT-BVMT. 

Hiện tại, Công ty đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022. Trong đó: 

- Phạm vi: Nhà máy tại địa điểm 1 là 10.362 m2. 

- Quy mô, công suất:  

+ Sản xuất Đèn LED và thiết bị phát sáng (Bộ điều khiển ánh sáng, đèn 

LED, cảm biến đèn LED, bóng đèn đi-ot phát sáng): 1.200.000 sản phẩm/năm. 

+ Nhiệt kế bộ nhớ điện tử dùng cho điện thoại di động và các thiết bị điện 

tử khác: 500.000 sản phẩm/năm. 

+ Máy đo độ ẩm, thiết bị GPS: 500.000 sản phẩm/năm;  

+ Thiết bị phân phối và điều khiển điện: 500.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất máy đo đường huyết: 204.320 sản phẩm/năm. 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất mũi 

nhọn đang được chú trọng đầu tư thì ngành sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử 

cũng đang được quan tâm và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Các 
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nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử ngày càng gia tăng và đòi hỏi yêu cầu 

cao trong sản xuất tuy nhiên chưa đáp ứng đủ nhu cầu trên thị trường cả về khối 

lượng và chất lượng. Do đó, Công ty TNHH BOI Việt Nam đề xuất được mở 

rộng địa điểm thực hiện của Dự án. Trong đó: 

- Nhà máy tại địa điểm 1 hiện hữu (Một phần Lô O1, KCN Quang Châu, 

xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) giữ nguyên tổng công suất là 

2.904.320 sản phẩm/năm. Trong đó:  

+ Sản xuất Đèn LED và thiết bị phát sáng (Bộ điều khiển ánh sáng, đèn 

LED, cảm biến đèn LED, bóng đèn đi-ot phát sáng): 1.200.000 sản phẩm/năm. 

+ Nhiệt kế bộ nhớ điện tử dùng cho điện thoại di động và các thiết bị điện 

tử khác: 500.000 sản phẩm/năm. 

+ Máy đo độ ẩm, thiết bị GPS: 500.000 sản phẩm/năm;  

+ Thiết bị phân phối và điều khiển điện: 500.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất máy đo đường huyết: 204.320 sản phẩm/năm. 

- Nhà máy tại địa điểm 2 (Lô CN-16, KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang) mở rộng với tổng công suất là 11.346.000 sản phẩm/năm. 

Trong đó:  

+ Sản xuất tổ hợp bản mạch PCBA của đèn LED: 36.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất thiết bị cảm biến kính vỡ; thiết bị cảm biến từ; thiết bị cảm 

biến hồng ngoại: 3.480.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất Nhiệt kế điện tử: 5.070.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất máy đo đường huyết: 2.660.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất, gia công thiết bị và linh phụ kiện máy in 3D: 100.000 sản 

phẩm/năm.  

Như vậy, sau khi Nhà máy bổ sung thêm địa điểm số 2 tại Lô CN-16, 

KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thì tổng công suất của Nhà 

máy là 14.250.320 sản phẩm/năm. 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho lao động địa 

phương đồng thời góp phần đô thị hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh 

Bắc Giang nói riêng, của nước Việt Nam nói chung. 

Căn cứ theo mục số 17, Phụ lục II 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 Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường. Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 35, Luật BVMT 2020 

Dự án thuộc thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường.  

Loại hình Dự án: Mở rộng. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

Dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

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

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI” của Công ty 

TNHH BOI Việt Nam được xây dựng và hoạt động theo các quy hoạch như sau:  

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 

18/02/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, hiện Bộ Tài nguyên và Môi 

trường vẫn đang trong quá trình triển khai lập quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hỗ trợ 

hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về môi trường, góp phần đẩy mạnh phát 

triển bền vững kinh tế - xã hội trên nền tảng tăng trưởng xanh. Trong quá trình 

thực hiện Chủ dự án sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường và các định hướng, quy định liên quan về bảo vệ môi trường.  

- Trong công cuộc phát triển vào thời kỳ mới, các KCN, các công trình 

xây dựng ở các quy mô khác nhau đang được xây dựng hàng loạt và ngày càng 

nhiều. Xây dựng và phát triển KCN tập trung là xu hướng chung của các quốc 

gia đang phát triển trên thế giới nhằm tạo ra bước chuyển biến vượt bậc trong 

nền kinh tế của một quốc gia. Các KCN này có vai trò quan trọng trong việc 

hình thành lực lượng lao động công nghiệp cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. 

Phát triển các KCN nhằm tạo ra tiền đề toàn cầu hóa là một chủ trương của 

Đảng và Nhà nước ta. Qua nhiều năm xây dựng và trong sự nghiệp CNH - HĐH: 

là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước; góp phần thúc đẩy hoạt 
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động sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, tiếp thu những công nghệ sản xuất và 

kỹ năng quản lý tiến tiến, hình thành một hệ thống đô thị mới ở nông thôn và 

góp phần công nghiệp hóa nông thôn nước ta.  

- Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 08/10/2014 của Bộ Công thương phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030;  

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035; 

- Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện 

Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - 

Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc 

Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 02/3/2015. Cụ thể như sau: 

+ Phát triển các sản phẩm chủ lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mạng sản 

xuất trong bối cảnh toàn cầu hóa, gồm: Điện tử các loại và linh kiện, cơ khí phục 

vụ sản xuất ô tô, xe máy, tham gia cụm tương hỗ điện tử, cơ khí vùng Hà Nội 

(Khoản 1, Mục V, Điều 1, Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 02/3/2015). 

- Phù hợp với Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

- Dự án đã được chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp với 

quy hoạch chung của địa phương về phát triển công nghiệp; 

- Như vậy, Dự án của Công ty TNHH BOI Việt Nam hoàn toàn phù hợp 

với quy định của pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan. 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

Ngoài Dự án của Công ty TNHH BOI Việt Nam, Khu công nghiệp còn 

nhiều Dự án khác đang hoạt động với lĩnh vực tương đương như: .. với ngành 

nghề sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng... và các Dự án sản xuất khác với 

ngành nghề đa dạng trong khu công nghiệp. Dự án của Công ty TNHH BOI Việt 

Nam là sợi dây kết nối với các Dự án khác trong KCN nhằm mục tiêu thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Việt Yên nói chung và tỉnh Bắc Giang 
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nói riêng, đem lại nhiều giá trị lợi ích khác cho người dân. 

1.4. Sự phù hợp của dự án với ngành nghề đầu tư và phân khu chức 

năng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

a. Địa điểm 1 

Địa điểm 1 của Dự án nằm trong KCN Quang Châu, xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với các ngành nghề thu hút đầu tư tiêu biểu như:  

-  Nhóm ngành công nghiệp cơ khí lắp ráp (mã ngành 251, 259, 2821, 29, 

3091, 332):  

+  Lắp ráp máy móc công cụ cho nông nghiệp.  

+  Sản xuất thiết bị chuyên dùng cho các nhà máy công nghiệp. 

+  Chế tạo khuôn mẫu. 

+  Sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy.  

+  Sản xuất các sản phẩm dùng trong lâm nghiệp.  

+  Sản xuất các thiết bị dùng cho du lịch.  

-  Nhóm ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh (mã ngành 26, 271, 273, 

275, 279):  

+  Sản xuất hàng điện tử và vi điện tử.  

+  Lắp ráp hệ thống thiết bị điện tử viễn thông.  

+  Sản xuất thiết bị điện lạnh dùng trong công nghiệp chế biến.  

-  Nhóm ngành công nghiệp vỏ hộp bao bì (mã ngành 16, 1702, 1709, 

1811):  

+  Sản xuất vỏ đồ hộp thực phẩm.  

+  Sản xuất thùng hộp carton.  

+  Sản xuất vỏ bao PE, PP.  

-  Nhóm ngành công nghiệp gia dụng - thủ công mỹ nghệ (mã ngãnh 14, 

15, 2220, 31, 321, 323, 324):  

+  Dệt sợi, may mặc, hàng trang sức may mặc.  

+  Sản xuất giày da, đồ chơi, nhựa bao bì.  

+  Sản xuất dụng cụ thể thao.  

+  Sản xuất bàn ghế, trang thiết bị nội thất.  

+  Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp. 
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+  Sản xuất các sản phẩm từ plastic.  

-  Công nghiệp chế biến sau thu hoạch (mã ngành 10, 11):  

+  Chế biến nông sản thực phẩm.  

+  Chế biến đồ uống, giải khát.  

+  Chế biến đồ ăn dịch vụ du lịch.  

-  Nhóm ngành sản xuất thiết bị điện, sản xuất thiết bị điện khác (mã ngành 

27900):  

+  Sản xuất thiết bị điện khác.  

+  Sản xuất pin năng lượng mặt trời. 

b. Địa điểm 2 

Địa điểm 2 của Dự án nằm trong KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang với các ngành nghề thu hút đầu tư tiêu biểu như: 

+ Sản xuất, lắp ráp, gia công thiết bị điện, điện tử; 

+ Công nghiệp sạch; 

+ Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô-tô, xe máy; 

+ Các xí nghiệp sản xuất công nghiệp nhẹ khác ít ảnh hưởng đến môi trường; 

+ Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với 

môi trường, ít phát sinh chất thải. 

Dự án đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 211984822, chứng nhận lần đầu ngày 

10/9/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 09/02/2023. Dự  án khi đi vào 

hoạt động sẽ tập trung vào mục tiêu sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử là hoàn 

toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của Khu công nghiệp Quang Châu 

và Khu công nghiệp Việt Hàn. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ 

thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện (ĐTM)  

c. Các văn bản pháp luật 

Văn bản luật 

- Luật PCCC số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 
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29/6/2006; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018; 

- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

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

Nghị định 

- Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 

nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định 

về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
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- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất; 

- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2018 của Chính phủ 

Quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng 

dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- 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; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. 

Thông tư 

- Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động; 

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công thương quy 

định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh 

vực công nghiệp; 

- Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và 

xã hội ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động và vệ 

sinh lao động; 

- Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng Ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
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chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao; 

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và 

quản lý số liệu quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - 

TB&XH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh 

lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh; 

- Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý Dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; 

- Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng; 

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về 

việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

- Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường CCN, khu kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy 

định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 06/5/2017 về quản 
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lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 quy định cụ thể và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 06/02/2018 về quy 

bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng; 

- Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 31/3/2019 của Bộ Y tế ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi 

tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa 

học tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 có hiệu lực chính thức 

ngày 20/2/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật PCCC; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương quy 

định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường. 

Quyết định: 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số 

Vệ sinh Lao động; 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 16/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

d. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

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

nghiệp đối với các chất vô cơ; 

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

nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

- QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 

nhà và công trình; 

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

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

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

công nghiệp; 

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

không khí xung quanh; 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy 

hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức 

cho phép chiếu sáng nơi làm việc; 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức 
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tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị 

cho phép vi khí hậu nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho 

phép tại nơi làm việc; 

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- 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; 

- QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 

nhà và công trình; 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng; 

- TCVN 2622-1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu 

cầu thiết kế; 

- Tiêu chuẩn 7 - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành 

ngày 10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

- TCVN 5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

- Tiêu chuẩn 12 của Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban 

hành ngày 10/10/2002 về mức tiếng ồn cho phép tại khu vực lao động; 

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và Công trình. 

Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 3809:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và 

công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; 

- TCVN 6707:2009/BTNMT: Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo 

phòng ngừa; 

- TCVN 6705:2009/BTNMT: Chất thải rắn thông thường; 

- TCVN 6706:2009/BTNMT: Phân loại chất thải nguy hại. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 

các cấp có thẩm quyền liên quan đến Dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2400871414 do Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 21/10/2019 và chứng nhận 

thay đổi lần thứ tư ngày 21/9/2022; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 211984822 do Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 10/9/2019, chứng nhận thay 

đổi lần thứ năm ngày 09/02/2023; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của 

Dự án: 748/QĐ-UBND, ngày 23/07/2021  của UBND tỉnh Bắc Giang.  

- Văn bản số 1587/TNMT-BVMT ngày 13/5/2021 của Sở Tài nguyên và 

môi trường tỉnh Bắc Giang Về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử 

lý chất thải để vận hành thử nghiệm. 

- Giấy phép môi trường số 829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022. của 

UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép cho Công ty TNHH BOI Việt Nam được thực 

hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở Nhà máy sản xuất thiết bị, linh 

kiện điện tử BOI tại Lô O1-4 KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

4614/TD-PCCC ngày 16/12/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công 

an tỉnh Bắc Giang cấp. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong 

quá trình thực hiện ĐTM 

- Đề xuất dự án đầu tư của Công ty TNHH BOI Việt Nam; 

- Các báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án hiện hữu đã 

được phê duyệt. 

- Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án hiện hữu. 

- Số liệu thu được từ lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường tại 

khu vực Dự án, tháng 3/2023; 

- Các bản vẽ tổng mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải của Dự án, bản vẽ 

thiết kế các công trình xử lý chất thải của Dự án; 

- Bản thuyết minh các công trình bảo vệ môi trường của Dự án; 

- Các số liệu điều tra đưa vào phương pháp chung để thực hiện báo cáo 

ĐTM như số liệu về hiện trạng môi trường ban đầu, các số liệu về vị trí địa lý, 

tình hình kinh tế – xã hội hiện tại của khu vực, năm 2022; 

- Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2022; 
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- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH BOI Việt Nam 

năm 2021, 2022; 

- Các tài liệu, số liệu khác do Chủ đầu tư cung cấp. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Tổ chức thực hiện  

Chủ dự án: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

- Địa chỉ: Lô O1-4 KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang. 

- Điện thoại: 0204 6256 188 

- Đại diện: Ông LI HUANXIN.                            Chức vụ: Tổng giám đốc.  

Đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM: Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu 

tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam 

- Địa chỉ: A50-BT4, KĐT Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 0243.652.7078                               Fax: 0243.652.7076. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Minh                     Chức vụ: Giám đốc 
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3.2. Danh sách thành viên trực tiếp tham gia ĐTM 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Phương pháp ĐTM 

Phương pháp đánh giá nhanh  

- Phương pháp dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của 

Dự án. Việc tính tải lượng chất ô nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm do tổ 

chức Y tế thế giới (WHO) và của Cơ quan Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) thiết lập. 

Đây là phương pháp chính trong quá trình ĐTM, được sử dụng chủ yếu tại 

Chương 3 (Xác định các nguồn phát thải, nhận dạng các tác động. Đánh giá, dự 

báo các tác động môi trường tới kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng). 

Phương pháp liệt kê 

Phương pháp liệt kê thực hiện dựa trên việc lập bảng thể hiện mối quan hệ 

của Dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động bởi Dự án 

nhằm mục tiêu nhận dạng tác động môi trường. Đây là phương pháp rất hữu 

hiệu để chỉ ra các tác động và có khả năng thống kê đầy đủ các tác động cần chú 

ý trong quá trình đánh giá tác động của Dự án, có 2 loại bảng liệt kê phổ biến 

nhất gồm bảng liệt kê đơn giản và bảng đánh giá sơ bộ mức độ tác động: 

- Bảng liệt kê đơn giản: được trình bày dưới dạng câu hỏi với việc liệt kê 

đầy đủ các vấn đề môi trường liên quan đến Dự án. Trên cơ sở các câu hỏi này, 

các chuyên gia nghiên cứu ĐTM với khả năng, kiến thức của mình cần trả lời 

các câu hỏi này ở mức độ nhận định, nêu vấn đề. Bảng liệt kê này là một công 

cụ tốt để sàng lọc các tác động môi trường của Dự án để từ đó định hướng cho 

việc tập trung nghiên cứu các tác động chính; 

- Bảng liệt kê đánh giá sơ bộ mức độ tác động: nguyên tắc lập bảng tương 

tự như bảng liệt kê đơn giản, tuy nhiên việc đánh giá tác động được xác định 

theo các mức độ khác nhau, được chia ra gồm: tác động mạnh, tác động rõ rệt và 

tác động không rõ rệt. Việc xác định này chủ yếu vẫn chỉ mang tính phán đoán 

dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chuyên gia mà chưa sử dụng các phương 

pháp tính toán định lượng. 

Phương pháp liệt kê có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện và kết quả khá rõ 

ràng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có mặt hạn chế đó là không thể đánh giá 

được một cách định lượng cụ thể và chi tiết các tác động của Dự án, hiệu quả 

đánh giá phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia. Vì thế 

phương pháp liệt kê thường chỉ được sử dụng trong các báo cáo đánh giá tác động 

môi trường sơ bộ, từ đó khoanh vùng hay giới hạn phạm vi các tác động cần đánh 

giá. Phương pháp này được sử dụng chính trong báo cáo ĐTM tại Chương 1, 3 
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nhằm xác định và làm rõ nguồn phát sinh cùng các tác động đến môi trường. 

4.2. Phương pháp khác 

Phương pháp thu thập và thống kê thông tin, tư liệu 

Các thông tin được thu thập bao gồm: những thông tin về điều kiện tự 

nhiên, địa lý, kinh tế - xã hội… những thông tin liên quan đến hiện trạng môi 

trường khu vực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực; những thông tin tư liệu về 

Dự án; các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường có liên quan, ngoài ra còn có các tài liệu chuyên ngành về công nghệ, kỹ 

thuật và môi trường. Đây là phương pháp được sử dụng trong hầu hết các phần 

của báo cáo và là một phương pháp quan trọng trong quá trình lập báo cáo để 

làm tăng độ chính xác và tính trung thực cho các đánh giá (thể hiện ở Chương 1, 

2, 3). 

Phương pháp điều tra khảo sát 

Phương pháp này sử dụng chủ yếu trong phần đánh giá hiện trạng, bao gồm 

khảo sát, điều tra các hệ sinh thái, các cộng đồng dân cư, chọn điểm để tiến hành đo 

đạc các thông số về môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn, độ rung, tốc độ gió. 

Nhằm đánh giá những ảnh hưởng từ Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế xã hội, 

phục vụ cho việc phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường khu vực Dự án (thể 

hiện ở Chương 1, 2) 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích  

Phương pháp này sử dụng chủ yếu trong phần đánh giá hiện trạng, bao gồm 

thực hiện đo và lấy mẫu môi trường không khí, môi trường nước mặt, đất phục 

vụ cho việc phân tích và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự 

án (thể hiện ở Chương 2). 

Phương pháp tham vấn  

Theo hướng dẫn chung về việc thực hiện ĐTM của Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản chất của phương pháp 

này là quá trình phòng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện 

Dự án để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác lập ĐTM. 

Phương pháp này được sử dụng quá trình làm việc với lãnh đạo và đại diện ban 

quản lý KCN Quang Châu, KCN Việt Hàn.   

Ngoài ra Chủ dự án thực hiện tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông 

tin điện tử. Chủ dự án gửi nội dung tham vấn báo cáo ĐTM tới đơn vị quản lý 

trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham vấn. Kết quả 

phương pháp này được sử dụng tại Chương 6 của báo cáo. 
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Phương pháp kế thừa 

Dự án này sẽ được tham khảo, phát triển dựa trên sự kế thừa các kết quả 

nghiên cứu của các đề tài khoa học, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án đã được phê duyệt, Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự 

án,... các báo cáo ĐTM của các Dự án liên quan, thực tế tại nhà xưởng số 28, 29 

và các Dự án có nội dung tương tự tại cùng khu vực, nguồn số liệu thủy văn, khí 

tượng,... Áp dụng ở Chương 1, 3 của báo cáo. 

Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh: các kết quả đo đạc, phân tích môi trường của Dự án 

sẽ được đánh giá trên cơ sở so sánh với các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn 

Việt Nam về môi trường đối với các thành phần môi trường không khí, nước, 

đất, tiếng ồn,… tại khu vực Dự án. Phương pháp này chủ yếu sử dụng tại 

Chương 2, 3 của báo cáo ĐTM. 

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1.  Thông tin chung 

-  Tên dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI; 

-  Địa điểm thực hiện Dự án: Một phần Lô O1, KCN Quang Châu (Địa điểm 

1) và Lô CN-16, KCN Việt Hàn (Địa điểm 2), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; 

-  Chủ dự án: Công ty TNHH BOI Việt Nam. 

- Địa chỉ liên hệ: Một phần Lô O1, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

5.1.2.  Phạm vi, quy mô, công suất của dự án 

-  Phạm vi, quy mô: Đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất 

thiết bị, linh kiện điện tử BOI của Công ty TNHH BOI Việt Nam trên tổng diện 

tích 40.457 m2 (trong đó phần diện tích nhà máy tại địa điểm 1 là 10.362 m2 và 

phần diện tích tại địa điểm số 2 là 30.095 m2). 

-  Công suất của Dự án: sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử với tổng công 

suất 14.250.320 sản phẩm/năm. Trong đó: 

+  Nhà máy tại địa điểm 1 hiện hữu (Một phần Lô O1, KCN Quang Châu, 

xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang): sản xuất thiết bị, linh kiện 

điện tử với tổng công suất 2.904.320 sản phẩm/năm. 

+  Nhà máy tại địa điểm 2 mở rộng (Lô CN-16, KCN Việt Hàn, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang): sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử với tổng công 

suất 11.346.000 sản phẩm/năm.  
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5.1.3. Công nghệ sản xuất của dự án  

- Quy trình sản xuất đèn LED và thiết bị phát sáng (bộ điều khiển ánh 

sáng, đèn LED và Cảm biến ánh sáng LED, bóng đèn đi-ốt phát sáng): nguyên 

liệu → kiểm tra → Lắp ráp và kiểm tra chất lượng lắp ráp → Kiểm tra đèn và 

thiết bị phát sáng sau lắp → đóng gói. 

- Quy trình sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử sử dụng cho điện thoại di 

dộng và thiết bị điện tử khác (là các model cải tiến nhiệt kế của bộ nhớ điện tử 

dùng cho điện thoại di động, các thiết bị này có cấu trúc vật lý và quy trình sản 

xuất tương tự nhau): Nguyên liệu  → kiểm tra → gắn trên bề mặt → lắp ráp → 

hoàn thiện → Kiểm tra chức năng đo độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm → kiểm tra 

→ đóng gói; 

- Quy trình sản xuất máy đo độ ẩm, thiết bị GPS: Nguyên liệu → gắn trên 

bề mặt → lắp ráp điện tử → lắp ráp thành phẩm → kiểm tra chức năng → đóng 

gói → xuất hàng. 

- Quy trình sản xuất thiết bị phân phối và điều khiển điện: Nguyên liệu → 

gắn trên bề mặt → lắp ráp thành phẩm → kiểm tra → đóng gói → xuất hàng. 

- Quy trình Dịch vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm kỹ thuật nhiệt kế 

bộ nhớ điện tử, đèn LED, thiết bị GPS, bộ điều khiển ánh sáng: thu thập thông 

tin → tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm kỹ thuật → hoàn thiện nghiên cứu → tư 

vấn kỹ thuật. 

- Quy trình sản xuất máy đo đường huyết: Nguyên liệu → gắn trên bề mặt 

→ lắp ráp điện tử → lắp ráp thành phẩm → kiểm tra chức năng → đóng gói → 

xuất hàng. 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

5.1.4.1. Các hạng mục công trình của dự án  

a. Các hạng mục công trình tiếp tục sử dụng của Nhà máy tại địa điểm 1 

hiện hữu đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022: 

- Nhà xưởng sản xuất có diện tích 6.192 m2.  

- Nhà văn phòng có diện tích 282 m2. 

- Kho chứa hóa chất có diện tích 15 m2. 

- Kho nguyên liệu có diện tích 75 m2. 

- Kho thành phẩm có diện tích 75 m2. 

- Nhà ăn có diện tích 100 m2. 

- Nhà chứa máy nén khí có diện tích 30 m2. 

- Trạm biến áp, tủ điện có diện tích 25 m2. 
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- Nhà bảo vệ có diện tích 20 m2. 

- Bãi đỗ xe có diện tích 100 m2. 

b. Các hạng mục công trình bổ sung tại địa điểm 2  

- Nhà xưởng sản xuất có diện tích 5.120,00 m2. 

- Căn tin nhà xưởng có diện tích 1.024 m2. 

- Nhà bơm có diện tích 33 m2. 

- Nhà bảo vệ 1 có diện tích 17,64 m2. 

- Nhà bảo vệ 2 có diện tích 17,64 m2. 

- Nhà xe có diện tích 1.191,00 m2. 

- Nhà vệ sinh 1 có diện tích 62,1 m2. 

- Nhà vệ sinh 2 có diện tích 62,1 m2. 

- Và một số hạng mục công trình phụ trợ khác. 

c. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

-  Địa điểm 1: Hoạt động sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử với tổng công 

suất 2.904.320 sản phẩm/năm. 

-  Địa điểm 2: 

+  Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục và lắp đặt máy móc, thiết bị 

của Dự án. 

+ Hoạt động sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử với tổng công suất 

11.346.000 sản phẩm/năm. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

-  Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục và lắp đặt máy móc, thiết bị 

của Dự án phát sinh bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, 

chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tiếng ồn và độ rung. 

-  Hoạt động sản xuất của nhà máy phát sinh bụi, khí thải, nước thải sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tiếng ồn và độ rung,... 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo 

các giai đoạn của dự án 

5.3.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a. Trong giai đoạn, thi công xây dựng  

- Tại địa điểm 1 hiện hữu: Không tiến hành xây dựng nên không phát 

sinh nước thải của hoạt động này. 

- Tại địa điểm 2 mở rộng: 

+  Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây 
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dựng với lưu lượng khoảng 1,35 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm chính: chất 

rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), coliform. 

+  Nước thải xây dựng phát sinh từ bảo dưỡng máy móc, vệ sinh máy 

móc, nước thải làm mát máy với lưu lượng khoảng 1,3 m3/ngày đêm. Thông số 

ô nhiễm chính: TSS, dầu mỡ. 

b. Trong giai đoạn vận hành 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của công nhân viên 

làm việc tại Nhà máy với tổng lưu lượng khoảng 70 m3/ngày đêm. Trong đó: 

+ Tại địa điểm 1 hiện hữu: nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 25 

m3/ngày đêm.  

+ Tại địa điểm 2 mở rộng: nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 45 

m3/ngày đêm. 

 Thông số ô nhiễm chính: chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), 

phốt pho (P), coliform. 

- Nước thải sản xuất: nhà máy tại 2 địa điểm không phát sinh nước thải 

sản xuất. 

5.3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

-  Tại địa điểm 1 hiện hữu: Không tiến hành xây dựng nên không phát sinh 

bụi và khí thải từ hoạt động này. 

-  Tại địa điểm 2 mở rộng: Hoạt động thi công, lắp đặt các hạng mục công 

trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công phát sinh bụi và khí thải 

với thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, HC,... 

b. Trong giai đoạn vận hành 

Bụi và khí thải phát sinh của Nhà máy tại 02 địa điểm như sau: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông. Thông số ô nhiễm 

chính: Bụi, khói, NOx, SO2,... 

-  Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn và sấy: Thông số ô nhiễm chính: 

Bụi tổng, Toluen, Metanol, Xylen. 

5.3.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn, chất thải 

nguy hại 

a. Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

- Tại địa điểm 1 hiện hữu: Không thực hiện thi công xây dựng nên 
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không phát sinh chất thải rắn từ hoạt động này. 

-  Tại địa điểm 2 mở rộng:  

+  Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân xây 

dựng có khối lượng khoảng 9 kg/ngày. Bao gồm: các loại bao bì, hộp đựng 

thức ăn, thức ăn thừa,... 

+  Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng có 

khối lượng khoảng 30 kg/ngày. Bao gồm: bê tông, gạch, đá, gỗ vụn… 

b. Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường 

trong giai đoạn vận hành 

-  Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân khoảng 375 

kg/ngày (trong đó Nhà máy tại địa điểm 1 hiện hữu là 125 kg/ngày, Nhà 

máy tại địa điểm 2 mở rộng là 250 kg/ngày). Bao gồm: giấy vụn, phần thừa 

của các loại thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì chứa lương thực, thực phẩm ,… 

-  Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình hoạt 

động sản xuất khoảng 12.790,3 kg/tháng (trong đó Nhà máy tại địa điểm 1 là 

2.558,3 kg/tháng, Nhà máy tại địa điểm 2 là 10,232 kg/tháng). Bao gồm: 

Bao bì giấy, bìa carton, ván gãy, paller gãy, nhựa, nilon, sắt phế liệu, bùn 

thải từ bể tự hoại, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. 

c. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị bao 

gồm giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì cứng thải bằng nhựa hoặc kim loại,… Lượng 

chất thải phát sinh này ước tính khoảng 34 kg trong toàn bộ thời gian lắp đặt.  

d. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất khoảng 

10.700 kg/năm (trong đó Nhà máy tại địa điểm 1 hiện hữu là 2.140 kg/năm, 

Nhà máy tại địa điểm 2 mở rộng là 8.560 kg/năm) bao gồm: Giẻ lau, găng tay 

nhiễm các thành phần nguy hại; Bóng đèn huỳnh quang thải; Hộp mực in thải; 

Bao bì đựng hóa chất thải; Dầu tổng hợp thải; Thiếc thải; Than hoạt tính phát 

sinh từ quá trình xử lý khí thải; Cặn nước làm mát thải; Sản phẩm lỗi hỏng chứa 

thành phần nguy hại. 

5.3.4. Tiếng ồn, độ rung 

a. Tiếng ồn 

-  Tại địa điểm 1 hiện hữu: 

+  Giai đoạn thi công: Không tiến hành xây dựng nên không phát sinh chỉ 
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phát sinh tiếng ồn trong quá trình sản xuất hiện hữu của nhà máy. 

+ Giai đoạn vận hành: phát sinh chủ yếu trong quá trình cắt sản phẩm. 

-  Tại địa điểm 2 mở rộng: 

+  Giai đoạn thi công: phát sinh chủ yếu từ máy móc, phương tiện thi công. 

+ Giai đoạn vận hành: phát sinh chủ yếu trong quá trình cắt sản phẩm. 

b. Độ rung 

-  Tại địa điểm 1 hiện hữu: 

+ Giai đoạn thi công: Không tiến hành xây dựng nên không phát sinh chỉ 

phát sinh độ rung trong quá trình sản xuất hiện hữu của nhà máy. 

+ Giai đoạn vận hành: phát sinh từ quá trình sản xuất. 

-  Tại địa điểm 2 mở rộng: 

+ Giai đoạn thi công: phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động 

của các thiết bị thi công xây dựng. 

+ Giai đoạn vận hành: phát sinh từ quá trình sản xuất. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

5.4.1. Về thu gom, xử lý nước thải 

a. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

-  Nước mưa chảy tràn, nước thải từ khu trộn vật liệu, bãi chứa nguyên vật 

liệu tại địa điểm 2 có chứa lượng chất rắn lơ lửng được thu gom và xử lý bằng 

phương pháp lắng bằng hệ thống rãnh thu và các hố lắng, sau đó dẫn về hệ thống 

thoát nước mưa của KCN Việt Hàn. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh trên công trường tại địa điểm 2 được thu 

gom, xử lý sơ bộ tại nhà vệ sinh di động và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải chung của KCN Việt Hàn. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định.  

Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh di động → định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

b. Trong giai đoạn vận hành 

-  Tại địa điểm 1 hiện hữu: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 

nhà máy được xử lý sơ bộ tại 04 bể tự hoại sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của Nhà máy công suất 30 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý đạt 

quy chuẩn trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Quang Châu. 

+ Sơ đồ công nghệ: Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại → hệ thống xử lý 
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nước thải sinh hoạt của nhà máy → hệ thống thu gom xử lý nước thải chung của 

KCN Quang Châu. 

+ Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy công 

suất 30 m3/ngày đêm: nước thải sinh hoạt → bể thu gom → bể điều hòa → bể thiếu 

khí → bể hiếu khí (MBBR) → bể lắng → bể khử trùng → xử lý đạt QCVN 

40:2011, cột  B → hệ thống thu gom xử lý nước thải chung của KCN Quang Châu. 

- Tại địa điểm 2 mở rộng: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 

nhà máy được xử lý sơ bộ qua 07 bể tự hoại sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của nhà máy công suất 50 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý đạt 

quy chuẩn trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Việt Hàn. 

+ Sơ đồ công nghệ: Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại → hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của nhà máy → hệ thống thu gom xử lý nước thải chung của 

KCN Việt Hàn. 

+  Sơ đồ công nghệ: Nước thải phát sinh từ nhà ăn → song chắn rác → ngăn 

tách dầu → ngăn lắng cặn → hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy → 

hệ thống thu gom xử lý nước thải chung của KCN Việt Hàn. 

+  Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy công 

suất 50 m3/ngày đêm: nước thải sinh hoạt → bể thu gom → bể điều hòa → bể 

thiếu khí → bể hiếu khí (MBBR) → bể lắng → bể khử trùng → xử lý đạt 

QCVN40:2011, cột  B → hệ thống thu gom xử lý nước thải chung của KCN 

Việt Hàn. 

5.4.2. Về xử lý bụi, khí thải 

a. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

-  Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập kế hoạch tổ chức thi 

công như các biện pháp thi công, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, tai nạn 

giao thông. 

-  Lập hàng rào bằng tôn cao 2,5 - 3m xung quanh khu vực công trường thi 

công; chỉ sử dụng những phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện 

vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương 

tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải,...; thường xuyên thu dọn đất, 

cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo thi công tới 

đâu sạch tới đó; phun nước giảm bụi, thu gom chất thải rơi vãi trên công trường. 

-  Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân 

như: Khẩu trang, mũ, ủng, quần áo bảo hộ lao động trong khi làm việc để bảo 

đảm an toàn và sức khỏe cho người công nhân lao động. 
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b. Trong giai đoạn vận hành 

-  Tại địa điểm 1 hiện hữu: Khí thải → ống dẫn khí  → thiết bị xử  lý  (than  

hoạt  tính)  →  quạt  hút  →  ống  khói  thải  ra  môi  trường  (đạt QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT). 

-  Tại địa điểm 2 mở rộng: Khí thải → ống dẫn khí  → thiết bị xử  lý  (than  

hoạt  tính)  →  quạt  hút  →  ống  khói  thải  ra  môi  trường  (đạt QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT). 

5.4.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

-  Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân xây dựng 

Dự án được thu gom vào các thùng rác có nắp đậy (loại thể tích 200 lít) và hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

-  Chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng) phát sinh được tập kết 

tại bãi chứa chất thải xây dựng tạm thời được bố trí tại vị trí thuận lợi trên công 

trường thi công. Tiến hành phủ bạt, xây dựng gờ bao xung quanh bãi thải, hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

-  Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom vào 01 thùng chứa có nắp đậy 

và tập kết về khu lưu chứa tạm thời chất thải, hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

b. Trong giai đoạn vận hành 

* Nhà máy tại địa điểm 1 hiện hữu:  

-  Chất thải rắn sinh hoạt được lưu chứa trong hai loại thùng riêng (thùng 

chứa chất thải rắn sinh hoạt thuộc nhóm hữu cơ dễ phân hủy và thùng chứa chất 

thải rắn sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế), sau đó tập kết về kho chứa 

chất thải thông thường diện tích 10 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định. 

-  Chất thải rắn công nghiệp thu gom, phân loại chứa vào thùng nhựa có 

nắp đậy kín sau đó đưa về kho chứa chất thải thông thường diện tích 15 m2, sau 

đó hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo quy định. 

-  Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu chứa trong thùng 

chứa có dán mã chất thải nguy hại tương ứng đặt trong kho chứa chất thải nguy hại 

diện tích 10 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

* Nhà máy tại địa điểm 2 mở rộng:  

-  Chất thải rắn sinh hoạt được lưu chứa trong hai loại thùng riêng (thùng 

chứa chất thải rắn sinh hoạt thuộc nhóm hữu cơ dễ phân hủy và thùng chứa chất 
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thải rắn sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế), hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo quy định. 

-  Chất thải rắn công nghiệp thu gom, phân loại chứa vào thùng nhựa có 

nắp đậy kín sau đó đưa về kho chứa chất thải thông thường diện tích 348 m2, sau 

đó hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo quy định 

-  Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu chứa trong thùng  

chứa có dán mã chất thải nguy hại tương ứng đặt trong kho chứa chất thải 

nguy hại diện tích 72 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định. 

5.4.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

a. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

-  Sử dụng các thiết bị, máy móc được kiểm chuẩn, thường xuyên bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị; lắp đặt thiết bị giảm ồn cho những máy móc, thiết bị có mức 

ồn cao; không thi công vào ban đêm và giờ nghỉ trưa. 

b. Trong giai đoạn vận hành 

-  Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: thiết kế các bộ phận 

giảm âm, lắp đệm chống ồn trong quá trình lắp đặt thiết bị tại nhà máy. 

-  Trồng cây xanh, thảm cỏ xung quanh nhà máy để giảm thiểu bụi, tiếng ồn 

phát sinh từ hoạt động sản xuất tới môi trường xung quanh. 

- Trang, thiết bị chống ồn cho nhân viên làm việc tại khu vực phát sinh 

tiếng ồn. 

5.4.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

-  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải: thường 

xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt, tuân thủ các yêu cầu thiết kế của hệ thống xử lý nước thải, chuẩn bị 

các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hỏng hóc. 

-  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải: thường 

xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý khí thải, 

tuân thủ các yêu cầu thiết kế của hệ thống xử lý khí thải, chuẩn bị các bộ phận, 

thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hỏng hóc. 

-  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chứa chất thải rắn, 

chất thải nguy hại: khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu 

giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các 

loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị 

các bình chữa cháy, biển cảnh báo theo quy định. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 27 

 

-  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước: không 

xây dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thường xuyên kiểm tra và bảo 

trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ 

bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống. Trang bị dự phòng ống nước, van,… để 

phục vụ cho quá trình sửa chữa, thay thế kịp thời khi gặp hư hỏng, sự cố. 

-  Công tác phòng cháy và chữa cháy: lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Nhà 

máy, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Bảng 0. 1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, xây 

dựng tại địa điểm 2 

TT Vị trí  Chỉ tiêu giám sát 
Tần suất/ Quy chuẩn so 

sánh 

I Giám sát nước thải  

1 
Mẫu nước thải xây 

dựng 

Nhiệt độ, pH, Chất rắn lơ lửng, COD, 

BOD5, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho. 

3 tháng/ lần 

QCVN 40:2011/BTNMT  

cột B 

II Giám sát, quản lý chất thải 

1 
Khu lưu giữ tạm 

thời chất thải. 

Đánh giá khối lượng chất thải rắn 

phát sinh  
3 tháng/lần 

5.5.2. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Thực hiện theo hướng dẫn Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và môi trường. 

5.5.3. Trong giai đoạn vận hành thương mại 

Bảng 0. 2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

TT Vị trí Chỉ tiêu 
Tần suất, quy 

chuẩn so sánh 

I Giám sát khí thải   

1 
Địa điểm 1: 01 vị trí tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí thải của Dự án Bụi tổng, Toluen, 

Metanol, Xylen 

3 tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 
2 

Địa điểm 2: 01 vị trí tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí thải của Dự án 
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II Giám sát nước thải 

1 

Địa điểm 1: 01 vị trí tại cống thoát nước 

thải của nhà máy sau hệ thống xử lý, tại vị 

trí trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải chung của KCN 

pH, COD, BOD5, 

chất rắn lơ lửng, 

Sunfua, Tổng Nitơ, 

Amoni, tổng dầu 

mỡ khoáng, Tổng 

Photpho, coliform 

3 tháng/lần 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B 
2 

Địa điểm 2: 01 vị trí tại cống thoát nước 

thải của nhà máy sau hệ thống xử lý, tại vị 

trí trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải chung của KCN 

III Giám sát, quản lý chất thải 

1 Địa điểm 1 

- Thực hiện phân 

định, phân loại 

CTR sinh hoạt, 

CTR thông thường 

và CTNH theo quy 

định của Luật Bảo 

vệ môi trường và 

các quy định pháp 

luật khác có liên 

quan . 

- Định kỳ chuyển 

giao CTR sinh 

hoạt, CTR thông 

thường và CTNH 

cho đơn vị có đầy 

đủ năng lực, chức 

năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý 

theo đúng quy 

định. 

Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy 

định pháp luật khác 

có liên quan. 
2 Địa điểm 2 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 

1.1.2. Chủ dự án 

Công ty TNHH BOI Việt Nam  

- Địa chỉ trụ sở chính: Một phần Lô O1, KCN Quang Châu, xã Quang 

Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Điện thoại: 0204 6256 188                       

- Đại diện: Ông LI HUANXIN                     Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Tiến độ thực hiện Dự án:  

 Bảng 1. 1. Tiến độ thực hiện dự án 

Địa điểm Tiến độ hiện tại Tiến độ tiếp theo 

Địa điểm số 1: KCN Quang Châu 
Đã đi vào hoạt động từ 

năm 2020. 
Tiếp tục hoạt động 

Địa điểm số 2: KCN Việt Hàn Chưa hoạt động 
Dự kiến đi vào hoạt động từ 

tháng 01/2024 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

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

Dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI” được thực hiện 

tại 01 địa điểm hiện hữu và 01 địa điểm mới gồm:  

- Địa điểm 1 hiện hữu: Một phần Lô O1, KCN Quang Châu, xã Quang 

Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; có diện tích khu đất là 10.362 m2. 

- Địa điểm 2 mở rộng: Lô CN-16, KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang; có diện tích khu đất là 30.095 m2. 

Tổng diện tích thực hiện Dự án là 40.457 m2. Tọa độ ranh giới Dự án như sau: 

Bảng 1. 2. Tọa độ ranh giới của Dự án 

Tên mốc 
Tọa độ địa điểm 1 Tọa độ của địa điểm 2 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

T1 2.349.552 459.855 2349277.755 392938.058 

T2 2.349.104 460.193 2349270.277 392948.295 

T3 2.349.297 460.170 2349245.644 392952.600 

T4 2.349.533 460.193 2349104.326 392998.494 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

Ranh giới tiếp giáp của Dự án: 
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Bảng 1. 3. Ranh giới tiếp giáp của Dự án 

TT 
Ranh giới 

tiếp giáp 
Địa điểm 1 Địa điểm 2 

1 Phía Bắc Giáp với khu đất trống trong KCN Khu đất trống trong KCN 

2 Phía Tây 
Giáp với Công ty TNHH Electric 

Motocycle Yadea Việt Nam 

Đường D4 và khu đất trống 

trong KCN 

3 Phía Nam 
Giáp với đường nội bộ KCN Quang 

Châu 

Đường D5 và khu đất trống 

trong KCN 

4 Phía Đông Giáp với khu đất trống trong KCN Khu đất trống trong KCN 

 

 

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí địa điểm 1 của dự án 
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Hình 1. 2. Tọa độ ranh giới và hướng tiếp giáp của địa điểm 2
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Toàn bộ 2 địa điểm của Dự án đều là đất nằm trong Khu công nghiệp, sử dụng 

cho mục đích công nghiệp. Cụ thể hiện trạng quản lý, sử dụng đất của từng địa điểm 

như sau: 

a. Địa điểm số 1 hiện hữu: 

Địa điểm số 1 hiện trạng có 01 nhà xưởng hiện hữu, đã xây dựng hoàn 

thiện và đi vào hoạt động từ năm 2020. 

Tổng diện tích khu đất 10.362 m2 thuê lại của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Kinh Bắc theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số 251/HĐTNX-KBS-QC/2021 ngày 

30/12/2021.  

Bảng 1. 4. Quy mô sử dụng đất địa điểm 1  

TT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 6.192 49,4 

2 Đất giao thông nội bộ, sân bãi 3.161,24 30,18 

3 Đất cây xanh, thảm cỏ 2.138,89 20,41 

Tổng diện tích 10.474,6 100,00 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

b. Địa điểm số 2 mở rộng: 

Địa điểm số 2: Công ty TNHH BOI Việt Nam thuê lô đất tại Lô CN-16, 

KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để thực hiện Dự án theo Hợp 

đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn liền với kết cấu hạ tầng số 

249/2022/HĐTLĐ-PL ngày 24/9/2022. 

 Bảng 1. 5. Quy mô sử dụng đất địa điểm 2  

TT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 15.211 50,54 

2 Đất sân, đường 8.799 29,24 

3 Đất cây xanh, thảm cỏ 6.085 20,22 

Tổng diện tích 13.800 100,00 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường 

Hai địa điểm của Dự án cách KDC tập trung gần nhất khoảng 300m và: 

- Địa điểm số 1: 

- Địa điểm số 2: 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất, công nghệ  sản xuất của 

dự án  
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a. Mục tiêu 

Dự án được đầu tư với mục tiêu hoạt động và phạm vi như sau:  

- Giữ nguyên nhà máy hiện hữu tại địa điểm 1 nằm ở Một phần Lô O1, 

KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với quy mô 

sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử là 2.904.320 sản phẩm/năm; 

- Bổ sung địa điểm thực hiện Dự án mới là địa điểm số 2 nằm ở Lô CN-

16, KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với quy mô sản xuất thiết 

bị, linh kiện điện tử là 11.346.000 sản phẩm/năm; 

Như vậy sau khi Dự án bổ sung địa điểm sản xuất mới (Địa điểm số 2) thì 

tổng công suất sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử của Nhà máy là 14.250.320 sản 

phẩm/năm. 

b. Loại hình dự án 

Dự án thuộc loại hình mở rộng, nâng công suất. 

c. Quy mô, công suất  

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

đầu tư công): theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, dự án 

tương đương với dự án nhóm B phân loại theo tiêu chí tại điểm d (dự án công 

nghiệp), khoản 4, điều 8 và khoản 3, điều 9 (vốn đầu tư từ 60 tỷ đến dưới 1000 

tỷ đồng). 

Công suất: Hiện tại nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử với công 

suất 2.904.320 sản phẩm/năm. Tổng công suất của Nhà máy sau khi mở rộng, 

nâng công suất là 14.250.320 sản phẩm/năm. 

d. Công nghệ sản xuất 

Công nghệ sản xuất của Dự án tại địa điểm 1 vẫn giữ nguyên như hiện 

trạng đang được phép hoạt động, cụ thể: 

- Quy trình sản xuất đèn LED và thiết bị phát sáng (bộ điều khiển ánh 

sáng, đèn LED và Cảm biến ánh sáng LED, bóng đèn đi-ốt phát sáng): nguyên 

liệu → kiểm tra → Lắp ráp và kiểm tra chất lượng lắp ráp → Kiểm tra đèn và 

thiết bị phát sáng sau lắp → đóng gói. 

- Quy trình sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử sử dụng cho điện thoại di 

dộng và thiết bị điện tử khác (là các model cải tiến nhiệt kế của bộ nhớ điện tử 

dùng cho điện thoại di động, các thiết bị này có cấu trúc vật lý và quy trình sản 

xuất tương tự nhau): Nguyên liệu  → kiểm tra → gắn trên bề mặt → lắp ráp → 

hoàn thiện → Kiểm tra chức năng đo độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm → kiểm tra 

→ đóng gói; 
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- Quy trình sản xuất máy đo độ ẩm, thiết bị GPS: Nguyên liệu → gắn trên 

bề mặt → lắp ráp điện tử → lắp ráp thành phẩm → kiểm tra chức năng → đóng 

gói → xuất hàng. 

- Quy trình sản xuất thiết bị phân phối và điều khiển điện: Nguyên liệu → 

gắn trên bề mặt → lắp ráp thành phẩm → kiểm tra → đóng gói → xuất hàng. 

- Quy trình Dịch vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm kỹ thuật nhiệt kế 

bộ nhớ điện tử, đèn LED, thiết bị GPS, bộ điều khiển ánh sáng: thu thập thông 

tin → tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm kỹ thuật → hoàn thiện nghiên cứu → tư 

vấn kỹ thuật. 

- Quy trình sản xuất máy đo đường huyết: Nguyên liệu → gắn trên bề mặt 

→ lắp ráp điện tử → lắp ráp thành phẩm → kiểm tra chức năng → đóng gói → 

xuất hàng. 

Công nghệ sản xuất của Dự án tại địa điểm 2: 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án 

❖ Tại địa điểm 1  

Các hạng mục công trình tại địa điểm 1 đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp 

Giấy phép môi trường số 829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022. 

Bảng 1. 6. Các hạng mục công trình tại địa điểm 1 

TT Hạng mục Đơn vị 
Quy 

mô 
Ghi chú 

I Hạng mục chính 

1 Nhà xưởng  m2 6.192 
Công ty CP KCN SG – BG 

đã xây dựng hoàn thiện nhà 

xưởng, Chủ dự án thuê lại 

và đang sử dụng từ tháng 

05/2020. 
2 Khu vực văn phòng m2 282 

II Hạng mục phụ trợ 

1 Kho chứa hóa chất m2 15 

Chủ dự án tự bố trí trên 

phần diện tích thuê lại và 

đang được sử dụng từ tháng 

05/2020. 

2 Kho nguyên liệu m2 75 

3 Kho thành phẩm m2 75 

4 Phòng bảo vệ m2 20 

5 Nhà ăn m2 100 

6 Nhà chứa máy nén khí m2 30 

7 Trạm biến áp, tủ điện m2 25 Đã được Công ty cổ phần 

KCN SG – BG xây dựng 

đồng bộ trước khi cho thuê 

8 Hệ thống cấp nước Hệ thống 1 

9 Hệ thống cấp điện Hệ thống 1 
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10 
Bãi đỗ xe cho cán bộ nhân 

viên 
m2 100 

Chủ dự án tự bố trí trên 

phần diện tích thuê lại và 

đang được sử dụng từ tháng 

05/2020. 

III Công trình bảo vệ môi trường 

1 
Kho chứa chất thải sản xuất 

thông thường 
m2 15 

Chủ dự án tự bố trí trên 

phần diện tích thuê lại và 

đang được sử dụng từ tháng 

05/2020. 

2 Kho chứa chất thải nguy hại m2 10 

3 Kho chứa chất thải sinh hoạt m2 10 

4 Hệ thống thoát nước thải Hệ thống 1 
Đã được Công ty CP KCN 

SG – BG xây dựng đồng bộ 

cùng nhà xưởng từ năm 

2018 
5 Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống 1 

6 
Trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt 
m3/ngày.đêm 30 

Xây dựng và hoàn thiện từ 

tháng 8/2020 - 11/2020 

7 Hệ thống xử lý khí thải Hệ thống 1 

Lắp đặt tháng 10/2020, cải 

tạo hoàn thiện tháng 

04/2021 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

❖ Tại địa điểm số 2 

 Bảng 1. 7. Các hạng mục công trình tại địa điểm 2 

TT Hạng mục Đơn vị Quy mô Ghi chú 

A Khu A 

I Hạng mục chính 

1 Nhà xưởng A m2 7.389 Chưa xây dựng  

II Hạng mục phụ trợ 

1 Kho nguyên liệu m2 75 

Chưa xây dựng 

2 Phòng bảo vệ m2 51 

3 Trạm biến áp, tủ điện m2 174 

4 Hệ thống cấp nước Hệ thống 1 

5 Hệ thống cấp điện Hệ thống 1 

6 Nhà xe máy m2 1.845 

7 Nhà xe ô tô m2 364 

8 Nhà hút thuốc m2 149 

III Công trình bảo vệ môi trường 

1 
Kho chứa chất thải sản xuất 

thông thường 
m2 182 

Chưa xây dựng 2 
Kho chứa hóa chất, chất 

thải nguy hại 
m2 134 

3 
Kho chứa chất thải sinh 

hoạt 
m2 235 

4 Hệ thống thoát nước thải Hệ thống 1  
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5 Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống 50 

6 
Trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt 
m3/ngày.đêm 1 

 

7 Hệ thống xử lý khí thải Hệ thống   

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Các hạng mục công trình chính tại địa điểm 1 đang hoạt động 

- Diện tích xây dựng: 2.180,64 m2 

- Tổng diện tích sàn: 2.420,64 m2 

- Chiều cao tầng 1: 4,15m.  

- Chiều cao công trình: 10,95m; số tầng: 02. 

- Cốt nền xây dựng: 0,20m (so với cốt đường nội bộ).  

b. Các hạng mục công trình chính tại địa điểm 2  

Các hạng mục công trình chính tại địa điểm 2 gồm: 

- Diện tích xây dựng: 5.120,00 m2 

- Tổng diện tích sàn: 5.120,00 m2 

- Chiều cao công trình: 10,95m; số tầng: 01. 

- Cốt nền xây dựng: 0,20m (so với cốt đường nội bộ) 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

a. Các hạng mục công trình phụ trợ tại địa điểm 1 đang hoạt động 

- Nhà bơm: diện tích xây dựng 12,96 m2 

- Nhà bảo vệ: diện tích xây dựng 13,44 m2; 

- Nhà xe A:  

+ Diện tích xây dựng 153,12 m2; 

+ Chiều cao công trình: 5,9m, số tầng 02. 

+ Chiều cao tầng 1:  2,5m; 

+ Cốt nền xây dựng: 0,15m. 

- Nhà xe B:  

+ Diện tích xây dựng 204,60 m2; 

+ Chiều cao công trình: 5,9m, số tầng 02. 

+ Chiều cao tầng 1:  2,5m; 

+ Cốt nền xây dựng: 0,15m 

- Bể nước ngầm: diện tích xây dựng 77,91 m2; 

- Trạm biến thế: diện tích xây dựng 12 m2; 

- Nhà để máy nén khí: Diện tích xây dựng 20,8 m2; 
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- Cổng, bảng hiệu, tường rào; hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp 

điện; hệ thống PCCC, chống sét; hệ thống cấp nước, thoát nước. 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ tại địa đểm 2  

Các hạng mục công trình phụ trợ tại địa điểm 2 gồm: 

- Nhà bơm: diện tích xây dựng 33 m2 

- Nhà bảo vệ 1: diện tích xây dựng 17,64 m2; 

- Nhà bảo vệ 2: diện tích xây dựng 17,64 m2; 

- Nhà xe: diện tích xây dựng 1.191,00 m2; 

- Nhà vệ sinh 1: diện tích xây dựng 62,1 m2; 

- Nhà vệ sinh 2: diện tích xây dựng 62,1 m2; 

- Bể nước ngầm: diện tích xây dựng 297,075 m2; 

- Trạm biến thế: diện tích xây dựng 20 m2; 

Cổng, bảng hiệu, tường rào; hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp điện; 

hệ thống PCCC, chống sét; hệ thống cấp nước, thoát nước. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.3.1. Tại địa điểm 1 hiện hữu 

a. Kho chất thải công nghiệp thông thường 

- Diện tích: 15 m2 

- Kho chứa được bố trí nằm ngoài khu vực nhà xưởng.  

- Cấu trúc: có mái che, có vách ngăn cửa kéo, sàn bê tông. 

Chất thải công nghiệp thông thường được thu gom về kho chứa sau đó bán 

cho đơn vị có nhu cầu thu mua, một số phế phẩm nhựa được tái sử dụng. 

(Công trình đã được được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022). 

b. Kho CTNH 

- Diện tích: 10 m2 

- Cấu trúc: có mái che, sàn bê tông chống thấm, có dán biển cảnh báo theo 

đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/BTNMT quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

(Công trình đã được được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022). 

Hình 1. 3. Hình ảnh bên trong khu lưu chứa chất thải tại địa điểm 1  
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c. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa có tổng chiều dài là 506 m; 

- Kích thước và vật liệu: ống bê tông ly tâm đường kính D400, D500, 

D300 và ống nhựa PVC Ø220; 

Toàn bộ nước mưa được thu gom và đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa chung của KCN Quang Châu tại 02 vị trí. 

(Công trình đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện các 

hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022). 

d. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải có tổng chiều dài: 274 m; 

- Kích thước và vật liệu:  

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh bên ngoài nhà xưởng 

và khu vực văn phòng của nhà xưởng số 28 được thu gom bằng hệ thống ống 

nhựa PVC Ø168 về hố ga thu gom nước thải TK – 001 theo phương thức tự chảy.   

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bảo vệ của nhà xưởng số 

28 được thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC Ø168 về hố ga thu gom nước 

thải TK – 001 theo phương thức tự chảy. 

+ Nước thải từ hố ga thu gom TK – 001 được dẫn qua hệ thống ống nhựa 

PVC Ø63 đi âm (đường ống khoan xuyên đường) được bơm về hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của nhà máy để xử lý. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà bảo vệ của nhà xưởng số 29 được thu 

gom bằng hệ thống ống nhựa PVC Ø168 về hố ga thu gom nước thải TK – 002, 

sau đó được bơm về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy để xử lý. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh bên ngoài nhà 

xưởng số 29 được thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC Ø168 theo phương 

thức tự chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy để xử lý. 

(Công trình đã được được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022). 

e. Bể tự hoại 3 ngăn 

- Có 05 bể tự hoại với tổng thể tích là 56,2 m3. Khu vực vệ sinh văn 

phòng nhà xưởng 28, khu vực vệ sinh dưới nhà xưởng 28, khu vực vệ sinh bảo 
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vệ nhà xưởng 28, khu vực vệ sinh dưới nhà xưởng 29, khu vực nhà vệ sinh bảo 

vệ nhà xưởng 29, khu vực rửa tay. 

(Công trình đã được được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022). 

f. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

- Công suất: 30 m3/ngày đêm. 

Bảng 1. 8. Thông số kỹ thuật của hệ thống 

TT Tên công trình đơn vị 
Kích thước 

LxWxH (m) 

Chiều cao 

hữu ích 

(m) 

Thể tích 

chứa nước 

(m3) 

1 Hố thu gom TK-001 2,0 x 1,2 x 2,5 1,4 3,4 

2 Hố thu gom TK-002 1,2 x 1,2 x 2,5 1,1 1,6 

3 
Bể thu gom kết hợp tách dầu (TK-

01A/B/C) 
3,6 x 1,3x 2,9 2,1 9,8 

4 Bể điều hòa (TK-02) 3,6 x 3,0 x 3,6 3,0 32,2 

5 Bể Anoxic (TK-03) 3,6 x 1,6 x 3,6 3,2 18,4 

6 Bể Aerotank (TK-04) 3,6 x 3,5 x 3,6 3,2 40,3 

7 Bể lắng (TK-05) 2,5 x 2,5 x 3,6 3,2 15,5 

8 Bể chứa nước sau xử lý (TK-06) 3,0 x 1,5 x 3,6 3,0 11,3 

9 Bể chứa bùn (TK-07) 4,2 x 1,0 x 3,6 3,2 12,8 

10 Nhà điều hành (N-01) 4,0 x 3,1 x 3,2/3,0 - - 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

(Công trình đã được được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022). 

- Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại địa điểm 1, 

công suất 30 m3/ngày đêm. 

g. Hệ thống thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

- Để giảm thiểu bụi nhựa phát sinh từ quá trình cắt trong công đoạn cắt 

sản phẩm Công ty sử dụng các máy hút bụi công nghiệp (số lượng 24 cái) với 

tần suất hút liên tục trong khi vận hành và được bố trí tại vị trí mỗi máy cắt để 

thu hồi bụi phát sinh nhằm đảm bảo chất lượng môi trường tại xưởng sản xuất. 

Các bụi nhựa này sẽ được Công ty thu gom và chuyển giao cho Công ty … tái 

chế. 
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- Công suất thiết kế của các máy hút bụi: 18 máy với công suất 1,39 

KW/máy, 6 máy với công suất 2,2 KW/máy. 

(Công trình đã được được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở tại Giấy phép môi trường số 

829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022). 

1.2.3.2. Tại địa điểm 2  

a. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tại địa 

điểm 2 gồm: 

 Kho chất thải công nghiệp thông thường 

- Diện tích: 348 m2 

- Kho chứa được bố trí nằm ngoài khu vực nhà xưởng.  

- Cấu trúc: có mái che, có vách ngăn cửa kéo, sàn bê tông. 

Chất thải công nghiệp thông thường được thu gom về kho chứa sau đó bán 

cho đơn vị có nhu cầu thu mua, một số phế phẩm nhựa được tái sử dụng. 

 Kho CTNH 

- Diện tích: 72 m2 

- Cấu trúc: có mái che, sàn bê tông chống thấm, có dán biển cảnh báo theo 

đúng quy định tại Thông tư 02/2022/BTNMT quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

- Tổng chiều dài: 594 m; 

- Kích thước và vật liệu: ống bê tông ly tâm đường kính D300, D400, 

D500, D800 và ống nhựa uPVC Ø200; 

Toàn bộ nước mưa được thu gom và đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa chung của KCN Việt Hàn tại 01 vị trí trên đường D4. 

 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải có tổng chiều dài là 315 m; 

- Kích thước và vật liệu: ống uPVC D200 và ống HPDE D200. 

 Bể tự hoại 3 ngăn 

- Bao gồm 07 bể tự hoại với tổng thể tích 168,512 m3 trong đó: 

+ 01 bể tự hoại có thể tích 21,504 m3; 

+ 04 bể tự hoại có thể tích 31,752 m3/bể; 

+ 02 bể tự hoại có thể tích 10 m3/bể. 
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b. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tại địa 

điểm 2 gồm: 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

- Công suất: 50 m3/ngày đêm. 

Bảng 1. 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 50 m3/ngày đêm 

TT Tên công trình đơn vị 
Số 

lượng 

Kích thước 

L × W × H (m) 

Tổng thể tích 

hiệu dụng (m3) 

Thời gian 

lưu HRT 

1 Bể tách mỡ – T101 01 3,0 × 1,6 × 3,3 13,68 1,82 giờ 

2 Hầm bơm – T102 01 3,2 × 2,0 × 3,3 12.16 1,3 giờ 

3 Hố thu gom – T103 01 1,5 × 1,0 × 4,5 5.55 2,96 giờ 

4 Bể điều hòa – T104 01 5,4 × 3,3 × 4,5 72,17 7,7 giờ  

5 Bể Anoxic – T201 01 5,4 × 2,2 × 4,5 48,11 5,13 giờ 

6 Bể Aerotank – T202 01 5,4 × 4,4 × 4,5 96,23 10,26 giờ 

7 Bể lắng sinh học – T203 01 4,2 × 4,2 × 4,5 71,44 7,62 giờ 

8 Bể khử trùng – T225 01 4,2 × 1,0 × 4,5 15,8 1,68 giờ 

8 Bể chứa bùn hóa lý – T001 01 3,3 × 1,5 × 4,5 18,23 - 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

 Hệ thống thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

- Để giảm thiểu bụi nhựa phát sinh từ quá trình cắt trong công đoạn cắt 

sản phẩm, Công ty sử dụng các máy hút bụi công nghiệp (số lượng 20 cái) với 

tần suất hút liên tục trong khi vận hành và được bố trí tại vị trí mỗi máy cắt để 

thu hồi bụi nhựa phát sinh nhằm đảm bảo chất lượng môi trường tại xưởng sản 

xuất. Các bụi nhựa này sẽ được Công ty thu gom và chuyển giao cho đơn vị đủ 

chức năng tái chế. 

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt 

động của Dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Công nghệ sản xuất của dự án là công nghệ hiện đại, đang được áp dụng 

phổ biến tại các Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Nên đảm bảo tính hiện đại, 

tiên tiến và tự động hóa trong các công đoạn sản xuất. Chủ đầu tư luôn đảm bảo 

môi trường lao động sạch sẽ, an toàn, tạo mọi điều kiện để công nhân viên được 

làm việc trong môi trường làm việc theo chuẩn Quốc tế, các sản phẩm sau khi 

được sản xuất theo quy chuẩn Quốc tế và xuất khẩu ra nước ngoài. 

Các hạng mục công trình được xây dựng kiên cố, theo quy chuẩn của Bộ 

Xây dựng, đảm bảo tính năng và tính bền vững của công trình. Công trình hiện 

hữu được tiếp tục sử dụng, các nhà xưởng mới sẽ được lên phương án thiết kế và 
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trình cơ quan chức năng phê duyệt trước khi tiến hành thi công xây dựng. 

Các hoạt động sản xuất của dự án đều được đánh giá đúng, đầy đủ và liệt 

kê chi tiết thông qua các chương, mục của Nội dung báo cáo 

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cung 

cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án. 

1.3.1. Nhu cầu về nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị trong giai đoạn 

thi công, xây dựng 

a. Nhu cầu về nguyên vật liệu cho thi công, xây dựng 

Dự kiến khối lượng nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công, xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án tại địa điểm 2 như trong bảng sau: 

Bảng 1. 10. Dự kiến khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi 

công, xây dựng 

TT Loại vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Trọng lượng đơn 

vị vật liệu  

Khối lượng  

(quy đổi ra tấn) 

1 Cát mịn, ML = 1,5-2 m3 10 1.380 kg/m3 13,8 

2 Cát vàng, ML > 2 m3 10 1.450 kg/m3 14,5 

3 Đá dăm các loại m3 10 1.500 kg/m3 15 

4 Xi măng các loại tấn 17 1.500 kg/m3 25,5 

5 Sơn các loại tấn 0,05 - 0,05 

6 Bê tông tấn 20 - 20 

7 Thép các loại tấn 15 - 15 

8 Gỗ ván các loại m3 2 1.000 kg/m3 2 

9 Đinh các loại tấn 0,02 - 0,02 

10 Que hàn tấn 20,2 - 20,2 

Tổng (tấn) 126,07 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do nhà thầu cung cấp, vận 

chuyển đến chân công trình. Toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu xây dựng công trình 

do nhà thầu thi công cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng 

của công trình do bên thiết kế và Chủ dự án quy định. Chủ dự án cam kết sẽ 

giám sát và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu vận chuyển trong quá trình vận 

chuyển thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh. Quãng 

đường vận chuyển dự kiến cách Dự án khoảng 30 km. 
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b. Nhu cầu sử dụng lao động, điện, nước 

Dự kiến nhu cầu sử dụng lao động, điện, nước phục vụ quá trình thi công, 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án tại địa điểm 2 như sau: 

* Nhu cầu sử dụng lao động:  

Hoạt động thi công xây dựng Dự án dự kiến sử dụng khoảng 30 lao động. 

Các nhà thầu xây dựng sẽ ưu tiên sử dụng các lao động tại địa phương để hạn 

chế các vấn đề mâu thuẫn xảy ra với dân cư địa phương. 

* Nhu cầu sử dụng nước:  

- Nguồn nước cấp cho giai đoạn xây dựng của Dự án là nguồn cấp nước 

của KCN. Với hoạt động xây dựng của Dự án, nước cấp sẽ được cấp cho các 

mục đích sau:  

+ Nước cho hoạt động sinh hoạt của công nhân: với khoảng 30 công nhân 

làm việc, tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt là 1,35 m3/ngày (định mức sử dụng 

nước là 45 lít/ngày/người theo TCXDVN 33:2006). 

+ Nước cho hoạt động xây dựng: hoạt động xây dựng sẽ sử dụng nước cho 

hoạt động phối trộn vật liệu, vệ sinh các dụng cụ với lượng nước sử dụng ước 

tính khoảng 1,3 m3/ngày. 

 Tổng nhu cầu cấp nước = 1,35 + 1,3 = 2,65 m3/ngày 

* Nhu cầu sử dụng điện:  

Trong giai đoạn xây dựng Dự án, lượng điện được sử dụng để vận hành các 

máy móc, thiết bị thi công. Theo kinh nghiệm từ các công trình xây dựng khác 

của Công ty đã thực hiện với quy mô tương tự thì lượng điện năng tiêu thụ 

khoảng 300 kWh/tháng.  

c. Danh mục máy móc, thiết bị xây dựng 

Danh mục máy móc, thiết bị chính trong giai đoạn thi công, xây dựng: 

Bảng 1. 11. Danh mục các máy móc, thiết bị thi công xây dựng 

TT Thiết bị Số lượng Xuất xứ Nhiên liệu  Tình trạng  

1 Máy đầm 01 Nhật Bản Dầu DO 90% 

2 Máy đào  01 Nhật Bản Dầu DO 90% 

3 Máy nén khí 01 Nhật Bản Dầu DO 90% 

4 Bơm bê tông 01 Nhật Bản Điện 90% 

5 Cần cẩu 10T 01 Nhật Bản Điện 90% 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

1.3.2. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng, hóa chất sử dụng; nguồn cung 

cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án trong giai đoạn vận hành 
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a. Nhu cầu nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 

Dự án là loại hình bổ sung địa điểm thực hiện Dự án (bổ sung địa điểm số 

2), không nâng công suất các sản phẩm hiện đang sản xuất tại địa điểm 1, nên 

nhu cầu nguyên vật liệu cho các sản phẩm hiện đang sản xuất tại địa điểm 1 là 

không đổi, chỉ bổ sung thêm nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất các sản 

phẩm tại địa điểm 2.  

Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất của Dự án trong giai đoạn 

hoạt động hiện nay và giai đoạn tiếp theo được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 12. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm hiện 

hữu tại địa điểm 1  

STT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(Chiếc/năm) 

Khối lượng 

(Tấn/năm) 
Xuất xứ 

I 
Nguyên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất đèn led và thiết bị chiếu sáng (Bộ 

điều khiển ánh sáng, cảm biến ánh sáng Led, bóng đèn điot phát sáng) 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 4.919 8.122 Trung Quốc 

2 Diode/nhúng Diode 354 Trung Quốc 

3 Diode/SMT 1.236 Trung Quốc 

4 Transitor 1.129 Trung Quốc 

5 Chip điện tử  7.733 Trung Quốc 

6 Cầu chì  354 Trung Quốc 

7 Tụ điện gốm  354 Trung Quốc 

8 Tụ điện gốm/SMT  221.345 Trung Quốc 

9 Cắm/ổ cắm/đầu nối  1.001.678 Trung Quốc 

10 Tinh thể dao động  1.548.499 Trung Quốc 

11 LED/nhúng LED 22.637 Trung Quốc 

12 LET/SMT 2.509.855 Trung Quốc 

13 Chuyển đổi 353.700 Trung Quốc 

14 Tụ/nhựa  707.400 Trung Quốc 

15 Cảm biến  117.428 Trung Quốc 

16 Điện cảm  2.274.291 Trung Quốc 

17 Cung cấp điện  1.769 Trung Quốc 

18 Điện trở carbon Carbon 707 Trung Quốc 

19 Nam châm  25 Trung Quốc 

20 Nhiệt điện trở  220.709 Trung Quốc 

21 Tụ nhôm điện phân/nhúng  2.830 Trung Quốc 

22 Tụ nhôm điện phân/SMT  751 Trung Quốc 

23 Rơle  354 Trung Quốc 
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24 Arrester 354 Trung Quốc 

25 Bộ lọc   1.896 Trung Quốc 

26 Máy biến áp  1.769 Trung Quốc 

27 Bảng mạch trống/tầng 2  6.925 52 Trung Quốc 

28 Bảng mạch trống/bốn lớp  200 Trung Quốc 

29 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng  2.880 2,8 Trung Quốc 

30 Phụ kiện phần cứng  284 0,284 Trung Quốc 

31 Đầu nối dây  2.712 2,712 Trung Quốc 

32 Vỉ  5.597 5,597 Trung Quốc 

33 Xốp  51 0,051 Trung Quốc 

34 Keo dán kính  185 0,185 Trung Quốc 

35 Bông xốp/ngọc trai  27.115 27,115 Trung Quốc 

36 Sản phẩm bột giấy  3.079 3,079 Trung Quốc 

37 Thùng carton  13.500 13,5 Trung Quốc 

38 Hộp màu  3.113 3,113 Trung Quốc 

39 Dây nối  398 0,398 Trung Quốc 

40 Phụ tùng nhựa/sản phẩm chiếu sáng  5.741 5,741 Trung Quốc 

41 Nhãn dán  2.271 2 271 Trung Quốc 

42 Túi nhựa   417 0,147 Trung Quốc 

43 Sản phẩm cao su  4.213 4,213 Trung Quốc 

44 Vít  4.783 4,783 Trung Quốc 

 Tổng   8.250  

II 
Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử dùng 

cho điện thoại di động 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 3.279 

3,01 

Trung Quốc 

2 Thẻ SIM 4.325 Trung Quốc 

3 Diode/nhúng Diode 236 Trung Quốc 

4 Diode/SMT 824 Trung Quốc 

5 Transitor 753 Trung Quốc 

6 Chip điện tử  5.155 Trung Quốc 

7 Pin lithium, có thể sạc lại 171 Trung Quốc 

8 Nút pin Lithium  347 Trung Quốc 

9 Cầu chì  236 Trung Quốc 

10 Màn hình thể tinh lỏng  1.162 Trung Quốc 

11 Tụ điện gốm  236 Trung Quốc 

12 Tụ điện gốm/SMT  147.564 Trung Quốc 

13 Cắm/ổ cắm/đầu nối  667.786 Trung Quốc 

14 Tinh thể dao động  1.032.332 Trung Quốc 
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15 LED/nhúng LED 15.091 Trung Quốc 

16 LET/SMT 1.673.237 Trung Quốc 

17 Chuyển đổi  235.800 Trung Quốc 

18 Tụ/nhựa  471.600 Trung Quốc 

19 Cảm biến  78.286 Trung Quốc 

20 Điện cảm  1.516.194 Trung Quốc 

21 Cung cấp điện  1.179 Trung Quốc 

22 Điện trở carbon Carbon 472 Trung Quốc 

23 Nhiệt điện trở   147.139 Trung Quốc 

24 Tụ nhôm điện phân/nhúng  1.886 Trung Quốc 

25 Tụ nhôm điện phân/SMT  501 Trung Quốc 

26 Pin lithium  6.910 Trung Quốc 

27 Rơle  236 Trung Quốc 

28 Arrester 236 Trung Quốc 

29 Bảng mạch trống/tầng 2  
 

.617 2 
Trung Quốc 

30 Bảng mạch trống/bốn lớp  133 Trung Quốc 

31 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng   82 0,082 Trung Quốc 

32 Phụ kiện phần cứng  8 0,008 Trung Quốc 

33 Đầu nối dây  77 0,077 Trung Quốc 

34 Vỉ  160 0,16 Trung Quốc 

35 Xốp  1 0,001 Trung Quốc 

36 Bông xốp/ngọc trai  775 0,775 Trung Quốc 

37 Sản phẩm bột giấy  88 0,088 Trung Quốc 

38 Thùng carton  386 0,386 Trung Quốc 

38 Dây nối  11 0,011 Trung Quốc 

39 Phụ kiện nhựa  871 0,871 Trung Quốc 

40 Nhãn dán   65 0,065 Trung Quốc 

41 Túi nhựa   12 0,012 Trung Quốc 

42 Sản phẩm cao su  120 0,12 Trung Quốc 

43 Vít  137 0,137 Trung Quốc 

 Tổng   7,71  

III Nguyên liệu đầu vào  cho sản xuất máy đo độ ẩm, thiết bị GPS 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 4.099 

22,5 

Trung Quốc 

2 Thẻ SIM SIM 1.570 Trung Quốc 

3 Diode/nhúng Diode 295 Trung Quốc 

4 Diode/SMT 1.030 Trung Quốc 

5 Transitor 941 Trung Quốc 
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6 Chip điện tử  6.444 Trung Quốc 

7 Pin lithium, có thể sạc lại 182 Trung Quốc 

8 Nút pin Lithium  388 Trung Quốc 

9 Cầu chì  295 Trung Quốc 

10 Màn hình thể tinh lỏng  1.146 Trung Quốc 

11 Tụ điện gốm  295 Trung Quốc 

12 Tụ điện gốm/SMT 184.455 Trung Quốc 

13 Cắm/ổ cắm/đầu nối  834.732 Trung Quốc 

14 Tinh thể dao động  1.290.416 Trung Quốc 

15 LED/nhúng  18.864 Trung Quốc 

16 LET/SMT 2.091.546 Trung Quốc 

17 Chuyển đổi  294.750 Trung Quốc 

18 Tụ/nhựa  589.500 Trung Quốc 

19 Cảm biến  97.857 Trung Quốc 

20 Điện cảm  1.895.243 Trung Quốc 

21 Cung cấp điện  1.474 Trung Quốc 

22 Điện trở carbon  590 Trung Quốc 

23 Nhiệt điện trở   183.924 Trung Quốc 

24 Tụ nhôm điện phân/nhúng  2.358 Trung Quốc 

25 Tụ nhôm điện phân/SMT  626 Trung Quốc 

26 Pin lithium  7.638 Trung Quốc 

27 Rơle  295 Trung Quốc 

28 Arrester 295 Trung Quốc 

29 Bảng mạch trống/tầng 2   5.771 
31 

Trung Quốc 

30 Bảng mạch trống/bốn lớp  166 Trung Quốc 

31 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng   617 0,617 Trung Quốc 

32 Phụ kiện phần cứng  61 0,061 Trung Quốc 

33 Đầu nối dây  581 0,581 Trung Quốc 

34 Vỉ (đóng gói) 1.199 1,199 Trung Quốc 

35 Xốp  11 0,011 Trung Quốc 

36 Bông xốp/ngọc trai  5.810 5,810 Trung Quốc 

37 Sản phẩm bột giấy  660 0,66 Trung Quốc 

38 Thùng carton 2.893 2,893 Trung Quốc 

39 Hộp màu  667 0,667 Trung Quốc 

40 Dây nối  85 0,085 Trung Quốc 

41 Phụ kiện nhựa  2.039 2,039 Trung Quốc 

42 Nhãn dán   487 0,487 Trung Quốc 

43 Túi nhựa   89 0,089 Trung Quốc 
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44 Sản phẩm cao su  903 0,903 Trung Quốc 

45 Vít  1.025 1,025 Trung Quốc 

 Tổng   70,6  

IV 
Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất thiết bị phân phối và điều khiển 

điện 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 4.100 

24,7 

Trung Quốc 

2 Diode/nhúng Diode 294 Trung Quốc 

3 Diode/SMT 1.031 Trung Quốc 

4 Transitor 940 Trung Quốc 

5 Chip điện tử  6.443 Trung Quốc 

6 Cầu chì  294 Trung Quốc 

7 Tụ điện gốm  294 Trung Quốc 

8 Tụ điện gốm/SMT  184.454 Trung Quốc 

9 Cắm/ổ cắm/đầu nối  834.732 Trung Quốc 

10 Tinh thể dao động  1.290.415 Trung Quốc 

11 LED/nhúng LED 18.864 Trung Quốc 

12 LET/SMT 2.091.546 Trung Quốc 

13 Chuyển đổi  294.750 Trung Quốc 

14 Tụ/nhựa  589.500 Trung Quốc 

15 Cảm biến  97.857 Trung Quốc 

16 Điện cảm  1.895.242 Trung Quốc 

17 Cung cấp điện  1.473 Trung Quốc 

18 Điện trở carbon 589 Trung Quốc 

19 Nhiệt điện trở   183.924 Trung Quốc 

20 Tụ nhôm điện phân 2.358 Trung Quốc 

21 Tụ nhôm điện phân/SMT  626 Trung Quốc 

22 Rơle  294 Trung Quốc 

23 Arrester 294 Trung Quốc 

24 Bộ lọc   4.423 Trung Quốc 

25 Máy biến áp  4.126 Trung Quốc 

26 Bảng mạch trống/tầng 2   5.771 
31 

Trung Quốc 

27 Bảng mạch trống/bốn lớp  166 Trung Quốc 

28 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng   535 0,535 Trung Quốc 

29 Phụ kiện phần cứng  52 0,052 Trung Quốc 

30 Đầu nối dây  504 0,504 Trung Quốc 

31 Vỉ  1.040 1,040 Trung Quốc 

32 Xốp  10 0,01 Trung Quốc 

33 Keo dán kính  34 0,034 Trung Quốc 
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34 Bông xốp/ngọc trai  5.035 5,035 Trung Quốc 

35 Sản phẩm bột giấy  571 0,571 Trung Quốc 

36 Thùng carton  2.507 2,507 Trung Quốc 

38 Hộp màu  578 0,578 Trung Quốc 

40 Dây nối  74 0,074 Trung Quốc 

42 Phụ kiện nhựa  1.447 1,440 Trung Quốc 

43 Nhãn dán   421 0,421 Trung Quốc 

45 Túi nhựa   78 0,078 Trung Quốc 

46 Sản phẩm cao su  783 0,783 Trung Quốc 

47 Vít  888 0,888 Trung Quốc 

 Tổng  70,2  

V Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất máy đo đường huyết  

1.  Điện trở cố định 205.500 

75,45 

Trung Quốc, 

Việt Nam 

 

2.  Nhiệt trở cố định 205.500 

3.  Tụ điện 205.500 

4.  Đi ốt 205.500 

5.  Tranzito 205.500 

6.  Mạch điện tử tích hợp 205.500 

7.  Bảng hiển thị tinh thể lỏng 205.500 

8.  Loa áp điện buzzer 205.500 

9.  Cuộn cảm 205.500 

10.  Tinh thể áp điện đã lắp ráp 205.500 

11.  Đầu cắm/ ổ cắm điện 205.500 

12.  Pin (Lithium)  205.500 

13.  Đinh vít, bu lông đai ốc bằng thép 205.500 

14.  Tấm chiếu ánh sáng lạnh 205.500 

15.  Tấm xốp bọt biển  205.500 

16.  Phụ kiện bằng nhựa (vỏ ngoài) 205.500 

17.  Màng film bảo vệ (tự dính) 205.500 

18.  
Lá đồng (đã được bồi)  dùng sản 

xuất máy đo đường huyết 
205.500 

19.  Vật liệu bằng cao su lưu hóa 205.500 

20.  Bút lấy máu 205.500 

21.  
Phụ kiện khác, bao bì tem mác, 

hướng dẫn sử dụng 
205.500 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 
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Bảng 1. 13. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm tại địa 

điểm 2  

STT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(Chiếc/năm) 

Khối lượng 

(Tấn/năm) 
Xuất xứ 

I 
Nguyên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất đèn led và thiết bị chiếu sáng (Bộ 

điều khiển ánh sáng, cảm biến ánh sáng Led, bóng đèn điot phát sáng) 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 4.919 8.122 Trung Quốc 

2 Diode/nhúng Diode 354 Trung Quốc 

3 Diode/SMT 1.236 Trung Quốc 

4 Transitor 1.129 Trung Quốc 

5 Chip điện tử  7.733 Trung Quốc 

6 Cầu chì  354 Trung Quốc 

7 Tụ điện gốm  354 Trung Quốc 

8 Tụ điện gốm/SMT  221.345 Trung Quốc 

9 Cắm/ổ cắm/đầu nối  1.001.678 Trung Quốc 

10 Tinh thể dao động  1.548.499 Trung Quốc 

11 LED/nhúng LED 22.637 Trung Quốc 

12 LET/SMT 2.509.855 Trung Quốc 

13 Chuyển đổi 353.700 Trung Quốc 

14 Tụ/nhựa  707.400 Trung Quốc 

15 Cảm biến  117.428 Trung Quốc 

16 Điện cảm  2.274.291 Trung Quốc 

17 Cung cấp điện  1.769 Trung Quốc 

18 Điện trở carbon Carbon 707 Trung Quốc 

19 Nam châm  25 Trung Quốc 

20 Nhiệt điện trở  220.709 Trung Quốc 

21 Tụ nhôm điện phân/nhúng  2.830 Trung Quốc 

22 Tụ nhôm điện phân/SMT  751 Trung Quốc 

23 Rơle  354 Trung Quốc 

24 Arrester 354 Trung Quốc 

25 Bộ lọc   1.896 Trung Quốc 

26 Máy biến áp  1.769 Trung Quốc 

27 Bảng mạch trống/tầng 2  6.925 52 Trung Quốc 

28 Bảng mạch trống/bốn lớp  200 Trung Quốc 

29 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng  2.880 2,8 Trung Quốc 

30 Phụ kiện phần cứng  284 0,284 Trung Quốc 

31 Đầu nối dây  2.712 2,712 Trung Quốc 

32 Vỉ  5.597 5,597 Trung Quốc 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 51 

 

33 Xốp  51 0,051 Trung Quốc 

34 Keo dán kính  185 0,185 Trung Quốc 

35 Bông xốp/ngọc trai  27.115 27,115 Trung Quốc 

36 Sản phẩm bột giấy  3.079 3,079 Trung Quốc 

37 Thùng carton  13.500 13,5 Trung Quốc 

38 Hộp màu  3.113 3,113 Trung Quốc 

39 Dây nối  398 0,398 Trung Quốc 

40 Phụ tùng nhựa/sản phẩm chiếu sáng  5.741 5,741 Trung Quốc 

41 Nhãn dán  2.271 2 271 Trung Quốc 

42 Túi nhựa   417 0,147 Trung Quốc 

43 Sản phẩm cao su  4.213 4,213 Trung Quốc 

44 Vít  4.783 4,783 Trung Quốc 

 Tổng   8.250  

II 
Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử dùng 

cho điện thoại di động 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 3.279 

3,01 

Trung Quốc 

2 Thẻ SIM 4.325 Trung Quốc 

3 Diode/nhúng Diode 236 Trung Quốc 

4 Diode/SMT 824 Trung Quốc 

5 Transitor 753 Trung Quốc 

6 Chip điện tử  5.155 Trung Quốc 

7 Pin lithium, có thể sạc lại 171 Trung Quốc 

8 Nút pin Lithium  347 Trung Quốc 

9 Cầu chì  236 Trung Quốc 

10 Màn hình thể tinh lỏng  1.162 Trung Quốc 

11 Tụ điện gốm  236 Trung Quốc 

12 Tụ điện gốm/SMT  147.564 Trung Quốc 

13 Cắm/ổ cắm/đầu nối  667.786 Trung Quốc 

14 Tinh thể dao động  1.032.332 Trung Quốc 

15 LED/nhúng LED 15.091 Trung Quốc 

16 LET/SMT 1.673.237 Trung Quốc 

17 Chuyển đổi  235.800 Trung Quốc 

18 Tụ/nhựa  471.600 Trung Quốc 

19 Cảm biến  78.286 Trung Quốc 

20 Điện cảm  1.516.194 Trung Quốc 

21 Cung cấp điện  1.179 Trung Quốc 

22 Điện trở carbon Carbon 472 Trung Quốc 

23 Nhiệt điện trở   147.139 Trung Quốc 
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24 Tụ nhôm điện phân/nhúng  1.886 Trung Quốc 

25 Tụ nhôm điện phân/SMT  501 Trung Quốc 

26 Pin lithium  6.910 Trung Quốc 

27 Rơle  236 Trung Quốc 

28 Arrester 236 Trung Quốc 

29 Bảng mạch trống/tầng 2  
 

.617 2 
Trung Quốc 

30 Bảng mạch trống/bốn lớp  133 Trung Quốc 

31 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng   82 0,082 Trung Quốc 

32 Phụ kiện phần cứng  8 0,008 Trung Quốc 

33 Đầu nối dây  77 0,077 Trung Quốc 

34 Vỉ  160 0,16 Trung Quốc 

35 Xốp  1 0,001 Trung Quốc 

36 Bông xốp/ngọc trai  775 0,775 Trung Quốc 

37 Sản phẩm bột giấy  88 0,088 Trung Quốc 

38 Thùng carton  386 0,386 Trung Quốc 

38 Dây nối  11 0,011 Trung Quốc 

39 Phụ kiện nhựa  871 0,871 Trung Quốc 

40 Nhãn dán   65 0,065 Trung Quốc 

41 Túi nhựa   12 0,012 Trung Quốc 

42 Sản phẩm cao su  120 0,12 Trung Quốc 

43 Vít  137 0,137 Trung Quốc 

 Tổng   7,71  

III Nguyên liệu đầu vào  cho sản xuất máy đo độ ẩm, thiết bị GPS 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 4.099 

22,5 

Trung Quốc 

2 Thẻ SIM SIM 1.570 Trung Quốc 

3 Diode/nhúng Diode 295 Trung Quốc 

4 Diode/SMT 1.030 Trung Quốc 

5 Transitor 941 Trung Quốc 

6 Chip điện tử  6.444 Trung Quốc 

7 Pin lithium, có thể sạc lại 182 Trung Quốc 

8 Nút pin Lithium  388 Trung Quốc 

9 Cầu chì  295 Trung Quốc 

10 Màn hình thể tinh lỏng  1.146 Trung Quốc 

11 Tụ điện gốm  295 Trung Quốc 

12 Tụ điện gốm/SMT 184.455 Trung Quốc 

13 Cắm/ổ cắm/đầu nối  834.732 Trung Quốc 

14 Tinh thể dao động  1.290.416 Trung Quốc 
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15 LED/nhúng  18.864 Trung Quốc 

16 LET/SMT 2.091.546 Trung Quốc 

17 Chuyển đổi  294.750 Trung Quốc 

18 Tụ/nhựa  589.500 Trung Quốc 

19 Cảm biến  97.857 Trung Quốc 

20 Điện cảm  1.895.243 Trung Quốc 

21 Cung cấp điện  1.474 Trung Quốc 

22 Điện trở carbon  590 Trung Quốc 

23 Nhiệt điện trở   183.924 Trung Quốc 

24 Tụ nhôm điện phân/nhúng  2.358 Trung Quốc 

25 Tụ nhôm điện phân/SMT  626 Trung Quốc 

26 Pin lithium  7.638 Trung Quốc 

27 Rơle  295 Trung Quốc 

28 Arrester 295 Trung Quốc 

29 Bảng mạch trống/tầng 2   5.771 
31 

Trung Quốc 

30 Bảng mạch trống/bốn lớp  166 Trung Quốc 

31 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng   617 0,617 Trung Quốc 

32 Phụ kiện phần cứng  61 0,061 Trung Quốc 

33 Đầu nối dây  581 0,581 Trung Quốc 

34 Vỉ (đóng gói) 1.199 1,199 Trung Quốc 

35 Xốp  11 0,011 Trung Quốc 

36 Bông xốp/ngọc trai  5.810 5,810 Trung Quốc 

37 Sản phẩm bột giấy  660 0,66 Trung Quốc 

38 Thùng carton 2.893 2,893 Trung Quốc 

39 Hộp màu  667 0,667 Trung Quốc 

40 Dây nối  85 0,085 Trung Quốc 

41 Phụ kiện nhựa  2.039 2,039 Trung Quốc 

42 Nhãn dán   487 0,487 Trung Quốc 

43 Túi nhựa   89 0,089 Trung Quốc 

44 Sản phẩm cao su  903 0,903 Trung Quốc 

45 Vít  1.025 1,025 Trung Quốc 

 Tổng   70,6  

IV 
Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất thiết bị phân phối và điều khiển 

điện 

1 Khối tích hợp IC/1-200PIN 4.100 

24,7 

Trung Quốc 

2 Diode/nhúng Diode 294 Trung Quốc 

3 Diode/SMT 1.031 Trung Quốc 

4 Transitor 940 Trung Quốc 
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5 Chip điện tử  6.443 Trung Quốc 

6 Cầu chì  294 Trung Quốc 

7 Tụ điện gốm  294 Trung Quốc 

8 Tụ điện gốm/SMT  184.454 Trung Quốc 

9 Cắm/ổ cắm/đầu nối  834.732 Trung Quốc 

10 Tinh thể dao động  1.290.415 Trung Quốc 

11 LED/nhúng LED 18.864 Trung Quốc 

12 LET/SMT 2.091.546 Trung Quốc 

13 Chuyển đổi  294.750 Trung Quốc 

14 Tụ/nhựa  589.500 Trung Quốc 

15 Cảm biến  97.857 Trung Quốc 

16 Điện cảm  1.895.242 Trung Quốc 

17 Cung cấp điện  1.473 Trung Quốc 

18 Điện trở carbon 589 Trung Quốc 

19 Nhiệt điện trở   183.924 Trung Quốc 

20 Tụ nhôm điện phân 2.358 Trung Quốc 

21 Tụ nhôm điện phân/SMT  626 Trung Quốc 

22 Rơle  294 Trung Quốc 

23 Arrester 294 Trung Quốc 

24 Bộ lọc   4.423 Trung Quốc 

25 Máy biến áp  4.126 Trung Quốc 

26 Bảng mạch trống/tầng 2   5.771 
31 

Trung Quốc 

27 Bảng mạch trống/bốn lớp  166 Trung Quốc 

28 Sản phẩm phần cứng/ánh sáng   535 0,535 Trung Quốc 

29 Phụ kiện phần cứng  52 0,052 Trung Quốc 

30 Đầu nối dây  504 0,504 Trung Quốc 

31 Vỉ  1.040 1,040 Trung Quốc 

32 Xốp  10 0,01 Trung Quốc 

33 Keo dán kính  34 0,034 Trung Quốc 

34 Bông xốp/ngọc trai  5.035 5,035 Trung Quốc 

35 Sản phẩm bột giấy  571 0,571 Trung Quốc 

36 Thùng carton  2.507 2,507 Trung Quốc 

38 Hộp màu  578 0,578 Trung Quốc 

40 Dây nối  74 0,074 Trung Quốc 

42 Phụ kiện nhựa  1.447 1,440 Trung Quốc 

43 Nhãn dán   421 0,421 Trung Quốc 

45 Túi nhựa   78 0,078 Trung Quốc 

46 Sản phẩm cao su  783 0,783 Trung Quốc 
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47 Vít  888 0,888 Trung Quốc 

 Tổng  70,2  

V Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất máy đo đường huyết  

1.  Điện trở cố định 205.500 

75,45 

Trung Quốc, 

Việt Nam 

 

2.  Nhiệt trở cố định 205.500 

3.  Tụ điện 205.500 

4.  Đi ốt 205.500 

5.  Tranzito 205.500 

6.  Mạch điện tử tích hợp 205.500 

7.  Bảng hiển thị tinh thể lỏng 205.500 

8.  Loa áp điện buzzer 205.500 

9.  Cuộn cảm 205.500 

10.  Tinh thể áp điện đã lắp ráp 205.500 

11.  Đầu cắm/ ổ cắm điện 205.500 

12.  Pin (Lithium)  205.500 

13.  Đinh vít, bu lông đai ốc bằng thép 205.500 

14.  Tấm chiếu ánh sáng lạnh 205.500 

15.  Tấm xốp bọt biển  205.500 

16.  Phụ kiện bằng nhựa (vỏ ngoài) 205.500 

17.  Màng film bảo vệ (tự dính) 205.500 

18.  
Lá đồng (đã được bồi)  dùng sản 

xuất máy đo đường huyết 
205.500 

19.  Vật liệu bằng cao su lưu hóa 205.500 

20.  Bút lấy máu 205.500 

21.  
Phụ kiện khác, bao bì tem mác, 

hướng dẫn sử dụng 
205.500 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

b. Nhu cầu hóa chất của dự án 

Bảng 1. 14. Nhu cầu hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải tại địa điểm 1 

TT Tên hóa chất 
Trạng 

thái 

Khối lượng  

(Kg/năm) 
Thành phần 

Nguồn 

gốc xuất 

xứ 

Công 

đoạn sử 

dụng 

1.  Thiếc Rắn 420 Thiếc nguyên chất 
Trung 

Quốc 
Hàn thiếc 

2.  Chất trợ hàn Lỏng 280 Axit glut Việt Làm sạch 
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Nhãn hiệu: 

CV 

 

aric3% 

Axit adipic 3% 

Cồn isopropyl 83,5% 

Nhựa thông 3% và các 

thành phần khác 

chiếm 7,5% 

Nam mối hàn, 

chống ôxi 

hóa, hỗ trợ 

hàn vật 

liệu điện 

tử 

3.  

Dung dịch vệ 

sinh bản 

mạch PCB 

CV-133 

Nhãn hiệu: 

CV 

Lỏng 300 

Cyclohexane (C6H12) 

≧90% 

Cyclohexanone 

C6H10O (3% 

Cồn isopropyl 

(C3H8O)7% 

Việt 

Nam 

Lau sạch 

bụi,vết 

bẩn, dấu 

tay trên bề 

mặt vỏ 

ngoài bản 

mạch 

4.  

Nước lau 

máy 

Nhãn hiệu: 

CV 

Lỏng 350 

Methylpentane 

(C6H14)≧90% 

Cồn (C2H5OH) <10% 

Việt 

Nam 

Lau sạch 

vết bẩn tại 

vết hàn 

trên vật 

liệu điện 

tử 

5.  
Cồn 

 
Lỏng 620 Cồn Ethanol 75% 

Việt 

Nam 

Làm sạch 

các vết 

bẩn trên 

bản mạch 

điện tử 

6.  Keo dán Rắn 230 

Epoxy Resin (40-

60%), Amine Adduct 

(15-25%), Fumed 

Silica (2-10%), Secret 

(20-30%) 

Trung 

Quốc 

Liên kết 

các sản 

phẩm 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

* Tính chất lý hóa học của các loại hóa chất sử dụng: 

1) Chất trợ hàn: 

Là chất lỏng, màu vàng nhạt, nhiệt độ cháy 3630C, nhiệt độ sôi 79-1100C. 

Nếu hít phải có thể gây kích ứng nhẹ cho mũi và cổ họng, hít phải nồng độ cao 

có thể gây đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, tiếp xúc với da có thể gây kích ứng, 

nuốt phải có thể gây đau họng, buồn nôn và tiêu chảy,.. 

Đối với môi trường: khi ngấm vào đất, có thể phân hủy sinh học, xâm nhập 

vào lòng đất và bay hơi; khi vào nước có thể phân hủy sinh học và bay hơi; khi 
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vào khí quyển, quá trình quang phân có thể xảy ra và do độ hòa tan trong nước 

có thể bị mưa cuốn trôi; gây độc cho sinh vật dưới nước. 

2) Dung dịch vệ sinh bản mạch PCB CV-133: 

Là chất lỏng, không màu, nhiệt độ cháy 3060C, nhiệt độ sôi 80,70C. Ít tan 

trong nước, tan trong rượu, ete, benzen, xeton. Có tính ổn định hóa học, cần 

tránh các tác nhân oxy hóa. Là chất có tính độc và gây kích ứng khi tiếp xúc. 

Dung dịch vệ sinh bản mạch có thể gây hại cho môi trường, đặc biệt đối 

với rong biển. Nó có thể bị phân hủy sinh học trong môi trường. 

3) Nước lau máy Methylpentane 

Là hóa chất tinh khiết dạng lỏng, không màu, nhiệt độ nóng chảy -118°C, 

nhiệt độ sôi 64 °C không hòa tan trong nước, tan trong ancol. 

Nước lau máy có chứa chất bay hơi, phát tán mùi, nếu hít nhiều sẽ có nguy 

cơ mắc bệnh phổi, tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây tổn thương da, gây ngứa 

da, sưng phồng,...; tác động trực tiếp lên hệ tiêu hóa khiến các cơ quan này bị rối 

loạn, biểu hiện là buồn nôn, ói mửa, ăn không ngon… 

Nước lau máy có thể gây hại cho môi trường, đặc biệt đối với môi trường 

nước, gây hại cho thủy sinh. 

4) Cồn Ethanol 

Là chất lỏng, dễ cháy, không màu, nhiệt độ sôi 780C, dễ hòa tan trong hầu 

hết các dung môi hữu cơ như nước, rượu, ete, benzen. Khi tiếp xúc trực tiếp với 

mắt sẽ có triệu chứng đỏ mắt, sưng; khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất và hít thở 

1 lượng lớn có thể có các triệu chứng thở gấp, bồn nôn, nhức đầu; khi tiếp xúc 

với da có thể có triệu chứng da khô, nứt nẻ, đỏ ứng; khi nuốt phải tại đường tiêu 

hóa có triệu chứng như thở gấp, chóng mặt, nhức đầu. 

Cồn có thể gây hại đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước. 

5) Keo dán Epoxy Resin 

Keo Epoxy Resin là dạng chất lỏng, có màu nâu hoặc màu vàng trong, chịu 

nhiệt tốt, chịu lực, chịu nước, chống thấm, có thể phản ứng với các amine mạch 

thẳng và amine mạch vòng, amino, polyester, carboxylated acrylic,…Khi khô 

không tan trong nước và không phản ứng hóa học. 

Khi còn lỏng thì keo epoxy resin hai thành phần có phản ứng hóa học và 

bốc hơi lên có hại cho sức khỏe, tiếp xúc với keo có thể gây ra mẩn ngứa hoặc dị 

ứng, đặc biệt sẽ rất nguy hiểm nếu rơi vào mắt mũi miệng…chúng có thể gây ra 

những phản ứng, dị ứng trong cơ thể. Nếu tiếp xúc lâu, nhiều có thể gây ra 
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chóng mặt, đau đầu cho người sản xuất. 

Keo Epoxy Resin khi khô hoàn toàn thì chất keo đóng cứng và không bốc 

hơi ra thì hoàn toàn không; và an toàn cho người và môi trường. 

Công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất để tiến hành đặt mua. Hầu hết 

nguyên vật liệu được nhập khẩu từ Trung Quốc, một số được mua tại Việt Nam. 

Tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường. 

 Bảng 1. 15. Nhu cầu dung môi, hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt và khí thải 

S

TT 
Hóa chất Đơn vị Số lượng Mục đích sử dụng 

1 Chlorine dạng viên Kg/năm 80 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 

2 Than hoạt tính Kg/năm 825 Hệ thống xử lý khí thải  

3 Chế phẩm vi sinh Kg/năm 50 Bổ sung chế phẩm vào bồn cầu 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

c. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

Điện cung cấp cho Dự án hoạt động được lấy từ lưới điện của KCN Quang 

Châu để chạy máy móc, thiết bị sản xuất, chiếu sáng,... phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt của người lao động.  

Nhu cầu sử dụng điện của dự án khoảng: 65.000KWh/tháng. 

- Công ty đã lắp đặt 01 trạm biến áp công suất 800KVA để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng điện của công ty. 

- Dự kiến nhu cầu điện năng tiêu thụ hàng tháng của nhà máy tại địa 

điểm 2 mới khoảng 599.968 Kwh/tháng 

d. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước Công ty sử dụng được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN 

Quang Châu. 

 Tại địa điểm 1 

Nhu cầu về nước của dự án chủ yếu phục vụ sinh hoạt của công nhân viên, 

trong quá trình sản xuất của Dự án không sử dụng nước, chỉ sử dụng một lượng 

nhỏ nước làm mát, khoảng 1-2 m3/ngày. 

http://thicongepoxy.vn/


Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 59 

 

Hiện tại với tổng số lượng cán bộ, công nhân hiện tại làm việc tại Dự án 

khoảng 500 người. Theo hóa đơn sử dụng nước thực tế trong các năm qua thì 

trung bình lượng sử dụng nước của Dự án là 25 m3/ngày.  

Nguồn cấp nước cho sinh hoạt cho công ty là nguồn cấp nước chung của 

KCN Quang Châu. 

 Nhu cầu cấp nước cho địa điểm 2 

Nhu cầu về nước của Dự án chủ yếu phục vụ sinh hoạt của công nhân viên, 

trong quá trình sản xuất của Dự án không sử dụng nước, chỉ sử dụng một lượng 

nhỏ nước làm mát, khoảng 2-4m3/ngày. 

Với tổng số lượng cán bộ, công nhân làm việc tại Dự án khoảng 1.000 

người. Lượng nước sử dụng tại địa điểm 2 của Dự án khoảng 50 m3/ngày.  

Nguồn cấp nước cho sinh hoạt cho Công ty là nguồn cấp nước chung của 

KCN Việt Hàn. 

e. Sản phẩm đầu ra của Dự án 

STT Sản phẩm 
Công suất 

(Sản phẩm/năm) 

Công suất 

(Tấn/năm) 

1 

Đèn LED và thiết bị phát sáng (Bộ điều khiển 

ánh sáng, đèn LED, cảm biến đèn LED, bóng 

đèn đi-ot phát sáng) 

1.200.000 
 

8.220 

2 
Nhiệt kế bộ nhớ điện tử dùng cho điện thoại di 

động và các thiết bị điện tử khác 
500.000 7,65 

3 Máy đo độ ẩm, thiết bị GPS 500.000 70,3 

4 Thiết bị phân phối và điều khiển điện 500.000 69,8 

5 Máy đo đường huyết 204.320 75 

 Tổng 2.904.320 8.443,75 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành  

1.4.1. Công nghệ sản xuất, vận hành tại địa điểm 1 

a. Quy trình công nghệ sản xuất đèn LED và thiết bị phát sáng (bộ 

điều khiển ánh sáng, đèn LED và Cảm biến ánh sáng LED, bóng đèn đi-ốt 

phát sáng). 

Quy trình sản xuất đèn LED và thiết bị phát sáng có quy trình sản xuất 

chung như sau: 
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 Hình 1. 4. Quy trình sản xuất đèn LED và thiết bị phát sáng 

Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Kiểm tra linh kiện đầu vào 

Kiểm tra công suất, điện áp, của các nguồn led, chip led, đi-ốt, kiểm tra ốc 

vít, vỏ đèn và khung cố định, keo dán và kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm của các linh 

kiện điện tử khác bằng máy giữ nhiệt độ và độ ẩm. 

Bước 2: Lắp ráp và kiểm tra chất lượng lắp ráp 

Hàn chip Led: Bôi một lớp keo hàn dày vừa đủ, đặt chip đúng vị trí để hàn 

mạch điện (dùng nhiệt để làm nóng chảy keo hàn) và bắt vít, quá trình hàn chíp 

được thực hiện tại phòng SMT. 

Lắp nguồn Led: Bộ nguồn led được đặt trong hộp bảo vệ của đèn, nguồn 

được gắn chặt trong hộp đèn bằng keo dán. Dây nguồn được luồn lên vị trí đặt 

chip và hàn 2 đầu dây điện vào 2 cực chíp. 

Mối hàn chip được kiểm tra lại một lần nữa, các mối hàn không đạt yêu cầu 

sẽ tiến hành hàn lại. Sau đó, đèn được kiểm tra ánh sáng trước khi lắp lens kính. 

Dùng găng tay cao su để lắp lens kính vào khung cố định, bắt vít để giữ cố định. 

Bước 3: Kiểm tra  

Kiểm tra tuổi thọ, độ sáng và công suất đèn, ngoại quan đèn sau lắp bằng 

mắt thường, các sản phẩm lỗi sẽ được chuyển đi sửa chữa, các sản phẩm đạt yêu 

cầu chất lượng sẽ được chuyển đến công đoạn đóng gói. 

Bước 4: Đóng gói 

Lắp ráp và kiểm tra chất 

lượng lắp ráp 

Kiểm tra đèn và thiết bị phát 

sáng sau lắp 

Đóng gói 

Kiểm tra linh kiện đầu vào 

Chip led lỗi, 

hơi thiếc, hơi  hữu 

cơ 

Sản phẩm lỗi 

hỏng 

Linh kiện, lỗi 

hỏng 

Băng dính, 

bao bì thải 
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Mỗi sản phẩm được đóng gói trong 1 bao bì carton chắc chắn, có lớp xốp 

lót mặt trước và mặt sau đèn. 

Đóng gói sản phẩm thành phẩm và vận chuyển đến kho sản phẩm. 

Quá trình sản xuất chỉ sử dụng nước để làm mát máy móc, lượng nước này 

sẽ được tuần hoàn sử dụng nên không phát sinh ra ngoài môi trường, chất thải 

chủ yếu là khí thải từ công đoạn lắp ráp (hàn chíp) và linh kiện, sản phẩm lỗi 

hỏng từ quá trình kiểm tra; bao bì, băng dính từ công đoạn nhập nguyên liệu, 

đóng gói. 

b. Quy trình sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử sử dụng cho điện thoại 

di dộng và thiết bị điện tử khác (là các model cải tiến nhiệt kế của bộ nhớ điện 

tử dùng cho điện thoại di động, các thiết bị này có cấu trúc vật lý và quy trình 

sản xuất tương tự nhau) 

 

Hình 1. 5. Quy trình sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử sử dụng cho điện 

thoại di dộng và thiết bị điện tử khác 

Thuyết minh quy trình: 

- Bước 1 – Kiểm tra nguyên vật liệu: Nguyên liệu nhập về là bản mạch 

PCB và các thiết bị, linh kiện khác như: cảm biến nhiệt độ, pin lithium, tụ điện, 

điện trở, vỏ nhựa... sẽ được kiểm tra trước khi đưa vào chuyền sản xuất. 
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Bản mạch nhập về có kích thước lớn sẽ được cắt thành các tấm bản mạch 

có kích thước nhỏ hơn bằng máy cắt bản mạch, trên các đường rãnh tạo sẵn. 

Công đoạn này phát sinh vụn bản mạch, được thu gom cùng chất thải sản xuất. 

- Bước 2 – SMT (Surface Mount Technology): Gắn các linh kiện điện tử 

trực tiếp lên trên bề mặt của bo mạch (PCB) cụ thể: 

+ Dùng máy quét kem hàn lên trên bo mạch trần vào các vị trí được xác 

định trước (thành phần kèm hàn gồm thiếc hàn nguyên chất và chất trợ hàn). 

+ Dùng SPI Máy hàn dán kiểm tra vị trí hàn thiếc 

+ Dùng máy dán linh kiện để gắn chíp, gắn IC  

+ Máy hàn reflow gia nhiệt làm kem hàn nóng chảy rồi làm mát tự động 

để các linh kiện được gắn chặt trên bản mạch 

+ Sử dụng máy AOI kiểm tra trực quan tự động kiểm tra và sửa lỗi. 

- Bước 3 - Lắp ráp: Các linh kiện có kích thước lớn sẽ được gắn thủ công 

lên bảng mạch sau đó đưa qua lò hàn sóng để cố định các linh kiện lên bảng 

mạch.  

Quá trình cắm linh kiện thủ công được thực hiện như sau: sau khi dán linh 

kiện điện tử lên bản mạch, cần phải cắm thêm các linh kiện khác. Tại đây các 

linh kiện cần gắn, cắm thêm lên bản mạch như (IC, tụ điện, cổng kết nối,…) sẽ 

được làm bằng phương pháp thủ công – cắm bằng tay. Sau khi cắm các linh kiện, 

phần chân linh kiện thừa sẽ được cắt bằng máy cắt chân linh kiện. Phần chân 

linh kiện thừa được thu gom, xử lý cùng chất thải sản xuất. 

- Bước 4 – Hoàn thiện: Các linh kiện sau khi được gắn lên bảng mạch sẽ 

được đưa qua công đoạn hoàn thiện để lắp pin và vỏ ngoài tạo thành sản phẩm 

hoàn chỉnh. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, một số sản phẩm sẽ khắc mã hoặc 

thông tin sản phẩm lên trên bề mặt bằng máy khắc laser. 

- Bước 5 - Kiểm tra, đóng gói: Sản phẩm hoàn chỉnh sau đó sẽ được công 

nhân kiểm tra phát hiện sản phẩm lỗi hỏng sau đó đóng gói và xuất hàng. 

Quá trình sản xuất không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh khí 

thải từ công đoạn hàn, chất thải rắn từ các sản phẩm lỗi, hỏng và bao bì băng 

dính thừa từ công đoạn đóng gói thành phẩm, các linh kiện điện tử lỗi sẽ được 

trả lại bên cung ứng. 

c. Quy trình sản xuất máy đo độ ẩm, thiết bị GPS 
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Hình 1. 6. Quy trình sản xuất máy đo độ ẩm, thiết bị GPS 

Thuyết minh quy trình:  

- Bước 1 – Kiểm tra nguyên vật liệu: Nguyên liệu nhập về là bản mạch 

PCB và các thiết bị, linh kiện khác như: PCB, mô đun GPS, cảm biến nhiệt độ, 

đi-ốt phát sáng LED, pin, tụ điện, điện trở, vỏ nhựa... sẽ được kiểm tra trước khi 

đưa vào chuyền sản xuất.  

- Bước 2 - SMT: Thực hiện tương tự như công đoạn SMT của quá trình 

sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử dùng cho điện thoại di động. 

-  Bước 3 - Lắp ráp điện tử: Tại đây các linh kiện có kích thước lớn sẽ 

được gắn thủ công lên bảng mạch sau đó đưa qua lò hàn sóng để cố định các 

linh kiện lên bản mạch. Quá trình cắm linh kiện thủ công thực hiện tương tự như 

quá trình sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử dùng cho điện thoại di động. 

-  Bước 4 – Lắp ráp thành phẩm: Sau lắp ráp điện tử, bán thành phẩm 

được lắp nắp  trên, nắp dưới, lắp pin để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Tùy 

theo yêu cầu của khách hàng, một số sản phẩm sẽ khắc mã hoặc thông tin sản 

phẩm lên trên bề mặt bằng máy khắc laser. 

-  Bước 5 - Kiểm tra chức năng: Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm, 
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tính năng GPS RF của sản phẩm. 

-  Bước 6 – Đóng gói, xuất hàng: Sản phẩm sau kiểm tra được đóng gói 

và xuất hàng. 

Quy trình sản xuất máy đo độ ẩm, thiết bị GPS không phát sinh nước thải 

sản xuất, chỉ phát phát sinh khí thải từ công đoạn hàn, chất thải rắn từ sản phẩm 

lỗi, bao bì, băng dính thừa từ quá trình đóng gói sản phẩm, các linh kiện điện tử 

lỗi sẽ được trả lại bên cung ứng. 

d. Quy trình sản xuất thiết bị phân phối và điều khiển điện 

 

 Hình 1. 7. Quy trình sản xuất thiết bị phân phối và điều khiển điện 

Thuyết minh quy trình:  

-  Bước 1 - Kiểm tra nguyên vật liệu: Nguyên liệu nhập về là bản mạch 

PCB, máy biến áp nhỏ, phích cắm, đầu nối, vỏ nhựa, điện trở, tụ điện, dây điện 

và các linh kiện khác... sẽ được kiểm tra trước khi đưa vào chuyền sản xuất. 

-  Bước 2 - SMT: Thực hiện tương tự như công đoạn SMT của quá trình 

sản xuất nhiệt kế của bộ nhớ điện tử dùng cho điện thoại di động. 

-  Bước 3 - Lắp ráp thành phẩm: Sau công đoạn SMT, bán thành phẩm 

được đưa lắp nắp trên, nắp dưới, lắp pin để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Tùy 

theo yêu cầu của khách hàng, một số sản phẩm sẽ khắc mã hoặc thông tin sản 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 65 

 

phẩm lên trên bề mặt bằng máy khắc laser. 

-  Bước 4 - Kiểm tra: Kiểm tra công suất đầu ra của sản phầm, ngoại quan 

bên ngoài sản phẩm. 

-  Bước 5 - Đóng gói, xuất hàng: Sản phẩm sau kiểm tra được đóng gói và 

xuất hàng. 

Quy trình sản xuất không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát phát sinh 

khí thải từ công đoạn hàn, chất thải rắn từ sản phẩm lỗi, bao bì, băng dính thừa 

từ quá trình đóng gói sản phẩm, các linh kiện lỗi sẽ được trả lại bên cung ứng. 

e. Quy trình Dịch vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm kỹ thuật 

nhiệt kế bộ nhớ điện tử, đèn LED, thiết bị GPS, bộ điều khiển ánh sáng 

Là các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh 

vực khoa học kỹ thuật; Hoạt động  tư vấn kỹ thuật có liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 1. 8. Quy trình dịch vụ nghiên cứu, phát triển thử nghiệm kỹ thuật 

Thuyết minh quy trình:  

Bước 1. Thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến nghiên cứu khoa học về 

phát triển và thử nghiệm kỹ thuật nhiệt kế bộ nhớ điện tử, đèn Led, thiết bị GPS, 

bộ điều khiển ánh sáng. 

Bước 2. Tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm kỹ thuật đối với các sản phẩm 

nghiên cứu (tiến hành thao tác kỹ thuật để xác định các tính năng của sản phẩm 

bằng máy kiểm tra trực quan tự động). 

Bước 3. Hoàn thiện nghiên cứu 

Thu thập thông tin, dữ liệu 

Tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm 

kỹ thuật 

Hoàn thiện nghiên cứu 

Tư vấn kỹ thuật 
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Bước 4. Tư vấn kỹ thuật đối với các sản phẩm nghiên cứu 

Toàn bộ quy trình nghiên cứu khoa học, phát triển và thử nghiệm kỹ thuật 

không phát sinh chất thải 

(6). Quy trình sản xuất máy đo đường huyết  

 

 Hình 1. 9. Quy trình sản xuất máy đo đường huyết 

Thuyết minh quy trình:  

- Bước 1 - Kiểm tra nguyên vật liệu: Nguyên liệu nhập về là bản mạch 

PCB và các thiết bị, linh kiện khác như: điện trở, tụ điện, nhiệt trở, đi ốt, pin, loa 

áp, vỏ nhựa.. sẽ được kiểm tra trước khi đưa vào chuyền sản xuất. 

- Bước 2 - SMT: Gắn các linh kiện điện tử trực tiếp lên trên bề mặt của bo 

mạch (PCB) cụ thể: 

+ Dùng máy quét kem hàn lên trên bo mạch trần vào các vị trí được xác 

định trước. 

+ Dùng SPI Máy hàn dán kiểm tra vị trí hàn thiếc 

+ Dùng máy dán linh kiện để gắn chíp, gắn IC 
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+ Máy hàn reflow gia nhiệt làm kem hàn nóng chảy rồi làm mát tự động để 

các linh kiện được gắn chặt trên bản mạch. 

+ Sử dụng máy AOI kiểm tra trực quan tự động kiểm tra và sửa lỗi. 

- Bước 3 - Lắp ráp điện tử: Các linh kiện có kích thước lớn sẽ được gắn 

thủ công lên bảng mạch để cố định các linh kiện lên bảng mạch.  

Quá trình cắm linh kiện thủ công được thực hiện như sau: sau khi dán linh 

kiện điện tử lên bản mạch, cần phải cắm thêm các linh kiện khác. Tại đây các 

linh kiện cần gắn, cắm thêm lên bản mạch như (IC, tụ điện, cổng kết nối,…) sẽ 

được làm bằng phương pháp thủ công – cắm bằng tay. Sau đó tiến hành kiểm tra 

bằng mắt, tiến hành kiểm tra bằng bắt các linh kiện trên, hàn thiếc vào vị trí các 

linh kiện to cắm bằng tay. 

- Bước 4 - Lắp ráp thành phẩm: Các linh kiện sau khi được gắn lên bảng 

mạch sẽ được đưa qua công đoạn hoàn thiện để lắp pin và vỏ ngoài tạo thành 

sản phẩm hoàn chỉnh.  

- Bước 5 - Kiểm tra: Sản phẩm hoàn chỉnh sau đó sẽ được công nhân kiểm 

tra phát hiện sản phẩm lỗi hỏng về công năng bluethooth, kiểm tra nguồn điện, 

kiểm tra ngoại quan,... Sản phẩm lỗi được thu gom cùng chất thải. 

- Bước 6 - Đóng gói, xuất hàng: 

Sản phẩm sau khi kiểm tra đạt yêu cầu được đóng gói, dán tem mác, hướng 

dẫn sử dụng và lưu kho, xuất hàng. 

Quá trình sản xuất không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh khí 

thải từ công đoạn hàn, chất thải rắn từ các sản phẩm lỗi, hỏng và bao bì băng 

dính thừa từ công đoạn đóng gói thành phẩm, các linh kiện điện tử lỗi sẽ được 

trả lại bên cung ứng. 

f. Danh mục máy móc, thiết bị hiện hữu tại địa điểm 1 

Bảng 1. 16. Danh mục máy móc, thiết bị của dây chuyền hiện hữu  

STT 
Tên máy móc, thiết 

bị 

Số 

lượng 

Đơn vị 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

II 
Máy móc thiết bị sản xuất các sản phẩm theo quy mô công suất được phê 

duyệt 

1.  
Máy gắn Mounter 

1 
Chiếc Hàn 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 
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2.  
Máy liên kết 

1 
Chiếc 

Mỹ 
2018 Còn lại 

90% 

3.  
Máy hàn Reflow (lò 

hàn nóng chảy) 
2 

Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 

4.  
AOI máy kiểm tra 

trực quan tự động 
1 

Chiếc 
Đài Loan 

2018 Còn lại 

90% 

5.  
SPI máy hàn dán 

kiểm tra 
1 

Chiếc 
Nhật Bản 

2018 Còn lại 

90% 

6.  

Máy sấy chuyền lắp 

ráp gia công 2 

Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 

7.  
Máy kiểm tra nhiệt và 

độ ẩm 
3 

Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 

8.  
Máy khắc laser  

1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 

9.  
Máy đóng gói 

1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 

10.  
Robot hàn 

2 
Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 

11.  
Máy hàn dán 

1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 

12.  
Máy quét kem hàn 

1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2016 Còn lại 

80% 

13.  
Máy kiểm tra kem 

hàn 
1 

Chiếc Trung 

Quốc 

2017 Còn lại 

80% 

14.  
Máy nạp linh kiện 

điện tử 
1 

Chiếc Hàn 

Quốc 

2016 Còn lại 

80% 

15.  
Máy nạp bản mạch 

PCB 
2 

Chiếc Trung 

Quốc 

2016 Còn lại 

80% 

16.  
Máy tự động sàng lọc 

bản mạch 
1 

Chiếc Trung 

Quốc 

2017 Còn lại 

80% 

17.  
Băng truyền tự động 

nạp bản mạch 
1 

Chiếc Trung 

Quốc 

2015 Còn lại 

80% 

18.  
Máy trộn kem hàn 

1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2015 Còn lại 

80% 
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19.  
Máy cắt chân linh 

kiện 
1 

Chiếc Trung 

Quốc 

2016 Còn lại 

80% 

20.  
Máy đóng gói  

2 
Chiếc Trung 

Quốc 

2016 Còn lại 

80% 

21.  
Máy cắt bản mạch 

1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2016 Còn lại 

80% 

22.  
Băng tải chuyền hàng 

1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2016 Còn lại 

80% 

II Máy móc thiết bị sản xuất máy đo đường huyết (bổ sung mới) 

1.  
Máy gắn 

Máy dán linh kiện 

Mounter 

1 

Chiếc 
Hàn 

Quốc 

2019 Mới 

100% 

2.  
AOI Máy kiểm tra 

trực quan tự động 
1 

Chiếc 
Đài Loan 

2019 Mới 

100% 

3.  
SPI Máy hàn dán 

kiểm tra 
1 

Chiếc 
Nhật Bản 

2019 Mới 

100% 

4.  Máy hàn dán 1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2019 Mới 

100% 

5.  Máy tra keo tự động 1 
Chiếc Trung 

Quốc 

2019 Mới 

100% 

6.  
Máy cắt chân linh 

kiện 
1 

Chiếc Trung 

Quốc 

2019 Mới 

100% 

7.  Tủ sấy bản mạch 2 
Chiếc Trung 

Quốc 

2019 Mới 

100% 

8.  Máy đóng gói 2 
Chiếc Trung 

Quốc 

2019 Mới 

100% 

Và một số máy móc sẵn có, sử dụng chung với sản phẩm hiện tại. 

III Máy móc thiết bị khác 

1  
Hệ thống làm mát 

bằng nước 
1 

Hệ 

thống 

Trung 

Quốc 

2019 Còn lại 

90% 

2  

Máy nén khí: 

Công suất 50HP, áp 

lực 380v/50Hz, lưu 

lượng khí nén 

6,3m3/phút, áp lực 

làm việc 8kg/cm2G 

1 

Chiếc Trung 

Quốc 

2018 Còn lại 

90% 
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Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

1.4.2. Công nghệ sản xuất, vận hành tại địa điểm 2 

a. Quy trình công nghệ 

b. Danh mục máy móc, thiết bị tại địa điểm 2 mới 

Bảng 1. 17. Danh mục máy móc, thiết bị tại địa điểm 2 mới 

TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ Mục đích sử dụng 

1  Máy dập 1 tấn 300 Mỹ Sử dụng sản xuất 

2  Máy dập 2 tấn 120 Mỹ Sử dụng sản xuất 

3  Máy dập 5 tấn 70 Mỹ Sử dụng sản xuất 

4  Máy dập 15 tấn 40 Mỹ Sử dụng sản xuất 

5  
Máy tạo hình vật tư đóng 

gói 
15 

Mỹ 
Sử dụng sản xuất 

6  Máy đóng gói 100 Mỹ Sử dụng sản xuất 

7  
Máy kiểm tra kích thước 

khuôn đóng gói 
3 Mỹ Đo lường tại QA 

8  Máy cắt sản phẩm 54 Mỹ Sử dụng sản xuất 

9  Máy uốn chân cắm 58 Mỹ Sử dụng sản xuất 

10  Máy dán Kapton 57 Mỹ Sử dụng sản xuất 

11  Máy đảo chiều chân cắm 4 Mỹ Sử dụng sản xuất 

12  
Máy đo kích thước sản 

phẩm MV 
18 Mỹ 

Kiểm tra sản phẩm và 

nguyên liệu 

13  
Máy đo kích thước sản 

phẩm CP 
18 Mỹ 

Kiểm tra sản phẩm và 

nguyên liệu 

14  Máy đo lực dán, kéo 6 Mỹ Kiểm tra sản phẩm 

15  Xe nâng 2 - Vận chuyển hàng hoá nội bộ 

16  Máy gắn khóa connector 9 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

17  Máy làm mát nước 2 Nhật Sử dụng cho sản xuất 

18  Máy mài 2 Mỹ Bảo trì, bảo dưỡng 

19  
Máy tạo đệm giấy bảo vệ 

hàng hoá 
9 Mỹ Hỗ trợ đóng gói sản phẩm 

20  
Máy kiểm tra lỗi sản 

phẩm 
2 Mỹ Kiểm tra sản phẩm 

21  Máy cắt chân cắm 21 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

22  Băng tải 1 Việt Nam Sử dụng cho sản xuất 

23  Thiết bị rung 10 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

24  Bình tank khí nén 2 Đức Phục vụ cho sản xuất 

25  Máy nén khí 90 KWh 2 Bỉ Phục vụ cho sản xuất 

26  Máy hút bụi công nghiệp  20 Mỹ Giảm thiểu bụi nhựa 
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TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ Mục đích sử dụng 

27  Xe nâng (điện) 2 Nhật Vận chuyển hàng hoá nội bộ 

28  Xe nâng tay 9 - Vận chuyển hàng hoá nội bộ 

29  Máy kiểm tra điện 15 Mỹ 
Kiểm tra sản phẩm và 

nguyên liệu 

30  Máy kiểm tra đồng phẳng 3 Mỹ 
Kiểm tra sản phẩm và 

nguyên liệu 

31  Máy lắp rắp chân cắm 45 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

32  Máy cắt dây 3 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

33  Máy tách dây 3 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

34  Thiết bị đánh dấu dây cáp 2 - Sử dụng cho sản xuất 

35  
Máy kiểm tra thiếu chân 

cắm 
3 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

36  Máy hút ẩm Fujie 5 Trung Quốc Phục vụ cho sản xuất 

37  Máy hút ẩm HM-1800D 7 Trung Quốc Phục vụ cho sản xuất 

38  Máy phát điện 1250 kVA 1 - 
Cấp nguồn bị bị sự cố mất 

điện 

39  Trạm biến áp 2 - Phục vụ cho sản xuất 

40  Thang tải 2 Trung Quốc Phục vụ cho sản xuất 

41  Bơm dầu 1 Ý 
Dự phòng cho hệ thống 

PCCC 

42  
Máy cắt, tuốt và uốn dây 

(Artos CR11) 
3 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

43  
Máy lắp ráp connector 

(Artos Manual) 
3 Mỹ Sử dụng cho sản xuất 

44  Máy in nhãn Zebra 47 Trung Quốc Hỗ trợ đóng gói sản phẩm 

45  Máy cắt dán băng keo 18 Trung Quốc Hỗ trợ đóng gói sản phẩm 

46  
Enterscape system (Bộ 

Sensor Đo độ ẩm) 
1 Mỹ Phục vụ cho sản xuất 

47  Máy kiểm tra ngoại quan 21 Mỹ Kiểm tra sản phẩm  

48  Kính phóng đại 49 Mỹ 
Kiểm tra sản phẩm và 

nguyên liệu 

49  Kính hiển vi 11 Mỹ 
Kiểm tra sản phẩm và 

nguyên liệu 

50  Cân (Scale - 3000 Kgs) 2 Trung Quốc Cân hàng hóa 

51  Cân (Scale) 73 Trung Quốc 
Hỗ trợ kiểm tra số lượng 

nguyên liệu và sản phẩm 

52  Xe đẩy (Carts) 41 Việt Nam Vận chuyển hàng hoá nội bộ 

53  Máy đếm hàng thành phẩm 2 Mỹ Hỗ trợ đóng gói hàng hóa 
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TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ Mục đích sử dụng 

(POCKET COUNTER) 

54  Máy mài tay 1 Mỹ Sử dụng cho bảo trì 

55  Máy khử từ 2 Mỹ Sử dụng cho bảo trì 

56  Máy khoan bàn 1 Mỹ Sử dụng cho bảo trì 

57  Bàn kẹp tool 1 Mỹ Sử dụng cho bảo trì 

58  Laptop Lenovo 253 Mỹ Phục vụ sản xuất 

59  Máy tính để bàn Lenovo 261 Mỹ Phục vụ sản xuất 

60  
Máy kiểm tra chất lượng 

sản phẩm tự động (LCV 

3.0) 

5 Mỹ 
Kiểm tra sản phẩm và 

nguyên liệu 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

❖ Tại địa điểm 1 hiện hữu 

Các công trình nhà xưởng, văn phòng, hệ thống thu gom nước mưa, hệ 

thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, nhà xe, nhà vệ 

sinh, lưu chứa chất thải, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, sân đường, sân bãi 

đã được xây dựng hoàn chỉnh tại địa điểm 1. Công ty đã lắp đặt hoàn thiện toàn 

bộ máy móc, thiết bị và đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2020 đến nay. 

Giai đoạn tiếp theo, Công ty vẫn sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng; máy móc, 

thiết bị hiện tại để tiếp tục sản xuất. 

❖ Tại địa điểm 2  

Công ty TNHH BOI Việt Nam thuê lại đất của KCN Việt Hàn. Khi thuê lại 

thì Chủ dự án (Công ty TNHH BOI Việt Nam) sẽ xây dựng các hạng mục công 

trình, lắp đặt các thiết bị máy móc sản xuất.  

1.5.1. Phương án bố trí mặt bằng tại địa điểm 2  

Mặt bằng thi công phải gọn gàng, tiết kiệm diện tích. Các loại vật tư, máy 

móc bố trí hợp lý nhằm đảm bảo không chồng chéo các hoạt động thi công, vệ 

sinh vật liệu và sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị. 

Tối thiểu hóa việc di chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và các công 

trình tạm để tiết kiệm vật liệu và nhân công. 

Trên cơ sở đó, mặt bằng công trường cần bố trí đầy đủ, hợp lý các khu vực 

phục vụ thi công: kho vật tư, thiết bị lắp đặt; khu vực để thiết bị thi công, chỗ 

tập kết vật liệu, chỗ vệ sinh cho cán bộ công nhân trong công trường. 

1.5.2. Phương án giao thông đến công trường tại địa điểm 2  
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Việc vận chuyển cần hạn chế tối đa gây ra ô nhiễm bụi và tiếng ồn và phải 

tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông. 

1.5.3. Phương án tập kết nguyên vật liệu tại địa điểm 2  

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất 

lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung 

cấp là các Công ty, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại huyện Việt Yên nhằm 

tận dụng triệt để lợi thế về vị trí, khoảng cách tiết kiệm và tối ưu chi phí Dự án. 

Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phạm vi trung bình 30 km tới Dự 

án: các loại vật liệu chính được vận chuyển theo đường ô tô vào chân công trình. 

Bố trí kho chứa nguyên vật liệu: Các nguyên vật liệu được xắp xếp tập kết 

gọn gàng. 

Phương án tập kết nguyên vật liệu: các nguyên vật liệu sẽ được tập kết tại 

công trình với khối lượng vừa đủ, sử dụng tới đâu tập kết tới đó, không tập kết 

quá nhiều nguyên vật liệu tại một thời điểm gây cản trở công trình thi công. 

Quãng đường vận chuyển trung bình khoảng 30 km. 

1.5.4. Phương án thi công tại địa điểm 2  

Lắp đặt các vách ngăn trong nhà xưởng dùng tấm panel cách nhiệt, chống 

cháy để phân chia từng khu vực trong nhà xưởng. 

Lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng trong nhà xưởng. Lắp đặt các thiết bị sản 

xuất trong nhà xưởng. 

Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Sử dụng máy đào để đào các 

bể ngầm, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị.  

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

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

Bảng 1. 18. Tiến độ thực hiện dự án tại 2 địa điểm 

Địa điểm Tiến độ hiện tại Tiến độ tiếp theo 

Địa điểm số 1 
Đã đi vào hoạt động từ năm 

2020. 
Tiếp tục hoạt động 

Địa điểm số 2 Chưa hoạt động 
Dự kiến đi vào hoạt động từ 

tháng 01/2024 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

Bảng 1. 19. Tiến độ thực hiện dự án chi tiết tại địa điểm 2 

TT Các giai đoạn thực hiện dự án 
Thời gian thực 

hiện 

1 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  10/2022–12/2022 
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TT Các giai đoạn thực hiện dự án 
Thời gian thực 

hiện 

2 
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 01/2023-02/2023 

Lắp đặt máy móc thiết bị tại Nhà xưởng số 72  02/2023 

3 Lập hồ sơ xin cấp GPMT và vận hành thử nghiệm cho toàn dự án 3/2023-6/2023 

4 Vận hành thương mại  7/2023 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam 

1.6.2. Vốn đầu tư 

- Dự án có tổng mức đầu tư 48.930.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi 

tám tỷ  chín trăm ba mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 2.100.000 USD 

(Hai triệu một trăm nghìn đô la Mỹ). Trong đó: 

+  Vốn góp của chủ sở hữu để thực hiện dự án: 23.300.000,000 VND, 

tương đương 1.000.000 USD, bằng 100% vốn góp, chiếm tỷ lệ 47,62% tổng vốn 

đầu tư 

+  Vốn vay và huy động: 25.630.000.000 VND (hai mươi năm tỷ sáu trăm 

ba mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 1.100.000 USD (một triệu một 

trăm nghìn Đô la Mỹ) chiếm tỷ lệ 52,37% tổng vốn đầu tư của Dự án. Trong đó, 

vốn vay từ Nhà đầu tư: 500.000 USD; vốn vay từ tổ chức tín dụng: Khoảng 

500.000 USD; vốn huy động khoảng 100.000 USD. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

a. Sơ đồ tổ chức của Nhà máy 

 

 Hình 1. 10. Sơ đồ quản lý và thực hiện Dự án 

b. Nhu cầu về lao động 

Tổng số cán bộ, nhân viên tại địa điểm 1 của Dự án khoảng 500 người. 

Trong đó, số lượng lao động trong nước khoảng 485 người, số lượng lao động 

nước ngoài khoảng 15 người. Cán bộ cho công tác bảo vệ môi trường của công 

ty là: 02 người. 
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Chế độ làm việc được xác định trên cơ sở Luật lao động và điều kiện thực tế. 

-  Số ngày làm việc trong năm là: 312 ngày. 

-  Số ca làm việc trong ngày: 2 ca. 

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

Công ty thực hiện việc tuyển dụng lao động làm việc tại Dự án về độ tuổi, 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ; việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao 

động (tiền lương, BHXH, phụ cấp,…) theo đúng quy định của pháp luật. 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về việc sử dụng lao động là 

người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo đúng quy định tại Nghị định số 

11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của chính phủ; Thông tư số 40/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-TB&XH. 

Dự kiến tổng nhân viên làm việc tại địa điểm 2 khi hoạt động ổn định là 

1.000 người. 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

Dự án nằm trong KCN Quang Châu và KCN Việt Hàn. Khu công nghiệp 

đã có các thủ tục về môi trường nên không phải thực hiện nội dung này theo quy 

định tại mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường . 

a. Tình hình hoạt động của khu công nghiệp Quang Châu 

- Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN Quang Châu 

+ Mô tả hệ thống thu gom nước thải, nước mưa dưới hình sau: 

 

 Hình 2. 1. Sơ đồ tổ chức thoát nước và xử lý nước thải KCN 

* Hệ thống thu gom nước mưa 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được thiết kế và thi công tách riêng 

với hệ thống thu gom nước thải của KCN Quang Châu.  
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- Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang đã xây dựng, thi công lắp đặt 

mạng lưới thoát nước mưa dạng cống tròn có đường kính D600, D750, D1000, 

D1250 bằng bê tông cốt thép để thu gom và thoát nước mưa của KCN ra Kênh 

Quang Biểu. 

 *  Hệ thống thu gom nước thải 

- Hệ thống thu gom nước thải của KCN đã được xây dựng lắp đặt là hệ 

thống ống UPVC có đường kính D300; D400, hố ga bê tông cốt thép và 03 hố ga 

có lắp đặt hệ thống bơm chuyển bậc. 

- Ngoài ra, KCN có hệ thống thu gom nước thải sử dụng cống bê tông hoặc 

BTCT, đặt trên vỉa hè tại các trục đường giao thông nội bộ, độ dốc tối thiểu  1/D, 

độ chôn sâu cống tối thiểu 0,7m (tính từ đỉnh cống). Cống bê tông hoặc BTCT 

thu gom nước thải có đường kính D600 mm. 

* Mô tả hiện trạng nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Quang 

Châu:  

Theo báo cáo của Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang đang vận 

hành 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung bao gồm:  giai đoạn 1 công suất 

3.000 m3/ngày.đêm;  giai đoạn 2 công suất 6.000 m3/ngày.đêm. 

Theo nhật ký vận hành của Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang 

trong quý I năm 2021, khối lượng xử lý nước thải trung bình là 7.511 

m3/ngày.đêm, trong đó: 

+ Module giai đoạn 01 trung bình là 1.981 m3/ngày.đêm (Công suất thiết kế 

là 3.000 m3/ngày.đêm). 

+ Module giai đoạn 02 trung bình là 5.530 m3/ngày.đêm (Công suất thiết kế 

là 6.000 m3/ngày.đêm). 

Mặt khác hiện tại Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang đang trong 

quá trình đầu tư xây dựng module giai đoạn 03 của Nhà máy xử lý nước thải 

KCN Quang Châu với công suất 10.000 m3/ngày.đêm, thời gian dự kiến hoàn 

thành trong tháng 11 năm 2021. Nâng tổng công suất xử lý nước thải lên 19.000 

m3/ngày.đêm,  

Nhìn chung, vị trí dự án phù hợp với các yếu tố về hạ tầng kinh tế - xã hội, 

hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, đường giao thông… Việc đầu tư xây dựng và 

hoạt động của dự án là rất thuận lợi. 

b. Tình hình hoạt động của khu công nghiệp Việt Hàn 

Tính đến thời điểm hiện tại, khu công nghiệp Việt Hàn đã hoàn thành việc 

giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 
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50 ha tương đương khoảng 25,3 % tổng diện tích được duyệt. 

Với diện tích 50 ha đã hoàn thành GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 

Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long đã thu hút được 03 doanh nghiệp thứ 

cấp đầu tư vào khu công nghiệp. Trong đó có 01 doanh nghiệp thứ cấp đang đầu 

tư xây dựng, các doanh nghiệp còn lại (02 doanh nghiệp) đang trong quá trình 

chuẩn bị đầu tư (số liệu tính đến tháng 02 năm 2023). 

1) Thu gom, thoát nước mưa  

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa cho toàn bộ KCN Việt Hàn được xây 

dựng tách riêng với hệ thống thu gom, thoát nước thải. Hiện trạng hệ thống thoát 

nước mưa của KCN Việt Hàn như sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng cống tròn BTCT D600-

D1200 sau đó xả ra kênh T6 bằng cửa xả BTCT D1200, tường cánh, sân cống 

bằng BTCT M250; 

- Ga thu cống D600/800 và cống D1000/1200 thiết kế BTCT trung bình 

41m có một ga thu; 

- Tuyến cống bố trí trên vỉa hè, tim tuyến cách mép ngoài vỉa hè 2,7m đối 

với tuyến đường D4; 

- Tuyến cống bố trí trên vỉa hè, tim tuyến cách mép ngoài vỉa hè 2,0m đối 

với tuyến đường N4; 

- Tuyến cống bố trí trên vỉa hè, tim tuyến cách mép ngoài vỉa hè 2,25m 

đối với tuyến đường N5. 

2) Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN Việt Hàn được thiết kế riêng hoàn 

toàn với hệ thống thu gom nước mưa. Nước thải sinh hoạt của các doanh nghiệp 

sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn cùng với nước thải công nghiệp của 

các doanh nghiệp sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định của KCN Việt 

Hàn tại doanh nghiệp sẽ được thu gom vào các tuyến ống nhựa HDPE D225-500 

đặt trên vỉa hè. Tim tuyến cách mép trong vỉa hè 0,9m. Trên tuyến trung bình 

30m bố trí một hố ga BTCT kích thước 100x100cm. 

3) Trạm XLNT tập trung KCN Việt Hàn 

Trạm xử lý nước thải của KCN Việt Hàn với công suất 6.000 m3/ngày đêm 

bằng công nghệ hóa lý kết hợp vi sinh AO. Đây là công nghệ sử dụng vi sinh vật 

để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ có trong chất thải và là công nghệ xử lý 

liên tục. Sử dụng vi sinh vật thiếu khí và hiếu khí để phân giải các hợp chất hữu 

cơ có trong nước thải. Công nghệ này được sử dụng phổ biến trong việc xử lý 

nước thải, hiện đang được áp dụng tại nhiều Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp 
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tỉnh Bắc Giang. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực 

thực hiện Dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường  

a. Hiện trạng các thành phần môi trường tại địa điểm 1 đang hoạt động 

❖ Thời gian, vị trí lấy mẫu  

Bảng 2. 1. Vị trí, thời gian lấy mẫu chất lượng nước thải  

TT Kí hiệu Vị trí Thời gian lấy mẫu 

1 NT1 
Nước thải tại hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước 

thải KCN 
Ngày 12/3/2023 

2 NT2 
Nước thải tại hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước 

thải KCN 
Ngày 12/3/2023 

❖ Kết quả quan trắc 

Bảng 2. 2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 

TT Chỉ tiêu Đơn  vị NT1 NT2 

Giới hạn 

phát hiện 

(MDL) 

/Phạm vi đo 

Tiêu chuẩn 

KCN Quang 

Châu 

1 pH*** - 7,32 6,93 2 – 12,5 5-10 

2 TSS** mg/l 42 30 5,0 100 

3 COD** mg/l 141 98 2,0 300 

4 BOD5** mg/l 86 55 1,0 100 

5 Tổng N** mg/l 15,8 19,6 1,56 40 

6 Tổng P** mg/l 3,25 8,22 0,017 10 

7 NH4+ (tính theo N)** mg/l 5,69 10,4 0,011 20 

8 Tổng dầu, mỡ khoáng* mg/l KPH 4,0 0,3 20 

Ghi chú: 

-  (*): Các chỉ tiêu được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận. 

-   (**): Chỉ tiêu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường & Vilas công nhận. 

-   (***): Chỉ tiêu đã được Vilas công nhận. 

-   KPH: Không phát hiện. 

❖ Nhận xét chung: 

Các kết quả phân tích tại các điểm lấy mẫu cho thấy, khu vực Dự án có hàm 

lượng các chỉ tiêu thấp hơn tiêu chuẩn của KCN Quang Châu nhiều lần. 
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b. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nền tại khu vực địa 

điểm 2 

❖ Thời gian, vị trí lấy mẫu  

   Bảng 2. 3. Vị trí, thời gian lấy mẫu không khí xung quanh 

TT Kí hiệu Vị trí Thời gian lấy mẫu 

1 K1  
Ngày 06/3/2023 

2 K2  

❖ Kết quả quan trắc 

Bảng 2. 4. Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực Dự án 

Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Nhiệt độ 
oC  

Độ ẩm 

%  

Tốc độ gió 

m/s  

Độ ồn  

dBA  

K1: Khu vực cổng  30,5 66,7 0,4 55,7 

K2: Khu vực đường 11 cách khoảng 

300m về phía Tây Nam của dự án 
32,1 64,5 0,5 61,3 

Phương pháp đo, xác định 
QCVN  

46:2012/BTNMT 

TCVN  

7878-

2:2018 

QCVN 26:2010/BTNMT  

Khu vực thông thường (6 – 21h) 
- - - ≤ 70 

Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Bụi  

mg/m3 

SO2 
 

mg/m3 

NO2   

mg/m3 

CO  

mg/m3  

K1: Khu vực cổng của  0,195 0,056 0,073 < 8,3 

K2: Khu vực đường 11 cách khoảng 

300m về phía Tây Nam của dự án 
0,219 0,062 0,086 < 8,3 

Phương pháp đo, xác định 
TCVN 

5067:1995 

TCVN  

5971-1995 

TCVN 

6137:2009    

HD 

85-PTCO 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 

Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam 

Ghi chú: 

-  (-): Thông số không quy định giới hạn 

-  KPH: Không Phát Hiện      

-  LOD: Giới hạn phát hiện 

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

không khí xung quanh 

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

❖ Nhận xét chung: 

Các kết quả phân tích tại các điểm lấy mẫu cho thấy, khu vực Dự án có hàm 
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lượng các chỉ tiêu thấp hơn GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT nhiều lần. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trường khu vực thực hiện Dự án 

Đối tượng và yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực Dự án được nhận 

dạng qua bảng sau: 

 Bảng 2. 5. Phân tích, xác định các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

dự án 

TT Tiêu chí xác định 

Xác định yếu tố nhạy 

cảm về môi trường đối 

với khu vực Dự án 

Kết luận 

1 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường quy định tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này nằm trong nội thành, nội 

thị của đô thị theo quy định của 

pháp luật về phân loại đô thị 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường 

quy định tại Phụ lục II nhưng 

không nằm trong vùng nội 

thành, nội thị do Dự án nằm 

trong KCN Quang Châu, KCN 

Việt Hàn 

Không có 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường 

2 

Dự án có xả nước thải vào nguồn 

nước mặt được dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt theo quy định 

của pháp luật về tài nguyên nước 

Dự án nằm trong KCN Quang 

Châu, KCN Việt Hàn nên 

nước thải phát sinh từ Dự án 

được đấu nối xả thải ra hệ 

thống thu gom, thoát nước và 

xử lý nước thải của KCN 

Quang Châu, KCN Việt Hàn 

nên không xả ra nguồn nước 

mặt được sử dụng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt 

Không có 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường 

3 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt 

nước của khu bảo tồn thiên nhiên 

theo quy định của pháp luật về đa 

dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy 

sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 

rừng tự nhiên theo quy định của 

pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo 

tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản theo quy định của pháp luật về 

Dự án nằm trong KCN Quang 

Châu, KCN Việt Hàn. Chủ dự 

án thuê lại nhà xưởng và thuê 

lại đất của KCN để thực hiện 

dự án nên không sử dụng đất 

của khu bảo tồn thiên nhiên, 

đất rừng, đất khu bảo tồn biển, 

vùng đất ngập nước quan trọng 

và di sản thiên nhiên khác 

Không có 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường 
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TT Tiêu chí xác định 

Xác định yếu tố nhạy 

cảm về môi trường đối 

với khu vực Dự án 

Kết luận 

thủy sản; vùng đất ngập nước quan 

trọng và di sản thiên nhiên khác 

được xác lập, công nhận theo quy 

định tại Nghị định này (trừ các dự 

án đầu tư xây dựng công trình phục 

vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

phòng cháy chữa cháy rừng, lâm 

sinh được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 

4 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt 

nước của di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng theo quy định của pháp luật 

về di sản văn hóa (trừ các dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, xây dựng công trình 

nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh 

môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh và 

các dự án bảo trì, duy tu bảo đảm 

an toàn giao thông 

Dự án nằm trong KCN Quang 

Châu, KCN Việt Hàn. Chủ dự 

án thuê lại nhà xưởng của 

KCN để thực hiện dự án nên 

không sử dụng đất của khu di 

tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh 

Không có 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường 

5 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 

02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy 

định của pháp luật về đất đai; dự án 

có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, đất có mặt nước của khu 

bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên 

nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng 

đất ngập nước quan trọng, rừng tự 

nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự 

án đầu tư xây dựng công trình phục 

vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

phòng cháy chữa cháy 

Dự án nằm trong KCN Quang 

Châu, KCN Việt Hàn. Chủ dự 

án thuê lại nhà xưởng của 

KCN để thực hiện dự án nên 

không chiếm dụng đất lúa do 

đó không phải thực hiện 

chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất lúa 

Không có 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường 
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TT Tiêu chí xác định 

Xác định yếu tố nhạy 

cảm về môi trường đối 

với khu vực Dự án 

Kết luận 

rừng, lâm sinh được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

6 

Dự án có yêu cầu di dân, tái định 

cư theo thẩm quyền quy định của 

pháp luật về đầu tư công, đầu tư và 

pháp luật về xây dựng 

Dự án nằm trong KCN Quang 

Châu, KCN Việt Hàn. Chủ dự 

án thuê lại nhà xưởng của 

KCN để thực hiện dự án nên 

không chiếm dụng đất ở và 

không thực hiện di dân, tái 

định cư 

Không  có 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường 

Căn cứ vào yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án cho 

thấy Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường nên không tác động đến 

các đối tượng là khu di tích lịch sử, văn hóa, khu bảo tồn đa dạng sinh học, khu 

dự trữ sinh quyển, nguồn nước sông. Tuy nhiên, Dự án sẽ gây ra các tác động 

đến các đối tượng như công nhân làm việc tại nhà máy, môi trường không khí 

xung quanh khu vực Dự án, Nhà máy xử lý nước thải của KCN. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án 

Việc đánh giá mức độ phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 6. Đánh giá mức độ phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện 

dự án 

TT Tiêu chí đánh giá Đặc điểm vị trí của Dự án 
Mức độ phù 

hợp 

1 

Phù  hợp  với  định 

hướng thu hút ngành 

nghề   đầu   tư   của KCN 

Quang Châu, KCN Việt 

Hàn 

Dự án thực hiện trong KCN 

Quang Châu, KCN Việt Hàn với 

ngành nghề sản xuất thiết bị, linh 

kiện điện tử nên phù hợp với 

ngành nghề được phép đầu tư 

trong KCN 

Phù hợp 

2 
Điều kiện hạ tầng kỹ 

thuật  

Dự  án  nằm  trong  KCN Quang 

Châu, KCN Việt Hàn đã có đầy 

đủ hạ tầng kỹ thuật cấp thoát 

nước, giao thông, thông tin liên 

lạc, cấp điện chiếu sáng, XLNT 

và đã có đầy đủ các thủ tục về 

môi trường 

Phù hợp và  

thuận lợi việc 

đấu nối hạ tầng 

KCN 
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TT Tiêu chí đánh giá Đặc điểm vị trí của Dự án 
Mức độ phù 

hợp 

3 

Khả năng tiêu thoát nước  

của  địa  điểm thực hiện 

Dự án 

Dự  án  nằm  trong  KCN Quang 

Châu, KCN Việt Hàn và đã có 

thỏa thuận đấu nối thoát nước với 

KCN 

Phù hợp 

4 

Khoảng cách tới khu dân  

cư  và  các  đối tượng 

nhạy cảm 

Dự án nằm cách khu dân cư về phía 

Nam và có các hàng rào cây xanh 

cách ly bên ngoài KCN. Dự án nằm 

hoàn toàn trong KCN, xung quanh 

có các nhà máy đang hoạt động. 

Trong vòng bán kính 1 km xung 

quanh khu vực dự án không có 

khu bảo tồn thiên nhiên, rừng, các 

di tích lịch sử, văn hóa vật thể, di 

sản thiên nhiên 

Phù hợp 

5 Hiệu quả kinh tế 

Dự án mang lại hiệu quả kinh tế 

cao, tạo công ăn việc làm và thu 

nhập ổn định cho người dân địa 

phương và các khu vực lân cận, 

đóng góp ngân sách nhà nước 

Phù  hợp  với  

quy hoạch phát 

triển kinh tế xã 

hội của khu vực 

6 Hiện trạng môi trường 

Kết quả phân  tích hiện trạng môi 

trường khu vực thực hiện Dự án 

đều nằm trong giới hạn quy chuẩn 

cho phép hiện hành 

Phù hợp 

Nhận xét: Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá như bảng trên cho thấy vị trí lựa 

chọn thực hiện Dự án là phù hợp với các quy định, quy hoạch và các điều kiện 

để hoạt động Dự án. 
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Chương 3 

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

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

Hiện nay, Công ty đã đưa địa điểm 1 đi vào hoạt động theo đúng công suất 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Giang và Giấy phép môi trường số 829/GPMT-UBND ngày 11/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Giang. Cơ sở hạ tầng và các hạng mục công trình phục vụ 

hoạt động sản xuất tại địa điểm 1 bao gồm Nhà xưởng, văn phòng, khu vệ sinh, 

nhà để xe, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải và các công trình 

phụ như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, tường rào, cổng, 

nhà bảo vệ, sân bãi, đường bộ,... đã được xây dựng và bố trí đồng bộ. 

Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty bổ sung địa điểm thực hiện Dự án tại 

địa điểm 2. Công ty thực hiện xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy 

móc thiết bị phục vụ sản xuất. Do đó trong Chương 3 này, chúng tôi thực hiện 

đánh giá các tác động môi trường của Dự án gồm: 

 (1) Đánh giá quá trình xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy 

móc thiết bị phục vụ sản xuất tại địa điểm 2. 

(2) Đánh giá giai đoạn vận hành tại cả 02 địa điểm (địa điểm 1 và địa 

điểm 2). 

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

trường trong giai đoạn thi công, xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

Trong phần này, chúng tôi thực hiện đánh giá các tác động môi trường 

trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị 

phục vụ sản xuất tại địa điểm 2. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các nguồn gây tác động đến môi trường trong giai đoạn triển khai xây 

dựng của Dự án tại địa điểm 2 được trình bày trong bảng sau. 

 Bảng 3. 1. Các tác động môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng và 

lắp đặt máy móc thiết bị 

TT Nguồn gây tác động 
Chất thải và những vấn đề 

liên quan đến chất thải 
Các tác động môi trường 
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TT Nguồn gây tác động 
Chất thải và những vấn đề 

liên quan đến chất thải 
Các tác động môi trường 

1 

- Vận chuyển nguyên 

vật liệu và máy móc; 

- Xây dựng, lắp đặt máy 

móc, thiết bị của hệ 

thống XLNT sinh hoạt 

và máy móc, thiết bị 

sản xuất. 

- Tiếng ồn, bụi, CO, SO2, 

NOx, VOC, khói hàn phát 

sinh.  

- CTR xây dựng phát sinh. 

- CTNH: xỉ hàn, pin, ắc quy, 

dầu mỡ, giẻ lau dầu mỡ, bóng 

đèn huỳnh quang hỏng. 

- Nước thải xây dựng 

 - Tác động tới môi trường 

không khí; môi trường đất; 

tác động tới sức khỏe người 

lao động và người dân xung 

quanh Dự án. 

- Ảnh hưởng tới môi trường 

cảnh quan; an toàn giao 

thông. 

2 

Hoạt động của cán bộ, 

công nhân trên công 

trường. 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Ngộ độc thực phẩm. 

- Tác động tới môi trường 

đất; sức khỏe người lao động. 

- Ảnh hưởng tới môi trường 

cảnh quan; an ninh trật tự 

trong khu vực. 

3 

Hoạt động lưu trữ, bảo 

quản nguyên, nhiên vật 

liệu phục vụ Dự án 

- Chất thải rắn: Các thùng bìa 

cacton, bao xi măng,… 

- Chất thải nguy hại: thùng 

sơn, can đựng xăng, dầu,… 

- Môi trường đất, nước, 

không khí. 

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động do bụi, khí thải 

a. Bụi do gió cuốn từ quá trình đào đất để xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải 

Quá trình triển khai xây dựng tại địa điểm 2 của Dự án cần tiến hành đào 

đất xây dựng. Thể tích đào đất dự kiến là 150 m3. Theo tổ chức y tế thế giới 

WHO hệ số phát thải bụi do gió cuốn trong quá trình đào đất là 1-100g/m3.  

Hoạt động đào đất tập trung trong khoảng 10 ngày (mỗi ngày 8 giờ). Khi 

đó tổng lượng bụi phát sinh là 15 kg. Tải lượng bụi lớn nhất phát sinh = 0,18 

kg/giờ. 

Giả sử chiều cao ảnh hưởng là 1,5m từ mặt đất, diện tích xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt khoảng 120 m2. Thể tích lớp không khí gần mặt 

đất tại khu vực Dự án trung bình trong 1 giờ với V = H x S = 180 m3. Nồng độ 

chất ô nhiễm (mg/m3) = (0,18 kg/giờ x106)/180m3 = 1.000 mg/m3. 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán có thể nhận thấy rằng, nồng độ bụi phát 

sinh do gió cuốn vượt rất nhiều lần mức tiêu chuẩn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT. Do đó Chủ dự án cần có các biện pháp giảm thiểu bụi phát 

sinh từ tác động này. 

b. Bụi, khí thải từ quá trình tập kết nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 
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Tổng khối lượng nguyên, vật liệu xây dựng cần sử dụng cho giai đoạn thi 

công, xây dựng của Dự án tại địa điểm 2 bao gồm xi măng, cát, đá, sắt thép,… 

chuyên chở từ các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn đến Dự án. 

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng khoảng 126,07 tấn. Tổng khối lượng máy 

móc thiết bị lắp đặt cho các dây chuyền sản xuất của Dự án tại địa điểm 2 

khoảng 300 tấn. Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị 

là 426,07 tấn. 

Như vậy, nếu quy ước hệ số phát thải tối đa của bụi phát sinh từ nguyên, 

vật liệu xây dựng trong quá trình tập kết và bốc dỡ vật liệu, thi công xây dựng 

tương đương với hệ số phát thải của vật liệu san lấp theo phương pháp đánh giá 

nhanh của Tổ chức Y tế thế giới năm 1993 (0,075 kg/tấn) thì tổng lượng bụi 

phát sinh từ quá trình này là 31,95 kg bụi. 

Tại địa điểm 2 sẽ tiến hành thi công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị 

trong khoảng 02 tháng. Với lượng bụi phát sinh từ quá trình tập kết vật liệu thi 

công là 31,95 kg bụi trong 2 tháng thì lượng bụi phát sinh mỗi ngày 0,768 

kg/giờ (Với thời gian làm việc 26 ngày/tháng và 8 h/ngày). 

Xem nguồn phát sinh bụi tại khu vực địa điểm 2 khi tập kết và bốc dỡ vật 

liệu thi công xây dựng như một nguồn mặt. Khi đó, nồng độ bụi phát sinh tại 

khu vực được áp dụng khái niệm mô hình “hộp cố định”. Khi đó nồng độ phát 

tán được tính theo công thức sau: 

Trong đó: 

- C: Nồng độ trung bình của bụi phát tán trong khu vực (mg/m3); 

- C0: Nồng độ nền của bụi trong khu vực; 

- M: Tải lượng bụi (g/m2.s); 

- l: chiều dài “hộp” tính bằng chiều dài lớn nhất trên diện tích thực hiện 90m;  

- H: chiều cao hòa trộn của khối hộp, chọn H = 5m; 

- u: vận tốc gió trung bình của khu vực. 

Theo kết quả đo đạc môi trường nền của Dự án tại địa điểm 2 và số liệu 

Chương 2. Tốc độ gió trong khu vực Dự án dao động 0,4 – 0,5 m/s, trung bình 

0,45 m/s; nồng độ bụi dao động 0,195 – 0,219 (mg/m3). Chọn giá trị trung bình 

ta có: C0 = 0,207 mg/m3, u = 0,45 m/s. 

Diện tích thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và diện 
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tích lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất tại địa điểm 2 khoảng 5.240 m2 bao gồm 

diện tích nhà xưởng khoảng 5.120 m2, diện tích xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt khoảng 120 m2. 

Tải lượng (M) 

𝑀 =  
𝑀𝑜 (

𝑘𝑔

𝑔𝑖ờ
)×1.000

𝑑𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ ×60 𝑥 60
=  

0,81×1.000

5.120 × 60 ×60
 = 0.0000439 (g/m2.s) 

→ Nồng độ bụi phát sinh do hoạt động xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt, lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất tại địa điểm 2 là: C = 1,963 (mg/m3). 

Kết quả tính toán, dự báo cho thấy nồng độ bụi trong giai đoạn xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt, lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất tại địa điểm 2 

vượt 6,54 lần cho phép so với giới hạn của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (0,3 mg/m3). 

Bụi phát sinh trong giai đoạn này sẽ làm cản trở tầm nhìn, gia tăng hàm 

lượng bụi trong khí quyển. Các loại bụi dạng hạt (đất, cát) này sẽ gây ra những 

ảnh hưởng đến sức khỏe của các đối tượng hoạt động lân cận, nhất là đối với hệ 

hô hấp. Bụi bẩn có thể bám lên các công trình kiến trúc gây mất mỹ quan. 

c. Bụi và khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng và máy móc thiết bị tại địa điểm 2 

Khí thải từ phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng sử dụng dầu Diesel 

với thành phần chất ô nhiễm bao gồm: Bụi, CO, SO2, NOx, THC. Tải lượng các 

chất ô nhiễm phát sinh được tính toán dựa trên hệ số phát sinh khí thải của 

WHO (chọn hệ số thuộc khu vực ngoại thành) như sau: 

Tổng thời gian thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị tại địa điểm 

2: 52 ngày (02 tháng). 

Với khối lượng nguyên, vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị là 426,07 

tấn. Như vậy khối lượng nguyên, vật liệu xây dựng cần vận chuyển là 8,19 

tấn/ngày. Loại xe sử dụng để vận chuyển là xe tải từ 3,5 tấn - 16 tấn, lấy trung 

bình loại 10 tấn. Số lượng chuyến xe hằng ngày là 01 chuyến. Vậy số lượt xe là 

1 chuyến/ngày chở nguyên vật liệu và máy móc thiết bị. 

Dựa vào hệ số phát thải do tổ chức WHO đưa ra, ta tính được tải lượng ô 

nhiễm ô nhiễm không khí của các xe ra vào Dự án theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x quãng đường vận chuyển x số lượt xe 

(xe/ngày) 

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường sá, mật độ xe, 
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lưu lượng dòng xe, chất lượng kĩ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tải lượng 

chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “hệ số ô nhiễm” do Cơ quan Bảo vệ môi 

trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết lập như sau: 

Bảng 3. 2. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Phương tiện (g/km) Bụi SO2 NOx CO THC 

Xe tải 3,5 tấn đến 16 tấn 0,9 4,29.S 11,8 6,0 2,6 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

Trên phạm vi diện tích Dự án tại địa điểm số 2, có thể ước tính sơ bộ nồng 

độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện giao thông vận tải vận 

chuyển nguyên, vật liệu (quãng đường để vận chuyển nguyên, vật liệu trong nội 

bộ Dự án là 0,3 km, sử dụng dầu Diesel hàm lượng lưu huỳnh 0,05%) phát sinh 

trên khu vực Dự án ở tốc độ gió nhỏ, điều kiện phát tán bất lợi nhất.Thời gian là 

việc 8h/ngày. 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình vận 

chuyển nguyên, nhiên liệu, sản phẩm cho nhà máy giai đoạn vận hành như sau: 

Bảng 3. 3. Tải lượng khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông 

Loại xe 

Quãng 

đường 

km/lượt 

Số  lượt 

xe/ngày 

Tải lượng  (kg/km.ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe tải 3,5-16 tấn 0,3 1 0,27 0,00064 3,54 1,8 0,78 

Tải lượng (mg/m.s) 0,009375 2,2x10-5 0,12 0,06 0,027 

Tính toán mức độ lan truyền bụi và khí độc 

Trên thực tế nghiên cứu khu vực Dự án, các yếu tố khí tượng, địa hình 

trong khu vực, dựa trên mô hình tính toán khuyếch tán chất ô nhiễm trong môi 

trường không khí đối với nguồn đường và nguồn mặt để xác định mức độ lan 

truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Phạm vi ảnh hưởng của bụi, 

khí độc hại trên tuyến đường như sau: 

-  Sơ đồ tính nguồn đường: là nguồn do các phương tiện vận chuyển gây ra. 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đường là nguồn thải liên tục và ở độ cao gần 

mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. 

Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán 

nguồn đường như sau: (Công thức Sutton): 
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(*) 

Trong đó:  

E: lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s), E được tính toán ở phần trên:      

z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió 

thổi. z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B 

(là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây: 

z = 0,53.x0,73 

- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

- u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là  0,45 

m/s.  

- z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5 m. 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường 

bằng mặt đất, h = 0m. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu 

tố ảnh hưởng của địa hình,... Dựa trên tải lượng chất ô nhiễm tính toán, thay các 

giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách 

khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 3. 4. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải 

Đại lượng 
Chất ô nhiễm 

Bụi  SO2 NOx CO VOC 

Tải lượng E (mg/m.s) 0,009375 2,2x10-5 0,12 0,06 0,027 

Nồng độ tại điểm cách đường 10m (mg/m3) 0,0126 0,000029 0,16 0,081 0,036 

Nồng độ tại điểm cách đường 20m (mg/m3) 0,0072 0,000017 0,09 0,04 0,02 

Nồng độ tại điểm cách đường 40m (mg/m3) 0,0043 0,00001 0,055 0,027 0,012 

Nồng độ tại điểm cách đường 60m (mg/m3) 0,003 0,0000074 0,04 0,02 0,00917 

Nồng độ tại điểm cách đường 80m (mg/m3) 0,0025 0,000006 0,03 0,016 0,0074 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) 0,3 0,35 0,2 30 - 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường không khí xung quanh. 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán và đo đạc có thể nhận thấy rằng, nồng độ 

các chất ô nhiễm gây ra bởi các phương tiện vận chuyển đều nằm trong mức tiêu 

chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT áp 

dụng cho chất lượng môi trường không khí xung quanh. Trong điều kiện có gió 
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pha loãng và phát tán khí thải giao thông, thì tác động của khí thải từ các 

phương tiện giao thông vận tải không đáng kể. Mặt khác, do chất lượng đường 

sá tốt đường nội bộ được quét dọn sạch sẽ, xe của cán bộ công nhân viên được 

tắt máy dắt bộ tại cổng Công ty nên lượng khí thải và bụi phát sinh không lớn, 

khả năng ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe của người lao động là 

không đáng kể. 

d. Bụi và khí thải phát sinh từ máy móc thiết bị thi công 

Theo trình bày tại Chương 1, trong quá trình thi công xây dựng tại địa điểm 

2 có sử dụng thiết bị máy móc sử dụng nhiên liệu dầu DO. Căn cứ theo định 

mức sử dụng nhiên liệu theo ca của các thiết bị máy móc theo quy định của Bộ 

xây dựng như sau: 

Bảng 3. 5. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Định mức dầu DO 

(lít/ca) 

Tổng dầu DO sử 

dụng (lít/ca) 

1 Máy đầm Chiếc 1 19 19 

2 Máy đào Chiếc 1 65 65 

3 Máy nén khí Chiếc 1 14 14 

Tổng 98 lít/ca 

Nguồn: Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về 

việc công bố định mức các hao phí xác định giá máy ca và thiết bị thi công xây dựng. 

Thiết bị làm việc:1 ca = 8 h/ngày. Khối lượng dầu sử dụng trung bình là 98 

lít/ca (tỷ trọng 0,88 kg/l dầu) tương đương 86,24 kg dầu/ngày = 10,78 kg/giờ = 

0,01 tấn/h. Dựa vào hệ số ô nhiễm do tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập đối 

với các loại máy móc sử dụng dầu Diezel, có thể ước tính được tổng lượng bụi 

và các chất ô nhiễm trong khí thải máy móc thi công ở bảng dưới đây: 

Bảng 3. 6. Hệ số ô nhiễm và tải lượng phát sinh sử dụng thiết bị thi công 

TT Loại khí thải Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) Tải lượng khí thải (kg/giờ) 

1 CO 0,71 0,0071 

2 NOx 2,84 0,0284 

3 SO2 20.S 0,0001 

4 Bụi 0,28 0,0028 

Nguồn:Assessment of Sources of Air, Water anh Land Pollution, 1993 (WHO S=0,05%) 

Áp dụng công thức tính nồng độ phát thải C = M/V, trong đó: 

- V: thể tích không gian tác động và a: Khoảng cách tác động (m) V= a3 

- M: Tải lượng chất thải (mg/m3.h) 

Bảng 3. 7. Nồng độ chất ô nhiễm của thiết bị thi công 
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Chất ô 

nhiễm 
a (m) V(m3) 

M bụi 

(mg/h) 

C bụi 

(mg/m3.h) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3.h) 

Bụi  

5 125 2.800 22,4 0,3 

10 1.000 2.800 2,8 0,3 

20 8.000 2.800 0,35 0,3 

30 27.000 2.800 0,1 0,3 

50 125.000 2.800 0,0224 0,3 

SO2 

5 125 100 0,8 0,35 

10 1.000 100 0,1 0,35 

20 8.000 100 0,0125 0,35 

30 27.000 100 0,0037 0,35 

50 125.000 100 0,0008 0,35 

NOx 

5 125 28.400 227,2 0,2 

10 1.000 28.400 28,4 0,2 

20 8.000 28.400 3,55 0,2 

30 27.000 28.400 1,05 0,2 

50 125.000 28.400 0,23 0,2 

CO 

5 125 7.100 56,8 30 

10 1.000 7.100 7,1 30 

20 8.000 7.100 0,88 30 

30 27.000 7.100 0,26 30 

50 125.000 7.100 0,05 30 

Nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động của thiết bị thi công gây tác động trong 

phạm vi Dự án và đối tượng chịu tác động là công nhân thi công xây dựng lắp 

đặt máy móc thiết bị. Tuy nhiên tác động này nhỏ và trong thời gian ngắn. 

e. Tác động từ khói hàn 

Khói hàn phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt và lắp đặt máy móc thiết cho Dự án. Với khối lượng máy móc của 

Dự án ước tính sử dụng lượng que hàn khoảng 12kg/02 tháng (52 ngày). 

Giả thiết các loại que hàn sử dụng có đường kính trung bình 4mm, khối 

lượng 40g/que, số lượng que hàn cần dùng trong 1 ngày là 12/52/0,04 = 5,76 

que/ngày làm tròn 6 que/ngày. 

Tham khảo số liệu của Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật của 

Phạm Ngọc Đăng, 2000 hệ số ô nhiễm khí thải trong các que hàn được tính theo 

đường kính của các loại que hàn, được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 8. Hệ số ô nhiễm theo đường kính que hàn 
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Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn, mm Trung bình 

2,5 3,25 4 5 6 4,15 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 835,4 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 27 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 35,4 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000 

Giả sự chiều cao ảnh hưởng bởi khói hàn là 1,5m từ mặt đất, diện tích  nhà 

xưởng là 5.120 m2, diện tích hệ thống xử lý nước thải khoảng 120 m2. Như vậy  

thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu vực Dự án trung bình trong 1 giờ với 

V = H x S = 7.860 m3. Thời gian làm việc 1 ngày là 8 tiếng. Nồng độ các chất ô 

nhiễm  như sau: 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) = [tải lượng (mg/ngày)/V]/ số giờ làm việc 

1 ngày. 

Bảng 3. 9. Nồng độ chất ô nhiễm do quá trình hàn thiết bị 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát 

thải 

(mg/que) 

Tải lượng 

(mg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

(mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT 

(mg/m3) 

1 Khói hàn  706 4.236 0,06 5 - 

2 Khí CO  25 150 0,0023 - 20 

3 Khí NOx  30 180 0,0028 - 5 

Trong đó: 

-  QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

-  QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tốc hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Nồng độ khí hàn, CO, NOx theo tính toán nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT. Tuy nhiên khí hàn sẽ 

phát sinh ánh sáng hồ quang hàn ảnh hưởng xấu đến mắt nên khi thi công công 

nhân sẽ được trang bị kính hàn chuyên dụng để không gây ảnh hưởng đến thị 

giác của công nhân khi lắp đặt. 

f. Khí thải, mùi hôi phát sinh khu vệ sinh của công nhân 

Trong quá trình thi công, xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị còn phát 

sinh một lượng khí thải, mùi hôi khu vệ sinh của công nhân. 

Nguyên nhân: Do quá trình phân hủy yếm khí rác thải, nước thải. Theo 

nghiên cứu của Tchobanoglous và cộng sự (năm 1993), các khí thải tạo ra từ 

hoạt động trên chủ yếu là CH4 (chiếm 40 -60%), CO2 (chiếm 40 -60%), N2 
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(chiếm 2 -5%) NH3 (chiếm 0,1 -1%), H2S, Mercaptan và các hợp chất chứa lưu 

huỳnh (chiếm 0,1 – 1%), còn lại là các khí khác (CO, H2,…). 

Các loại khí thải phát sinh ở trên gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, 

gây mùi hôi, khó chịu cho công nhân làm việc tại công trường.  

Khí thải, mùi hôi này chỉ tác động lớn đến môi trường khi hoạt động thu 

gom, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt của công nhân không 

được đảm bảo. 

Do đó, để hạn chế khí thải, mùi hôi phát sinh, Chủ dự án sẽ có các biện 

pháp giảm thiểu cụ thể được trình bày trong phần sau báo cáo này. 

g. Tác động của các chất ô nhiễm từ khí thải  

Các loại hoạt động vận chuyển và tập kết máy móc, thiết bị, lắp đặt máy 

móc, thiết bị,... gây ra bụi và khí thải sẽ tác động trực tiếp đến công nhân tại 

công trường. Công nhân hít phải không khí bị ô nhiễm bụi có thể gây khó thở, 

gây bụi phổi và các bệnh về da. Tác động cụ thể của các chất ô nhiễm như sau: 

Bụi: bụi có kích thước từ 0,01 – 10 µm (bụi bay) thường gây tổn hại cho cơ 

quan hô hấp. Bụi có kích thước lớn hơn 10 µm thường gây hại cho mắt, gây 

nhiễm trùng và dị ứng. Bụi góp phần chính vào ô nhiễm do các hạt lơ lửng và các 

sol khí, có tác dụng hấp phụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong 

suốt của khí quyển và do đó làm giảm bớt tầm nhìn. Với nồng độ bụi khoảng 0,1 

mg/m3, tầm nhìn xa chỉ còn 12 km (trong khi đó tầm nhìn xa lớn nhất là 36 km và 

nhỏ nhất là 6 km). 

SO2, NOx: cụ thể như sau: 

- Đối với sức khỏe: Các khí SO2, NOx là các chất khí kích thích khi tiếp 

xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít. SO2, NOx, vào cơ thể qua đường hô 

hấp hoặc hòa tan vào máu tuần hoàn, kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi acid lơ 

lửng. Nếu kích thước nhỏ hơn 2-3mm, chúng sẽ vào tới phế nang, bị đại thực 

bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 

- Đối với thực vật: Các khí SO2, NOx khi bị oxi hóa trong không khí kết 

hợp với nước mưa tạo thành mưa acid, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thảm 

thực vật, thậm chí hủy diệt hệ sinh thái và thảm thực vật, ảnh hưởng xấu đến khí 

hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. Khi nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1-2 

ppm có thể gây ảnh hưởng đến lá cây sau vài giờ tiếp xúc. Các thực vật nhạy 

cảm, đặc biệt là thực vật bậc thấp có thể bị gây độc ở nồng độ 0,15 - 0,3ppm. 

- Đối với vật liệu: Sự có mặt của SO2, NOx trong không khí nóng ẩm làm 
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tăng quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu trong các công trình. 

CO: liên kết với Hemoglobin tạo thành cacboxy-hemoglobin rất bền vững, 

dẫn đến sự giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, các tế bào. 

Khi ngộ độc CO sẽ xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai và khi 

ngộ độc nặng có thể tử vong. 

HC: Dưới ánh sáng mặt trời, các THC với NOx tạo thành ozon hoặc những 

chất oxy hóa mạnh khác. Các chất này có hại tới sức khỏe (rối loạn hô hấp, đau 

đầu, nhức mắt), gây hại cho cây cối và vật liệu. 

VOCs: Các dung môi hữu cơ (VOCs) gây hại cho sức khỏe con người 

(nhiễm độc, kích thích, gây ung thư hay đột biến) và cũng là nguyên nhân gây 

nhiễm quang – oxy. Dưới ánh sáng mặt trời các VOC kết hợp với NOx tạo thành 

ozôn hay những chất oxy hóa mạnh khác. Các chất này có hại tới sức khỏe con 

người (rối loạn hô hấp, đau đầu, nhức mắt), gây hại cho cây cối và vật liệu. Hợp 

chất hữu cơ bay hơi tuy ít gây ra các bệnh mãn tính, nhưng chúng có thể gây ta 

các triệu chứng nhiễm độc cấp tính. Các triệu chứng nhiễm độc cấp tính là: suy 

nhược, chóng mặt, say, co giật, ngạt, viêm phổi… APEO gây rối loạn các tuyến 

sản xuất hoóc-môn, ảnh hưởng đến nội tiết tố và khả năng sinh sản. Chính vì chủ 

thầu thi công sẽ trang bị khẩu trang hoạt tính cho công nhân làm việc để giảm 

thiểu tác động do nguồn này gây ra. 

Khí VOCs,  khói hàn dễ phát tán và bị hòa loãng bởi không khí xung quanh 

nhanh nên mức độ ảnh hưởng chủ yếu là tác động trực tiếp đến người pha chế 

sơn, quét sơn và người trực tiếp hàn. 

Chủ dự án sẽ đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động từ những nguồn 

thải này. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động do nước thải 

a. Nguồn gốc phát sinh 

-  Nước thải sinh hoạt: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc trên 

công trường và CBCNV; 

-  Nước thải thi công: từ quá trình rửa dụng cụ, máy móc thi công, phun ẩm 

mặt đường, rửa nguyên vật liệu…; 

b. Đánh giá, dự báo các tác động 

(1) Nước thải sinh hoạt 

Do công nhân không tạm trú và nấu ăn trên công trường nên nước sạch chỉ 

dùng vào mục đích vệ sinh, rửa chân tay của công nhân (không có hoạt động 
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tắm trên công trường). Vì vậy, định mức dùng nước cho công nhân làm việc trên 

công trường theo QCVN 01:2021/BXD là 45 l/người/ngày. 

Dự kiến có khoảng 30 công nhân làm việc trong giai đoạn thi công, xây 

dựng. Lượng nước cấp cho sinh hoạt là 1,35 m3/ngày tương ứng với lượng nước 

thải là 1,35 m3/ngày (theo điều 39 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/8/2014, lượng nước thải bình quân được tính bằng 100%  lượng nước cấp). 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa SS, BOD5, NO3
-, PO4

3- và các vi sinh vật. 

Theo WHO, tải lượng các chất ô nhiễm như sau: 

   Bảng 3. 10. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm Khối lượng (gam/người/ngày) Vi sinh (NPK/100 ml) 

BOD5 45 - 54 - 

COD 72 - 103  

SS 70 - 145 - 

Amoni 3,6 - 7,2 - 

Dầu mỡ 10 - 30 - 

Nitrat (tính theo N) 0,3 - 0,6 - 

Photphat (tính theo P) 0,42 - 3,15 - 

Tổng Coliform - 106 - 109 

Fecal Coliform - 105 - 106 

Trứng giun sán - 103 

Nguồn: WHO, Geneva, 1993.  

Bảng 3. 11. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giai đoạn  

thi công xây dựng 

Giai đoạn lắp đặt 

máy móc 

1 BOD5 kg/ngày 1,35 – 1,62 1,35 – 1,62 

2 COD kg/ngày 2,16 – 3,09 2,16 – 3,09 

3 SS kg/ngày 2,1 – 4,35 2,1 – 4,35 

4 Amoni kg/ngày 0,108 – 0,216 0,108 – 0,216 

5 Dầu mỡ kg/ngày 0,3 – 0,9  0,3 – 0,9  

6 Nitrat (tính theo N) kg/ngày 0,009 - 0,018 0,009 - 0,018 

7 Photphat (tính theo P) kg/ngày 0,0126 – 0,0945 0,0126 – 0,0945 

Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm như sau: 

 Bảng 3. 12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A, Cmax 

BOD5 1.000 - 1.200 36 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 97 

 

Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A, Cmax 

COD 1.600 - 2.289 - 

SS 1.556 - 3.222 60 

Amoni 80 - 160 6 

Dầu mỡ 222,2 - 666,7 14 

Nitrat (tính theo N) 6,7 - 13,3 36 

Photphat (tính theo P) 9,3 - 70,0 7,2 

Vi sinh (MPN/100ml) - - 

Tổng Coliform 106 - 109 3.000 

Ghi chú:  

-  QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt. 

+  Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải. 

+  Cmax được tính toán như sau: Cmax = C x K. 

Trong đó: K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở sản xuất dưới 500 

người nên lấy K = 1,2. 

Nhận xét:  

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm với QCVN 14:2008/BTNMT, mức A, 

Cmax cho thấy nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý có nồng độ BOD5, SS, 

amoni, dầu mỡ, photphat và Coliform vượt giới hạn cho phép nhiều lần. 

Nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường. Đây là 

nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp đến môi trường sống của công nhân thi 

công xây dựng, lắp đặt máy móc và môi trường xung quanh khu vực nhà máy, 

gây dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nguồn tiếp nhận chất thải này. 

(2) Nước thải từ hoạt động thi công, xây dựng  

Nước thải xây dựng: Nguồn phát sinh chủ yếu từ các hoạt động xây dựng 

chủ yếu là nước thải sinh ra từ quá trình đổ bê tông, rửa nguyên vật liệu, nước vệ 

sinh thiết bị máy móc. Loại nước thải này chủ yếu chứa cặn lơ lửng, một lượng 

nhỏ váng dầu mỡ từ thiết bị thi công.  

Nước thải từ quá trình trộn, rửa vật liệu: trong quá trình thi công xây dựng 

các hạng mục công trình, sử dụng một lượng nước để làm vữa trát, lượng nước 

này thấm vào các vật liệu và gần như không phát sinh nước thải trong công đoạn 

này. Các vật liệu như cát, sỏi, đá được lựa chọn là các vật liệu sạch, không cần 

tiến hành rửa trước khi sử dụng nên cũng không phát sinh nước thải trong công 

đoạn rửa vật liệu. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc thi công xây dựng và giảm 
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thiểu các tác động tới môi trường từ nước thải thi công, Chủ đầu tư sử dụng một 

lượng bê tông thương phẩm. Vì vậy, nước thải từ quá trình trộn, rửa vật liệu hầu 

như không phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án. 

Nước thải tạo độ ẩm cho gạch và nước bảo dưỡng bê tông – thực hiện tạo 

độ ẩm theo TCXDVN 391:2007. Theo kinh nghiệm thi công của các nhà thầu 

xây dựng, nước thải xây dựng phát sinh trung bình < 1-3 m3/ngày. Vậy tổng 

lượng nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng ước tính là 0,3m3/ngày. 

Tham khảo quy chuẩn xây dựng về nước thải xây dựng đối với các Dự án 

nhỏ, lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị, máy móc 

được thể hiện tại bảng dưới: 

Bảng 3. 13. Lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ các 

thiết bị thi công 

TT Loại nước thải 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

1 Nước thải vệ sinh máy móc 0,5 50-80 6,0-8,0 150-200 

2 Nước thải làm mát máy 0,5 10-20 1,0-2,0 10-15 

 Tổng  1    

 QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 150 10 100 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và KCN – Đại học Xây dựng Hà Nội 

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng 

thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ... Vì vậy, tác động môi trường chính 

do nước thải thi công gây ra chủ yếu là tác động bồi lắng, gây tắc nghẽn hệ 

thống thoát nước tạm thời. Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng các hạng 

mục công trình, lưu lượng nước thải thi công phát sinh không nhiều nên mức độ 

tác động môi trường được đánh giá là không đáng kể. 

Nước thải từ quá trình rửa xe: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe trong 

giai đoạn thi công phát sinh từ quá trình rửa xe vận chuyển đất thừa đi đổ thải và 

từ xe vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu của Dự án. Các ô tô vận chuyển nguyên 

nhiên vật liệu đến khu vực thực hiện Dự án do các chủ cung cấp nguyên nhiên 

vật liệu chở đến tận chân công trình, việc vệ sinh các xe ô tô do các chủ cung 

cấp nguyên nhiên vật liệu tự thực hiện. Do vậy, Dự án không tiến hành rửa các 

xe này. Nên trong giai đoạn thi công Dự án coi như không phát sinh nước thải từ 

quá trình rửa xe. 

Tham khảo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công của theo 

nguồn của Viện khoa học và kỹ thuật môi trường – Đại học xây dựng: 
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 Bảng 3. 14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nồng độ QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) 

1 pH - 7,99 6-9 

2 Chất lơ lửng mg/l 663 50 

3 BOD5 mg/l 22,92 30 

4 NH+
4 mg/l 4,6 5 

5 Tổng N mg/l 14,27 20 

6 Tổng P mg/l 2,25 4 

7 Zn mg/l 0,004 3 

8 Pb mg/l 0,055 0,1 

9 Dầu mỡ mg/l 3 5 

Nguồn: Viện Khoa học và kỹ thuật Môi trường – Đại học Xây dựng Hà Nội 

Từ bảng trên cho thấy TSS trong nước thải thi công xây dựng vượt giới hạn 

cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A. 

c. Đối tượng chịu tác động 

- Môi trường nước mặt: Tác động đến thủy vực tiếp nhận nguồn nước thải; 

- Môi trường đất: Nước thải và nước mưa ngấm xuống đất làm biến đổi 

các thành phần và tính chất đất. 

- Ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. 

d. Phạm vi và mức độ tác động  

-  Nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán tại bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt khá cao, nếu không xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thuỷ 

vực tiếp nhận.  

Bảng 3. 15. Tác động do nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ oxy hòa tan trong 

nước. 

- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học. 

- Ảnh hưởng đến tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ 

trong nước. 

2 
Các chất hữu 

cơ 

- Làm giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước do quá trình phân hủy các 

hợp chất hữu cơ. 

- Gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh. 
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TT Thông số Tác động 

3 
Chất rắn lơ 

lửng 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và tài nguyên thủy sinh. 

- Tăng độ đục, giảm khả năng quang hợp của một số loại sinh vật 

hoại sinh. 

4 
Các chất dinh 

dưỡng (N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước 

và sự sống của sinh vật thủy sinh. 

- Phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn. 

5 
Các vi khuẩn 

gây bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân gây các bệnh: 

thương hàn, phó thương hàn, tả, lỵ... 

- Coliform là nhóm gây bệnh đường ruột. 

- E.Coli là vi khuẩn thuộc nhõm Coliform, có nhiều trong phân 

người và phân động vật. 

-  Nước thải thi công 

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát xây dựng 

thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi 

công tạm thời, mức độ ảnh hưởng của nước thải thi công ở mức thấp. 

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh 

Trong giai đoạn thi công, xây dựng số công nhân lao động trên công trường 

dự kiến khoảng 30 người. CTR sinh hoạt phát sinh có thành phần chủ yếu là các 

loại thực phẩm dư thừa các loại túi nilông, chai lọ thủy tinh, giấy, nước thải trong 

quá trình sinh hoạt.... lượng rác thải phát sinh là 0,3 kg/người/ngày. Như vậy, 

lượng CTR sinh hoạt phát sinh như sau: 

Q = 30  0,3 = 9 (kg/ngày) 

b. Thông tin về không gian và thời gian tác động 

Nếu không giữ vệ sinh chung, CTR sinh hoạt sẽ là môi trường lý tưởng cho 

sự sinh sôi và phát triển của các loài côn trùng - virus - vi khuẩn gây bệnh truyền 

nhiễm, ví dụ như: ruồi, muỗi,...  

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động do chất thải rắn xây dựng 

a. Nguồn phát sinh 

 Từ quá trình thi công, xây dựng 

Chất thải xây dựng như bê tông, gạch, đá, gỗ vụn…;  phát sinh chủ yếu do 

hao hụt, rơi vãi, hỏng hóc… Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 

19/12/2016 của BXD các nguyên vật liệu xây dựng có tỷ lệ hao hụt khoảng 0,5-

4%, như vậy có thể ước tính lượng chất thải phát sinh là: 
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Bảng 3. 16. Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh 

Giai đoạn 
Khối lượng vật 

liệu thi công (tấn) 

Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Thời gian xây 

dựng (ngày) 

Khối lượng chất 

thải (tấn/ngày) 

Xây dựng 126,07 0,5-4 52 0,01212– 0,0969 

 Từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất 

CTR trong quá trình lắp đặt máy móc bao gồm bìa cattong, ni lon, gỗ pallet 

ước tính khoảng 20 kg/ngày.  

b. Thông tin về không gian và thời gian tác động 

CTR xây dựng phát sinh có thành phần là các chất trơ và không độc hại, 

một số có thể tái chế hoặc sử dụng cho mục đích khác. Nếu không có biện pháp 

quản lý lượng chất thải này sẽ gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới môi trường 

khu vực Dự án. 

Đất, cát, đá,… trong quá trình xây dựng sẽ làm tích tụ và lắng đọng đất cát, 

thu hẹp dòng chảy của mương thoát nước qua đó làm hạn chế khả năng tiêu 

thoát nước và có thể tràn xuống hệ thống mương nước xung quanh, gây ô nhiễm 

môi trường và cản trở dòng chảy.  

c. Đối tượng bị tác động 

-  Môi trường đất; 

-  Môi trường nước; 

-  Sức khỏe của công nhân trực tiếp làm việc tại công trường. 

d. Mức độ ảnh hưởng 

-  Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trong quy mô Dự án và khu vực xung quanh; 

-  Các chất vô cơ trong đất đá, nước mưa chảy tràn làm cho đất trở nên chai 

cứng, biến chất và thoái hóa; 

-  Chất thải rắn trong xây dựng không nhiều nhưng là các chất khó phân 

hủy làm thay đổi tính chất hóa lý của đất và có thể tận dụng và thu gom trong 

quá trình xây dựng theo từng chủng loại; 

-  Chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân xây dựng tại khu vực thi công 

khi thải vào môi trường sẽ phân hủy 1 phần gây mùi hôi thối, làm gia tăng nồng 

độ các chất ô nhiễm làm ô nhiễm môi trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật 

đất tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh.  

-  Có thể gây quá tải tạm thời tại các bãi đổ thải của khu vực. 

3.1.1.5. Đánh giá, dự báo các tác động do chất thải nguy hại 

a. Nguồn gốc phát sinh 

Về cơ bản, các máy móc thiết bị nhập về cho nhà máy đều là thiết bị 
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nguyên bộ, vì vậy, chất thải nguy hại sẽ chỉ phát sinh một lượng rất nhỏ trong 

quá trình lắp đặt máy móc thiết bị bao gồm giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì cứng 

thải bằng nhựa hoặc kim loại,… Lượng chất thải phát sinh này ước tính khoảng 

34 kg trong toàn bộ thời gian lắp đặt. Loại chất thải này khó phân huỷ, độc hại 

đối với môi trường cho nên sẽ được thu gom, phân loại và xử lý theo quy định.  

 Bảng 3. 17. Khối lượng các loại CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/tháng) 

1  Bao bì cứng thải bằng kim loại  Rắn 18 01 02 20 

2  Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 5 

3  Bóng đèn thải Rắn 16 01 06 1 

4  Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 8 

Tổng cộng 34 

b. Thông tin về không gian và thời gian tác động 

Trong quá trình thi công, xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị sẽ phát sinh 

một lượng que hàn thải, nếu không được thu gom và xử lý theo thời gian sẽ 

ngấm vào đất làm thay đổi kết cấu đất, ảnh hưởng đến các loài vi sinh vật sống 

trong đất, hoặc theo mưa sẽ chảy tràn xuống làm ảnh hưởng đến đời sống thủy 

sinh vật khu vực. 

CTNH không có biện pháp quản lý, xử lý thích hợp cũng sẽ gây tác động 

xấu đến môi trường đất, nước, không khí: dầu mỡ dính trong vỏ hộp có thể 

thâm nhập vào đất làm ô nhiễm đất và nước ngầm; Pin hết và bóng đèn huỳnh 

quang cháy, hỏng, đây là các chất thải nguy hại không phát sinh thường xuyên, 

khó ước tính được số lượng nhưng vẫn cần quản lý tốt để không gây tác động 

xấu đến môi trường. 

3.1.1.6. Đánh giá, dự báo các tác động do tiếng ồn, độ rung 

a. Tiếng ồn 

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công, xây dựng của Dự án lan truyền tới 

các khu vực xung quanh được xác định như sau : 

Li = Lp - ∆Ld  - ∆Lc, dBA 

Trong đó: 

- Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2, dBA 

- Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn cách nguồn gây ồn khoảng cách 

r1, dBA. 

- 
∆Ld: Mức ồn giảm theo khoảng cách r2  ở tần số i
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- r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp, m 

- r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li, m 

- a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0). 

- ∆Lc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Tại khu vực Dự án ∆Lc= 0. 

Kết quả tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công như sau: 

 Bảng 3. 18. Mức ồn theo khoảng cách của các phương tiện thi công (dBA) 

Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 1,5 m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

Xe tải - 82,0 – 94,0 

Bơm bê tông - 80,0 – 83,0 

Máy đầm bê tông 85,0 - 

Máy nén 80,0 75,0 – 87,0 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (6 giờ 18 giờ) 

Nguồn: Tài liệu (1): Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2002; Tài liệu (2): Mackernize, 1985. 

Nhận xét: 

Ở khoảng cách 1,5 m so với nguồn phát sinh, tiếng ồn của các thiết bị vượt 

quy chuẩn cho phép (QCVN 26:2010/BTNMT, từ 6 giờ - 18 giờ). Độ ồn phát 

sinh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trong công trường xây dựng.  

Trong quá trình thi công, một số thiết bị hoạt động cùng lúc, lúc đó sẽ xảy 

ra hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn và tạo ra tiếng ồn lớn hơn so với tiếng ồn 

sinh ra khi hoạt động riêng lẽ từng thiết bị. Tuy nhiên mức ồn sẽ giảm dần theo 

khoảng cách ảnh hưởng và có thể tính toán như sau: 

Li = Lp - ΔLd  - ΔLc (dBA) 

Trong đó:  

- Li: Mức ồn tại điểm tính toán các nguồn gây ồn khoảng cách d, bỏ qua 

độ giảm mức ồn qua vật cản (m); 

- Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m); 

- ΔLc:  Độ giảm mức ồn qua vật cản (giả sử bỏ qua vật cản  ΔLc = 0); 

- ΔLd:  Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số I; 

ΔLd = 20 lg [(r2/r1)1+a]  (dBA) 

Với: 

- r1: khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m) 

- r2: khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m) 

- a: hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (giả sử 

a= 0). 
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Từ công thức trên có thể tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị, máy móc 

thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 20m, 50m, 

100m. Kết quả tính toán được trình bày ở bảng dưới đây: 

Bảng 3. 19. Mức độ ồn tối đa từ hoạt động của các thiết bị thi công 

Thiết bị 

Mức ồn cách 

nguồn 1,5 m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

Xe tải 82,0 – 94,0 59,5 - 71,5 51,5 - 63,5 45,5 - 57,5 

Bơm bê tông 80,0 – 83,0 57,5 - 60,5 49,5 - 52,5 43,5 - 46,5 

Máy đầm bê tông 85,0 62,5 54,5 48,5 - 48,5 

Máy nén 75,0 – 87,0 52,5 - 64,5 44,5 - 56,5 38,5 - 50,5 

QCVN  

26:2010/BTNMT 

70 dBA 

(6 giờ 18 giờ) 

Từ kết quả tính toán cho thấy ở khoảng cách 20m, 50m, 100m trở đi thì mức 

ồn của tất cả các phương tiện máy móc khi hoạt động đều đạt tiêu chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT, như vậy các đối tượng xung quanh khu vực Dự án sẽ không 

chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn trong quá trình xây dựng (Nguồn: Mackerminze, 

1985). 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy mức độ ồn giảm dần theo khoảng 

cách so với điểm nguồn: X > 20m, mức độ ồn đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam 

QCVN 26:2010/BTNMT; mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn là không đáng kể, khả 

năng bị ảnh hưởng chủ yếu là người lao động trong khu vực thi công và cũng sẽ 

chấm dứt tác động khi giai đoạn thi công hoàn tất. 

 Các tác động 

Độ ồn phát sinh này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trong công 

trường xây dựng. Các tác động của tiếng ồn này nếu tiếp xúc trong thời gian dài 

sẽ làm giảm độ nhạy của tai và thính lực. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra tâm lý khó 

chịu các chứng đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn 

thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây 

lên các bệnh về thần kinh, khớp xương.... đến công nhân thi công tại Dự án, dân 

cư và các công trình tiếp giáp khu vực Dự án.  

b. Độ rung 

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động của các thiết bị 

thi công, xây dựng. Các hoạt động tạo nên độ rung lớn trên công trường gồm có: 

Xe tải, máy ép thủy lực, máy đầm,… 
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 Bảng 3. 20. Mức rung phát sinh từ hoạt động của phương tiện thi công và 

vận chuyển  

TT Thiết bị 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung cách 

máy 60m 

1 Máy khoan 75 65 55 

2 Máy nén 81 71 61 

3 Máy trộn bê tông 76 66 56 

4 Máy bơm bê tông 68 58 48 

5 Máy đầm bê tông 82 72 62 

6 Máy hàn 75 65 55 

7 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 (Từ 6h - 21h) 

Nguồn: Mackernize, L.da,1985. 

So với quy chuẩn cho phép đối với khu vực thông thường trong khoảng 

thời gian từ 6h - 21h trong ngày, rung động do các máy hoạt động cách máy 

10m chỉ có máy nén, máy đầm, trộn bê tông vượt tiêu chuẩn cho phép ít 1,1 lần, 

còn mức rung cách máy 30m, 60m đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Nhận xét: 

Các tác động của tiếng ồn, rung này có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính 

lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, rung có thể ảnh hưởng các 

nhà máy lân cận. 

3.1.1.7. Đánh giá, dự báo các tác động khác 

a. Đánh giá các tác động do ô nhiễm nhiệt 

 Nguồn phát sinh 

Ô nhiễm nhiệt từ bức xạ mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt 

(như từ các phương tiện vận tải và máy móc thi công, nhất là quá trình thi công 

trong giai đoạn thời tiết khô, nắng nóng kéo dài).  

 Các tác động 

Nhiệt độ cao ở môi trường lao động phát sinh những tác hại nhất định đến 

sức khỏe của công nhân. Ở các nước nhiệt đới như nước ta, điều kiện nóng ẩm 

kèm theo nhiệt độ làm việc cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho 

người lao động như: Rối loạn điều hòa nhiệt, say nắng, say nóng, mất nước, 

mất muối. Lượng muối mất có thể lên rất cao, tới 15g – 20g trong 24 giờ, nếu 

không được điều trị, bù đắp kịp thời sẽ gây nên các tai biến, do giảm Calo như: 

nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn (chuột rút) hoặc 

gây kích thích não. 
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b. Nước mưa chảy tràn  

Nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực. 

Nước mưa được quy ước là nước sạch, nhưng khi chảy qua bề mặt có chất ô 

nhiễm thì nước mưa bị ô nhiễm theo và cần phải được thu gom xử lý thích hợp. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lắp đặt 

máy móc thiết bị, hệ thống thoát nước mưa đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẽ 

thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khu vực nhà máy, đấu nối vào hệ 

thống thoát nước của KCN. 

c. Các tác động đến KT-XH 

 Tác động tích cực 

Các tác động tích cực trong giai đoạn xây dựng Dự án là: 

- Tạo điều kiện việc làm cho một lượng lớn lao động (khoảng 30 người); 

- Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người 

lao động; 

- Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như cho thuê nhà trọ, kinh 

doanh ăn uống, các dịch vụ giải trí khác nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân viên tại khu vực Dự án. 

 Tác động tiêu cực 

Việc tập trung một lực lượng công nhân xây dựng (khoảng 30 công nhân 

xây dựng mỗi ngày) trong thời gian thi công sẽ làm số lượt xe ra vào công 

trường gia tăng, vì vậy sẽ gia tăng mật độ giao thông tại khu vực, dẫn đến nguy 

cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, việc tập trung số đông người lao động  

trong thời gian thi công có thể tác động đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã 

hội tại địa phương như: 

- Xáo trộn đời sống xã hội tại địa phương; 

- Bất đồng, xung đột, đánh nhau,… xảy ra giữa những người lao động.  

d. Tác động đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông 

Việc tập trung công nhân làm việc trên công trường sẽ gây ảnh hưởng đến 

tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực Dự án và gây sức ép về hạ tầng xã 

hội (y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội) cho cộng đồng dân cư xung quanh. Do sự 

khác biệt về tập tính sinh sống giữa dân cư xung quanh và công nhân lao động từ 

nơi khác đến sẽ dễ nảy sinh những mối bất hòa. Đồng thời việc tập trung công 

nhân sẽ kéo theo sự tập trung các dịch vụ như hàng quán đến việc nảy sinh các tệ 

nạn xã hội. 
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e. Đánh giá tác động bởi sự cố ngập úng cục bộ 

Trong quá trình thi công xây dựng vào những ngày mưa, để tránh xảy ra 

hiện tượng ngập úng ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước khu vực. Nếu không 

quản lý tốt vật liệu đất cát có thể sẽ làm ảnh hưởng đến dòng chảy của hệ thống 

thoát nước mưa của KCN, gây tắc nghẽn dòng chảy, không thông tuyến, chất 

lượng nước mưa của KCN suy giảm. Vì vậy, Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi 

công sẽ có biện pháp nhằm hạn chế việc gây cản trở dòng chảy. 

f. Tác động qua lại của dự án với các cơ sở sản xuất xung quanh 

Dự án nằm trong KCN Quang Châu, KCN Việt Hàn, xung quanh là các nhà 

máy sản xuất công nghiệp khác. Do đó đối tượng chịu tác động chính từ việc 

triển khai Dự án là các nhà máy tiếp giáp: công ty TNHH PDMM Việt Nam sản 

xuất về lĩnh vực vật liệu hàn và công ty TNHH Acrowel Việt Nam sản xuất về 

thức ăn gia súc và một số nhà máy khác dọc tuyến đường vận chuyển trong 

KCN. Tuy nhiên mỗi nhà máy đều có biện pháp kiểm soát hợp lý các nguồn thải 

và có vành đai cây xanh cách lý, giảm thiểu tối đa tác động qua lại. 

Các tác động đến môi trường không khí: Bụi phát sinh từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng ra vào công trình và khí thải phát sinh từ động 

cơ của các phương tiện thiết bị, máy móc thi công trên công trường có thể ảnh 

hưởng đến chất lượng không khí dọc tuyến đường vận chuyển và không khí khu 

vực thi công của Dự án. Đối với hạng mục thi công xây dựng trạm xử lý nước 

thải tiến hành trong phạm vi diện tích nhỏ và thời gian ngắn do đó tác động đến 

các cơ sở liền kề là không đáng kể.  

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình sử dụng các thiết bị thi công sẽ 

ảnh hưởng đến các nhà máy lân cận và công nhân làm việc tại khu vực thi công. 

Tuy nhiên, do diện tích Dự án lớn, xung quanh có tường bao và hàng rào cây 

xanh và chỉ thực hiện hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị trong các nhà xưởng 

đã xây dựng sẵn. Đối với hạng mục thi công xây dựng Trạm xử lý nước thải tiến 

hành trong phạm vi diện tích nhỏ và thời gian ngắn do đó tác động đến các cơ sở 

liền kề là không đáng kể.  

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng và chất thải rắn từ quá trình sinh 

hoạt của công nhân. Nếu trong thời gian xây dựng mà không có kế hoạch thu 

gom cũng sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi công lắp đặt máy móc và 

cảnh quan khu vực. 

3.1.1.8. Đánh giá các sự cố môi trường có thể xảy ra của Dự án 
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a. Sự cố về máy móc thiết bị 

Do hỏng máy, rò dầu, đứt dây cu roa,… Cháy nổ do hoạt động quá tải. Nếu 

xảy ra sự cố sẽ không đảm bảo được tiến độ thi công và đặc biệt nếu không đảm 

bảo an toàn sẽ gây tác hại nguy hiểm đến tính mạng công nhân và môi trường 

xung quanh khu vực Dự án. 

b. Các rủi ro tai nạn lao động 

Do sự bất cẩn của công nhân, giàn giáo không đảm bảo, sụt lún công trình, 

không đeo dây an toàn khi làm việc trên cao, không trang bị bảo hộ lao động khi 

làm việc, điện giật, trạng thái tâm lý và sức khỏe của người công nhân không 

đảm bảo,… Khi xảy ra sự cố sẽ làm thiệt hại về người và của cho Công ty đồng 

thời tác động xấu đến tâm lý của công nhân lao động. 

c. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: Do chập điện, bất cẩn 

của công nhân tại khu vực hàn; Do sự vô ý của công nhân khi làm việc (hút 

thuốc gần khu vực lưu giữ...); Do sét đánh tạo ra các tia lửa, bắt lửa vào khu vực 

chứa chất dễ cháy. Khi có hỏa hoạn xảy ra có thể gây thiệt hại về người và tài 

sản của nhà thầu xây dựng. 

d. Sự cố về sét đánh 

Quá trình thi công có thể trùng vào mùa mưa nên dễ xảy ra các hiện tượng 

sét đánh, các hiện tượng này tập trung và các đối tượng cao trong khu vực. Khi 

xảy ra sự cố rất dễ dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại về người và của cho doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của công 

nhân, người dân khu vực. 

e. Sự cố an toàn giao thông 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng ra vào công trường làm 

gia tăng mật độ giao thông trong khu vực, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao 

thông do: người tham gia giao thông không tuân thủ các quy định về tốc độ, làn 

đường; trạng thái tâm lý, sức khỏe không đảm bảo khi tham gia giao thông; biển 

báo chỉ dẫn giao thông bị hỏng hoặc bị mất. Khi sự cố xảy ra gây thiệt hại về 

kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đến tiến độ thi công và có thể gây 

thiệt hại về người.  

f. Sự cố về công trình  

Do khảo sát, thiết kế không có chứng chỉ khảo sát, thiết kế hoặc vượt cấp 

chứng chỉ. Chất lượng khảo sát không đạt yêu cầu. Tính toán thiết kế sai, không 
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phù hợp. Bố trí lựa chọn địa điểm, lựa chọn phương án quy trình công nghệ, quy 

trình sử dụng không hợp lý. Nguyên nhân do thi công; do bảo trì, vận hành sử 

dụng... Gây thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư; ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường khu vực và sức khỏe công nhân lao động. 

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

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với bụi, khí thải 

a. Giảm thiểu bụi, khí thải do vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

-  Xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ra vào công 

trường theo đúng lịch trình và vận tốc đã quy định. 

-  Không chuyên chở vượt quá trọng tải quy định. 

-  Che phủ kín thùng xe vận chuyển. 

-   Che phủ bạt tại các bãi chứa nguyên vật liệu xây dựng nhằm giảm thiểu 

sự phát tán bụi đi xa, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xung quanh. 

-  Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn mặt bằng, có biển báo khu vực 

thi công, có nội quy ra vào khu vực thi công.   

-  Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng trên 

công trường. 

b. Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình đào đất tại khu vực xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải 

- Nếu thi công trong mùa khô, lượng bụi sẽ phát sinh nhiều, do vậy cần 

hạn chế lượng bụi bằng phun nước tưới đường. 

- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa các thao tác trong 

quá trình thi công. 

 

c. Giảm thiểu bụi, khí thải do vận chuyển, lắp đặt máy móc 

-  Các thiết bị máy móc được vận chuyển bằng xe chuyên dụng và do nhà 

thầu cung cấp thiết bị thực hiện. 

-  Lắp đặt máy móc theo đúng thiết kế và thực hiện bởi nhà thầu cung cấp 

thiết bị. 

-  Công nhân lắp đặt máy móc được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao 

động như quần áo, găng tay, kính, giầy… 

d. Giảm thiểu bụi và khí thải từ máy móc thi công trên công trường 

-  Không sử dụng máy móc thiết bị quá cũ trong thi công, vận hành máy móc 
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đúng thông số kỹ thuật. 

-  Sử dụng các loại xe được đăng kiểm theo quy định. 

-  Sử dụng đúng loại nhiên liệu và nhiên liệu phải đảm bảo chất lượng. 

-  Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công đảm 

bảo các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng. 

e. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động hàn, cắt, sơn, xì 

Trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, hoạt động 

hàn, cắt, sơn xì kim loại diễn ra thường xuyên và gây tác động trực tiếp đến môi 

trường và sức khỏe công nhân nên Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu các tác động có hại như: 

- Bố trí khu vực hàn, cắt, sơn xì ở khu vực ít người qua lại và cuối hướng 

gió, tránh ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trên công trường; 

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho công nhân. 

3.1.2.2. Đối với nước thải  

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng, lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được thu gom, xử lý sơ bộ tại nhà vệ sinh di 

động (Chủ dự án sẽ bố trí 01 nhà vệ sinh di động). Định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định và không thải nước thải sinh 

hoạt ra môi trường. 

Bên cạnh đó, đơn vị thi công có tận dụng tối đa lực lượng lao động tại địa 

phương từ đó giảm được lượng nước thải phát sinh tại công trường. 

b. Đối với nước thải thi công 

-  Nước mưa chảy tràn, nước thải từ khu trộn vật liệu, bãi chứa nguyên vật 

liệu có chứa lượng chất rắn lơ lửng được thu gom và xử lý bằng phương pháp 

lắng bằng hệ thống rãnh thu và các hố lắng (03 hố dung tích 1m3/hố), sau đó dẫn 

về hệ thống thoát nước mưa của KCN Việt Hàn. 

3.1.2.3. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

-  Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân xây dựng 

Dự án được thu gom vào các thùng rác có nắp đậy (loại thể tích 200 lít) và hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.. 

b. Chất thải rắn xây dựng  
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-  Chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng) phát sinh được tập kết 

tại bãi chứa chất thải xây dựng tạm thời được bố trí tại vị trí thuận lợi trên công 

trường thi công. Tiến hành phủ bạt, xây dựng gờ bao xung quanh bãi thải, hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

c. Đối với chất thải nguy hại 

-  Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom vào 01 thùng chứa có nắp đậy 

và tập kết về khu lưu chứa tạm thời chất thải, hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

3.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

a. Giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn, rung động 

- Chỉ sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, đã được đăng kiểm theo 

quy định; các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, 

bảo dưỡng định kỳ thường xuyên; bố trí nhân sự tại các chốt để điều tiết giao 

thông trong phạm vi Dự án; yêu cầu các phương tiện phải tắt máy khi dừng đỗ 

trong phạm vi Dự án. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

-  Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào làm việc tại công trường để 

tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động này để thúc đẩy phát triển về kinh 

tế - xã hội của địa phương; 

-  Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý KCN để 

quản lý hoạt động của công nhân; 

-  Xây dựng và ban hành nội quy làm việc, bao gồm nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy về an toàn điện, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và 

vệ sinh môi trường; 

-  Có lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra 

vào công trường. 

c. Các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự 

-  Ưu tiên sử dụng lao động địa phương sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 

người dân địa phương và Chủ dự án nhằm giảm thiểu tối đa các tệ nạn xã hội 

cho khu vực trong quá trình thi công; 

-  Thực hiện nghiêm túc khai báo tạm trú và phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng công an phường để quản lý an ninh – trật tự trên địa bàn. 

3.1.2.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường 
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a. Đối với sự cố về máy móc, thiết bị 

-  Định kỳ bảo dưỡng thay dầu mỡ cho các máy móc, thiết bị thi công, xây 

dựng đồng thời hạn chế cho các thiết bị hoạt động đồng thời cùng lúc để tránh 

hiện tượng cộng hưởng, cháy nổ, chập điện. 

-  Khi sự cố xảy ra phải tiến hành ngắt nguồn điện để sửa chữa tránh làm 

ảnh hưởng đến máy móc, thiết bị. 

b. Đối với vấn đề an toàn lao động 

-  Đối với bất cứ các công trường xây dựng nào, công tác an toàn lao động 

cũng là vấn đề đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp 

thi công trên công trường. Để giảm thiểu tai nạn lao động, Chủ dự án sẽ chịu 

trách nhiệm chính, phối hợp với chủ thầu xây dựng thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, giảm thiểu sau: 

- Tổ chức ban an toàn lao động tại công trường; tập huấn an toàn lao động 

cho công nhân. 

- Lựa chọn thiết bị, phương tiện thi công xây dựng có mức an toàn cao.  

- Sử dụng hợp lý lao động cũng như máy móc thiết bị trên công trường. 

Tránh trường hợp sử dụng thiết bị quá tải, quá sức nâng gây hư hỏng đột xuất, 

tai nạn; tránh đưa lao động không đúng chuyên môn thực hiện các công tác có 

nguy cơ xảy ra tai nạn cao như: hàn, leo trèo, lái xe, điều khiển phương tiện.  

- Lắp đặt các bảng hiệu để thông báo, hướng dẫn trong khu vực có công 

trình đang xây dựng nhằm hỗ trợ chỉ dẫn người và phương tiện hoạt động hiệu 

quả, tránh va chạm, xung đột gây ra tai nạn giao thông.  

- Thiết kế chiếu sáng cho những nơi làm việc ban đêm hoặc những nơi đào 

sâu để lắp đặt đường ống, đường dây… 

- Lắp đặt biển báo, biển cấm người qua lại khu vực nguy hiểm, khu vực 

không được phép đi lại. 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho xăng 

dầu, kho hóa chất, kho vật tư dễ cháy nổ…). 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho công trình, biển nội quy sẽ được 

phổ biến rộng rãi cho toàn bộ công nhân trên công trường.  

- Kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật của thiết bị nâng hạ, tới khi các thông 

số kỹ thuật bảo đảm mới cho hoạt động; trước khi nâng hạ phải kiểm tra công 

việc móc buộc. Có cán bộ cảnh giới và chỉ huy thiết bị nâng cầu. Có biển báo 

cấm đi lại nếu không có nhiệm vụ dưới tầm hoạt động của thiết bị nâng cẩu. 
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- Thi công hợp lý, tránh chồng chéo, hạn chế tập kết vật liệu cùng một lúc.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng trên công trường.  

- Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân 

được cấp phát theo chế độ bao gồm: kính, khẩu trang, áo quần vải dày, nón cứng, 

giày vải ngắn cổ (nếu đào đất ở nơi khô ráo). 

- Các dụng cụ được kiểm tra trước khi làm việc. Các dụng cụ bị hư hỏng 

sẽ được thu hồi để sửa chữa hay hủy bỏ và công nhân không được sử dụng các 

dụng cụ đó với bất cứ lý do gì. 

- Nghiêm cấm công nhân ngồi nghỉ, nhất là tụ tập đông người, tại cạnh hố 

đào hoặc thành đất đắp đề phòng sụt lở đất. 

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại. 

- Lập hàng rào cách ly các khu vực nguy hiểm. 

- Không thi công xây dựng vào trời mưa. 

- Các máy móc, thiết bị thi công phải có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, 

theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Ban quản lý công trường, Chủ đầu tư, cán bộ giám sát và cơ quan chức 

năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp kiên quyết để xử lý các 

trường hợp vi phạm quy định an toàn lao động. 

- Sử dụng trạm y tế tại khu vực nhà máy hiện hữu để điều trị ốm đau 

thông thường, cấp phát thuốc cho công nhân. 

- Tổ chứa cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn 

nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện. 

c. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

 Phòng ngừa 

- Bố trí trạm biến áp đặt tại gần khu vực cổng, cách ly với các khu vực 

khác, có hàng rào bảo vệ. Các thiết bị như bảng điện, tủ điện, trạm điều khiển 

đều được đặt nơi cao ráo, xa các khu vực lưu giữ chất dễ cháy. Sử dụng điện 

trong công suất tải cho phép của đường dây, thiết bị.  

- Bố trí riêng khu vực lưu giữ nhiên liệu như xăng, dầu… phục vụ cho 

máy móc, thiết bị xây dựng. Khu vực này được xây dựng đảm bảo các tiêu 

chuẩn về phòng chống cháy nổ và được cách ly riêng biệt, tránh xa nguồn có 

khả năng phát lửa.  

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng.  
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- Khi vận hành máy cẩu, máy nâng cần tránh các đường dây điện cao áp. 

- Trong quá trình hàn nhiệt, sử dụng cắt được cách ly với các vật liệu dễ 

cháy nhằm tránh các tia lửa, mạt sắt bắn vào dẫn đến cháy nổ. 

- Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các máy móc thiết bị; 

không vận hành quá tải công suất các máy móc thiết bị trong thời gian dài. 

- Bố trí thiết bị chữa cháy tại công trường theo đúng quy định của Luật 

Phòng cháy chữa cháy. Các phương tiện, trang thiết bị phòng chống cháy sẽ 

được kiểm tra, bảo trì thường xuyên. 

- Tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực và nhận thức của công nhân 

về an toàn cháy nổ. 

 Ứng cứu sự cố cháy, nổ tức thời 

- Ngắt mạch nguồn điện. 

- Nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy địa phương và các cơ quan 

chức năng để kịp thời có biện pháp giải quyết. 

- Sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn. 

- Huy động lực lượng công nhân sử dụng các thiết bị chữa cháy đã trang 

bị dập tắt lửa trong khi chờ lực lượng cứu hỏa đến. Làm vệ sinh nơi làm việc, 

sắp xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng. Những chi tiết mới hàn xong còn 

nóng đỏ hoặc còn nóng ấm thì phải xếp lại một chỗ rồi treo bảng “Chú ý, vật 

đang nóng”.  

d. Các biện pháp giảm thiểu sự cố sét đánh 

-  Lắp đặt thiết bị chống sét cho công trình. 

-  Tránh tập trung nguyên vật liệu có khả năng bị sét đánh, dẫn điện cao 

ngoài trời và cùng một vị trí. 

e. Các biện pháp giảm thiểu sự cố an toàn giao thông 

- CBCNV của Dự án và nhà thầu thi công phải chấp hành nghiêm Luật An 

toàn giao thông đường bộ. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho các CBCNV làm việc 

trong Dự án về an toàn giao thông đường bộ. 

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các phương tiện, máy móc tham gia 

giao thông để tránh những tai nạn giao thông khi tham gia trên đường. 

- Các loại xe vận tải phải thường xuyên kiểm tra, kiểm định, tuân thủ các 

nội quy, quy chế vận tải. 

- Tuyệt đối không sử dụng lái xe chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm 
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vận tải. 

- Nghiêm cấm dùng các loại xe vận tải chở người đi đến nơi làm việc hoặc 

về nơi nghỉ và cấm trở người trên thùng xe trong khi hoạt động. 

- Cấm người ngồi trên mui xe hoặc đứng bám sát vào thành xe. 

- Cấm người lên xuống xe khi xe chưa dừng hẳn. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi 

tham gia giao thông cho các CBCNV làm việc tại Dự án (không chở 3, 4 người, 

đội mũ bảo hiểm, bật tín hiệu xin đường khi chuyển hướng đặc biệt tại các nút 

giao thông, cổng ra vào khu vực thực hiện Dự án sẽ hạn chế được các rủi ro khi 

tham gia giao thông để bảo vệ chính mình và những người tham gia giao thông 

trên đường 

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

trường trong giai đoạn vận hành  

Trong phần này, chúng tôi sẽ đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, 

công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành của nhà máy tại địa điểm 

số 1 hiện hữu và địa điểm số 2 mới. 

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến 

chất thải được tóm tắt như bảng sau: 

Bảng 3. 21. Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến môi trường tự nhiên 

TT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gây tác động 

Xác suất/Tần 

suất xảy ra tác 

động 

1 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên 

liệu, sản phẩm 

Xe tải vận chuyển nguyên, nhiên liệu, sản 

phẩm ra vào khu vực thực hiện Dự án có phát 

sinh tiếng ồn, các chất gây ô nhiễm như: Bụi, 

khí thải giao thông: SOx, NOx, … gây tác động 

đến môi trường không khí xung quanh. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 

2 
Hoạt động sản 

xuất của Dự án 

Phát sinh các tác nhân: bụi, tiếng ồn, độ rung, 

nhiệt, hơi VOCs… 

Phát sinh chất thải rắn là giẻ lau dính dầu mỡ 

trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc, … 

Phát sinh chất thải rắn công nghiệp không nguy 

hại (giấy từ hoạt động văn phòng, vật liệu đóng 

gói thừa, …) và CTNH (giẻ lau, hộp mực, cặn 

hóa chất thải, bao bì đựng hóa chất, …). 

Dự án không phát sinh nước thải sản xuất. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 
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TT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gây tác động 

Xác suất/Tần 

suất xảy ra tác 

động 

3 

Sinh hoạt của 

cán bộ công 

nhân viên 

Hoạt động hàng ngày của công nhân phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt, nước thải. 

Mùi hôi do sự lên men và phân hủy kỵ khí chất 

hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt và nước 

thải từ bể tự hoại của Công ty. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 

4 
Các nguồn 

khác 

Cành cây khô, nước mưa chảy tràn trong khu 

vực dự án. 
Gián đoạn 

Bảng 3. 22. Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến kinh tế - xã hội 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm 

Hư hỏng về nền móng, đường giao thông trong khu 

vực, gây tai nạn giao thông. 

2 Hoạt động sản xuất của Dự án 

Góp phần vào sự phát triển kinh tế trong khu vực; 

Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phương và có thể 

gây ra những vấn đề về xã hội khác như trộm, 

cướp, đánh nhau,… 

3 

Sự cố về chập điện, cháy nổ 

trong khu vực Dự án, sự cố về 

thiên nhiên khác như sấm sét, 

bão lũ. 

Sự cố này gây tác hại đến tính mạng và của cải của 

chủ Dự án và trong khu vực thực hiện Dự án. 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động do bụi, khí thải 

a. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn hoạt động Dự án tại 02 

địa điểm (địa điểm 1 và địa điểm 2) bao gồm: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra, vào khu vực có 

chứa bụi, SO2, CO, NO2, THC… 

- Hơi nhựa phát sinh tại công đoạn dập màng nhựa tạo khuôn đóng gói 

sản phẩm. 

- Hoạt động sản xuất của nhà máy tại 02 địa điểm làm tăng nhiệt độ môi 

trường sản xuất và khu vực xung quanh. 

- Hoạt động cắt sản phẩm tại 02 địa điểm làm phát sinh bụi. 

- Các tác nhân vật lý như tiếng ồn, độ rung,… sinh ra trong quá trình 

hoạt động của Dự án. 
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Ngoài ra, mùi hôi còn phát sinh từ quá trình phân hủy rác thải sinh hoạt 

hàng ngày. 

b. Đánh giá, dự báo các tác động  

(1) Ô nhiễm bụi từ kho chứa chứa nguyên liệu tại 02 địa điểm  

Bụi phát sinh từ kho chứa chứa nguyên liệu: Quá trình nhập liệu vào kho, 

tồn trữ, bảo quản cũng như bốc dỡ nguyên liệu tại kho nguyên liệu sẽ phát sinh 

bụi. Nồng độ bụi từ các quá trình trên phụ thuộc vào rất nhiều vào thao tác của 

các phương tiện bốc dỡ, vào phương tiện tiếp nhận nguyên liệu thô cũng như 

điều kiện bảo quản, che chắn của kho chứa. Bụi chỉ mang tính chất cục bộ trong 

thời gian xuất và nhập kho. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào điều kiện vệ sinh công 

nghiệp mà lượng bụi phát sinh nhiều hay ít.  

Bụi có tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người như: gây kích ứng da, mắt 

và tác động đến hệ hô hấp. Những hạt bụi có kích thước <5µm có thể đi sâu 

vào phổi, gây viêm phổi. Ngoài ra, bụi phát sinh nhiều làm giảm tầm nhìn, từ 

có thể giảm hiệu suất làm việc hoặc gây tai nạn lao động. Do đó trong quá trình 

hoạt động, công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu được tối đa lượng bụi phát 

sinh trong khu vực sản xuất và hạn chế tác động đến sức khỏe người lao động. 

Nhìn chung, lượng bụi chỉ phát sinh trong phạm vi kho chứa, khả năng phát 

tán ra các khu vực xung quanh không cao, chỉ phát sinh trong khoảng thời gian 

ngắn. Hầu hết được lắng tại khu vực kho chứa và sẽ được thu hồi trong quá trình 

vệ sinh, quét dọn nhà kho. 

(2) Ô nhiễm bụi từ hoạt động cắt sản phẩm trong quá trình sản xuất 

tại 02 địa điểm 

Bụi phát sinh từ quá trình cắt trong công đoạn cắt sản phẩm tại địa điểm 1 

đang hoạt động và địa điểm 2 mới: Quá trình cắt sản phẩm tại 02 địa điểm này 

sẽ phát sinh bụi nhựa. Nồng độ bụi từ quá trình trên phụ thuộc vào rất nhiều vào 

thao tác của quá trình thao tác cắt, sản phẩm cần cắt,…  

Theo kinh nghiệm thực tế tại nhà máy lượng bụi nhựa phát sinh trong công 

đoạn này khoảng 0,01 kg/tấn nguyên liệu. 

-  Tại địa điểm 1: Khối lượng nguyên liệu sử dụng là 196,21 tấn/năm như 

vậy lượng bụi phát sinh khoảng 1,9 kg/năm. 

-  Tại địa điểm 2: Khối lượng nguyên liệu sử dụng là 667,99 tấn/năm như 

vậy lượng bụi phát sinh khoảng 6,6 kg/năm. 
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Lượng bụi này không nhiều, hiện tại ở địa điểm số 1 Chủ dự án đang sử 

dụng 24 máy hút bụi trong đó 18 máy với công suất 1,39 KW/máy, 6 máy với 

công suất 2,2 KW/máy để thu gom toàn bộ lượng bụi nhựa phát sinh. 

Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động của Công ty năm 2021 

tại địa điểm 1, kết quả phân tích cho thấy chỉ tiêu về bụi toàn phần đều nằm 

trong quy chuẩn cho phép của QCVN 02:2019/BYT. 

Bảng 3. 23. Kết quả phân tích bụi toàn phần 

QCVN 02:2019/BYT 

Bụi nhóm 4 

BỤI TOÀN PHẦN 

(mg/m3) 

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWAt) ≤ 6,25 mg/m3 

TT Vị trí quan trắc Mẫu đạt Mẫu không đạt 

I./ VĂN PHÒNG   

1 Lễ tân 0,11  

2 Nhân sự 0,09  

3 Kỹ thuật 0,12  

4 Giám đốc 0,08  

5 Kế toán 0,11  

II./ KHU VỰC SẢN XUẤT XƯỞNG 28   

6 IDC-ASP 0,23  

7 FFSD 0,25  

8 SHF 0,22  

9 CLT 0,26  

10 SFM 0,25  

11 QA Station 0,22  

12 Kho nguyên phụ liệu tầng trệt 0,27  

13 Kho nguyên phụ liệu lầu 1 0,23  

III./ KHU VỰC SẢN XUẤT XƯỞNG 29   

14 Phòng Pocket 0,17  

15 Phòng Tech 0,23  

16 Phòng TPG 0,22  

17 Phòng RC-MC 0,28  

18 Chuyền Polasize 0,21  

19 Chuyền SSW-1 0,27  

20 Chuyền SSQ 0,26  

21 Chuyền Tape and Reel 0,23  

22 Văn Phòng sản xuất 0,12  

23 QA Station 0,14  

24 Khu vực Traffic 0,22  
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QCVN 02:2019/BYT 

Bụi nhóm 4 

BỤI TOÀN PHẦN 

(mg/m3) 

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWAt) ≤ 6,25 mg/m3 

TT Vị trí quan trắc Mẫu đạt Mẫu không đạt 

25 Chuyền Hand Pad 0,25  

26 Chuyền Load Tube 0,24  

IV./ KHU VỰC SINH HOẠT CHUNG   

27 Phòng ăn 0,25  

V./ KHU VỰC XUNG QUANH   

28 Phòng bảo vệ 28 0,12  

29 Phòng bảo vệ 29 0,11  

Tổng cộng 29 00 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động, năm 2021  

Tại địa điểm số 2 mới Chủ dự án tiếp tục sử dụng máy hút bụi tại khu vực 

cắt để thu gom lượng bụi nhựa phát sinh này. 

Bụi có tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người như: gây kích ứng da, mắt 

và tác động đến hệ hô hấp. Những hạt bụi có kích thước < 5µm có thể đi sâu 

vào phổi, gây viêm phổi. Ngoài ra, bụi phát sinh nhiều làm giảm tầm nhìn, từ 

có thể giảm hiệu suất làm việc hoặc gây tai nạn lao động. Do đó trong quá trình 

hoạt động, Công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu được tối đa lượng bụi phát 

sinh trong khu vực sản xuất và hạn chế tác động đến sức khỏe người lao động. 

(3) Hơi nhựa phát sinh tại công đoạn dập màng nhựa tạo khuôn đóng 

gói sản phẩm tại 02 địa điểm  

Trong quá trình tạo khuôn nhựa định hình màng nhựa được đưa vào máy 

tạo khuôn nhựa, gia nhiệt và định hình thông qua quá trình dập khuôn. Quá 

trình này làm phát sinh hơi nhựa tạo mùi khét đặc trưng ảnh hưởng chủ yếu đến 

công nhân lao động trực tiếp tại các khâu này. 

Tải lượng ô nhiễm: Tham khảo tài liệu về đánh giá ô nhiễm đối với một số 

ngành sản xuất công nghiệp của Michigan Department of Environmental Quality 

- Environmental Science And Services Division - Tổ chức quản lý môi trường 

Bang Michigan- Mĩ (1999), hệ số phát thải và tải lượng ô nhiễm từ quá trình ép 

khuôn nhựa như sau:  

 Bảng 3. 24. Hệ số phát thải và tải lượng ô nhiễm quá trình ép khuôn nhựa 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(Lb/tấn nhựa) 

Hệ số phát thải 

quy đổi (kg/tấn 

Nguyên liệu sử 

dụng (tấn/ngày) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 
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nguyên liệu) Địa 

điểm 1 

Địa 

điểm 2 

Địa 

điểm 1 

Địa 

điểm 2 

VOC 0,0614 0,028 0,04179 0,1265 0,00117 0,003542 

Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality – Environmental) Science And 

Services Division. 

Ghi chú: Quy đổi 1 Lb = 453,5924 gram, tính 1 tháng có 26 ngày làm việc.  

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm do hơi nhựa phát sinh trong quá trình 

sản xuất của Dự án là không lớn. Tác động đến môi trường chủ yếu tác động cục 

bộ tại khu vực tạo khuôn nhựa định hình. 

Do đó quá trình sản xuất này ảnh hưởng rất ít đến chất lượng môi trường 

khu vực làm việc, đồng thời cũng gây tác động không đáng kể đến công nhân 

làm việc tại nhà máy. Tuy nhiên khi đi vào hoạt động Công ty sẽ có các biện 

pháp giảm thiểu để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động cũng như 

chất lượng môi trường. 

(4) Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông tại 02 địa điểm 

- Bụi (đất, cát,…) phát sinh từ quá trình xe ra vào nhà máy nhưng không 

đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát lượng bụi trên thì sẽ tác 

động đáng kể đến môi trường trong khu vực. 

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu. 

Tùy theo điều kiện, chất lượng đường sá, phương tiện sử dụng, phương thức 

bốc dỡ và tập kết nguyên liệu mà ô nhiễm bụi phát sinh nhiều hay ít. 

Các phương tiện ra, vào Công ty gồm có: Xe tải chở nguyên nhiên liệu và 

thành phẩm xuất nhập nhà máy, xe của cán bộ, công nhân viên làm việc trong 

Công ty và khách ra, vào tham quan, công tác,… Phần lớn các chất gây ô 

nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây ô 

nhiễm không khí như: Bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC,... Lượng khí này rất khó 

định lượng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên 

khác như: chất lượng đường xá, tốc độ gió,…  

Số lượt phương tiện trong 1 ngày làm việc Dự án như sau: 

-  Tại địa điểm 1: 

+  Xe máy cá nhân: mỗi ngày có khoảng 2.400 lượt xe máy/ngày ra vào 

khu vực Dự án (toàn nhà máy có 1.200 lao động).  

+  Xe ô tô cá nhân: mỗi ngày có khoảng 10 lượt.  

+  Xe tải khoảng 6 lượt ra vào nhà máy để vận chuyển nguyên vật liệu sản 
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xuất và sản phẩm.  

-  Tại địa điểm 2: 

+  Xe máy cá nhân: mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt xe máy/ngày ra vào 

khu vực Dự án (toàn nhà máy có 2.000 lao động)..  

+  Xe ô tô cá nhân:  mỗi ngày có khoảng 20 lượt.  

+  Xe tải khoảng 12 lượt ra vào nhà máy để vận chuyển nguyên vật liệu sản 

xuất và sản phẩm. 

Dự kiến quãng đường di chuyền có mật độ cao nhất là khoảng 0,3 km tính 

từ cổng của Dự án, sau đó các xe sẽ chia thành nhiều hướng vận chuyển khác 

nhau. Do đó, tải lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào 

Dự án được tính lớn nhất khi tất cả các phương tiện cùng hoạt động tại một thời 

điểm trên quãng đường 0,3 km.  

Dựa vào hệ số phát thải do tổ chức WHO đưa ra, ta tính được tải lượng ô 

nhiễm ô nhiễm không khí của các xe ra vào Dự án theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải x Quãng đường/ngày x số lượt xe 

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường sá, mật độ xe, 

lưu lượng dòng xe, chất lượng kĩ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tải lượng 

chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “hệ số ô mhiễm” do Cơ quan Bảo vệ môi 

trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết lập như sau: 

Bảng 3. 25. Hệ số phát thải của các phương tiện tham gia giao thông 

TT Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/km) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

1 Xe máy 0,12 0,6.S 0,08 22 15 

2 Xe con 0,07 2,05.S 1,33 6,46 0,6 

3 Xe tải 3,5-16 tấn 0,9 4,29.S 11,8 6,0 2,6 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

Ghi chú: S – Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,5%. 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình vận 

chuyển nguyên, nhiên liệu, sản phẩm cho nhà máy giai đoạn vận hành như sau: 

Bảng 3. 26. Tải lượng khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông tại 

địa điểm số 1 hiện hữu 

Loại xe 
Quãng đường 

km/lượt 

Số  lượt 

xe/ngày 

Tải lượng  (kg/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe máy 
0,3 

2.400 86,4 0,216 57,6 15.840 10.800 

Xe con 10 0,21 0,003 3,99 19,38 1,8 
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Loại xe 
Quãng đường 

km/lượt 

Số  lượt 

xe/ngày 

Tải lượng  (kg/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe tải 3,5-16 

tấn 
6 0,162 0,000386 11,8 6 2,6 

Tổng (kg/ngày) 86,77 0,219 63,71 15.680 10.802 

Tổng (mg/s) 1,0043 0,00254 0,737 183,57 125,02 

Bảng 3. 27. Tải lượng khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông tại 

địa điểm số 2 mới 

Loại xe 
Quãng đường 

km/lượt 

Số  

lượt 

xe/ngày 

Tải lượng  (kg/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe máy 

0,3 

4000 144 0,36 96 26.400 18.000 

Xe con 20 0,42 0,00615 7,98 38,76 3,6 

Xe tải 

3,5-16 tấn 
12 0,324 0,000772 4,248 2,16 0,936 

Tổng (kg/ngày) 144,74 0,367 108,2 26.440,92 18.004,54 

Tổng (mg/s) 1,67 0,004 1,25 306,029 208,38 

Tính toán mức độ lan truyền bụi và khí độc 

Trên thực tế nghiên cứu khu vực Dự án, các yếu tố khí tượng, địa hình 

trong khu vực, dựa trên mô hình tính toán khuyếch tán chất ô nhiễm trong môi 

trường không khí đối với nguồn đường và nguồn mặt để xác định mức độ lan 

truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí. 

Phạm vi ảnh hưởng của bụi, khí độc hại trên tuyến đường như sau: 

-  Sơ đồ tính nguồn đường: là nguồn do các phương tiện vận chuyển gây ra. 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đường là nguồn thải liên tục và ở độ cao gần 

mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. 

Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán 

nguồn đường như sau: (Công thức Sutton): 

 

(*) 

Trong đó:  

E: lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s), E được tính toán ở phần trên:      

z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió 

thổi. z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B 
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(là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây: 

z = 0,53.x0,73 

- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

- u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 

0,5 m/s.  

- z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5m. 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường 

bằng mặt đất, h = 0m. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu 

tố ảnh hưởng của địa hình,... Dựa trên tải lượng chất ô nhiễm tính toán, thay các 

giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách 

khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 3. 28. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải tại 

địa điểm số 1 hiện hữu 

Đại lượng 
Chất ô nhiễm 

Bụi  SO2 NOx CO VOC 

Tải lượng E (mg/m.s) 1,0043 0,00254 0,737 183,57 125,02 

Nồng độ tại điểm cách đường 10m (mg/m3) 1,14 0,0029 0,84 209,59 142,74 

Nồng độ tại điểm cách đường 20m (mg/m3) 0,68 0,00173 0,5 125,129 85,219 

Nồng độ tại điểm cách đường 40m (mg/m3) 0,41 0,001 0,3 75,172 51,195 

Nồng độ tại điểm cách đường 60m (mg/m3) 0,305 0,00077 0,224 55,861 38,044 

Nồng độ tại điểm cách đường 80m (mg/m3) 0,247 0,000626 0,1812 45,26 30,826 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) 0,3 0,35 0,2 30 - 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường không khí xung quanh. 

Bảng 3. 29. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải tại 

địa điểm số 2 mới 

Đại lượng 
Chất ô nhiễm 

Bụi  SO2 NOx CO VOC 

Tải lượng E (mg/m.s) 1,67 0,004 1,25 306,029 208,38 

Nồng độ tại điểm cách đường 10m (mg/m3) 1,19 0,0045 1,427 349,41 237,92 

Nồng độ tại điểm cách đường 20m (mg/m3) 1,14 0,0027 0,85 208,6 142,041 

Nồng độ tại điểm cách đường 40m (mg/m3) 0,68 0,00163 0,51 125,319 85,331 

Nồng độ tại điểm cách đường 60m (mg/m3) 0,508 0,0012 0,38 93,12 63,41 

Nồng độ tại điểm cách đường 80m (mg/m3) 0,41 0,000986 0,308 75,457 51,38 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) 0,3 0,35 0,2 30 - 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
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lượng môi trường không khí xung quanh. 

Nhận xét: Qua bảng số liệu tính toán cho thấy, khi tất cả các phương tiện 

cùng hoạt động một lúc thì nồng độ khí thải xung quanh tuyến đường vận 

chuyển 0,3 km có dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên, thời gian hoạt động tại Dự án 

trung bình là 3 ca/ngày nên trên thực tế, các phương tiện sẽ được phân bố tại các 

khung giờ khác để ra vào Dự án, không hoạt động cùng lúc nên mức độ ảnh 

hưởng từ hoạt động giao thông là không đáng kể. Mặt khác, do chất lượng 

đường sá tốt đường nội bộ được quét dọn sạch sẽ, xe của cán bộ công nhân viên 

được tắt máy dắt bộ tại cổng Công ty nên lượng khí thải và bụi phát sinh không 

lớn, khả năng ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe của người lao động 

là không đáng kể. 

Để đảm bảo tốt nhất cho môi trường, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng một số 

biện pháp giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt động giao thông gây 

ra hiện nay. Đảm bảo không khí xung quanh Công ty đạt QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

(5) Hơi cồn phát sinh trong quá trình vệ sinh gia công sản phẩm 

Quá trình sản xuất có sử dụng cồn IPA trong các công đoạn gia công sản 

phẩm (dập, ép, cắt, uốn, định hình…) đều sử dụng cồn IPA để vệ sinh khuôn 

trước và sau khi vào ca làm việc. Đặc tính của cồn IPA là chất lỏng, trong suốt, 

không màu, mùi cồn dịu, dễ bay hơi nên mức độ ảnh hưởng của cồn IPA (không 

chứa metanol) là đáng kể nếu không có biện pháp xử lý. 

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO - mục 3.521 trang 46 cho thấy tải lượng 

các khí thải bay hơi bằng 98 % khối lượng hóa chất sử dụng.  

* Tại địa điểm số 1 hiện hữu: 

Trong giai đoạn vận hành địa điểm số 1 sử dụng với lượng 825 kg/năm = 2,64 

kg/ngày (tính trung bình 1 lít  = 1 kg) thì tải lượng các chất hữu cơ bay hơi là: 

G = 2,64 x 98 % = 2,58 kg/ngày. 

Công đoạn này được thực hiện ở cả hai nhà xưởng 28 và nhà xưởng 29. 

Diện tích khu vực sản xuất tại xưởng số 28 khoảng 116m2, diện tích khu 

vực sản xuất tại nhà xưởng số 29 khoảng 150m2, chiều cao trung bình của nhà 

xưởng là 10 m. Giả thiết, nhà xưởng hoàn toàn không thực hiện trao đổi không 

khí thì nồng độ các chất hữu cơ phát thải từ quá trình sử dụng cồn là: 

Nồng độ cồn tại xưởng số 28: C28 = 1,29 x 106/(116 x 10)/24 = 46,336 

mg/m3. 
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Nồng độ cồn tại xưởng số 29: C29 = 1,29 x 106/(150 x 10)/24 = 35,83 

mg/m3. 

So với QCVN 03:2019/BYT, với các điều kiện như giả thiết thì hàm lượng 

các khí bay hơi từ quá trình sử dụng hơi cồn thấp hơn nhiều lần so với ngưỡng 

giới hạn cho phép (nồng độ ethanol tối đa là 1.000 mg/m3). Tại các khu vực sản 

xuất có bố trí các hệ thống thông gió nhà xưởng. 

* Tại địa điểm số 2 mới: 

Trong giai đoạn vận hành địa điểm số 2 sử dụng với lượng 2.475 kg/năm = 

7,93kg/ngày (tính trung bình 1 lít = 1 kg) thì tải lượng các chất hữu cơ bay hơi là: 

G = 7,93 x 98 % = 7,77 kg/ngày. 

Diện tích khu vực sản xuất tại xưởng số 72 khoảng 200m2, chiều cao trung 

bình của nhà xưởng là 10 m. Giả thiết, nhà xưởng hoàn toàn không thực hiện 

trao đổi không khí thì nồng độ các chất hữu cơ phát thải từ quá trình sử dụng 

cồn là: 

Nồng độ cồn tại xưởng số 72: C72 = 7,77 x 106/(200 x 10)/24 = 161,87 

mg/m3. 

So với QCVN 03:2019/BYT, với các điều kiện như giả thiết thì hàm lượng 

các khí bay hơi từ quá trình sử dụng hơi cồn thấp hơn nhiều lần so với ngưỡng 

giới hạn cho phép (nồng độ ethanol tối đa là 1.000 mg/m3). Tại các khu vực nhà 

xưởng, khu vực sản xuất có bố trí các hệ thống điều hòa không khí, thông gió 

nhà xưởng. 

(6) Khí thải phát sinh từ khu vực hệ thống xử lý nước thải 

Tại hệ thống xử lý nước thải xảy ra quá trình phân hủy kị khí của nước 

thải và bùn thải sẽ gây mùi hôi, thành phần của các chất ô nhiễm không khí rất 

đa dạng như NH3, H2S, Mercaptane, CO2, CH4 và các khí khác tùy thuộc thành 

phần nước thải. Trong đó H2S, Mercaptane là chất gây mùi hôi chính, còn CH4 

là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ nhất định. 

Bảng 3. 30. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải 

TT Nhóm vi khuẩn 
Giá trị 

(CFU/m3) 

Trung bình 

(CFU/m3) 

1 Tổng vi khuẩn 0 – 1.290 168 

2 Ecoli  0 - 240 24 

3 Vi khuẩn đường ruột và loài khác 0 -1.160 145 

4 Nấm 0 -60 16 

Nguồn: A. Matsis, E. Grigoropoulou, 2001. 
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Ghi chú: CFU/m3 = đơn vị khuẩn lạc (colony Forming Units)/m3 

Lượng vi khuẩn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải khác nhau đáng kể 

ở từng vị trí, cao nhất ở tại HTXLNT nhưng lại thấp khi ở khoảng các xa. 

Bảng 3. 31. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống xử lý nước thải 

 Lượng vi khuẩn/1m3 không khí 

Khoảng cách 0m 50m 100m >500m 

Cuối hướng gió 100-650 50-200 5-10 - 

Đầu hướng gió 100-650 10-20 - - 

Tác động này chỉ ảnh hưởng trong phạm vi khu vực của hệ thống xử lý 

nước thải, ngoài ra các bể trong hệ thống xử lý nước thải, đường ống thu gom, 

thoát nước thải đều được xây dựng ngầm do vậy mức độ tác động được đánh 

giá là nhỏ. 

(7) Ô nhiễm bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng tại 02 địa điểm  

Quá trình hoạt động của máy phát điện sẽ làm phát sinh khí thải từ quá 

trình đốt dầu DO với các thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, khí axit (SOx, NOx), 

Oxyt cacbon (CO), tổng hydrocarbons (THC). 

* Tại địa điểm 1 hiện hữu: Để đảm bảo cho quá trình sản xuất của Công 

ty được liên tục đã trang bị 01 máy phát điện dự phòng có công suất 75 KVA 

với mức tiêu thu dầu DO khoảng 24 kg/giờ được sử dụng trong trường hợp mất 

điện lưới đột xuất. Tuy nhiên, các máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu 

là dầu DO có hàm lượng S = 0,05%, nên nồng độ các chất ô nhiễm rất thấp. 

Khí thải từ 1 máy phát điện dự phòng này phát thải qua 01 ống khói.  Kết quả 

khí thải tại ống khói máy phát điện hiện hữu của Công ty như sau: 

Nồng độ khí thải do máy phát điện tại địa điểm 1 hiện hữu là: Bụi là 29,58 

mg/Nm3, SO2 là 0,42 mg/Nm3, NOx là 401 mg/Nm3, CO là 91,25 mg/Nm3. Có 

thể thấy, các khí ô nhiễm từ hoạt động của máy phát điện đều thấp hơn quy 

chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT. Bên cạnh đó máy phát điện không 

hoạt động thường xuyên nên tác động của khí thải từ máy phát điện không lớn. 

* Tại địa điểm 2 mới: 

Công ty sẽ trang bị 01 máy phát điện dự phòng tại địa điểm 2 có công suất 

1.250 KVA. Máy phát điện dự phòng được trang bị sử dụng trong trường hợp 

mất điện lưới đột xuất (nhiên liệu dầu DO với lượng dùng khoảng 275 kg/giờ). 

Việc tính toán tải lượng trong khói thải của máy phát điện có thể dựa trên 

hệ số phát thải của WHO như sau: 

Bảng 3. 32. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện 
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dùng dầu DO 

Nguồn khí thải 
Hệ số phát thải các chất ô nhiễm (kg/tấn) 

Bụi SO2 NOx CO 

Máy phát điện 0,71 20S 9,62 2,19 

Nguồn WHO, 1993 

Trong đó: S là lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% 

Với mức tiêu thụ dầu DO 275 kg/h thì 1kg dầu DO sẽ thải ra 24 m3 không 

khí, ứng với mức tiêu thụ dầu 275 kg/h sẽ thải ra: 24 x 275 = 6.600 m3/h hay 

1,83 m3/s. 

Sau đây là tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của máy 

phát điện dự phòng: 

Bảng 3. 33. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát 

điện dự phòng 

TT Chất ô nhiễm Tải lượng  (g/h) Nồng độ (mg/m3) 
QCVN 

19:2009/BTNMT 

1 Bụi 195,25 29,63 200 

2 SO2 2,75 0,417 500 

3 NOx 2.645,5 401,56 850 

4 CO 602,25 91,42 1000 

Từ kết quả tính toán cho thấy, nồng độ của hầu hết các khí ô nhiễm từ hoạt 

động của máy phát điện đều thấp hơn quy chuẩn cho phép QCVN 

19:2009/BTNMT. Bên cạnh đó máy phát điện không hoạt động thường xuyên 

nên tác động của khí thải từ máy phát điện không lớn. Thực tế máy phát điện 

được sử dụng trong trường hợp mất điện mạng lưới, do đó nguồn chất ô nhiễm 

phát sinh mang tính chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi trường xung 

quang được đánh giá là không đáng kể. 

Tác động của các thành phần ô nhiễm trong khí thải từ quá trình đốt nhiên 

liệu hóa thạch (dầu DO) ở nồng độ cao và thời gian tiếp xúc lâu được thể hiện 

tại bảng sau: 

Bảng 3. 34. Tác động của các chất gây ô nhiễm từ khí thải quá trình đốt dầu 

DO 

TT Chất gây ô nhiễm Tác động 

1 Bụi 

- Kích thích hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), xơ 

hóa phổi, ung thư phổi, làm giảm chức năng hô hấp 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa 

2 Khí axit (SOx, NOx) - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 
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TT Chất gây ô nhiễm Tác động 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu 

- Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật 

và cây trồng 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê 

tông và các công trình nhà cửa 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ozon 

3 Oxyt cacbon (CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức,tế 

bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến thành 

cacboxyhemoglobin 

4 
Tổng hydrocarbons 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, 

rối loạn giác quan có khi gây tử vong 

Tuy nhiên, khi ở nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc ngắn, khả năng tác 

động trên là không cao. Ngoài ra, như đã trình bày, kết quả phân tích chất lượng 

khí thải qua các đợt đều đạt theo quy định (do Công ty dùng dầu DO có hàm 

lượng S thấp), khí thải sau đó được phát tán qua ống thải nên ít gây ảnh hưởng 

dến môi trường. 

(8) Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu từ khu vực bếp ăn  

* Tại địa điểm 1 hiện hữu: 

 Không có hoạt động nấu ăn mà sử dụng xuất ăn công nghiệp. Do đó 

không phát sinh tác động tại khu vực này. 

* Tại địa điểm 2 mới:  

Tại địa điểm 2 có hoạt động nấu ăn tại căng tin của nhà máy. 

Để cung cấp nhiệt cho khu vực nhà bếp, Nhà máy sử dụng nhiên liệu chính 

là khí gas gồm các thành phần: CO2, CO, N2, H2, H2S, O2 và hydrocacbon CmHn 

với n = m + 2 (m = 1, 2, 3…) mà khí CH4 là chủ yếu. 

Theo tác giả Trần Ngọc Chấn với nhiên liệu khí đốt thì khói thải tạo ra từ 

quá tình cháy lý thuyết (cháy hoàn toàn) bao gồm  (TSP) và các loại khí: CO2, 

CO, NOx, SO2, aldehyt và hơi nước. Hệ số phát thải cụ thể như sau: 

Bảng 3. 35. Hệ số phát thải từ khu vực nấu ăn 

Khí thải ô nhiễm Bụi TSP SO2 NO2 CO 

Hệ số phát thải kg/tấn gas 0,06 0,007 2,9 0,71 

WHO, 1993.Assessment of Sources of Air, water and land pollution. A guide to rapid 

soure in ventory techniques and their use in formulating environmental control stratigies. 

Part one: Rapid inventory techniques in environmental pollution. 

Nhà bếp của Công ty phục vụ khoảng 2.000 cán bộ, công nhân làm việc 
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hàng ngày tại nhà máy. Với lượng khí gas sử dụng trung bình là 100 kg/ngày 

(dự tính lượng gas tiêu thụ của dự án khi địa điểm 2 đi vào hoạt động cho 1 

người/ngày là 0,05 kg/người/ngày) thì lượng khí thải phát sinh dự kiến là: 6 g 

TSP/ngày; 0,17 g SO2/ngày; 290 g NO2/ngày; 71 g CO/ngày. Lưu lượng khí thải 

phát sinh trung bình là 2,196 Nm3/h. 

Xác định nồng độ tối đa cho phép của bụi và khí thải từ hoạt động của 

việc nấu nướng: 

Cmax = C x Kp x Kv  (Theo QCVN 19:2009/BTNMT) 

Trong đó:  

- Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải; Với lưu lượng khí thải là 2,196 Nm3/h 

thì Kp = 0,9 

- Kv là hệ số vùng, khu vực. Do nhà máy nằm trong khu công nghiệp nên 

theo QCVN 19:2009/BTNMT, giá trị Kv = 1. 

Trên cơ sở lưu lượng và tải lượng các loại khí thải ta xác định được nồng độ 

các khí ô nhiễm tạo ra từ quá trình cháy của gas để cung cấp nhiệt cho nấu ăn. 

Kết quả cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây: 

 Bảng 3. 36. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ tính ở điều kiện tiêu 

chuẩn (mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(mg/Nm3) 

Bụi 0,095 180 

SO2 0,00269 450 

NO2 4,58 765 

CO 1,22 900 

Ghi chú: Nm3: Thể tích khí quy về điều kiện tiêu chuẩn 

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

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm cơ bản trong khí thải 

phát sinh từ quá trình nấu bếp đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép (QCVN 

19:2009/BTNMT - cột B). 

(9) Nhiệt thừa, độ ẩm trong quá trình sản xuất 

Ô nhiễm nhiệt là một trong các nguồn ô nhiễm đáng quan tâm tại các Dự án 

có sử dụng máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất như máy dập bao bì 

đóng gói,… Trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty, nhiệt thừa chủ yếu 

phát sinh từ quá trình vận hành máy móc thiết bị ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân vận hành. 
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-  Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới ở miền Nam khá nóng 

bức, nhất là vào các tháng mùa khô, bức xạ mặt trời xuyên qua mái nhà xưởng 

vào những ngày nắng gắt sẽ góp phần làm tăng nhiệt trong nhà xưởng. Nhiệt độ 

trong môi trường làm việc cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc 

của công nhân. 

-  Tác động:  

+  Nhiệt độ cao trong nhà xưởng sản xuất là nguyên nhân của một số bệnh 

nghề nghiệp. Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thường có tỉ lệ 

mắc bệnh cao hơn so với các nhóm khác như bệnh tiêu hóa chiếm 15% so với 

7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6%. 

+  Rối loạn bệnh lý thường gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say 

nóng và co giật. Chứng say nóng có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt 

ngực, buồn nôn, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhược cơ thể… nặng hơn có 

thể bị choáng, hôn mê. Chứng co giật gây nên do sự mất cân bằng nước và điện 

giải, thường bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ và đặc biệt có các cơn co giật kéo 

dài từ 1 – 3 phút. 

+  Những ảnh hưởng của nhiệt từ quá trình sản xuất và từ các bức xạ mặt 

trời sẽ gây ra các chứng như: Rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, nhức đầu, chóng 

mặt, mất nước và mất muối khoáng… từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất 

lao động và tăng cao khả năng gây tai nạn. Trong cơ thể con người sự chống đỡ 

với nhiệt chủ yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi tiếp xúc với khí mát, nếu nhiệt 

độ bên ngoài bằng nhiệt độ cơ thể thì sự mất nhiệt bằng bức xạ và đối lưu giảm, 

dẫn đến cơ thể chống đỡ bằng cách ra mồ hôi và xung huyết ngoại biên. Sự giản 

mạch ngoại biên có thể làm tụt áp, thiếu máu não. Ra mồ hôi nhiều gây khát dữ 

dội nếu uống nước mà không có thêm muối thì gây giảm clo trong huyết tương. 

Lượng muối mất cao nếu không bù đắp sẽ gây các tai biến do giảm clo như: 

Nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn. Nếu làm việc lâu 

dài sẽ gây chứng đau đầu kinh niên. 

Khi Dự án đi vào hoạt động tại địa điểm 1 và địa điểm 2 mới, nhiệt thừa 

phát sinh từ máy móc thiết bị sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân lao động trực tiếp 

sản xuất tại 02 địa điểm này.  

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động do nước thải 

Khi Dự án đi vào hoạt động, dự báo nước thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Tại địa điểm 1: Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên có chứa 
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cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi sinh vật. 

- Tại địa điểm 2:  

+  Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên có chứa cặn bã, các chất 

rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. 

+  Nước thải nhà ăn tại địa điểm 2: Loại nước thải này chứa nhiều các 

chất hữu cơ (BOD, COD) và các dinh dưỡng khác (N, P), dầu mỡ động thực 

vật, chất hoạt động bề mặt. 

a. Đánh giá, dự báo các tác động do nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu sinh hoạt chung, nhà vệ sinh trong nhà 

máy có thể gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ dạng lơ lửng và hòa tan, các vi 

trùng gây bệnh. 

- Tại địa điểm 1: số cán bộ công nhân viên lao động thường xuyên trong 

giai đoạn hoạt động ổn định là khoảng 500 người.  

- Tại địa điểm 2: Dự kiến số cán bộ công nhân viên lao động thường 

xuyên trong giai đoạn hoạt động ổn định là khoảng 1.000 người. Như đã thể 

hiện và tính toán ở Chương 1, lượng nước thải sinh tại địa điểm 1 là 25 

m3/ngày, tại địa điểm 2 là 50 m3/ngày. 

Bảng 3. 37. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

Chất ô nhiễm Định mức phát thải 

Tải lượng ô nhiễm  

Địa điểm 1 

(1.200 người) 

Địa điểm 2 

(2.000 người) 

BOD5 45 - 54 g/người/ngày 54.000 - 64.800 90.000 - 108.000 

Tổng chất rắn lơ lửng  70 - 145 g/người/ngày 84.000 - 174.000 
140.000 - 

290.000 

Amoni (tính theo N) 3,6  - 7,2 g/người/ngày 4.320 – 8.640 7.200 – 14.400 

Nitrat (tính theo N) 0,3 - 0,6 g/người/ngày 360 - 720 600 – 1.200 

Photphat (tính theo P) 0,42 - 3,15 g/người/ngày 504 – 3.780 840 – 6.300 

Dầu mỡ 10 - 30 g/người/ngày 12.000 - 24.000 20.000 – 60.000 

Coliform  106 - 109 MPN/100ml 
1.200 x 106 - 

1.200 x 109 

2.000 x 106 - 

2.000 x 109 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993 

* Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003; 

Từ các thông số bảng trên, ta có nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt phát sinh của Dự án như sau: 
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 Bảng 3. 38. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 

Nồng độ (mg/l) 
QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột A), giá trị 

Cmax 
Địa điểm 1 Địa điểm 2 

1 BOD5 729,7 – 875,67 409,09 – 490,90 30 

2 TSS 1.135,13 – 2.351,3 636,36- 1,318 50 

3 Amoni (tính theo N) 58,37 – 116,75 32,72 – 65,45 5 

4 Nitrat (tính theo N) 4,86 – 9,72 2,72 – 5,45 30 

5 Photphat (tính theo P) 6,81 – 17,18 3,81 – 28,63 6 

6 Dầu mỡ 162,16 – 324,32 90,9 – 272,72 10 

7 Coliform (MPN/100ml) 
16,21 x 106 - 16,21 

x 109 

9,09 x 106 - 9,09 

x 109 
3.000 

Ghi chú:    

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt. 

- Mức A: Nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Cmax là giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận. Cmax được tính theo công thức sau: 

Cmax = C x K 

Trong đó:  

-  C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định tại bảng 1 trong phụ 

lục. Ở đây ta lấy giá trị C ở cột A (Áp dụng khi nước thải sinh hoạt thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).  

-  K = 1 (áp dụng cho cơ sở sản xuất trên 500 người). 

Nhận xét:  

Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý sơ bộ vượt 

giới hạn cho phép của hệ thống XLNT của KCN Quang Châu, KCN Việt Hàn, 

do đó phải có biện pháp xử lý phù hợp lượng nước thải này trước khi đấu nối 

vào hệ thống XLNT của KCN Quang Châu, KCN Việt Hàn. 

*  Tác động của nước thải sinh hoạt: 

- Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ có khả năng bị phân huỷ sinh học cao, do 

đó làm giảm oxy hoà tan trong nước, ảnh hưởng tới hệ thuỷ sinh vật. Ngoài ra, 

đây cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh phì dưỡng nước. 

- Chất rắn lơ lửng: Sự hiện diện của các chất rắn lơ lửng trong môi trường 

nước làm giảm tính thẩm mỹ của nước. Nó làm giảm tính truyền quang của nước 
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do đó ảnh hưởng tới các loài thuỷ thực vật sống ở lớp đáy. Các chất rắn này cũng là 

giá thể tốt để các sinh vật phát triển. Ngoài ra, hiện tượng lắng đọng của chất rắn 

theo thời gian làm giảm khả năng vận chuyển nước các dòng sông, mương. 

- Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho): Ảnh hưởng lớn nhất của hai yếu 

tố này đến thuỷ vực tiếp nhận là khả năng gây ra hiện tượng phú dưỡng. Hiện 

tượng phú dưỡng có thể khiến các loài động vật dưới nước bị chết, gây ra mùi 

hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. 

- Các loại vi khuẩn: Trong nước thải sinh hoạt luôn chứa một lượng vi 

khuẩn gây tả, lị, thương hàn,... Tuỳ theo điều kiện môi trường mà các loại sinh 

vật này có thể tồn tại trong thời gian dài hay ngắn. Khi nhiễm vào nguồn nước, 

chúng sẽ có khả năng phát tán và gây bệnh trên diện rộng. 

b. Nước thải sản xuất 

- Tại địa điểm 1: Không phát sinh nước thải sản xuất 

- Tại địa điểm 2: Không phát sinh nước thải sản xuất 

Do đó báo cáo không đánh giá tác động do phát sinh nước thải sản xuất 

của Dự án. 

c. Đánh giá tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với 

hiện trạng thu gom, khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải hiện hữu của 

KCN  

3.2.1.3. Đối với chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sản xuất 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại chủ yếu là: 

bao bì giấy từ văn phòng, bìa carton, ván ép, pallet gãy... 

- Dự theo tình hình phát sinh thực tế của nhà máy tại địa điểm 1 hiện hữu, 

khối lượng và thành phần chất thải rắn thông thường tại địa điểm 1 hiện hữu và 

địa điểm 2 mới cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 3. 39. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh từ Dự án  

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Tại địa điểm 

1 hiện hữu 

(kg/tháng) 

Tại địa điểm 

2 mới 

(kg/tháng) 

1 Bao bì giấy, bìa carton Rắn 6.500 19.500 

2 Vãn gãy, paller gãy Rắn 1.000 3.000 

3 Nhựa, nilon Rắn  5.000 15.000 

4 Sắt phế liệu Rắn 150 450 

5 Bùn thải từ bể tự hoại Bùn 3.125 9.375 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Tại địa điểm 

1 hiện hữu 

(kg/tháng) 

Tại địa điểm 

2 mới 

(kg/tháng) 

6 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt  
Bùn 1.200 3.600 

Tổng (kg/tháng) 16.975 50.925 

Tổng cộng (kg/tháng) 67.900 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam, 2022 

Như vậy, lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh từ hoạt động của hai địa 

điểm ước tính khoảng 67.900 kg/tháng. Trong đó địa điểm 1 hiện hữu là 16.975 

kg/tháng, địa điểm số 2 mới là 50.925 kg/tháng. Toàn bộ lượng chất thải này sẽ 

được thu gom và lưu trữ trong kho chứa chất thải công nghiệp. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Nhà 

máy. Thành phần chất thải bao gồm: giấy vụn, phần thừa của các loại thực phẩm, 

thức ăn thừa, bao bì chứa lương thực, thực phẩm… Khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh lấy hệ số là 0,5 kg/người/ngày.  

Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày được tính toán theo công 

thức sau: 

Q = N  0,5 (kg/ngày) 

Trong đó:   

- Q: Tổng lượng rác thải phát sinh trong ngày, kg/ngày; 

- N: Tổng số người của Công ty; 

- 0,5: Hệ số phát sinh chất thải sinh hoạt, kg/người/ngày. 

Bảng 3. 40. Tổng lượng rác thải phát sinh trong ngày 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Tại địa điểm 1  

(kg/ngày) 

Tại địa điểm 2 

(kg/ngày) 

1 Chất thải sinh hoạt Rắn 600 1.000 

 Tổng  1.600 

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam, 2022 

Chất thải rắn sinh hoạt nếu không thu gom triệt để sẽ là nguyên nhân phát 

sinh mùi khó chịu, chứa các vi sinh vật gây bệnh... gây ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí và cảnh quan môi trường khu vực xung quanh. Trong những 

ngày có mưa, nước mưa sẽ kéo theo các chất hữu cơ xuống mương, sông trong 

khu vực gây ô nhiễm thủy vực tiếp nhận.  

c. Đối với chất thải nguy hại 
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Nguồn phát sinh: dầu nhớt thải, bao bì mềm thải, bao bì cứng thải bằng kim 

loại, bao bì cứng thải bằng nhựa, giẻ lau dính hóa chất, dầu nhớt, vật liệu lọc, 

Pin ắc quy thải, hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh quang thải,….  

-  Khối lượng phát sinh: Căn cứ vào tình hình phát sinh chất thải nguy hại 

và công suất sản xuất của Dự án hiện nay tại địa điểm 1 để dự báo thành phần và 

khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại địa điểm 2 mới.  

- Khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại địa điểm 1 

hiện hữu và địa điểm 2 mới cụ thể tại bảng sau: 

  Bảng 3. 41. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án  

TT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/b

ùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) Nguồn phát 

sinh Địa điểm 

1 

Địa điểm 

2 

1 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 03 37,5 112,5 Bảo trì, sửa 

chữa 2 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 25 75 

3 
Bo mạch điện tử 

thải 
Rắn 19 02 06 25 75 

Từ hoạt động 

văn phòng, sửa 

chữa máy móc 

điện tử 

4 
Bao bì cứng thải 

bằng kim loại 
Rắn 18 01 02 62,5 187,5 

Bảo trì, sửa 

chữa 

5 
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
Rắn 18 01 03 62,5 187,5 

Vệ sinh máy 

móc, thiết bị 

6 

Giẻ lau dính hóa 

chất, dầu nhớt. Vật 

liệu lọc 

Rắn 18 02 01 125 375 Bảo trì sửa 

chữa 

7 Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 12,5 37,5 

8 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 12,5 37,5 
Từ quá trình 

sản xuất 

9 Bóng đèn thải Rắn 16 01 06 20 60 
Bảo trì sửa 

chữa 

10 

Chất thải lây 

nhiễm (bao gồm cả 

chất thải sắc nhọn) 

Rắn 13 01 01 7,5 22,5 
Từ quá trình sơ 

cấp cứu y tế 

11 Pin thải Rắn 16 01 12 20 60 
Từ hoạt động 

văn phòng 

12 

Mực in (loại có các 

thành phần nguy 

hại trong nguyên 

liệu sản xuất) thải. 

Lỏng 08 02 01  15 45 

Từ quá trình 

sản xuất, (nếu 

như hết hạn cần 

thải bỏ, dùng 
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TT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/b

ùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) Nguồn phát 

sinh Địa điểm 

1 

Địa điểm 

2 

trong công 

đoạn sản xuất 

cáp điện) 

Tổng số lượng  475 1.425  

Nguồn: Công ty TNHH BOI Việt Nam, 2022 

-  Tác động: 

+  Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy 

hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể 

tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

+  Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và 

khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của 

động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất 

là bệnh ung thư. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải 

bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tiếp nhận cụ thể là môi trường đất, 

môi trường nước và môi trường không khí. Do đó, việc lan truyền, ảnh hưởng 

các thành phần nguy hại đến con người, động vật và thực vật là khó tránh khỏi. 

Ngoài ra, sẽ gây nhiễm độc cho con người, động vật cũng như hệ thực vật nếu 

tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua môi trường tiếp nhận. 

3.2.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động khác 

a. Tiếng ồn, rung động trong sản xuất và các phương tiện giao thông 

- Nguồn phát sinh: tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau:  

+  Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động sản xuất phát sinh từ 

công đoạn gắn chân trụ, cố định chân trụ và từ hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm tại cả 02 địa điểm nhưng chỉ mang tính chất gián đoạn không liên 

tục và chỉ trong khuôn viên nhà máy. 

+  Từ hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các khu nhà văn phòng. 

+  Từ các phương tiện vận tải vận chuyển hàng ra vào nhà máy. Tiếng ồn 

này phát sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói… 

Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động của Công ty năm 2021 

tại địa điểm 1, kết quả đo tiếng ồn chung tại các khu vực trong nhà máy như 

bảng sau: 
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Bảng 3. 42. Tiếng ồn chung 

TIẾNG ỒN CHUNG 
Mức áp suất âm chung hoặc tương 

đương (dBA) 

QCVN  26 : 2010/ BTNMT (1) Khu vực sinh hoạt chung ≤ 70 dBA 

QCVN  24 : 2016 / BYT 

(2)  Các phòng chức năng, hành 

chính, kế toán, kế hoạch 
≤ 65 dBA 

(3)  Khu vực lao động sản xuất 

trực tiếp 
≤ 85 dBA 

STT Vị trí quan trắc Mẫu đạt Mẫu không đạt 

I./ VĂN PHÒNG 1.   

1 Lễ tân(2)   51,7  

2 Nhân sự(2)   51,8  

3 Kỹ thuật(2)   52,6  

4 Giám đốc(2)   51,4  

5 Kế toán(2)   50,2  

II./ KHU VỰC SẢN XUẤT XƯỞNG 28   

6 IDC-ASP(3)   73,3  

7 FFSD(3)   78,3  

8 SHF(3)   72,1  

9 CLT(3)   73,4  

10 SFM(3)   73,6  

11 QA Station(3)   81,4  

12 Kho nguyên phụ liệu tầng trệt(3)   46,2  

13 Kho nguyên phụ liệu lầu 1(3)   48,2  

III./ KHU VỰC SẢN XUẤT XƯỞNG 29   

14 Phòng Pocket(3)    85,9 

15 Phòng Tech(3)   82,3  

16 Phòng TPG(3)   50,3  

17 Phòng RC-MC(3)    101,4 

18 Chuyền Polasize(3)   73,3  

19 Chuyền SSW-1(3)   75,6  

20 Chuyền SSQ(3)   77,6  

21 Chuyền Tape and Reel(3)   70,8  

22 Văn Phòng sản xuất(2)   56,8  

23 QA Station(3)   60,2  

24 Khu vực Traffic(3)   62,1  

25 Chuyền Hand Pad(3)   71,2  

26 Chuyền Load Tube(3)   76,3  
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TIẾNG ỒN CHUNG 
Mức áp suất âm chung hoặc tương 

đương (dBA) 

QCVN  26 : 2010/ BTNMT (1) Khu vực sinh hoạt chung ≤ 70 dBA 

QCVN  24 : 2016 / BYT 

(2)  Các phòng chức năng, hành 

chính, kế toán, kế hoạch 
≤ 65 dBA 

(3)  Khu vực lao động sản xuất 

trực tiếp 
≤ 85 dBA 

STT Vị trí quan trắc Mẫu đạt Mẫu không đạt 

IV./ KHU VỰC SINH HOẠT CHUNG   

27 Phòng ăn(1) 55,9  

V./ KHU VỰC XUNG QUANH   

28 Phòng bảo vệ 28(3)   62,3  

29 Phòng bảo vệ 29(3)   59,8  

Tổng số 27 02 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động, năm 2021 

Theo bảng kết quả đo tiếng ồn tại các khu vực làm việc ở địa điểm 1 cho 

thấy Có 27/29 mẫu đo tiếng ồn chung đạt theo QCVN 24:2016/BYT, chiếm tỷ 

lệ 93,1% số mẫu đo, có 02/29 mẫu đo tiếng ồn không đạt theo QCVN 

22:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 6,9% số mẫu đo. 

Đánh giá tác động:  

Tiếng ồn, rung động phát sinh trong khu vực sản xuất chủ yếu từ quá trình 

vận hành các loại máy móc phục vụ sản xuất và từ quá trình xuất – nhập nguyên 

vật liệu và sản phẩm, đồng thời tiếng ồn, rung động cũng phát sinh từ các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. 

Tiếng ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất và gây ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. Tác hại của tiếng ồn trước hết là cơ quan 

thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực 

giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau 

đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch, các bệnh 

về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương. 

Cường độ ồn phát sinh trong nhà máy thường tương đối cao nhưng không 

liên tục (trung bình 75 – 85 dBA). Ngoài ra, tùy theo chu kỳ vận hành thiết bị, 

tiếng ồn cục bộ có thể > 80 dBA và chưa vượt tiêu chuẩn cho phép tại khu vực 

sản xuất (Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của bộ trưởng Bộ Y tế ngày 

10/10/2002 quy định cho phép cường độ ồn ≤ 85 dBA). Việc tiếp xúc thường 
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xuyên với nguồn ồn từ 80 dBA trở lên làm ức chế thần kinh trung ương, gây 

trạng thái mệt mỏi khó chịu và làm giảm năng suất lao động, dễ dẫn đến tai nạn 

lao động. 

Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất là các thiết bị mới hoàn toàn. Khi dự 

án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh từ máy móc thiết bị sẽ gây ảnh hưởng 

đến công nhân trực tiếp sản xuất và gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Bảng 3. 43. Mức độ ồn ảnh hưởng đến cơ thể 

TT Cường độ ồn Ảnh hưởng tới cơ thể 

1 20 – 35 dB Dễ chịu (phục hồi sức nghe, sức khỏe) 

2 40 – 50 dB Thích hợp (thoải mái để làm việc) 

3 60-80 dB Chịu được (trong thời gian có hạn) 

4 >80 dB Gây hại đến sức nghe, sức khoẻ 

5 130 dB Gây đau 

6 140 dB Gây chấn thương (điếc, chảy máu) 

Dựa vào bảng phân tích mức độ ảnh hưởng tiếng ồn đối với cơ thể, Công ty 

sẽ có những biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn, không ảnh hưởng tiêu cực đến 

công nhân lao động trong nhà xưởng tại địa điểm 2 như đã và đang áp dụng tại 

địa điểm 1. 

b. Nước mưa chảy tràn 

Vào những tháng mùa mưa, nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường nội bộ, 

sân, khu vực Công ty. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực của Dự án tại 2 địa điểm tương 

ứng với thức tính như sau: 

Q = q.F.      (m3/s) 

Trong đó : 

+ Q: Lưu lượng tính toán (m3/s) 

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

+ F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)  

+ : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát 

nước (đối với khu vực Dự án lấy  =0,6) 

Cường độ mưa tính toán, tính theo công thức: 

𝑞 =
𝐴 × (1 + 𝐶𝑙𝑔𝑃)

(𝑡 + 𝑏)𝑛
 

Trong đó: 

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 
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+ t: thời gian tập trung nước mưa (lấy bằng 15 phút) 

+ P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm)  

+ A, C, n, b:  là những tham số xác định theo điều kiện mưa ở địa phương, 

chọn theo phụ lục B của TCVN 7957:2008, đối với vùng không có thì tham 

khảo vùng lân cận. 

Theo bảng 3 của TCVN 7957:2008, Dự án thuộc KCN Quang Châu, KCN 

Việt Hàn, công trình thoát nước là cống BTCT, do đó sẽ lựa chọn chu kỳ lặp lại 

trận mưa theo tính toán P = 5 năm, A = 2.820, C = 0,48, b = 15, n = 0,72. 

Thay số:  

𝑞 =
2.820×(1+0,48𝑙𝑔5)

(15+15)0,72
=325,36 l/s.ha 

-  Tại địa điểm 1 hiện hữu: lượng mưa chảy tràn là: 

Diện tích tại địa điểm 1 hiện hữu, F = 1,04746 ha 

Vậy lượng mưa chảy tràn của khu vực Dự án là: 

Q = q.F. = 0,6 x 1,04746 x 325,36 = 204,48 l/s 

-  Tại địa điểm số 2 mở rộng: Lượng mưa chảy tràn là: 

Diện tích khu vực Dự án F = 1,38013 ha 

Vậy lượng mưa chảy tràn của khu vực Dự án là: 

Q = q.F. = 0,6 x 1,38013 x 325,36 = 269,42 l/s 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), nồng độ các chất 

gây ô nhiễm môi trường có trong nước mưa rất thấp, cụ thể trong bảng sau:  

 Bảng 3. 44. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng N 0,5 – 1,5 

2 Tổng P 0,003 – 0,004 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới WHO, 1993 

Như vậy ô nhiễm do nước mưa là không lớn. Tuy nhiên, nước mưa chảy tràn 

có thể hoà tan rất nhiều chất, khi rơi xuống mặt bằng khu vực Dự án sẽ hòa tan và 

cuốn theo các chất gây ô nhiễm môi trường nước. Làm tăng hàm lượng các chất 

lơ lửng, cuốn theo các chất thải rắn,... Hiện nay hệ thống thoát nước mưa tại địa 

điểm 1 hiện hữu được thiết kế xung quanh các nhà xưởng và từ khi hoạt động đến 

nay chưa xảy ra tình trạng ngập úng. Còn tại địa điểm 2 mở rộng, Dự án đã quy 

hoạch hệ thống thoát nước mưa trên nguyên tắc căn cứ vào địa hình tự nhiên, gia 
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cố những đoạn xung yếu nên sẽ đảm bảo cho việc thoát nước mưa vào mùa mưa 

nên tác động trên sẽ được khống chế phù hợp. Theo phương án bố trí tổng mặt 

bằng của Dự án, các khu vực đường giao thông nội bộ đều được bê tông hóa, 

đồng thời sẽ bố trí nhân viên thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải để nước mưa 

chảy tràn qua các khu vực này có mức độ ô nhiễm không đáng  kể. 

c. Tác động đến kinh tế - xã hội 

* Đối với địa điểm 1 hiện hữu 

Tác động tiêu cực: 

- Quá trình lưu thông của các phương tiện ra vào nhà máy sẽ góp phần làm 

tăng mật động hoạt động giao thông, ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao 

thông của người dân khu vực, đến chất lượng các tuyến đường, tăng nguy cơ an 

toàn giao thông. 

- An ninh, trật tự xã hội gần khu vực bị ảnh hưởng do quá trình sinh hoạt 

của công nhân làm việc trong nhà máy. 

Tác động tích cực: 

- Tạo công ăn việc làm cho các lao động địa phương; 

- Tăng nguồn thu nhập cho ngân sách địa phương thông qua các khoản thuế. 

- Góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH của huyện Việt Yên nói 

riêng và tỉnh Bắc Giang chung. 

* Đối với  địa điểm 2 mới  

Sau khi đi vào hoạt động nhà máy tại địa điểm 2 sẽ sử dụng thêm khoảng 

2.000 cán bộ công nhân viên làm việc tại đây, nên các tác động tích cực và tiêu 

cực đến kinh tế - xã hội của địa phương không thay đổi nhiều so với địa điểm 1 

hiện hữu do Dự án được triển khai trong Khu công nghiệp tập trung đã được đầu 

tư đồng bộ về hạ tầng, cơ sở vật chất, có bộ phận quản lý, bảo vệ chặt chẽ. 

* Tác động tích hợp của hai địa điểm 

Tác động tiêu cực: 

- Dự án được thực hiện tại hai địa điểm sẽ góp phần gia tăng các phương 

tiện ra vào khu công nghiệp, tuy nhiên hai địa điểm nằm cách xa nhau do đó 

cũng hạn chế được sự lưu thông của các nhà máy ra vào từng địa điểm.  

- An ninh, trật tự xã hội gần khu vực bị ảnh hưởng do quá trình sinh hoạt 

của công nhân làm việc trong nhà máy. 

Tác động tích cực: 

- Tạo thêm công ăn việc làm cho các lao động địa phương; 
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- Tăng thêm nguồn thu nhập cho ngân sách địa phương thông qua các 

khoản thuế. 

- Góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người lao động. Thúc đẩy sự 

phát triển KT-XH của địa phương. 

3.2.1.5. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động 

của Dự án 

a. Tai nạn lao động 

Sự cố tai nạn lao động có thể gây thiệt hại về người và tài sản cũng như 

hoạt động sản xuất của toàn công ty. Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao 

động là do: 

- Tình trạng sức khỏe của nhân viên không tốt: ngủ gật trong lúc làm 

việc, làm việc quá sức gây choáng váng,… 

- Do công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao 

động như:  

+ Quần áo, tóc tai không gọn gàng khi làm việc tại các máy móc thiết bị; 

+ Bất cẩn của nhân viên trong quá trình làm việc, vận hành máy móc thiết 

bị, trong quá trình sử dụng điện; 

+ Thói quen không sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc; 

+ Không thực hiện đầy đủ và đúng các nội quy sản xuất. 

Những tác động khi xảy ra tai nạn lao động: 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân viên trực tiếp lao động; 

- Có thể phải dừng sản xuất để xử lý sự cố, ảnh hưởng đến tiến độ, kế 

hoạch sản xuất của toàn nhà máy; 

- Tai nạn lao động xảy ra có thể là nguyên nhân dẫn đến những sự cố 

khác như: sự cố rò rỉ nhiên liệu, sự cố cháy nổ do công nhân không chủ động 

được công việc. 

c. Sự cố cháy nổ 

Sự cố gây cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại về kinh tế - xã 

hội và làm ô nhiễm cả 3 hệ sinh thái đất, nước, không khí và gây thiệt hại về 

người và tài sản cho Nhà máy và cộng đồng dân cư xung quanh. Nguồn gốc 

phát sinh loại sự cố này có thể do các nguyên nhân sau: 

- Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu nếu không được phát hiện và xử lý kịp 

thời có thể gây ra sự cố này. 

- Tồn trữ hoặc để nhiên liệu dễ bắt cháy ở khu vực có nguồn sinh nhiệt. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 143 

 

- Các sự cố về thiết bị điện, lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù 

hợp với các trang thiết bị, máy móc khác, hoặc khi hệ thống cung cấp điện cho 

Dự án bị chập, nổ, … 

Các nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và cường độ tác động của các nhóm 

sự cố cháy nổ nêu trên được đánh giá chi tiết như sau: 

- Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt... bị quá tải 

trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch 

khi gặp mưa giông. 

- Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện tại các khu vực đặc thù (có khả 

năng xảy ra cháy) sẽ được tính toán và sử dụng thiết bị hợp lý. 

Sự cố chảy nổ khi máy móc, thiết bị làm việc dưới áp lực quá cao, khi vận 

hành không đảm bảo các thông số kỹ thuật, hoạt động quá công suất cũng như 

không đảm bảo chất lượng thiết bị.  

d. Sự cố ngộ độc thực phẩm  

Ngộ độc thức ăn: Sự cố ngộ độc thực phẩm chủ yếu sinh ra từ quá trình chế 

biến không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc từ chất lượng nguyên vật 

liệu đầu vào không đảm bảo chất lượng.  

Các nguyên nhân trong quá trình chế biến không đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm bao gồm: 

-  Cơ sở chế biến không đảm bảo vệ sinh môi trường; 

-  Nhân viên bếp ăn chưa được học về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, 

mắc bệnh tật, đặc biệt là các bệnh ngoài da; 

-  Các vấn đề vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm:  

+  Chất lượng nguồn nước cấp: Nguồn nước cấp cho chế biến thức ăn 

không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc thiếu nước cấp; 

+  Thành phần phụ gia: Với liều lượng lớn hoặc loại phụ gia không nằm 

trong danh mục được phép sử dụng; 

+  Nguồn gốc thực phẩm: Sử dụng các loại thực phẩm ôi thiu, có hàm 

lượng dư lượng thuốc trừ sâu cao,…; 

+  Quá trình bảo quản thức ăn:  Việc bảo quản thức ăn không theo quy định 

làm ôi thiu thức ăn. 

Nếu để xảy ra sự cố ngộ độc về thực phẩm tại khu nhà ăn của Công ty thì sẽ 

xảy ra đồng loạt với số lượng lớn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người 

lao động, sức ép về vấn đề tâm lý và gây sức ép cho các bệnh viện trong khu vực. 
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e. Sự cố của các công trình xử lý chất thải 

-  Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải:  

+ Trường hợp sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải, sự cố đối 

với hệ thống xử lý nước thải: Sự cố trên xảy ra thì xem như toàn bộ các chất ô 

nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng 

độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường.  

+  Hư hỏng thiết bị, máy móc; 

+  Nước thải đầu vào có tính chất bất thường mà hệ thống không xử lý được; 

+  Sự cố do bất cẩn trong vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

+  Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chủ yếu là do vận hành 

của người công nhân (trình độ vận hàng, bất cẩn…) không nắm được nguyên tắc 

của hệ thống xử lý làm cho chất lượng nước thải đầu ra không đạt yêu cầu; 

+  Sự cố mưa lớn tràn ngập vào hệ thống xử lý nước thải làm cho nước thải 

trong các bể chưa xử lý bị tràn ra ngoài ảnh hưởng môi trường xung quanh; 

+  Sự cố nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn đấu nối. 

-   Sự cố hệ thống bể tự hoại: Các sự cố có thể xảy ra như: 

+  Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu 

không tiêu thoát được. 

+  Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh 

hoặc có thể nổ hầm cầu. 

-  Sự cố về kho chứa chất thải: Chất thải rắn nếu không quản lý theo quy 

định rất dễ bị phơi nhiễm, rò rỉ, tràn đổ ra môi trường hoặc bị cuốn theo nước 

mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường nước cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, 

nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu theo quy định và yêu cầu về phòng 

chống cháy nổ thì khi xảy ra sự cố sẽ gây tác động rất lớn đến môi trường, con 

người; tài sản của nhà máy và các công trình xung quanh. 

f.  Sự cố khi sử dụng hóa chất 

Hoạt động sản xuất của nhà máy chủ yếu sử dụng cồn IPA để vệ sinh trong 

quá trình gia công sản phẩm và sử dụng các loại hóa chất (PAC, NaHCO3) cho 

hệ thống xử lý nước thải với khối lượng không nhiều, tuy nhiên vẫn có các nguy 

cơ có thể xảy ra tại công ty tại 2 địa điểm như sau: 

-  Quá trình vận chuyển hóa chất dễ xảy ra đổ vỡ gây rò rỉ, tràn đổ hóa chất, 

dung môi ra môi trường do quá trình sử dụng, vận chuyển vào bồn hoặc bơm 

vào thùng, cũng có thể do quá trình vận chuyển bằng xe nâng gây đổ, rách bao 
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bì,… 

-  Quá trình bảo quản lưu giữ dễ xảy ra rò rỉ gây ảnh hưởng tới môi trường 

và tới sức khỏe của công nhân lao động trong nhà máy. 

-  Quá trình vận hành máy móc thiết bị sản xuất không chính xác cũng có 

thể gây ra sự cố về hóa chất và gây rò rỉ hóa chất ra môi trường. 

-  Quá trình sử dụng hóa chất có thể xảy ra một số sự cố như văng bắn hóa 

chất vào da, mắt hoặc uống nhầm hóa chất,… 

-  Sự cố ngộ độc hóa chất: Trong quá trình bốc dỡ hóa chất làm rơi, đổ vào 

người hoặc phát tán ra không khí với lượng lớn gây hít phát, nuốt phải. Hơi hóa 

chất xộc lên mặt khi mở nắp thiết bị chứa. Bỏng hóa chất do tiếp xúc trực tiếp 

trên da/ hít/ nuốt phải hóa chất lượng lớn. 

Bảng 3. 45. Dự báo tình huống sự cố hóa chất xảy ra 

TT 
Khu vực chứa 

hóa chất 
Phân loại sự cố Nguyên nhân 

1 
Kho hóa chất, 

dung môi 

Tràn đổ, rò rỉ, 

rơi vãi 

- Nguyên liệu có thể vị rơi vãi, tràn đổ hay rò rỉ trong quá trình 

thao tác sử dụng hóa chất như chiết sang can, thùng, quá trình 

cân các nguyên liệu hoặc vật dụng chứa bị thủng hay sự bất 

cẩn của công nhân không đóng nắp, đụng vào,... 

- Tai nạn lao động do thao tác không đúng cách hoặc do sự bất 

cẩn của công nhân dẫn đến rơi vỡ can chứa hóa chất. 

- Quá trình vận chuyển do xe nâng không an toàn có thể gây va 

chạm làm tràn đổ hóa chất ra sàn nhà. 

- Do sắp xếp không theo quy định của nhà sản xuất hoặc của 

luật hóa chất. 

Cháy nổ 

- Rò rỉ, tràn đổ gặp nguồn lửa hoặc tia lửa điện. 

- Va đập 

- Chập điện 

- Cháy nổ từ các khu vực khác trong nhà máy. 

Tai nạn lao 

động 

- Bất cẩn của công nhân 

- Thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động 

- Sự cố hóa chất 

- Ngô độc hóa chất 

2 

Khu vực bồn 

chứa và tiếp nhận 

hóa chất  

Tràn đổ, rò rỉ, 

rơi vãi 

- Tràn đổ hoặc rò rỉ hóa chất xảy ra do thao tác bất cẩn làm rơi 

vãi trong khi bơm hóa chất. 

- Can, hộp đựng hóa chất hư hỏng gây rò rỉ hóa chất ra ngoài. 

Cháy nổ 
- Rò rỉ, tràn đổ gặp nguồn lửa hoặc tia lửa điện. 

- Va đập 
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TT 
Khu vực chứa 

hóa chất 
Phân loại sự cố Nguyên nhân 

- Chập điện 

- Cháy nổ từ các khu vực khác trong nhà máy. 

Tai nạn lao 

động 

- Bất cẩn của công nhân 

- Thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động 

- Sự cố hóa chất 

- Ngộ độc hóa chất 

3 
Kho lưu chứa 

chất thải tạm thời 

Tràn đổ, rò rỉ 

- Bất cẩn trong quá trình vận chuyển hóa chất làm tràn đổ, rò rỉ 

hóa chất ra khu vực kho chứa. 

- Vị trí để các loại chất thải nguy hại không đúng quy định có 

thể va chạm hoặc vướng vào các hoạt động khác (ví dụ: sự di 

chuyển của xe nâng) gây tràn đổ, rò rỉ hóa chất ra khu vực sản 

xuất. 

- Bất cẩn của công nhân khi xếp dỡ chất thải nguy hại. 

- Bao bì hư hỏng gây rò rỉ hóa chất ra ngoài. 

Cháy nổ 

- Rò rỉ, tràn đổ gặp nguồn lửa hoặc tia lửa điện. 

- Va đập 

- Chập điện 

- Phân loại sai các loại hóa chất nguy hại hoặc sắp xếp không 

đúng quy định gây ra tương tác/phản ứng giữa các loại chất 

thải nguy hại với nhau. 

Tai nạn lao 

động 

- Tai nạn lao động do thao tác không đúng cách hoặc do sự bất 

cẩn của công nhân 

- Thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động 

- Sự cố hóa chất 

- Ngộ độc hóa chất 

g. Sự cố ngập úng 

Tình trạng này có thể xảy ra khi có mưa kéo dài. Khi có ngập lụt xảy ra sẽ 

gây ra các hậu quả xấu về điều kiện vệ sinh môi trường. Hiện nay trong quá 

trình hoạt động nhà máy chưa xảy ra tình trạng ngập lụt. 

h. Sự cố lây lan bệnh dịch 

Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động, lượng chất thải phát sinh lớn và đa dạng 

về thành phần, môi trường làm việc chật hẹp, tập trung đông người. Do vậy, nếu 

công tác vệ sinh không tốt, tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát 

triển, là nguyên nhân gây ra các dịch bệnh, nguy cơ gây ra lây lan, lan truyền 

các loại dịch bệnh. Ban đầu có thể chỉ những công nhân trực tiếp làm công tác 
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vệ sinh, vận hành hệ thống xử lý chất thải bị nhiễm bệnh, sau đó mầm bệnh có 

thể lây lan cho các công nhân khác tạo thành dịch bệnh, như vậy rất nguy hiểm 

vừa làm suy giảm sức khỏe cộng đồng vừa làm ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất bình thường của nhà máy, kéo theo những thiệt hại về kinh tế. 

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

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Về công trình xử lý nước thải 

a. Biện pháp thu gom nước thải sinh hoạt  

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ không phát sinh nước thải sản xuất 

mà chỉ phát sinh nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân. Theo tính toán 

ở trên, lượng nước thải tại địa điểm 1 hiện hữu và địa điểm 2 mới như sau: 

Bảng 3. 46. Bảng thống kê lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại địa điểm 

1 hiện hữu và địa điểm 2 mới 

TT Mục đích sử dụng 

Lượng nước thải (m3/ngày đêm) 

Địa điểm 1 hiện 

hữu 

Địa điểm 2 

mới 
Tổng 

1  Sinh hoạt 25 50 75 

Tổng cộng  25 50 75 

 

 Hình 3. 1. Phương án thu gom và xử lý nước thải của địa điểm 1 hiện hữu 

 

 Hình 3. 2. Phương án thu gom và xử lý nước thải của địa điểm 2 mới 

b. Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt tại địa điểm 1 hiện hữu 

- Với tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa của Dự án ở giai đoạn 

hiện tại là 25 m3/ngày đêm, Chủ dự án đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom 

và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Quang Châu. Nước thải được xử lý sơ bộ qua 04 bể tự hoại 3 ngăn có 

tổng thể tích là 31m3 sau đó được thu gom về hệ thống xử lý tập trung công suất 

30 m3/ngày đêm bằng hệ thống ống PVC D200 trước khi đấu nối ra hạ tầng KCN. 

Nước thải sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo 

các chỉ tiêu phân tích đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, chủ dự án tiếp tục 

hợp đồng với chủ hạ tầng là Công ty Cổ phần hạ tầng KCN Sài Gòn – Bắc 

Giang để thu gom, xử lý nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi 

thải ra ngoài môi trường. 
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Bể tự hoại: Nguyên lý hoạt động được thể hiện ở hình sau:  

Nước thải sinh hoạt được dẫn vào hệ thống bể tự hoại 3 ngăn, 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. 

 

 Hình 3. 3. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Thuyết minh quy trình công nghệ bể tự hoại 3 ngăn: Nước thải được 

đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, 

đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. 

Nhờ các ống dẫn nước được đưa sâu xuống dưới bể, có tác dụng hướng dòng 

chảy theo chiều từ trên xuống, sau đó nước thải chuyển động theo chiều từ 

dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở 

đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp 

thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên 

men kiềm). Bể tự hoại nằm dưới mặt đất, có dạng hình chữ nhật, được chia làm 

3 ngăn: Ngăn 1, ngăn 2 lắng và phân hủy sinh học; ngăn 3 chảy tràn. 

Hoạt động của bể tự hoại thực chất là xử lý nước thải sinh hoạt bằng 

phương pháp sinh học kị khí. Các chất hữu cơ hòa tan bị vi sinh vật phân hủy 

trong điều kiện kị khí, còn các chất hữu cơ không tan sẽ được lắng xuống đáy bể 

do nước thải được lưu lại tại các ngăn; Nước thải sau khi qua bể tự hoại 3 

ngăn sẽ được đưa vào hệ thống xử lý tập trung của nhà máy có công suất 30 

m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT. 

Để nâng cao hiệu quả làm sạch của công trình: Định kỳ (3 tháng/lần) bổ 

sung chế phẩm sinh học (bột Microphốt) vào bể tự hoại, với liều lượng: 

100g/1m3.  
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 Thường xuyên (1 tháng/lần) kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm 

nhập vào đường thoát nước thải. Định kỳ 2 năm hút cặn bể tự hoại 1 lần, Chủ dự 

án sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom đem đi xử lý theo quy định. 

* Hiệu quả xử lý của bể tự hoại 3 ngăn: Toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh sẽ được xử lý qua hệ thống bể tự hoại 3 ngăn. Đây là loại bể hiện nay đang 

được áp dụng phổ biến cho xử lý nước thải sinh hoạt. Sau khi đi qua các ngăn, 

nước thải được dần làm sạch. Hiệu quả xử lý của bể phốt nằm trong khoảng 60 – 

70% SS, 30-45% BOD, COD. 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ được đấu nối về hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy. Quy trình xử lý như sau: 

 

Hình 3. 4. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại địa điểm 1 đang hoạt 

động 

Thuyết minh quy trình: 
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Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công ty sẽ được 

dẫn về bể thu gom tại hệ thống xử lý nước thải tập trung qua song chắn rác.  

Bể thu gom tập trung toàn bộ nước nước thải sinh hoạt từ quá trình sinh 

hoạt hàng ngày thành một nguồn nhất định. Sau đó nước thải được bơm vào bể 

điều hòa. Tại đây có thiết bị đo PH và hóa chất để trung hòa nếu pH không đạt 

ngưỡng cho phép. 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế 

độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý phía sau, tránh hiện 

tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Đồng thời làm giảm 20 – 30 % BOD, COD 

trong nước thải. Ngoài ra tại bể điều hòa cho nước thải tạo điều kiện tốt cho quá 

trình xử lý sinh học MBBR công đoạn sau. Nước rửa chân tay có chất tẩy rửa 

cũng cho thẳng vào bể điều hòa, tại đây có thiết bị đo PH online và bơm định 

lượng hóa chất sẽ tự động châm Axit nếu thiết bị đo báo ngoài ngưỡng quy định. 

Tại bể thiếu khí (bể anoxic) môi trường thiếu khí được hình thành nhờ 

vào quá trình đảo trộn của máy khuấy chìm, tạo điều kiện cho vi sinh vật 

thiếu khí khử nitrate – Nitrogen thành khí N2, N2O, NO. Ngoài khả năng khử 

Nitrogen bể Anoxic còn có khả năng khử một phần COD trước khi đưa vào 

bể sinh học hiếu khí 

  Tại bể hiếu khí (Bể MBBR) các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận oxy và 

chuyển hóa chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí nhờ O2 cấp 

vào, vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm 

giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. Để đảm bảo hàm 

lượng oxy cũng như chất dinh dưỡng luôn đủ cho vi sinh vật tồn tại, phát triển. 

Oxy sẽ được cấp liên tục vào bể 24/24, còn dinh dưỡng sẽ được cấp định kỳ 

(Nếu như nồng độ chất dinh dưỡng trong nước thải không đủ). Chất hữu cơ 

trong nước thải sẽ được các vi sinh vật hiếu khí trong ngăn sinh học được tiêu 

thụ theo phương trình sau: 

Chất hữu cơ + VSV +O2 →  CO2 + H2O + Sinh khối 

Trong bể sinh học MBBR còn được lắp đặt hệ thống giá thể nhằm làm nơi 

“cư trú” cho các vi sinh vật có lợi phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải. 

Nước sau khi ra khỏi bể sinh học, hàm lượng COD và BOD giảm 80-95%. Sau 

khi đã được xử lý sinh học trong bể sinh học hiếu khí, nước thải cùng với bùn 

hoạt tính sẽ chảy vào bể lắng sinh học. 

Nước thải  được đưa vào bể lắng sinh học, quá trình lắng trọng lực xảy ra, 

bùn hoạt tính lắng xuống đáy bể, phần nước trong qua máng răng cưa sẽ được 

dẫn qua bể khử trùng Nước thải tiếp tục được bơm định lượng châm chlorine 
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vào đường ống nhằm khử mầm bệnh vi sinh, coliform có trong nước thải trước 

khi xả ra ngoài môi trường, đảm bảo nước đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột B. 

TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG TỪNG ĐƠN VỊ CÔNG NGHỆ 

- Bể thu gom  

Chứa nước thải phát sinh hàng ngày tại toàn bộ Công ty. 

- Bể điều hòa 

Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề 

sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các 

quá trình tiếp theo, để giảm kích thước và vốn đầu tư xây dựng các công trình 

tiếp theo. Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là: (1) quá trình xử lý 

sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải 

trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể 

được trung hòa và ổn định; (2) chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do 

tải trọng chất thải lên các công trình ổn định.  Bể điều hòa có thể đặt trên tuyến 

(on-line) hoặc ngoài tuyến (off-line). Với trình độ kỹ thuật tự động hóa như hiện 

nay, bể điều hòa ngoài tuyến kiến nghị áp dụng để giảm thể tích bể. Với mạng 

lưới đường ống áp lực thu gom và vận chuyển nước thải, thể tích bể điều hòa 

hoặc chi phí điện tại Công ty xử lý giảm đáng kể. 

Để bơm nước lên các công trình tiếp theo, bơm cạn thường được lắp đặt 

ngay trên bể điều hòa với số lượng đủ để vận hành luân phiên và dự phòng, 

thường là 02 bơm làm việc luân phiên. 

-  Hệ thống xử lý vi sinh hiếu khí  

Phương pháp hiếu khí. 

Phương pháp này thường được sử dụng để xử lý nước thải có nhiễm amoni, 

chất hữu cơ. 

Nguyên tắc: Sử dụng các vi sinh vật để oxy hóa amoni, các hợp chất hữu 

cơ và vô cơ có khả năng chuyển hóa sinh học. Đồng thời chính các vi sinh vật sử 

dụng một phần hữu cơ và năng lượng khai thác được từ quá trình ôxy hóa để 

tổng hợp nên sinh khối của chúng. 

Tác nhân sinh học của quá trình xử lý hiếu khí là các vi sinh vật hô hấp 

hiếu khí và tuỳ nghi: Psendomonas Putida, Psendomonas Stuteri, Aerobacter 

Aerogenes, Nitrososmonas (Nitrat hoa), Vinogratski, Bacillus Subtilis (thuỷ 

phân), Flavo Bacterium, Alealigenes (giàu S, Fe). 

Quá trình oxy hóa amoni trong xử lý hiếu khí 
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Xử lý amoni theo phương pháp vi sinh vật thành hợp chất bền là N2 trải qua 

chặng đường vòng: oxy hóa hợp chất nitơ có hóa trị -3 (NH3, NH4
+) lên hóa trị 

+3, +5 (NO2
-, NO3

-) rồi sau đó lại khử từ hóa trị dương về hóa trị không (N2) 

chứ không thể oxy hóa trực tiếp từ hóa trị -3 về hóa trị không. 

Oxy hóa amoni với tác nhân oxy hóa là oxy phân tử còn có tên gọi là nitrat 

hóa, được hai loại vi sinh vật thực hiện kế tiếp nhau: 

NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2 H+ + H2O        (1) 

NO2
- + 0,5 O2→ NO3

-          (2) 

NH4
+ + 2 O2 → NO3

- + 2 H+ + H2O        (3) 

Phản ứng (1), (2) được thực hiện do chủng vi sinh vật Nitrosomonas và 

Nitrobacter để sản xuất năng lượng. Năng lượng thu được từ hai phản ứng trên 

hoặc từ tổng của hai phản ứng (3) rất thấp: 57 kcal/mol cho phản ứng hình thành 

nitrit và 19 kcal/mol cho phản ứng hình thành nitrat [5], thấp hơn nhiều khi so 

sánh với phản ứng oxy hóa chất hữu cơ do vi sinh vật hiếu khí dị dưỡng thực 

hiện: năng lượng thu được từ phản ứng oxy hóa axit axetic là 207 kcal/mol. Đó 

chính là lý do dẫn đến hiệu suất sinh khối của vi sinh tự dưỡng thấp hoặc tốc độ 

phát triển của chúng chậm.  

Có rất nhiều dạng xử lý hiếu khí: 

Dạng ô xy hóa bằng cấp khí tự nhiên (cánh đồng tưới và cánh đồng lọc, hồ 

sinh học) 

Ôxy hoá bằng cấp khí cưỡng bức (lọc sinh học, bể aeroten, màng vi sinh 

tầng chuyển động). 

Kỹ thuật phản ứng màng vi sinh tầng chuyển động (Moving Bed Biofilm 

Reactor) 

Kỹ thuật màng vi sinh tầng chuyển động (Moving Bed Biofilm Reactor) sử 

dụng vật liệu mang có kích thước nhỏ, vật liệu này chuyển động hỗn loạn trong 

nước. Nhờ có diện tích bề mặt lớn, vi sinh vật có đủ điều kiện để bám dính và 

phát triển trên đó với mật độ cao và thúc đẩy tốc độ quá trình oxy hóa BOD, 

amoni. So sánh với kỹ thuật bùn hoạt tính, thể tích bể phản ứng dạng màng 

chuyển động thấp hơn nhiều mà vẫn đảm bảo được thời gian lưu tế bào.  

Một số loại giá  thể vi sinh hiện: 

• Polivinylclorua (PVC) 

• Polietylen (PE) 

• Polistiren (PS) 
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• Poliurethan (PU) 

Một số ưu điểm của phương pháp màng vi sinh tầng chuyển động 

(Moving Bed Biofilm Reactor) so với phương pháp bùn hoạt tính: 

• Tránh được hiện tượng mùi hôi của nước. 

• Tiết kiệm diện tích cho hệ xử lý. 

• Hiệu quả xử lý cao (đạt trên 200 % - 300 % so với phương pháp bùn hoạt 

tính thông thường).  

• Kết hợp khử nitrat đồng thời với quá trình oxy hóa mà không cần ghép 

thêm đơn vị công nghệ riêng như trong các hệ xử lý truyền thống. 

• Lượng bùn thải từ hệ xử lý ít 

• Qui trình vận hành đơn giản, tiết kiệm năng lượng. 

• Giá thành xây dựng phù hợp. 

• Giá thành vận hành từ 1200đ - 1500đ tùy vào qui mô xử lý. 

 Bể khử trùng được tính toán với thời gian lưu nước trong bể là 3 giờ. 

Dùng javen (hoặc clorine) bơm định lượng một lượng chính xác hóa chất đủ để 

loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh trong nước trước khi thải ra môi trường. 

-  Bể lắng sinh học 

Quá trình xử lý sinh học bằng phương pháp MBBR sinh ra một lượng lớn bùn 

vi sinh, lượng bùn này được tuần hoàn lại bể sinh học để bổ sung vi sinh cho hệ 

thống, đồng thời 1 lượng bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn để thu gom và sử lý. 

Bảng 3. 47. Bảng thống kê thiết bị của hệ thống 

STT                                                       Hạng mục công việc                                                                                         Đơn vị  Số Lượng 

I Bể Gom      

1 

Bơm chìm nước thải  

Evergush 

Bơm chìm nước thải không phao 

Model: EF-05T 

Lưu Lượng : 3-5 m3/h  

Cổng kết nối: 2 inch 

Công suất motor : P = 0,375 kw 

Điện áp: 380V/3pha/50Hz  

Thương hiệu: Evergush 

Xuất xứ: Taiwan 

Chiếc  2 
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2 

Phụ kiện bơm  

- Phao điện báo mức nước 

- Van đồng 1 chiều  

- Bích nối, Van khóa, Nối ren trong, nối ren 

ngoài…… - Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ  1 

II Bể Anoxic       

1 Giá thể tĩnh: Giá thể tổ ong  m3  7 

2 
Khung cố định giá thể  

V3, V5, 304 
Bộ  1 

III Bể MBBR      

1 

Máy thổi khí cạn : Longtech 

- Model : LT 050 

- Size: 50mm 

- Công suất motor: P = 2,2 kw. 

- Điện áp : 380V/3pha/50Hz. 

- Lưu Lượng : Q =1,28 m3/phút 

- Cột áp : H = 5 mH2O. 

-Kích thước ống ra  : 40mm 

-Tốc độ vòng quay : 2400vòng/phút. 

- Xuất xứ:  Taiwan.  

- Đầy đủ phụ kiện: ống giảm thanh đầu ra, 

vào, khớp nối mềm, van an toàn, van 1 chiều, 

đồng hồ đo áp suất, bulong. 

Chiếc  2 

2 

Đệm vi sinh bánh xe  

D25*H10mm 

Bề mặt riêng 500-1000m2/m3 

Vật liệu: nhựa PE  

Áp suất làm việc ：1-3 bar 

m3  7 

3 
Khung + lưới tách pha giá thể  

V3,V5, 304 
hệ  1 

4 

Đĩa phân phối khí  Heywel  

- Model : RSD 270 

- Lưu lượng : 1,5-8 m3/h 

- Kích thước  D=268mm 

- Vật liệu màng : EPDM 

Chiếc  12 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI 155 

 

5 

Phụ kiện đĩa phân phối khí  

- Ống  PVC/C2 D60 

- T D60-27, nối ren trong  D27 

- Cùm dàn khí  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ  1 

IV Bể lắng      

1 

Bơm chìm nước thải: APP 

Bơm chìm APP không phao 

- Model: BAS-200 

- Công suất motor: P = 0,15 kw 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz. 

- Lưu Lượng: 1-3 m3/h. 

- Cột áp : H =4-7 mH2O. 

- Xuất xứ: Taiwan.  

Bộ  1 

2 

Phụ kiện  

- Ống PVC….  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ  1 

* Hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 30 

m3/ngày đêm hiện hữu: 

Bảng 3. 48. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
Tiêu chuẩn KCN Quang 

Châu 

1 pH - 6,35 5-10 

2 TSS mg/l 28 100 

3 COD mg/l 82 300 

4 BOD5 mg/l 35 100 

5 Tổng N mg/l 10,3 40 

6 Tổng P mg/l 0,85 10 

7 NH4
+ (tính theo N) mg/l KPH 20 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 1,0 20 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tại địa điểm điểm 1 hiện 

hữu cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều nhỏ hơn và đạt tiêu chuẩn của KCN 

Quang Châu, cho thấy hệ thống xử lý nước thải hiện hữu vận hành đạt hiệu quả. 

c. Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt tại địa điểm số 2 mới 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm 

nước từ nhà vệ sinh, từ khu vực rửa tay tại địa điểm số 2 mới sẽ được xử lý sơ 
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bộ qua bể tự hoại sau đó đấu nối về hệ thống XLNT sinh hoạt của Công ty có 

công suất 50 m3/ngày đêm trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT của KCN. 

Quy trình xử lý nước thải sơ bộ qua bể tự hoại với 3 ngăn tại địa điểm 2 

tương tự như đã trình bày ở địa điểm 1 hiện hữu nêu trên. Sau đây là quy trình 

công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 50 m3/ngày đêm. 

 

Hình 3. 5. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

 Bể tách mỡ 

Dầu mỡ từ nhà bếp sẽ được qua bể tách mỡ trước khi qua hố thu gom và 

tách ra và nổi lên trên.  
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Rác thải và đầu mỡ nỗi lên trên sẽ được thu gom hàng tuần và được xử lý 

theo quy định  

 Hố thu gom 

Hố thu gom là nơi tập trung nước thải trong một khoảng thời gian vừa đủ, sau 

đó được bơm chìm bơm lên bể điều hòa. Hố thu gom không có chức năng xử lý các 

thành phần ô nhiễm trong nước thải nhưng đóng một vai trò quan trọng trong việc 

thu gom và phân phối nước thải đến các công trình xử lý phía sau. 

 Tại đây có lắp đặt sọt lược rác thô với mục đích giữ lại các chất thải rắn có 

kích thước lớn, giúp giảm bớt hàm lượng rác, chất hữu cơ trong nước thải và hạn 

chế tối đa ảnh hưởng đến các thiết bị cơ khí cũng như hoạt động của các công 

trình đơn vị phía sau. 

 Bể điều hòa  

Bể điều hòa có vai trò điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải (pH, 

COD, BOD, TSS, Amoni…) trước khi đưa vào các công trình xử lý phía sau. 

Đặc biệt, trong công trình xử lý sinh học, vi sinh cần thích nghi với nước thải 

trong điều kiện ổn định, tránh tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bên cạnh đó, bể điều 

hòa giúp cho quá trình sử dụng hóa chất và hoạt động của các thiết bị: bơm, máy 

thổi khí… được ổn định. Nước thải từ Bể điều hòa được bơm qua bể Anoxic. 

 Bể sinh học thiếu khí Anoxic  

Bể Anoxic có vai trò khử nitrat (NO3
-) thành nitơ tự do với sự tham gia của 

vi sinh vật dị dưỡng tùy nghi. Lượng nitrat này hình thành từ sự chuyển hóa 

amoni và nitơ hữu cơ tại bể Aerotank phía sau. 

Một số thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ: Thời gian lưu 

nước (HRT), nồng độ vi sinh (MLVSS), tốc độ tuần hoàn nước từ bể Aerotank, 

hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, pH, nhiệt độ, Oxy hòa tan (DO).     

❖ Quá trình khử nitrat: 

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

Bể Anoxic được khuấy trộn bằng máy khuấy (mixer) nhằm giữ bùn ở trạng 

thái lơ lửng và tạo điều kiện tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn 

không được cung cấp oxy cho bể này vì oxy có thể gây ức chế cho quá trình khử 

nitrat. Nước thải sau khi khử nitrat ở bể Anoxic tiếp tục tự chảy qua bể 

Aerotank. 

  Bể sinh học hiếu khí Aerotank  

Vai trò của bể sinh học hiếu khí Aerotank: 
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(1) Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh vật dị 

dưỡng hiếu khí;  

(2) Thực hiện quá trình nitrat hóa nhằm tạo ra lượng nitrat cho bể Anoxic 

phía trước thông qua nhóm vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.       

Hỗn hợp nước thải và bùn sinh học từ cuối bể Aerotank được bơm tuần 

hoàn về bể Anoxic để thực hiện quá trình khử nitrat. Tỷ lệ tuần hoàn (IR) được 

tính toán dựa trên nồng độ nitrat đầu vào và yêu cầu nồng độ đầu ra, tỷ lệ này 

thường được chọn từ 1 – 4 . 

Máy thổi khí được vận hành nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh 

vật hiếu khí này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí, trong 

điều kiện được cấp oxy hòa tan, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp 

chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và 

H2O theo 3 giai đoạn: 

• Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2                      CO2 + H2O + H 

• Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                                 Bacterial cell + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

• Phân hủy nội bào:     

C5H7NO2 + 5O2                                       5CO2 + 2H2O + NH3  H 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất 

hữu cơ trong nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng 

hợp phospho và nitơ nhằm duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá 

trình trao đổi chất của chúng.  

Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được ưu tiên xảy ra trước bởi 

nhóm vi sinh vật dị dưỡng. Dưới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá 

trình nitrat hóa xảy ra theo các phương trình phản ứng sau đây: 

Nitrosomonas: 

NH3 + 3/2 O2  → NO2
- + H+ + H2O + biomass 

Nitrobacter: 

NO2
- + 1/2 O2 → NO3

- + biomass 

Việc thổi khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy và duy trì bùn 

hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi Bể 

Aerotank không được nhỏ hơn 2 mg/l. 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 
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Tốc độ sử dụng oxy hòa tan (DO) trong bể phụ thuộc vào: Tỷ số thức ăn 

trên vi sinh vật (F/M), Nhiệt độ, pH và độ kiềm, Nồng độ sản phẩm độc tích tụ 

trong quá trình trao đổi chất, Oxy hòa tan (DO), BOD5/TKN. 

Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả 

cần phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này 

sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa 

thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, 

H2O, NO3
-, SO4

2-… Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn 

hoạt tính bao gồm Zoogloea, Nocardia, Pseudomonas, Achromobacter, 

Flacobacterium, Bdellovibrio, Mycobacterium và hai loại vi khuẩn nitrate hóa 

Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như 

Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại.  

Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải 

đưa vào hệ thống cần có hàm lượng TSS không vượt quá 150 mg/l, hàm lượng 

tổng dầu mỡ không quá 25 mg/l, pH = 6,5 – 8,5. Nước thải sau khi được xử lý 

tại bể Aerotank tự chảy qua bể lắng sinh học. 

 Bể lắng sinh học  

Tại đây, xảy ra quá trình tách bông bùn vi sinh ra khỏi nước thải dưới tác 

dụng của lắng trọng lực. Phần bùn sau lắng được bơm tuần hoàn về bể Anoxic, 

bể Aerotank, một phần được bơm vào bể chứa bùn để xả bùn dư. Nước thải sau 

lắng (nước trong) tự chảy sang bể khử trùng. 

 Bể khử trùng 

Tại đây, hóa chất khử trùng [Ca(OCl)2] được bơm định lượng châm vào để 

tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform… có trong nước thải trước 

khi xả vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. Nước thải sau xử lý đạt giới hạn 

tiếp nhận của KCN Việt Hàn sẽ được đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN tại 1 điểm có tọa độ: X = 10.816654; Y = 106.927521. 

 Bể chứa bùn 

Lượng bùn dư sinh ra từ quá trình xử lý tổng hợp các chất hữu cơ có trong 

nước thải để phát triển sinh khối sẽ được xả định kỳ từ bể lắng về bể chứa bùn 

để duy trì nồng độ bùn phù hợp với tải lượng ô nhiễm của nước thải. Tại đây 

bùn sẽ được cô đặc và phân hủy theo phương pháp kỵ khí, giúp làm giảm đáng 

kể khối lượng bùn còn lại cần xử lý. Phần nước trong trên bề mặt sau khi bùn đã 
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lắng xuống sẽ được dẫn về bể điều hòa để xử lý lại. Theo thời gian lượng bùn sẽ 

đầy bể và cần hút đi để xử lý. 

* Đánh giá hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải: 

Theo thiết kế hệ thống xử lý nước thải làm việc sẽ đạt hiệu quả xử lý như sau: 

 

 

Bảng 3. 49. Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý sinh học theo tính toán 

STT 
Công trình 

đơn vị  
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Trước 

xử lý 

Khoảng 

hiệu suất 

Sau xử 

lý 

Giá trị 

biến 

thiên 

01 

Xử lý sơ bộ       

Giỏ chắn rác 

Bể tách mỡ 

Hố thu gom 

Bể điều hòa 

BOD5 mg/L 250 2% 245 5 

COD mg/L 450 2% 441 9 

TSS mg/L 200 30% 140 60 

T-N mg/L 60 0% 60 0 

Amoni  mg/L 50 0% 50 0 

Tổng 

photpho 
mg/L 8 0% 8 0 

02 

Xử lý sinh học 

A-O 
      

Bể Anoxic        

Bể Aerotanks 

Bể lắng  
 

BOD5 mg/L 245 90 - 95% 25 220 

COD mg/L 441 80 - 90% 91 350 

TSS mg/L 140 70 - 75% 40 100 

T-N mg/L 60 72 - 75% 15 45 

Amoni  mg/L 50 80- 90% 5 40 

  
Tổng 

photpho 
mg/L 8 72 - 75% 2 6 

03 

Xử lý hoàn 

thiện 
      

Bể khử trùng 

BOD5 mg/L 25 0% 25 0 

COD mg/L 91 0% 91 0 

TSS mg/L 40 0% 40 0 

T-N mg/L 15 0% 15 0 
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STT 
Công trình 

đơn vị  
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Trước 

xử lý 

Khoảng 

hiệu suất 

Sau xử 

lý 

Giá trị 

biến 

thiên 

Amoni  mg/L 5 0% 5 0 

Tổng 

photpho 
mg/L 2 0% 2 0 

T-Coliforms 

MPN/ 

100m

L 

1.500.000 99.9% < 3.000 - 

Bảng 3. 50. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Việt Hàn 

TT Chỉ tiêu Đơn  vị Tiêu chuẩn KCN Việt Hàn 

1 pH - 5-10 

2 TSS mg/l 100 

3 COD mg/l 300 

4 BOD5 mg/l 100 

5 Tổng N mg/l 40 

6 Tổng P mg/l 10 

7 NH4+ (tính theo N) mg/l 20 

8 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l 20 

Như vậy với sự kết hợp các quá trình xử lý cơ học và sinh học công nghệ 

xử lý cho hiệu quả cao cũng như giúp ổn định chất lượng nước thải sau xử lý trong 

quá trình vận hành. Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt Tiêu chuẩn của 

KCN Việt Hàn trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

3.2.2.2. Về công trình xử lý bụi, khí thải 

a. Khống chế các tác nhân gây ô nhiễm không khí 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

Dựa trên tính chất tương đồng, quy mô, công nghệ hoạt động của địa điểm 

1 hiện hữu và địa điểm 2 mở rộng, Công ty đã, đang và sẽ thực hiện áp dụng các 

biện pháp khống chế giảm thiểu như sau: 

- Khu vực văn phòng làm việc và xưởng sản xuất được trang bị hệ thống 

điều hòa nhiệt độ kiểm soát nhiệt trong môi trường làm việc. 

- Định kỳ vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất để trách tích tụ 

bụi trong thời gian dài. 
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- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động 

cần thiết cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc.  

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và 

khí thải. 

- Vệ sinh thường xuyên máy móc và xưởng sản xuất để trách tích tụ bụi. 

- Tự động hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và 

khí thải. 

- Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được 

vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi 

ra ngoài môi trường; 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động; 

- Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 20% 

diện tích nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu. 

- Ngoài ra để giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, Công ty có công đoạn cắt 

sản phẩm, quá trình này sẽ phát sinh bụi nhựa, công ty sẽ sử dụng các máy hút 

bụi công nghiệp để thu hồi bụi phát sinh nhằm đảm bảo chất lượng môi trường 

tại xưởng sản xuất. Máy hút bụi được bố trí tại vị trí mỗi máy cắt để thu hồi bụi 

phát sinh với tần suất hút liên tục trong khi vận hành. Các bụi nhựa này sẽ 

được công ty thu gom và giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom, mang đi 

xử lý theo đúng quy định.  

- Hiện tại Nhà máy đang vận hành 24 máy hút bụi công nghiệp tại địa 

điểm 1 hiện hữu (trong đó 18 máy với công suất 1,39 KW/máy, 6 máy với công 

suất 2,2 KW/máy). 

-  Dự kiến nhà máy sẽ lắp đặt 20 máy hút bụi công nghiệp tại địa điểm số 

2 mở rộng. 

❖ Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy đã, 

đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô 

nhiễm trên gồm: 

- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên Dự án đã được bê 

tông và được vệ sinh thường xuyên; 

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải 

quy định; 
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- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ; 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường 

xuyên vệ sinh các tuyến đường. 

- Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác 

nhân như khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao 

thông do chất lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên. 

❖ Biện pháp giảm thiểu hơi nhựa phát sinh từ công đoạn tạo khuôn 

nhựa định hình đóng gói 

Như đã trình bày trong phần trên, tải lượng VOC phát sinh trong công đoạn 

tạo khuôn nhựa định hình đóng gói phát sinh không đáng kể. Cũng như kết quả 

đo môi trường lao động tại địa điểm 1 đều nằm trong giới hạn cho phép theo các 

QCVN hiện hành. Như vậy, có thể thấy hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu 

tại địa điểm 1 là khá cao, hơi nhựa phát sinh tại nhà xưởng không gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của công nhân. Chủ dự án đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng 

các biện pháp sau tại cả 2 địa điểm gồm:  

- Khu vực tạo khuôn nhựa định hình đóng gói được bố trí tại khu vực 

riêng trong nhà xưởng tách biệt với các chuyền sản xuất khác.  

- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại nhà xưởng.  

- Trang bị hệ thống quạt công nghiệp thông gió tại khu vực tạo khuôn 

nhựa định hình đóng gói để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân. 

❖ Giảm thiểu tác động của máy phát điện 

Khí thải của máy phát điện dự phòng tại nhà xưởng số 28, nhà xưởng số 29 

được thu gom và phát tán vào môi trường qua ống thải có đường kính ống thải 

114mm và chiều cao tính từ mặt đất đến miệng ống thải là 3 m. 

Khí thải của máy phát điện dự phòng tại nhà xưởng số 72 được thu gom và 

phát tán vào môi trường qua ống thải. 

Thường xuyên kiểm tra chế độ hoạt động của máy và bảo trì, sửa chữa kịp 

thời, nhằm đảm bảo chế độ đốt tốt nhất, vừa hạn chế thất thoát năng lượng, cũng 

như duy trì chất lượng khí thải luôn đạt theo quy định. 

❖ Kiểm soát ô nhiễm nhiệt 

Để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ cũng như để đảm bảo tốt môi trường 

cho công nhân làm việc, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng áp dụng một 

số biện pháp sau tại cả 2 địa điểm (địa điểm số1 và địa điểm số 2): 
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- Bố trí chuyền sản xuất khoa học, hợp lý; 

- Khu vực văn phòng làm việc và xưởng sản xuất được trang bị hệ thống 

điều hòa nhiệt độ kiểm soát nhiệt trong môi trường làm việc. 

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang 

cho cán bộ công nhân trong các trường hợp cần thiết. 

3.2.2.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là 

phải phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại 

ngay tại nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình 

xử lý, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.  

Kết cấu của khu lưu chứa chất thải: nền bê tông, tường gạch để ngăn nước 

mưa hắt vào bên trong, có biển cảnh báo ở phần chất thải nguy hại.  

Bảng 3. 51. Bảng liệt kê các công trình lưu giữ chất thải 

TT Nội dung 
Diện tích 

Địa điểm 1 hiện hữu Địa điểm 2 mới 

1 Chất thải sinh hoạt 
Lưu giữ trong thùng lớn, có nắp đậy, thể tích 

660 lít 

2 Khu lưu giữ chất thải không nguy hại 42,25 m2 348 m2 

3 Khu lưu giữ chất thải nguy hại 16,6 m2 72 m2 

Khi Dự án đi vào hoạt động tại địa điểm số 2 mới, Công ty vẫn tiếp tục sử 

dụng các công trình lưu giữ chất thải tại địa điểm số 1 hiện hữu và sẽ được áp 

dụng tại địa điểm 2 mới. Cụ thể như sau: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Phần chất thải này được thu gom bằng các thùng rác và được đơn vị có 

chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt như sau: 

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều được trang bị các loại 

thùng rác có nắp đậy: 1 thùng nhựa 20 lít đựng rác loại cứng như vỏ đồ hộp, 

các loại chai thủy tinh, chai nhựa; 2 thùng 20 lít đựng rác có dạng mềm, ướt dễ 

phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây. 

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất 

thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các 

thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt 

là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với 

những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó 
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làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

Các thùng này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ sau đó 

chuyển thẳng vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 660 lít có nắp đậy. Định kỳ 2 

ngày/1 lần, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

b. Đối với chất thải rắn sản xuất 

Chất thải rắn không nguy hại được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ 

tại kho riêng. Kho chứa được bố trí nằm ngoài khu vực nhà xưởng. 

Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đưa về khu vực lưu giữ chất 

thải) sẽ được Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định với tần suất 6 tháng/lần. 

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong 

kho, đơn vị thu gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản 

đến đơn vị hợp đồng yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý. 

- Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt công 

nghiệp không nguy hại với Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ tổng hợp Lộc An 

theo Hợp đồng số 007/2020/HĐKT/LA-SAMTEC ngày 18/4/2020 để thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

c. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo 

quản chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng 

chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo 

không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các 

thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi 

hóa, …); 

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản; 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải 

nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã 

CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên 

dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chất thải 

nguy hại của Công ty tại địa điểm 1 có diện tích 16,6 m2 và dự kiến khu lưu 

chứa CTNH tại địa điểm 2 có diện tích 72 m2. Kho lưu giữ được bố trí có mái 
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che và được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau 

đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.  

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, Chủ dự án có kế hoạch thu 

gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các 

thành phần trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải 

được nạo vét thường xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình 

trạng chất thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào 

bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, 

quản lý chất thải tại công ty;  

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý 

theo hợp đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng 

từ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Trường hợp chất thải tại 

Công ty phát sinh nhiều Công ty sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng 

lưu chứa tại nhà máy. 

- Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án sẽ được thu gom và 

lưu giữ trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che. Hiện nay, Công ty đã ký hợp 

đồng thu gom chất thải nguy hại với Công ty Cổ Phần Công nghệ Môi trườn Trái 

Đất Xanh theo Hợp đồng số XLCT01/2022/HĐ-TĐX ngày 08/09/2022 để thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định.  

3.2.2.4. Khống chế tác động xấu không liên quan đến chất thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Các khu vực thu gom nước mưa bao gồm nước mưa chảy trên bề mặt sân, 

đường bê tông, nước mưa chảy trên mái nhà,.... Công ty thuê lại nhà xưởng nên 

đã được đơn vị cho thuê xưởng đã xây dựng hệ thống cống, rãnh, hố ga dọc nhà 

xưởng và tường rào để thu gom nước mưa bề mặt và chất rắn lơ lửng.  

Hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ 

thống thoát nước trên bề mặt sân, đường giao thông. 
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- Đối với nước mưa từ mái nhà xưởng của Dự án được thu gom bằng hệ 

thống ống PVC Φ110 thoát nước từ mái (40 ống có tổng chiều dài là 280m), có lắp 

quả cầu chặn rác ở đầu thu bên trên được nối từ mái nhà xưởng xuống dưới đất. 

Sau đó, được đưa vào hệ thống hệ thống thoát nước mưa của công ty.  

Nước chảy tràn trên bề mặt sân cũng được thu gom vào hệ thống thoát 

nước mưa của công ty. Nước sau đó được nhập vào hệ thống thu gom, thoát nước 

mặt của KCN.  

Hệ thống thu gom thoát nước mưa là cống bê tông cốt thép D300 độ dốc 

0,5 %, dọc các tuyến thoát nước có bố trí các hố ga thu nước mưa xây bằng gạch, 

trát vữa xi măng, có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép dày 10mm. 

Nhà máy xây dựng 24 hố ga để lắng cặn, hố ga có kích thước lòng hố: dài x 

rộng = 0,74m x 0,74m; Nắp hố ga sử dụng vật liệu Composite chịu tải theo tiêu 

chuẩn EN124-1994. 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa có tổng chiều dài khoảng: 280m. 

Cuối cùng thoát ra hệ thống thu gom nước mưa của KCN bởi 01 điểm đấu 

nối bằng cống D600 với chiều dài: 12m.  

Hệ thống thu gom nước mưa của dự án được thiết kế tự chảy ra điểm xả bởi 

01 điểm đấu nối. (Theo biên bản thỏa thuận điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật với 

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang). 

 Số điểm và vị trí đấu nối: 01 điểm. Đấu nối tại hố ga thoát nước mưa của 

KCN nằm trên vỉa hè đường NX 01-4. Đường kính ống đấu nối thoát nước vào hệ 

thống chung của KCN là ống uPVC D200. 

-  Định kỳ (3 tháng/lần) Công ty sẽ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước 

mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các 

tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác 

thải, chất thải lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.  

 

 

 

  

Hình 3. 6. Quy trình thu gom, thoát nước mưa trong nhà máy 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của nhà máy tại địa điểm 2: nước 

mưa được thu gom bằng hệ thống ống bê tông ly tâm đường kính D300, D400, 

D500, D800 và ống nhựa PVC Ø200 mm với chiều dài khoảng 594m được 
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tách riêng biệt và có hệ thống thu gom đấu nối với KCN Việt Hàn tại 01 vị trí 

trên đường D4. Hệ thống này đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Việt Hàn và đảm bảo cho quá trình thoát nước mưa của Dự án. Các hạng mục 

chính của hệ thống thoát nước mưa bao gồm cống thoát nước bằng bê tông và 

các hố ga lắng cặn. 

3.2.2.5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

Do Dự án thuê thêm nhà xưởng tại địa điểm 2, do đó Công ty vẫn sẽ áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường như tương tự ở 

nhà xưởng tại địa điểm 1 hiện hữu. 

a. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã, đang và sẽ thực hiện các biện pháp 

sau đây để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu 

và từng công đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, 

giày, găng tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp 

thời ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng 

xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi 

có xảy ra sự cố; 

- Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về 

thao tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các 

phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được 

khám sức khoẻ; chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố 

trí việc làm và nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, 

việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo 

quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

b. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc 
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theo đúng Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Chủ đầu tư đã kết hợp với 

Công an PCCC của KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công 

ty và phải được phê duyệt phương án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ 

thống phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 

2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho 

thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt 

hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler). Chủ đầu tư cam kết 

thực hiện theo nội dung hồ sơ PCCC đã được phê duyệt. 

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lưu trữ hóa chất Công ty 

đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực lưu trữ riêng biệt, có mái che, khung thép được gia cố 

theo yêu cầu và được sơn chống cháy nhằm tăng thời gian chịu lửa của cấu 

kiện, nền đổ bê tông, mái lợp tôn và thiết kế thông gió phù hợp, thông thoáng 

cho các loại hóa chất, tránh tình trạng tích tụ lâu dài hơi hóa chất tạo hỗn hợp 

cháy nổ; 

- Các chất lỏng có tính dễ cháy (Dầu DO, dầu nhớt máy) khi tiếp xúc 

trực tiếp với nguồn lửa nên khu vực lưu trữ được thiết kế chịu được lửa, nhiệt 

độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. Tường bên ngoài 

chịu được lửa ít nhất là 30 phút, tất cả các tường đều không thấm nước, bề mặt 

bên trong của tường trơn nhắn, sơn chống cháy, có thể rửa một cách dễ dàng và 

không bắt bụi. 

- Xung quanh khu vực lưu trữ được thiết kế các bờ bao quanh với chiều 

cao 0,2m, tránh hóa chất độc hại tràn đổ vào hệ thống thoát nước của công ty 

cũng như KCN. 

- Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ như 

bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy khô ACB, … 

Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt 

độ an toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim 

thu sét tích cực được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra 

điện trở đất và hệ tiếp đất được thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ 

thuật an toàn. 

- Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các 

phòng, khu vực trong toàn Dự án. Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo 

cháy, tủ hiển thị báo cháy, hệ thống đèn thoát hiểm,… Hệ thống chữa cháy 
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gồm bể nước ngầm, bơm nước chữa cháy, hộp chữa cháy, họng tiếp nước chữa 

cháy, trụ nước chữa cháy ngoài trời,... 

c. Ứng phó sự cố nước thải hệ thống xử lý nước thải  

-  Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 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, sửa chữa khi có hỏng hóc. 

-  Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, 

cánh khuấy,…để thay thế khi cần thiết. 

-  Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống 

-  Xây dựng phương án liên hệ với BQL khu công nghiệp để phối hợp ứng 

phó khi xảy ra sự cố. 

-  Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý thường xuyên để 

kịp thời phát hiện sự cố. 

d. An toàn thực phẩm 

Do Công ty nấu ăn cho cán bộ công nhân viên tại địa điểm số 2 mở rộng. Do 

vậy, việc đầu tiên của Chủ đầu tư là lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có chất 

lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà ăn của Công ty cần đảm bảo công 

tác vệ sinh, đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra sức 

khỏe của cán bộ công nhân viên. Hàng tháng, Công ty cử cán bộ chuyên môn 

xuống nhà ăn kiểm soát an toàn thực phẩm, về nguồn gốc của lương thực thực 

phẩm và chế biến thực phẩm.Thực đơn trong mỗi ca được tính toán dựa trên nhu 

cầu dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

 Biện pháp ứng phó khi có sự cố ngộ độc: 

Đưa ngay cán bộ, công nhân viên có dấu hiệu ngộ độc xuống phòng y tế, 

bố trí đủ chỗ cho cán bộ, công nhân viên nằm theo dõi. Bù nước, điện giải 

( oresol, hydrite ). Sau đó đưa người bị ngộ độc đến bệnh viện. Trong trường hợp 

xảy ra hàng loạt, gọi các số điện thoại sau để được tiếp ứng: 

+  Cấp cứu 115, Trung tâm Y tế thành phố để cấp cứu, di chuyển đến bệnh viện. 

+  Gọi công an 113, công an huyện, công an xã để giải quyết an ninh trật tự. 

Điều hành phương tiện vận chuyển cán bộ công nhân viên đến các bệnh viện:  

Bằng xe cấp cứu của 115. Trong trường hợp số đông gọi tiếp xe của Trung tâm Y 
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tế huyện. 

+  Phân công cán bộ theo các nhóm người bị ngộ độc và thực hiện thông tin 

liên lạc phản hồi. 

Điều hành việc chuyển cán bộ công nhân đến bệnh viện. 

Chuyển trước số người có dấu hiệu nặng, cử nhân viên đi cùng để theo dõi 

báo cáo. Bệnh viện chuyển đến: Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

+  Phân công người theo dõi và cập nhật danh sách cán bộ công nhân viên 

tại bảng thông báo để theo dõi. 

+ Bố trí người giải thích, hướng dẫn người lao động. 

+ Bố trí người kiểm tra các vị trí làm việc để phát hiện tất cả số người bị 

ngộ độc. 

+ Bố trí nhân viên quản lý số lượng lao động còn lại và tiếp tục theo dõi. 

Ngoài ra, công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp về an toàn hóa chất 

cho toàn bộ công nhân viên nhà máy, hướng dẫn cụ thể các thao tác sơ cứu khi 

có sự cố xảy ra. 

e. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, nguyên 

nhiên liệu 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại khu vực Dự 

án, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, 

kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng 

cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa sự cố như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng, 

lượng dự phòng khoảng 10 – 15% lượng cần dùng); 

- Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các 

thùng chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo 

vệ môi trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, 

vận hành và sử dụng; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế 

đứng, không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng 

bình chứa, thùng chứa vào các mục đích khác; 
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- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

 

Hình 3. 7. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

f. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm 

môi trường ngừng hoạt động. 

Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm 

môi trường ngừng hoạt động như hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước 

thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống 

khống chế ô nhiễm. 

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng 

mục công trình khống chế ô nhiễm. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ 

thống khống chế ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

- Đối với bể tự hoại: Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình 
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trạng tắc nghẽn bồn cầu (phải thông bồn cầu và đường ống dẫn), tắc đường ống 

thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi (phải thông ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải 

tiến hành hút hầm cầu. 

- Đối với trường hợp hệ thống thu gom, xử lý nước thải gặp sự cố, Công 

ty sẽ liên hệ với đơn vị hạ tầng KCN Quang Châu và KCN Việt Hàn để thỏa 

thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục sự cố. 

- Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: thường xuyên 

kiểm tra các mối nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nước để phát hiện 

sớm các sự cố. 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích đất sử dụng để tạo 

mỹ quan cho Công ty cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô 

nhiễm môi trường. 

g. Phòng ngừa lây lan dịch bệnh  

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người lao động nghiêm túc chấp hành 

biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Thường xuyên giữ vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc. 

Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa. 

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

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Bảng 3. 52. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT 
Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

 Tại địa điểm 1 Tại địa điểm 2 

1 Nước thải 

- Hệ thống thu gom riêng biệt nước 

mưa, nước thải 

- Bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải 

sinh hoạt  

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 30 m3/ngày đêm 

- Hệ thống thu gom riêng biệt 

nước mưa, nước thải 

- Bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải 

sinh hoạt  

- Bể tách dầu mỡ 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 50 m3/ngày đêm 

2 
Bụi, khí 

thải 

- Hệ thống quạt thông gió giảm thiểu 

bụi, khí thải khu vực sản xuất  

- Trồng cây xanh và vệ sinh sân 

đường, sân bãi 

- Vệ sinh công nghiệp trong nhà 

xưởng 

- Hệ thống máy hút bụi 

Hệ thống quạt thông gió giảm 

thiểu bụi, khí thải khu vực sản 

xuất  

- Biện pháp trồng cây xanh và bê 

tông hóa sân đường 

- Biện pháp vệ sinh công nghiệp 

trong nhà xưởng 
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TT Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

- Lắp đặt hệ thống máy hút bụi 

3 
Chất thải 

rắn 

- Thiết bị công trình lưu giữ, thu gom 

chất thải sinh hoạt 

- Thiết bị lưu giữ, thu gom chất thải 

sản xuất, chất thải nguy hại  

- Kho chứa chất thải rắn thông 

thường, kho chất thải nguy hại 

- Thiết bị công trình lưu giữ, thu 

gom chất thải sinh hoạt 

- Thiết bị lưu giữ, thu gom chất 

thải sản xuất, chất thải nguy hại  

- Kho chứa chất thải rắn thông 

thường, kho chất thải nguy hại 

4 

Các hạng 

mục công 

trình 

phòng 

ngừa, ứng 

phó sự cố 

và các 

công trình 

khác 

- Hệ thống phòng chống cháy nổ, 

chống sét 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ 

rung 

- Biện pháp an toàn lao động 

- Biện pháp an toàn giao thông 

- Biện pháp phòng chống, ứng phó 

với sự cố của hệ thống xử lý nước 

thải, hệ thống xử lý bụi và khí thải; 

biện pháp phòng chống rò rỉ hóa chất 

- Hệ thống phòng chống cháy nổ, 

chống sét 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, 

độ rung 

- Biện pháp an toàn lao động 

- Biện pháp an toàn giao thông 

- Biện pháp phòng chống, ứng 

phó với sự cố của hệ thống xử lý 

nước thải, hệ thống xử lý bụi và 

khí thải; biện pháp phòng chống 

rò rỉ hóa chất 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử 

lý chất thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

-  Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải và 

nước thải tự động liên tục. 

-  Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất 

thải của Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

   Bảng 3. 53. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường tại địa 

điểm 2 mới 

TT Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường Kế hoạch xây lắp 

1 Hệ thống máy hút bụi Quý II/2023 

2 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ngày đêm Quý II/2023 

Các hạng mục bảo vệ môi trường khác như các bể tự hoại, hệ thống thu gom 

thoát nước mưa, thu gom thoát nước thải,… sẽ được Công ty hạ tầng KCN xây 
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dựng sẵn trước khi cho thuê. Do đó, khi thực hiện Dự án Công ty không phải tiến 

hành xây dựng các hạng mục này. 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ đầu tư ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có điều 

khoản đảm bảo rằng Nhà thầu thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo ĐTM của Dự án. 

Chủ đầu tư sẽ có nhân viên chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp trong 

suốt quá trình thi công xây dựng, đảm bảo rằng những biện pháp giảm thiểu và 

các yêu cầu giám sát được nêu trong kế hoạch QLMT sẽ được thực hiện trên 

thực tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và giám sát môi trường đã được trình bày tại 

Chương 1. 

b. Giai đoạn vận hành 

Trong giai đoạn vận hành, Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

bảo vệ môi trường đã đề ra trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

- Đảm bảo công tác quét dọn, vệ sinh công nghiệp; 

- Thực hiện các giải pháp giảm thiểu môi trường không khí trong hoạt 

động sản xuất, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy; 

- Vận hành hệ thống thoát nước mưa; 

- Vận hành hệ thống thu thoát và xử lý nước thải; 

- Vận hành hệ thống máy hút bụi; 

- Vận hành hệ thống thu gom rác thải; 

- Giám sát công tác thu gom rác thải; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến BVMT. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh 

giá, dự báo 

Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được xây dựng dựa 

trên các phương pháp ĐTM đang được áp dụng phổ biến hiện nay và dựa trên 

các tài liệu, số liệu có độ tin cậy cao.  

-  Về các phương pháp ĐTM: 

Các phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo 

cáo là những phương pháp phổ biến hiện nay. Tuy mỗi phương pháp đều có 

những ưu nhược điểm riêng xong chúng lại bổ trợ cho nhau để xây dựng lên một 

bức tranh tổng thể, chi tiết về các tác động môi trường khi thực hiện Dự án cả về 
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định tính và định lượng. Cụ thể như sau: 

+  Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: 

Phương pháp này do WHO thực hiện nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm 

từ hoạt động của Dự án. Các hệ số ô nhiễm đối với từng loại máy móc, thiết bị, 

dây chuyền công nghệ, loại hình sản xuất đã được WHO quan trắc, phân tích, 

nghiên cứu, thống kê từ nhiều nguồn qua nhiều năm nên có mức độ tin cậy cao. 

Tuy nhiên, do sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng nhanh nên các số 

liệu có phần lạc hậu so với hiện tại song vẫn có thể chấp nhận được trong phạm 

vi của ĐTM. 

+  Phương pháp mô hình hoá: Phương pháp này đòi hỏi các thông số đầu 

vào chính xác và được thống kê liên tục trong thời gian dài nhưng khi tính toán 

thường giả thiết để đơn giản hóa nên kết quả không chính xác và chỉ có tính chất 

dự báo. 

-  Phương pháp khác: 

+  Phương pháp thống kê: Là phương pháp đơn giản do chỉ cần thu thập 

và liệt kê từ các tài liệu, báo cáo khoa học đã có sẵn. Mức độ tin cậy của các 

số liệu phụ thuộc vào các tổ chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu.   

+  Phương pháp kế thừa: Sử dụng các thông tin, số liệu của nhà máy có 

hoạt động sản xuất tương tự. 

+  Phương pháp so sánh: Là phương pháp đơn giản và có độ tin cậy cao bởi 

chỉ cần so sánh kết quả quan trắc và phân tích môi trường với các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành. 

+  Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong 

phòng thí nghiệm các thông số về chất lượng môi trường: Các phương pháp này 

được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của các TCVN tương ứng. Tuy 

nhiên có các sai số không thể tránh khỏi như  sai số thiết bị, sai số do khâu phân 

tích... Tuy nhiên việc tiến hành lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong 

phòng thí nghiệm đều được thực hiện bởi đơn vị có nhân lực được đào tạo cơ bản 

và có trang thiết bị phân tích hiện đại nên kết quả phân tích có độ tin cậy cao. 

-  Về các tài liệu sử dụng trong ĐTM: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ 

các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo 

khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các 

trường Đại học như ĐHBK Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc... Các tài liệu, 
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dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực Dự án được các nhà khoa 

học, cơ quan chính quyền theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng 

đáng tin cậy. 
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Chương 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN 

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Dự án Công ty TNHH BOI Việt Nam không thuộc loại hình các Dự án khai 

thác khoáng sản, Dự án chôn lấp chất thải, Dự án có phương án bồi hoàn đa 

dạng sinh học nên không phải thực hiện Chương này) 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án 

Với tầm quan trọng của công tác quản lý môi trường nêu trên, Công ty luôn 

đề cập đến các hoạt động của Dự án dưới góc độ bảo vệ môi trường như:   

- Mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự cho công tác quản lý môi trường. 

- Lập kế hoạch quản lý, triển khai các công tác bảo vệ môi trường tương 

ứng cho các giai đoạn: thi công công trình và vận hành nhà máy. 

- Kế hoạch đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường. 

- Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn đầu tư xây dựng Dự án, 

phối hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên môn 

tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

Xây dựng các hệ thống đường cống thu gom nước thải, chất thải rắn. Xây dựng 

các chương trình kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì toàn bộ khu vực Dự án. Xây 

dựng chương trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, kế hoạch 

phòng chống sự cố môi trường.  

- Trong quá trình thi công xây dựng các công trình cơ bản như: tuân thủ 

các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công như các biện pháp thi 

công, vấn đề bố trí thiết bị, máy móc. Có các biện pháp an toàn lao động khi lập 

tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của 

công trình, bố trí tuyến thi công, mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở 

lẫn nhau; tại công trường phải đảm bảo: bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi 

lại. Lập rào chắn các khu vực nguy hiểm như trạm điện, nhiên liệu dễ gây cháy 

nổ. Thiết kế chiếu sáng những nơi cần thiết về ban đêm. Dùng xe tưới nước tưới 

đường và cát, đá trong quá trình trộn bêtông. 

- Trong quá trình sản xuất, mục tiêu quản lý môi trường nhằm theo dõi, 

phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức có thể được các tác động bất lợi 

đối với môi trường, đặc biệt là phòng các sự cố môi trường có thể xảy ra nhằm 

bảo vệ cuộc sống của cộng đồng dân cư và công nhân trực tiếp sản xuất cũng 

như bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trong khu vực.  

- Chương trình quản lý môi trường sẽ gắn liền với việc thi công xây dựng 

các hạng mục công trình và các hoạt động bảo vệ môi trường. Kinh phí xây 

dựng các hệ thống bảo vệ môi trường và thông gió nhà xưởng được các đơn vị 

chuyên về các lĩnh vực này tư vấn, lên dự toán cho chủ đầu tư. 
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 Bảng 5. 1. Tóm tắt chương trình quản lý môi trường của Dự án tại địa điểm 1 đang hoạt động và địa điểm 2 mới 

Giai đoạn Các hoạt động 
Các tác động  

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Thời gian  

thực hiện Phi công trình Công trình 

Xây dựng hệ 

thống XLNT 

sinh hoạt và 

lắp ráp thiết 

bị tại địa 

điểm 2 

Vận chuyển nguyên vật 

liệu, máy móc, thiết bị 
Bụi, khí thải, tiếng ồn 

- Tưới nước đường, sân 

- Quy định thời gian hoạt 

động, thông số kỹ thuật 

cho các phương tiện vận 

chuyển 

- 01/2023 

Sinh hoạt của 30 công 

nhân 

- Nước thải sinh hoạt 1,35 

m3/ngày 

- Chất thải rắn: sinh hoạt (9 

kg/ngày). 

- Hợp đồng xử lý nước 

thải với KCN 

- Hợp đồng thu gom rác 

thải 

- 01/2023 

Hoạt động tại 

địa điểm 1 và 

địa điểm 2 

Hoạt động sản xuất, giao 

thông vận chuyển nguyên 

vật liệu sản phẩm 

- Bụi nhựa từ quá trình sản 

xuất. 

- Bụi, CO, SO2, NOx từ hoạt 

động giao thông. 

- Tổ chức thu gom bụi 

định kỳ. 

- Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ 

xung quanh nhà máy. 

- Tưới cây, rửa đường để 

giảm bụi, khói. 

- Bảo dưỡng phương tiện, 

máy móc định kỳ. 

- Bê tông hóa đường nội 

bộ 

 

 

Từ 

07/2023 
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Giai đoạn Các hoạt động 
Các tác động  

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Thời gian  

thực hiện Phi công trình Công trình 

Hoạt động Tiếng ồn, nhiệt độ 
Tiếng ồn, nhiệt độ ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh 

- Trồng cây xanh trong 

khuôn viên nhà máy nhằm 

giảm khả năng lây lan 

truyền tiếng ồn. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ 

lao động cho công nhân 

viên. 

- Lắp đặt các thiết bị 

chống ồn, rung cho máy 

móc thiết bị có công suất 

lớn. 

- Lắp đặt tôn màu nhôm 

kẽm và lớp cách nhiệt. 

Lắp đặt máy điều hòa 

không khí, quạt hút và 

quạt công nghiệp trong 

nhà xưởng. 

Từ 

07/2023 

Hoạt động 
Nước thải sản xuất và sinh 

hoạt 

- Nước thải từ quá trình vệ 

sinh của công nhân tại địa 

điểm 1: 25 m3/ngày 

- Nước thải từ quá trình vệ 

sinh của công nhân tại địa 

điểm 2: 45 m3/ngày 

 

- Thường xuyên kiểm tra 

các công trình giảm thiểu, 

xử lý ô nhiễm, khắc phục 

sự cố. 

- Thường xuyên nạo, vét 

các hố ga thoát nước tránh 

tắt nghẽn. 

- Xử lý bằng hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt 

công suất 30 m3/ngày 

(địa điểm 1) và 50 

m3/ngày (địa điểm 2). 

- Đấu nối nước thải sau 

hệ thống xử lý nội bộ 

vào HTXL tập trung 

KCN. 

Từ 

07/2023 

Hoạt động 
Nước mưa chảy tràn trong 

khu vực Dự án 

Kéo theo các chất rơi vãi đất 

đá gây ô nhiễm môi trường 

nước mặt 

- Lượng nước mưa chảy 

tràn trên mặt đường giao 

thông nội bộ, sân,… được 

lọc rác bằng các tấm lưới 

 
Từ 

07/2023 
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Giai đoạn Các hoạt động 
Các tác động  

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Thời gian  

thực hiện Phi công trình Công trình 

thép hoặc các song chắn 

rác tại các hố ga. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

- Tạo áp lực cho quá trình 

thu gom và xử lý rác của địa 

phương 

- Gây mùi hôi do phân hủy 

rác và mất mỹ quan 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

được phân loại và thu 

gom bằng những thùng 

rác chuyên dụng, phân 

biệt với các chất thải 

khác. 

- Hợp đồng thu gom xử lý 

với các đơn vị có chức 

năng. 

- Bố trí thùng chứa chất 

thải 

 

Từ 

07/2023 

Hoạt động 

Chất thải rắn sản xuất 

(chất thải nguy hại và 

không nguy hại) 

- Tạo áp lực cho quá trình 

thu gom và xử lý rác của địa 

phương 

- Rò rỉ, phát tán các chất ô 

nhiễm gây ô nhiễm đất và 

nguồn nước 

- Chất thải rắn được phân 

loại, lưu trữ tại kho chứa.  

- Dán nhãn gồm tên, mã 

chất thải nguy hại 

- Hợp đồng thu gom với 

các đơn vị có chức năng 

thu gom đối với mỗi loại 

chất thải công nghiệp và 

CTNH. 

- Bố trí thùng chứa chất 

thải 

- Khu vực chứa chất thải 

không nguy hại tại địa 

điểm 1 có diện tích 

42,25m2, tại địa điểm 2 

có diện tích 348 m2 

- Khu vực chứa chất thải 

nguy hại có mái che, dãn 

nhãn cảnh báo và các 

thông tin về chất thải tại 

địa điểm 1 có diện tích 

Từ 

07/2023 
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Giai đoạn Các hoạt động 
Các tác động  

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Thời gian  

thực hiện Phi công trình Công trình 

16,6 m2, tại địa điểm 2 

có diện tích 72 m2 

Hoạt động 

Hoạt động của 1.200 công 

nhân viên của dự án tại 

địa điểm 1 và 2.000 công 

nhân viên tại địa điểm 2. 

Việc tập trung số lượng lớn 

nhân viên làm việc tại Dự án 

sẽ phát sinh các tác động xấu 

đến tình hình an ninh trật tự, 

an toàn xã hội tại địa phương 

- Tuyên truyền, vận động 

công nhân viên không 

uống rượu, bia, chất kích 

thích khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao 

thông để tránh xảy ra 

những tai nạn đáng tiếc; 

- Tổ chức và khuyến 

khích công nhân tham gia 

các hoạt động vui chơi, 

giải trí lành mạnh. 

- 
Từ 

07/2023 

Hoạt động Sự cố trong sản xuất 

Tai nạn lao động 
Dán biển cảnh báo an toàn 

lao động 
Trang bị bảo hộ lao động 

Từ 

07/2023 

Rò rỉ nguyên nhiên liệu 
Nhà kho chứa nguyên 

nhiên liệu, hóa chất 

Lên phương án phòng 

ngừa và ứng phó các sự 

cố. Thường xuyên kiểm 

tra các biện pháp phòng 

ngừa và ứng phó sự cố. 

Cháy nổ, chống sét 

Hệ thống báo cháy 

Hệ thống chữa cháy, 

chống sét nhà xưởng 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của Chủ dự án 

5.2.1. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

  Bảng 5. 2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, xây 

dựng tại địa điểm 2 

TT Vị trí  Chỉ tiêu giám sát 
Tần suất/ Quy chuẩn so 

sánh 

I Giám sát nước thải  

1 Mẫu nước thải xây dựng 

Nhiệt độ, pH, Chất rắn lơ 

lửng, COD, BOD5, Tổng 

Nitơ, Tổng Phốt pho. 

3 tháng/ lần 

QCVN 40:2011/BTNMT  

cột B 

II Giám sát, quản lý chất thải 

1 
Khu lưu giữ tạm thời chất 

thải. 

Đánh giá khối lượng chất 

thải rắn phát sinh  
3 tháng/lần 

5.2.2. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Thực hiện theo hướng dẫn Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và môi trường. 

5.2.3. Trong giai đoạn vận hành thương mại 

 Bảng 5. 3. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

TT Vị trí Chỉ tiêu 
Quy chuẩn so 

sánh 

I Giám sát nước thải   

1 

Nước thải của Dự án được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải chung của KCN. Do đó Dự án 

không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ theo quy định tại khoản 2, điều 97, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

II Giám sát, quản lý chất thải 

1 Địa điểm 1 

- Thực hiện phân định, phân loại CTR sinh 

hoạt, CTR thông thường và CTNH theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định pháp luật khác có liên quan . 

- Định kỳ chuyển giao CTR sinh hoạt, CTR 

thông thường và CTNH cho đơn vị có đầy đủ 

năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định. 

Luật Bảo vệ 

môi trường và 

các quy định 

pháp luật khác 

có liên quan. 2 Địa điểm 2 
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Chương 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

Dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI” nằm tại KCN 

Quang Châu và KCN Việt Hàn. Đây là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ vào 

điểm h, khoản 4, Điều 26, 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, Dự án 

“Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI” thuộc đối tượng phải thực 

hiện tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử và tham vấn Ban 

quản lý Quang Châu và KCN Việt Hàn khi tiến hành lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Bộ TN&MT; 

- Đường dẫn tới nội dung được tham vấn:  

- Thời gian đăng tải: 

+ Ngày bắt đầu nhận phản hồi:  

+ Ngày kết thúc nhận phản hồi: 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Không có  

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản 

 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

 Bảng 6. 1. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và 

giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 
Cơ quan, tổ chức 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 

II Tham vấn bằng văn bản 

Không có ý kiến 
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II. THAM VẤN CHUYÊN GIA 

- Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II 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 nên không phải thực hiện tham vấn 

chuyên gia, nhà khoa học. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo ĐTM của Dự án đã nhận diện được tương đối đầy đủ các nguồn 

gây tác động đến môi trường và đã cố gắng dự báo chi tiết về tải lượng các 

nguồn thải trong quá trình thực hiện Dự án cũng như nồng độ các chất thải để so 

sánh với các QCVN hiện hành. 

Quy mô và mức độ tác động khi thực hiện Dự án đến môi trường tự nhiên 

cũng như các yếu tố KT-XH là khá lớn nếu như không thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp kỹ thuật, quản lý, giám sát được trình bày trong báo cáo ĐTM này 

cũng như các yêu cầu khác của pháp luật. 

Báo cáo ĐTM cũng đã trình bày khá đầy đủ và cụ thể các biện pháp nhằm 

giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, 

giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành chính thức, cũng như các 

biện pháp giám sát trong quá trình hoạt động của Dự án để luôn đảm bảo rằng 

mọi hoạt động của Dự án đều không gây ảnh hưởng đến môi trường. Các phát 

thải từ Dự án đều nằm trong giới hạn cho phép và được kiểm soát chặt chẽ. Các 

biện pháp đưa ra trong báo cáo ĐTM là phù hợp về mặt tính toán lý thuyết cũng 

như thực tế. Chủ đầu tư hoàn toàn có đầy đủ năng lực về tài chính, con người,... 

để thực hiện tốt các biện pháp đã nêu. 

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố môi trường cũng đã được trình bày 

khá chi tiết và đầy đủ trong báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của 

các rủi ro, sự cố môi trường là rất khó để dự báo, đặc biệt là các sự cố do thiên 

nhiên, nên Chủ đầu tư Dự án sẽ liên tục nghiên cứu, phối hợp với các nhà khoa 

học, chính quyền các cấp để hạn chế đến mức thấp nhất nếu xảy ra các sự cố và 

rủi ro môi trường. 

2. Kiến nghị 

Công ty TNHH BOI Việt Nam rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ 

quan ban ngành địa phương trong suốt quá trình thực hiện và vận hành Dự án.  

3. Cam kết  

-  Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu 

cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

-  Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu 

trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu 
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để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án. 

-  Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của Chủ dự án 

đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 
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ceNG HoA xA Het cHU NcHi,q, vIET NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh phtic

HOP UOXC THUT NHA XIIcIXC
S6: 25 1 Itr\*:3-1 T'rY-\,"tr;3I-t3t:)2{.12}

Cdn ca Bp Luqt Ddn sv tii OttZOtStgnt3 duqc Qu6c hQi nadc CHXHCN ViQt Nam
th6ng qua ngdy 24 thdng I I ndm 2015;

Cdn ca LuAt dh dai sii 45/2013/QH13 ngdy 26 thdng I I ndm 2013 vd NShi dinh kdm

theo,'

Cdn cu Luqt EAutu sii 67/2014/QH13 daqc Quiic h/i nudc CHXHCN ViQt Nam
th6ng qua ngdy 26/11/2014 vd cdc Nehi dinh kim theo;

, ^.: 1 , 7 ^ 1v 7, t ' nn^/aarl -r- (rl-tz'
Cdn cu Giay chwng nhQn ddng lqt doanh nghiQp s6: 2300242250 do Sd K€ Hosch vd

Di.u Ta tinh Bdc l'{inh cdp cho C6ng ry c6 phan dich vu Kinh Biic ciip tdn ddu ngdy

30/06/2004, ddng lqt thay aAi mn B ngdy 29/7/2014 kdm theo giiiy xdc nhQn thay d6i
nQi dung ddng lqt doanh nghiQp ngdy 30/06/2016.

Cdn crl GiAy Chrints Nhqr: Ddng Ky Kinh Doanh tA ZffiOAI1414 do SA k! hoqch vd

Diu ta tinh Bdc Gnng ctip cho-C6ng ty TNHH BOI ViQr Nam, ddng ky tdn ddu ngdy
1 2/9/20 r 9;

Cdn c* Giay chang nhQn ddng tqt ddu ta si| Z t tgA+0822 ngdy I0 thdng 9 ndm 2019

do Ban qudn ly cdc KCI,{ Bdc Giang cdp cho C6ng ty TNHH BOI Viet Nam;

Cdn c{r nhu cdu vd khd ndng cila cdc bAn,

Hqp d6ng thu6 Nhd xu&ng ("Hqp ddng") ndy dugc lflp vd c6 hiQu luc vdo ngi4- 3t.l zbt*tg.

12 *sbv"* 2{}2tr,t4i vdn phong Cdng ty cO phAn dich vu Kinh Bic vd gifla c6c b6n:

l) w*:x t:w* Tb4L,tt : t*vtx 'Tv {:* yHeN wc*rvu Kt\ H I}Ac

t **g%{u*Ngqe (3w6*zt

,,.; * i: I ong granr ooc

: tr ,{: 147 " K{-:N t}u& Y &, xii X}fu*tv*g L,i\u" hrz3t*n {}**, Y*" trvttt TSiit;

Ninlt,Ytct.}.catz"t"

: t i<4.lll I 2l i6o66 l: tzx: t ?'4,2223 :2,, *(jb*
lbikk*titzs* :XX8"{}t}tt"70{.1.415 {,UStrt7} 113{}"t}t}tX,b4*35 {,VNN:;3tr tqt NEax hitttg

tlt*<'r*g. tztat ** pr\z&n {' &*g tTtur*ng V rit't{tztzt. &zt nhizvtlz KCy'i tiw& V & .

bxvitl *,t>&c : l('ll\ VNV\ 289

1:3ai diqn

{tsrrc vtt

tr3ia elti

Lls*n tk,*r*i

tSttu ifuiv g*i trir. la "'B7u A'"t
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z; sfiN rHuE: c0Nc rY TNHH BoI vIET NAM

: Ong Li Huan Xin

: T6ng Gi6m Diic

: EC1480835 ; chp ngdy : 2710212018 tai :

c6nh dic khu H6ng K6ng, Trung Qudc

: Nhd xu&ng Ol-4, khu c6ng nghiQp Quang
huyQn Vigt YCn, tinh Bdc Giang

Fax:

(Sau ddy gpi tdt ld "BAn B")

Xdt vi

A. BAn A,ld, chri sd htu nhd xu&ng Ol-4 t4i Khu C6ng nghiQp Quang Chdu c6 chric ndng

vd nhu cdu cho thu0 Nhd xu0ng;

B. BAn B,ld,nhd dAu tu c6 nhu cAu thud Nhd xu&ng vd dd dugc co quan c6 thAm quyiin
cAp GiAy chimg nhfln d6u tu d6 ti6n hdnh c6c ho4t dQng kinh doanh/thUc hiQn dg 6n t4i
Khu Cdng nghiQp Quang Chdu;

Do vdy, nay, Cdc B€n thdng nh5t ky ktit U-o. p ddng v6i c6c didiu kho6n vd diAu kiOn

dugc quy dinh du6i d6y:

DIEU 1: SIIIH NGHIA VA DIEN GIAI

Tru khi ngil canh c*a Hgp diing co ,v€u cdu hogc dpng i' khac. idt ca cdc ihuit rrgir va cprn

tir trong Hqp e16ng niy duo.'c iri6u vd di6n giai nhi"r sau:

1.1. "KCN Quang Chiu" ld Khu !6ng NghiQp Quang Chttu eluqrc.thdntr 10p theo Gi6y
chimg"rh?" dAng ky ddu tu s6 2i 26{J71777 " thktg:nb$n|iffi dil ngiry 06102120!7,

thay d6i l6n thri hai ngdy 0510912019 do Ban qu6n ly c6c Khu cdng nghiQp tinh Bdc
Giang c6p cho COng ty C6 phAn khu cdng nghiQp Sdi Gdn - B6c Giang. co dia chi
tai: xd Quang ChAu, hu1"gn Viet YOn, tinir Bdc Giang, Vi€t Nam;

1.2. uuNhe xuiingo' nghTa ld Nha xuong dusc quy dinh chi ti6t tai DiAu 2 Hqp ddng na3,'

va thugc qu1,'6n sii irfl'u hqp plidp c*a BAn A;

1.3. "Phi quin If vi bio dr0ng Ca.so'hg ting" lh phi BAn B phhitra cho vi€c su

dqng h? tfng co s0 do Cdng ty Cd phfln khu c6ng nghiQp Sii Gdn - Bic Giang
cung cAp d6i,vri{ chchang rnuc la co sti'vfit ch6t sri'dpng chung phuc vu cho hopt
dqrng sfn xudt kilh doanh cho c6c nhd c16u tu trong KCN Quang flh6u theo }{qp
d6irg su' dung co so ha tdng trong KCN Quang Chau duq'c k! cing vui llcrp dong

na)',

1.4. "Khoalr d{t cgc" ia klroirrr iiiri tJrtot'ghi nhurr riL I}ii"n hiltt t-;iit it'ii e,'liB ttr.}:tr
251,'1"TW{3-{}t:,12t}21 k"v ng*y- {l1lt}712{}2tr gi*it 88w,4, &{n & vti Climg t.y t:ii Srhfrn
Kkw thwg ttglti$p.S&i 6tlx * Iltit {ii*wg vb, viec &6n & dttL ctla v*thrn d;stnns'h*kt
ktt vathyre ?:tq* d&y &tt tsg;trtTu vv ctt'rtl\t*p t\t>*g uziz.v.

l/d

Dai diOn

Chric vp

s6 tro chi6u

Dia chi

Ei0n thoai

Cpc qu6n li xudt nhap

Chdu, xd Quang Chdu,

2/14



DIEU 2: DOr rugr\c c0A HQr DONG

BOn A <16ng j cho BAn B thu6 vit B€n B d6ng y thuO Nhd xu&ng cria BAn A dC su dUng

vdo muc dich sdn xu6t kinh doanh theo quy dinh tai GiAy Chung nhfln d[ng ky dAu tu cria

BAn B v6i thdng tin nhu sau:

2.1. Thdng tin v€ nhd xudng ("Nhd xucrng")

- Vi tri Nhd xucmg: Nhd xuong Ol-4, Khu c6ng nghiQp Quang ChAu, xd Quang
Chdu, huyQn ViQt Y0n, tinh Bdc Giang (Bin v0 hiQn tr4ng vitri dinh kdm).

- T6ng diQn tich sri dung cira Nhd xucrng ld:

+ Phdn nhd xucrng: 6.192 m' lbing cht: S6u nghin mQt tr6m chin muoi hai m6t
vuOng).

- T6ng diQn tich d5t 1"LO dilt') BAn B rlugc ph6p su dpng (bao g6m cA diqn tich
Nhd xudng) ld 10.362 m2 (bing cht: Mudi nghin ba trdm s6u muoi hai m6t
vu6ng).

- HiQn tr4ng Nhd xuong: Nhd xuong ld mQt c6ng trinh x6y d1mg |ap "!e 
gyg.

c6c ti6u chudn xdy dpg cria ViQt Nam. BAn A s€ cung c6'p citc di€m k6t n6i ha
tAng k!.thu{t t6i di6m gAn nh6t vOi ranh gi6i Ld ddt; B? B c6 trdch nhiQm x6y
d\rng, l6p dpt cilchang muc ha t6ng k! thu4t vd c5c thiCt bi k! thuAt c6n thi6t i16

dim b6o Nhd xuong khi sri dpng d6p ring dugc c6c ti6u chu6n v€ an todn lao

dQng, vE sinh mdi trudng vd phdng ch6y chta chiry.

2.2. Mpc dich sri dgng Nhd xucrng:

BAn B chi sri dpng Nhd xu0ng vdo mpc dich thgc hiQn crlc hoAt tlQng kinh
doanh/ttdu tu theo Gi6y chimg nlrfln da"g kV. doanh nghiQp/Gi5y chtmg nhfln.ddu tu
dd dugc co quan nhd nudc c6 th6m quy6n c6p. Trong trudng hqp Bdn B mu6n thay
d6i mUc dich sri dpng Nhd xufng, Bhn,B phdi th6ng b6o vd dugc sy ghdp,thu4n
trudc cin Bdn A vd sg thay d6i ndy, d6ng thdi ldm c6c thri tgc thay ddi, bO sung

Gi6y chrmg nhfln.ding ky doanh nghiQp/Gi6y chimg nhfln dAu tu t4i co quan nhd

nu6c c6 thdm quydn.

2.3. Thoi tliOm bdn giao Nhd xucrng:

Trong vdng 30 ngdy tC ttr ngdy ky Hqp d6ng ('Ngdy bdn giao"), BAn,4 s€ bdn giao
Nhd xu6ng cho Bdn B kdm theo bin vC hiQn tr4ng cria L6 tlAt.

Trong trucirrg hqrp cir Ulit ty' tha;,,d6i nho r,6 thiri h4n bAn giao Nhi xucrn g" BAn A
phai th6ng b6o truo'c cho Bdn B d€ phOi hqrp tror:g viqc biur giao Nha xu&ng.

Truiic.ngay ban gtaa, BAn A ki6rn tra lai toan bq nhn xucmg vir"sua chD'a cac hgng
rnilc cdn thiCIt (neu co) drirr bao theo dung bAn v0 hoAn cdng. tl€ san sang bdn giao
lqri nird xuollg cha BAn B. Nhirng t6; pnat sinh sau thoi diem ban giao rrliir xu6ng

-lIthuQc r'€ phan trdch rrlriQm c'i.a B?n B.

KC tt Ngdy bdn giao, Bdn,B phii chfu tr6ch nhiQm v0 mgi rui ro phrlt sinh (bao gdm

nhung kh6ng gidi h4n t16i vdi c6c t6n th6fi, phh hty ho4c thiQt hai y0 sU chi€m
huu/pm ntr6p iria bOn thri ba) tt6i vdi Nhd xu&ng vd LO d6t, co so h4 tAng, c6c tiQn

ich lip dlgtai Nhd xu&ng vd Ld d5t. Sau khi nhan bdn giao Nhd xu&ng, Bhn B c6

trhch nhiOm mua b6o hi€m cho t6t ch chc nii ro d6i vdi tdi s6n cta minh tai Nhi
xuong dugc thu6.
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BAn B khi x6y dUng UAt t<y hang muc cdng trinh niro trong Ld dAt d0u ph6i phu hqp
v6i "Quy rlinh xdy dUng {ong Khu cdng nghiQp Quang Chiu". BAn B ph6i ty ldm
hdng rdo xung quanh L6 ddt theo quy dinh cria BAn I vC ch6t liQu vd ki6u hdng rdo.
B€n B c6 tr6ch nhiQm th6ng b6o vd ph6i dugc sg ddng y cl0,a Bdn A tru6c khi ti6n
hdnh xdy dUng ho{c sua chta bdt kj'hpng mpc ndo.

DIEU 3: THOI HAN VA GIA HAN

3"1" 'Ntrzuilt'4n:ltu*lltrt'aw.{{v17g:'ntr ng*.v {}trlt}712{X2\ rfuin ngirr JU Uq:t}:;.

3.2. Trong vdng ba (03) thingtru6c khi k6t thric Thoi h4n thu6, n6u Bhn B c6 nhu cAu

ti6p tuc thu€ Nhd xuong th\ R,An B phhi gui cho BAy A mQt th6ng brio bing vdn bdn
it€ nghi gia hpn Hqp d6ng. N€u Bery A chdp nh4n d6 nghi gia h4n cin B€n B, BAn A
sE grii cho Bdn B mQt th6ng brio b6ng v[n b6n chdp nh4n d6 nghi gia hpn, trong d6
n6u rO c6c tli6u ki0n thu6 m6i. Gi6 thu€ m6i s€ dugc tinh tr6n c<r sd gi6thi trucmg t4i
thdi tti6m hai BOn grii van bdn rtd nghi gia h4n Hgp ddng nhtmg kh6ng vugt qu6

I5o/o cin gi6 cho thyC ap dUng cho kj,thanh toiin tru6c cl6. Cric Bdn s6, triy theo tinh
hinh thuc tC, ki kOt c6c Phu luc cAn thi6t nhdm gia hpn Hqp d6ng ndy ho4c Hqp
ctdng thu0 Nhd xuong mdi v6i nhirng di€u kho6n, diOu kiQn cln cri"tr€n"Hqp il6ng
thu0 Nhd xu&ng vd c6c PhU lqc (nOu co) da ky cing v6i c6c stia doi, bO sung cho
phn hqp.

OMU I: GIA THUN NTTA XUONG

4.1 Dcm gi6 cho thu0 Nhd xu0ng ld:

- PhAn nhd xu&ng: 81.480 VNfl/m2lthing

Dcrn gi6 thu€ n€u tr0n chua bao gdm thu6 Gia trf gia tdng ("thutl GTGT";. Don gi6
ndy s6- c6 ttinh trong mudi haijl2) th6ng d6u ti€n cria Thdi h4n thu6. Don gi6 thuO

cta m6i mudi hai (12) th6lrgti6p theo s0 dugc diAu chinh dpa tr6n ti giit quy d6i gita
USD vd'fND t4i thdi di6m viQc di€u chinh gi6 di€n ra tr6n co sd mric gi6 co b6n

i. , J ^ . . 
-rni6m y6t bang USD nOu tai Th6a thu4n nguyOn tdc thu6 nhd xucrng gifta hai bOn (3,5

USDlm2lth'lng).

4.2 Ti6n thu€ hdng th6ng dugc tinh bang Don gi6 thu€ nhAn vdi diQn tich Nhd xudng
,)(chua bao g6m thu6 GTGT) ("Ti€n thuO"). Cg th6, Ti€n thu6 trong mudi hai (12)

th6ng dAu ti€n cria Thoi h4n thu6 nhu sau:

- TiAn thu6 nhd xuong hdng th6ng (chua bao g6m Thu6 GTGT):

81.480 VND/m2lth6ng x 6192 m2: 504.524.160 \rND
-_.\
(Bdng chft: Ndm trdm linh b6n triQu, ndm trdm hai maoi b6n nghin, mQt trdm

sdu muoi d6ng)

DIEU 5: DAT COC

5.1. Khodn dpt cgc oiua Bhn,B theo Biin bul r-an trir ut)ng ntt :o Ii ] 1"X"W\1-Q{12*21

k! mgay* t)11*712t321 gi*a &0n A" B6n & v* Cfrng t.y cfr pkiitt kkw t&rtg wgkigp Siti
Gisn * B*e: Gitxng lA 1.513.572.480 VI\D (Uil ti ndm trdm,madi b.o triQu ndm trdm
bdy muoi hai nghin bon trdm tdm muoi dong) (Chua bao g6m thuO "GTGT") tuong
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ring v6i ba (03) thhng Ti€n thu6 cria mudi hai (t r) thring dAu ti6n cira Thdi han thuO,

sE dugc chuy0n thdnh Khoin d4t cgc theo Hgp il6ng ndy.

5.2. KhoAn d{t cgc se dugc hoan tri (khOng tinh l6i) cho BAn,B sau ch6m $ut Hqp rl6ng
bang d6ng ViQt Nam vd khdng tinh ddn sg bi6n dQng v€ ty gi6 gifra ddng Vipt Nam
vd c6c lo4i ngo4i tg khric, sau khi c6c di€u kign du6i rl6y ttugc dtip img:

BAn B dd bdn giao l4i Nhd xucrng dugc dgn sach, sua chiia vd phpc hdi nguy6n
tr4ngnhu tru6c khi thu6 theo nhu quy dinh trong Hqp d6ng ndy cho Bdn A;

B\n B gi6i quytit htit nhnng nghia vu tdi chinh con t6n dgng giira hai b€n bao
Lrr"-'gdm: c6,c khoin Ti0n thu6, phi dich v9, thu€, c6c khoin chua thanh to6n kh6c

vd/ho{c bat kj' chi phi.stia chta, thay th6 phgc hdi nguy€n tr4ng Nhd xucrng
nhu quy dinh tai Hqp d6ng ndy.

5.3. Kho6n il4t cgc s0 kh6ng thay thti hay mi6n trir bAt kj, mQt nghia vp thanh to6n ndo
clira BAnB d6i voi BAn A. BOn,4 c6 quy6n y0u cAu Bhn B thanh to6n mgi khoin tidn
ph6t sinh vugt quri Kho6n $6t coc, kd cA ti6n ph4t vi ph4m, bdi thucvng thiQt h4i md

BAy B phhi trh theo Hgrp d6ng ndy. Trong trudng hgp BAn A thryc hiQn bAt kj' khoin
khdu trir ndo d6i v6i Khoin dit cgc tro.ng Thoi han thu6 thi pdn B, trong vong bqV

[07] ngdy t<C ttr ngdy nhfln dugc yOu cAu.cfra BOn A, phhi b6i hodn mQt khoin ti6n
tuong ducrng vdi khoin bi kh6u tru d6; n€u Bhn.B kh6ng tu6n thri yOu cAu ndy sE bi
coi ld vi ph4m H-o. p d6ng.

ornu o: pHi QUAN Lv vA BAo DUoNG Co So HA rANG

BAn B c6 tr6ch nhiQm thanh to6n cho C6ng ty cd phfln khu cdng nghiQp Siri Gdn -
Bfc Giang Phi qu6n ly vd b6o du0ng Co so h4 tAng (10.500 VND/m2lnim) cta
KCN Quang Chdu theo quy ctinh tai H-o. p ddng sir dpng Co sd h4 t6ng cria KCN

Quang Ch6u.

C6c lopi phi trOn tlugc tinh tr€n t6ng diQn tich f6 dat.

Ngodi ra, BAn B phhithanh to6n cho Cdng ty .6 phAn khu cdng nghiQp Sdri Gdn -
Bic Giang ho{c dcrn vi cung cdp dich vU c6c lo4i phi sri dgng dich vr,r tiQn ich nhu:

di6n, nudc, tliQn thoai, internet, Tri ly nudc th6i, xri ly rhc vir citc dich vU khric md

Bhn B sri dgng ho{c dugc cung c0p theo Hqp ddng cung ung dich vg gifra c6c b6n.

OIEU Z: THANH TOAN

7.1, '1'z0n tlzzte nlw xwixtg s€ N"inb Ltr *git.t, *nl8Vl2{}21 va kh6ng bi 6nh hu&ng, gi6n do4n

n6u BAt,B ngirng hopt dQng kinh doanh t4m thoi.

7.2. Kj' thanh to6n:
, 

-. 
I | /A^\ ,r ' , 'a) Ti€n thu€ Nhd xu&ng tlugc thanh to6n tru6c ba (03) th6ng duong lich mQt l6n

("K! thanh todn") trong vdng ndm (05) ngdy dAu ti6n cria cria m6i Kj,thanh to6n.

Ri6ng Kj'thanh to6n dAu ti6n"s6 dugc tfnh tu ngdy 0110712021 diSn ngdy

3111212021, trong vdng 5 ngiy kC tt ngdy nhpn dugc d€ nghi thanh to6n ctn BAn

A,

a.

b.

6.r.

6.2.

6.3.



N6u Kj,thanh to6n cu6i cung khdng dt b.a (03) thring thi Tidn thu€ cria kj'thanh
to6n cudi cirng s€ dugc thanh to6n theo sd ngdy thqc tC (cho t6i thoi di6m BAn B
bdn giao Nhd xu&ng cho Bdn A) trong Kj,thanh toiin d6.

b) Phi qu6n ly vd b6o dudng Co so h4 tAng duoc thanh toiln theo th6a thu4n o6a cdc

bdn t4i H-o. p d6ng su dpng co sd hp tdng trong KCN Quang Chdu.

7.3. Ti0n thu€ hay bdt cri kho6n phii thanh toiin ndo theo Hqp d6ng ndy dugc thpc hiQn
bdng ti6n tl6ng ViQt N?* (YND) theo hinh thric chuy6n kho6n vdo tdi kho6n cria
Bdn A duoc n€u t4i phdn ddu cria Hqp d6ng hoflc vdo mQt tdi khoin kh6c theo chi
a. i r J y r , : 

^^ 
. 11. ,i r .^ ,r r ^ adinh b6ng vdn ban c: ra BAn A luruic khi thUc hiQn viQc thanh tofn. Bdn A cung cdp

cho BAn Bh6a dcrn Gi6 tri gia t[ng ("GTGT") tuong img vdi ciic dgt thanh to6n. Mgi
chi phi li€n quan d6n viQc thanh toSn s0 do BAn B chiu.

omu s: TRE HAN THANH TOAN

8.1. Nil BOn.B kh6ng thgc hiQn dring thdi h4n thanh to6n TiAn thu6 theo quy dinh cria
Hqp d6ng ndy thi BOn B phii chiu lai su6t l.So/olthSng tr6n t6ng s6 ti6n md BOn B
chflm thanh toiin. Thoi gian chpm thanh to6n khdng dugc vuqt qu6 chfn muoi (90)

ngdy k€ tir ngdy htit hpn thanh tofn.

8.2. N6u qu6 thdi h4n quy ttinh tai Di6u 8.1 n€u tr€n, md kh6ng c6 sg tl6ng y bing van
b6n cria Bhn A, thi ngodi l6i su6t ng qu6 han, BAn,4 c6 quy6n don phucrng ch6m dut
Hqrp d6ng vd khdng hodn trA lai cftc khoin B€n B dE thanh to6n (bao gdm 

96 $hoin
dat cqc). KC tir thdi di6m ndy coi nhu Bdn ^B tir b6 h6t quy0n lgi cria minh ddi vdi
Nhd xu&ngvd BAn A c6 quy€n cho kh6ch hdng kh6c thuO l4i Nhd xucrng nay.

8.3. YiQc BAn B chflm thanh to6n bAt cri mQt kho6n iltin h4n thanh to6n ndo li6n tii5p

trong ba (03) th5pg, bao gdm kho6n thanh to6n theo H-o. p ddng ndy hay khoin thanh
to6n theo Hqp ddng Hqp d6ng sri dung co s0 ha.tdng trong KCN Quang ChAu, thi
B4n B bi coi nhu vi pham nghiOm trgng Hqp ddng ndy, khi d6 Bdn A c6 quy0n

ch6m dut Hqp diing vd 6p dpng DiAu 13 cria Hqp d6ng it€ xri ly vi ph4m c;ita BAn B;
trong vdng ba muoi (30) ngdy k0 tri ngdy nh4n dugc th6ng b6o chAm dut Hqp.d6ng
ti Bdn A, Bdn B phhi.di ddi mqi tdi sdn cria minh kh6i Nha xu&ng vd L0 tlAt md

kh6ng dugc hodn lai bdt cri mQt kho6n ndo dd thanh to6n tru6c cl6.

Trong trudng hvp phn ^B kh6ng di ddi tdi sdn theo quy itinh tai Di0u 8.3 n6u t1€n,

Bdn A c6 todn quy0n di ddi tdi sin cria B€n B vd c6 quy6n b6n s6 tdi sdn d6 dC bn
dap chi phi cho vipc di ddi tdi s6n cria BAn B. Tru6c khi di ddi ho[c b6n tdi sin cria

Bhn B, BOn A sE giri th6ng biio cho BAn B theo dia chi ghi tr€n Hqp.ddng.ndy hopc

dia chi dugc B€n B ddngky hoflc th6ng b6o tdi Bdn A t4i thoi diOm g6n nh6t.

DIEU 9: SI.IA CHffA VA BAO NUONC

9.1. Mgi sria chfia, cdi t4o.Nhd xudng 6nh hucrng cttin ktit c6u cria Nhd xu&ng hopc x6y
d{trg th6m theo nhu cAu ri6ng ci.r- BOn B phhi dugc su chAp thufln trudc cua BAn A
bdng vdn birnit nhdt mudi (10) ngdy trudc khi thUc hien.

9.2. BOn B phii tu6n thir dring vd dir c6c quy dinh vA phong ch6y chfia ch6y vd b6o vQ

mdi trudng. Bdn B phhi chiu chi phi sria chfra nhftng hu hong t16i v6i Nhd xuong
ph6t sinh trong qu5 trinh sri dpng.
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9.3. D6 trrinh hi0u nhAm, Bhn A chi chfu trdch nhiQm sua chta Nhd xuong dOi vdi nhtng
hu hdng do hao mdn tg nhi€n trong quii trinh sir dpng xhy ra eOi vOi c6c v4t liQu xdy
dUng Nhd xu0ng. Nhfrng hu h6ng khric do Bdn B chfu tr6ch nhiQm.

orru ro: sAo vp Mor rRrtoNG
f.0.1. Trong qu6 trinh xdy dUng cfrng nhu trong su6t Thdi han thu6, Bhn B cam k6t tudn

thri cric tiOu chuAn bdo ve m6i truong theo quy clinh cria phiip luflt vd chiu sg kirSm

so6t cta c6c ccr quan b6o v0 mdi trudng cria Nhd nu6c, chinh quy6n tlia phuong vd
BAy A. Nguiln nu"oc thdi cdng nghiQp vd sinh hopt phii dugc B€n B xri ly nQi b0 t6i
thi6u dpt ti6u chuAn xA vdo h0 th6ng xri ly nudc thAi cta KCN Quang ChAu tru6c khi
thhi rahQ thdng thoilt nudc chung cira KCN Quang Chdu. B(n B ph6i phdi dim b6o
ti6u chuAn m6i trudng 1i6n quan t6i khi thei, ftrc thhi, d0 6n, bui d6 khdng edy 6
nhi6m mdi trudng vd 6nh hucmg tsi cfrc doanh nghiQp kh6c trong KCN Quang ChAu

cfrng nhu cQng.ildng ddn cu trong khu vpc l6n cfln. BAn B s0 chiu moi tr6ch nhiQm

li6n quan t6i vdn d6 b6o vQ mdi truong nOu bi c6c co quan c6 th6m quy6n xt ly vi
pham cin Bdn B.

1A.2. 'l'rang trucrng lsqp BAn B tam dung hoqt d$ng kinh doanh tgi Nhd xuo:ng hofc tr€n
I-0 dAL BAn B phai cCI:ngucri trpng gifr. duy tu ttrruong xuy€n Nhi xuong vA/hogc cdrc

tai sAn hi€n hfru tr€n Ld d6t d€ b6o darn rdng Nha xlrong vd c6c tai sdn nay ludn it
trcrng tinh trang tot. khOng ga,r anh hunng tri'i rnOi tru&ng. an todn lao d$ng va cbc

cOng trinh xung quanir" Trong trulng hqp B01t,B khong cu'nguoi trdng giir vi du,v tu
thudrrg xu-v0n, Bdn A co qu,v61 ra vdo LO ddt hofc Nhd xrrong crsa Bdn B d0 co th0

6p dirng c6c Lrign phiry c&n thidt rrh5m bio dam c6c tai san ndi; kh6ng gdy anh huirng
tdi rndi trurrng, an todn lao d$rrg vir cac cdng trinh xung quanh. BAn B phai chiu chi
phi ii6rr quan d6n cac biqn phdp ma BAn A dd thuc hi€n. BAn A kh6ng chiu trdch
nhifm ddi vo'i b6t k"'i,' m6t rnt*. hu hong r:iiro ray ra ddi v6'i Nha xuolig hoqc tai san

cic thi san c6 tr6n LO ddt khi Bdn B tgrn d*ng hopt d$ng kinh doanh tgi Nha xuong
rahoac Lo dat.

EIEU 11: TRACH NHIEM VOI Bf,N THII BA

Bdn B tlOng 1f bdi thudng vd ddm b6o cho pAn A kh6ng phii grinh chfu tr6ch nhiOm, nghia
vU, thiQt hpi, ph4t, khi0u n4i vd phi t6n, k0 cd chi phi luflt su h-o. p ly, do Bdn A dA chi trd
hopc g6nh chlu li€n quan dOn: (i) mgi thucrng tich c16i vdi ngudi hoac thiQt hai gdy ra do
sg vd !, hay cd i cria B€n B (bao g6m c6 nhdn viOn, khSch cria B€n B); (ii) viQc kh6ng
thpc hiQn hay kh6ng tudn tht bat k' di€u kho6n, quy dinh ndo trong Hqp it6ng ndy cta
Bhn B, nh6n vi€n hoac khrich cira BAn B; (iii) bet kj' c6ng viQc hay.sU viQc ndo do BAn B
hoflc nhdn vi6n, kh6ch cria Bdn B thUc hiQn mQt c6ch v6 y ho4c 96 ! edy 6nh huong toi
Bdn A vir cilc kh6ch hdng kh6c trong KCN Quang Chdu; vd (iv) bat kj' ciic khoin phi, ti6n
ph4t md BAn A phni g6nh chiu do l6i c6 y hay v6 y cria BAn B (bao giim ci nhdn vi6n,
kh6ch cin Bdn B').

ornu rz: rnAcH NHrEM vA QUYEN HAN CUA CAC ntN
l2.l.Trhch nhiQm vir quy6n h4n cria BGn A:

a) DAm b6o c6 dAy dri tu c6ch, ndng lgc phrlp ly cttl giao ktit Hq'p d6ng ndy;
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b) Cung c6p cho BOn B dAy dri gi6y to phfup ly li6n quan chimg minh quyen str dung,
quy6n so hiru hqp ph6p cira nhir xuong cho thu€ vd c6c giAy td kh6c theo yOu cdu

dn BAn B d€, Bdn,B thpc hiQn thdnh c6ng cilc gi6y phdp vd chdp thu4n cAn thi€t
theo quy dinh cria phrlp luat.Cam k6t kh6ng c6 bAt kj'hdnh vi.che gidu, gian doi
thdng tin v€ tinh tr4ng nhd xucrng nh[m muc dich ky k6t Hqp ddng ndy. DOng thdi
t4i thoi di€m ky Hqp d6ng ndy vd trong thoi gian thuO nhd x{ong ci,a BAn B, B4n
A cam k6t chua nhfln, dd nhAn hoflc se nhQn bAt kj, khoan" tiOn/ kho6n d$t cgcltrh
tru6c ndo cria b6n thri ba liOn quan d€n viQc cho thu€/chuyOn nhuqnglmua brln nhd

xu&ng ndy.

c) Bdn giao Nhd xuong theo dfng quy dfnh tai Hqp d6ng vdi diAu kiQn m4t bing nhd

xu&ng dugc dqn dgp sach s€. Trong truong hqp c6 bat kj' thay ddi nirc V'hi€n B?n
A V,hdng th€ bdn giao dring thoi hpn, BAn A phdi th6ng biio tru6c cho Bdn B dV

kiiin ngdy bdn giao Nhd xu&ng vd phii dugc sU el6ng y cila BAn B.

d) D6m b6o quyiin sri 6n ttinh Nhd *gong vd L6 dht ciua BAy B trong su6t Thoi hpn

thuO vd kh6ng bi traSh chdp boi.bat ky b6n thri ba ndo. NOu vi ly do bat kha kh6ng
nhu quy rlinh tai Di€u 15 ddn cl€n viqc kh6ng th6 it6m b6o quy6n sri dsng tlOc l0p
Nhd xucmg cria B€n B trong Thdi han thu€, thi B€n A se tim mQt mit bdng kh6c

v6i di€u ki€n dugc Bhn B chAp thufln dti cho Bhn B thuO tiiip tpc theo thdi h4n cdn

lpi cta H-o. p diing hoflc Hqp tl6ng sE ch6m dtrt hieu lpc tru6c thoi h4n.

Q BAn A cam ktit t6n trgng quy€n so hiru tdi sin cin BOt,B trong vd ngodi nhd

xudng, kh6ng can thiQp vdo ho4t dQng cta Bdn B, itAm b6o.quy€n sri dpng trqn
vql hqp p.h6p dC BAn B cht dQng dAu tu phpc vg cho dy 6n ddu tu cl6 dugc c6p c6
thdm quy6n ph6 duyQt.

f) Dim b6o cho BAn B.dtqt sri dpng Co so ha tAng cria KCN Quang Chdu phu hqp

vdi ho4t dQng sin xudt kinh doanh cl ;a BAn B.

g) Trong su6t Thdi h4n thu€, Ben I c6 quyAn ki6m tra Nhd xugne ilinh.kl 
lroflc_ $9t

xuAt trong nh0ng trudng {rOn c6p thi0t. Trong qu6 trinh ki€m tra n€u phrlt hiQn

BAn B c6 vi pham Hqp d6ng valho{c ciic quy din}r chung cta Ban quin 5 fly
c6ng nghiQp thi BAn A c6 quy6n y€u cdu BAn B ti€n hdnh c6c biQn ph6p cdn thi€t
ee nr6c phpc vi pham valhopc ti6n hdnh xri ly theo quy dinh cria Hqp d6ng, quY

dinh cria KCN Quang ChAu vd ph6p luAt hiQn hdnh. Sau khi nhfln dugc thdng brlo

nhic nh0 hai lAn cin Bhn A md Bhn B v6n: (i) titip tpc vi pham, (ii) kh6ng sua

chira/khic phpc vi pham th\B0n,4 c6 quyOn dcyn phucrng ch6m dtrt Hqp d6ng vd
y6u cAu BAn B ph6i chiu ph4t vi pham vd b6i thuong thigt hai.

h) Trong su6t thOi h4n thuO vd khi.c6 c6c.Sg kipn b6t kJre knring theo quy tlinh tai
Di€u 15.1 hoic c6c sg cd kh6c v€ he th6ng co sd,h4 t6ng cta FCN Quang Chdu,

BAn A c6 quyAn ra vdo Ld dht, Nhd xucrng i16 khic phgc sg cd hay criu hQ ngudi
vd tdi sin cria BAn B vir cdc bdn kh6c trgng KCN Quang ChAu tuy nhiCn.trong

trudng hqp x6y ra hu hong m6t milt do l6i cin BAn A,ha! b6n s€ cing ki6m tra
x6c nhfln l6i la do B€n A vd BAn A phtti chfu triich nhiQm b6i thudng thiQt hpi ndy.

i) Trong trudng ho. p cAn thitit vd n6u c6 y6u cAu ciua B€n B, BAn,4 sc h6 trg Bhn B
thUc hign ciic thri tr,rc phAp ly thdng thuong theo quy tlinh cta ph6p lupt vd y€u cdu

cta c6c co quan nhi nu6c c6 thdm quy6n.

j) Chfu ph4t vi pham vd bdi thuong thiQt h?i cho BAn B theo quy dinh t4i Hqp ddng

ndy.
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l2.Z.Trhch nhiQm vir quy6n h4n cria BGn B:

a) Nhan bdn giao Nhd xuong theo dring quy dinh t4i Hqp d6ng. Trong trudng hqrp

c6b6rtkj,thay ddi nao khitln BAn B 96ngth6 nhfln bdn giao dring thitihqn, BAn

B phhi thdng biio tru6c cho BAn,4 dO quy6t dinh ngdy bdn giao Nhd xucrng m6i
nhung kh6ng muQn hon 30 (ba muoi) ngdy k0 tir thdi diOm dU rlinh bdn giao. K€
tt khi dugc bdn giao nhd xudng, BAn B c6 todn quy6n thqc hiQn quy€n ki6m so6t

vd qu6n ly, sri dUng tl6i v6i nhd xuong.

b) Sy dUng Nhd xucrng theo dring mpc dich sti dgng quy itjnh,lai Ei6u 2 cira Hqp
ddng, hodn todn chiu tr6ch nhiQm v€ c6c thi€t hai phrit sinh d6i v6i Nhd xu&ng do

l6i cria minh gdy ra,, cflng nhu chiu triich nhiem phiry Iy v0 hopt d91g kinh doanh

cria minh trong su6t Thdi h4n thu€. Khdng dugc ph6p cho thuO l4i, cdm c6, th6
,^

chdp, g6p vdn bang Nhd xuong.

c) Sau khi dugc bdn giao Nhd xu0ng,.Bhn B bing chi phi cta minh, phdi xdy dUng

tudng rdo bao quanh todn bQ Ld dat. Hdng rdo ph6i dugc x6y dpg th6ng tho6ng
vd ddm b6o m! thuflt cho KCN Quang Chdu vd ph6i tuAn thri theo Quy tlinh x6y
dqng trong KCN Quang ChAu.

d) C6 trirchnhiQm vd chiu chi phi xdy dgmg, lilp ddt chchangmsc hp tAng k! thu4t

vit citc thi6t bi k! thu{t cAn thitit d€ dim b6o Nhd xu&ng khi sri dUng c15p ring

dugc c6c ti€u chudn v6 an todn lao dQng, vg sinh mdi trudng vd phdng ch6y chta
chhy. BAn B phii tudn thri c5c hudng d6n cria BOn A vC ttrt tpc ddng ky sri dUng

diqn phuc vq cho ho4t ctQng sin xudt kinh doanh oia BOn B.

) BAn B bingchi phi vd phi t6n cria minh, chiu triich nhipm OOi vOi c5c c6ng vi€c
b6o dudng vd sria chfra thdng thuong vd clinh kj' c6c hu hpi d6i v6i nhd xu&ng

thu6 vd tdi s6n thuQc Nhd xucrng thu€ t7on4 Thcri hpn thu€. BAt kj,viQc sria chta
hoflc b6o dudng ndo 6nh huong d6n k6t cdu chinh cta Nhd xudng hoac cii tao

ho{c sria d6i d6i v6i Nhd xu&ng theo y6u cdu d{c biQt cria Bdn B ph6i dugc sg

tt6ng y cua BAn A.

f) Bhn B ph6i chAp hdnh ching Di0u lE Khu c6ng nghiQp Quang Chdu.

g) Thgc hiQn dAy dri nghia v.u,nQp thu6 vd c6c nglfiavr,r tdi chinh kh6c di5i v6i Nhd

nu6c kO ci nhftng phi, thu5 theo chinh s6ch m6i cta Nhd nu6c vd dfa phuong
ph6t sinh hi€u luc sau thdi tli6m Hqp tt6ng ndy <luqc ky ki5t.

h) BAn B c6 trfrchnhiQm mua b6o hiOm mgi rrii ro ddi v6i tdi sin cria minh tai Nhd
xuong.

i) Sau khi tr€t fnOi h4n thuO valhoac thanh ly Hqp ddng, BAn B phii ban giao l4i
Nhd xu&ng vd L6 d6t cho Bdn A dring v6i nguy6n tr4ng khi dugc bdn giao t4i
thdi cli6m ky Hqp d6ng ndy, ngoai trir nhirng hao t6n tp nhi€n dugc ciic b€n xiic
nhfln trong vdn bin bdn giao lai Nhd xuong vd Ld dat. V6i nhtmg hao t6n, hu hai

kh6c md Bhn B kh6ng sta chta/ phgc hdi dugc theo nguyOn trang, BAn A c6

quy6n kh6u trtr tiAn dat c9c tte sua chiia/ phpc h6i nhg xucrng ho{c y6u 9!n BAn
.lB b6 sung th6m chi phi n0u s6 ti6n it{t cgc kh6ng df de sfta chfta/ phpc h6i.

j) Y6u cAu BOn A xu6t trinh cho BAn B citc bin v0 tfriiit t<ti vd gi6y chring nh{n
nghiQm thu Phdng ch6y chfta ch6y dugc co quan c6 thdm quy€n ph€ duyQt ( sau

kfii bdn giao nhd xuong 30 ngdy)
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t)

Dugc quyiin lhp d{t m6y m6c,.trang thi6t.bi, h9 th6ng diEn chi6u siing, xu ly
nu6c, xu ly chAt thii theo nhu cdu s6n xudt cria Bdn B nhung phili dirp ring c6c

,t
ti€u chudn quy dinh cta nhd nu6c vd cria Khu cdng nghiQp Quang Chdu.

C6c quyOn kh6c theo quy dinh t4i H-o. p ddng ndy, theo quy dinh ph6p lu4t vd
ciic th6a thu4n khrlc gifra hai b€n.

nlsU t3: VI PHAM HOP DONG VA BOI THU'O1\iG THIET HA,l

I3.1. BAn B sd bf coi ld vi ph4m Hgp tl6ng ndy trong c6c trudrng hgp sau tl6y:

a) B€n^Bkh6ng thUc hiqn ho{c thpc hiQn kh6ng dritg, kh6ng day ctri hay ch4m thgc
hiQn bAt kj' nghia vu ndo quy dinh trong Hqp d6ng ndy vd khdng khac phgc vi
pham trong vdng nam (05) ngdy (khdng k0 c6c ngdy Chn Nhat vd ngdy lC) kC tt
khi nh4n dugc v[n b6n th6ng b5o vO vi ph4m d6;

b) BAn B kh6ng giah1n hoac bi rut Gi6y dang ky doanh nghiQp, Gi6y chtmg nhfln
dAu tu, Gi6y chring nqan iffi ctiOu kiOn kinh doanh. (ntlu c6) vitlhoic c6c gi5y to
tucrng tU khSc nhung v6n titip tpc ho4t dQng sdn xuAt kinh doanh tai Nhd xu&ng;

Q BAn B bi chc co quan Nhd nu6c c6 th6m quydn ki6m tra vd phrlt hiQn c6c hdnh vi
vi ph4m cilc quy dinh, hu6ng ddn cria Phrip lu4t li€n quan dtln hopt ilQng kinh
doanh, di6u kiQn kinh doanh cua Bdn B tai Nhd xuong;

g BAnB vi ph4m nghia vg thanh toiln theo quy tlfnh tai DiAu 8 cria Hqp d6ng ndy.

13.2. N6u Bdn B vi ph4m mQt trong nhfrng hdnh vi tai Di6u 13.1 nou ftAn, BOn A c6

quyen:

a) BuQc BAn B kh6c phpc vi ph4m bing chi phi vd phi t6n cua Bhn B; viilhodc
l-b) Ap dUng c6c biQn phSp cdn thi6t dC BAn B vd ngudi lao dQng cl ra BAn B kh6ng

dugc phdp sri dpng Nhd xuong valhoflc Co sd hp tdng trong KCN Quang Chdu;

vdlho{c

c) Ch6m drrt H-o. p ttdng ndy; vdlhoic

d) Khdi kiQn tl6 y€u cAu toa 6n ho[c co quan gi6i quyiSt tranh chAp theo quy dinh tai
Di0u 18.2 de b6o vQ quy€n vd lgi ich hqp ph6p cria minh.

f3.3. Ph4t vi pham Hqp d6ng: BAn B phhi chiu ph4t sd ti6n tucrng duong 0,5yo giittri
TiAn thu€ (tinh tr€n mdi.tg' thanh toSn) eOi vOi mQt (01) hdnh vi vi ph4m nhung
khdng qud 8o/o gi| tri Ti6n thuO (tinh tr€n m6i kj, thanh toiin) d6i v6i c6c vi pham

trong ctng mQt thdi di€m;

13.4. e6i tnuong thiQt h4i: Ngodi phat vi pham, BAn B ph6i chiu bOi thuong mqi thigt hai
thgc tti ph6t sinh do hdnh vi vi ph4m cria minh gdy ra.

Bltu 14: cHAM Dtlr HqP EoNG

14.1. Hqp ddng nAy' chdrn dut khi xay ra m$t trong cdc sg kiQrr sau dA3,:

a) H6t Thoi hpn thu6 theo quy iflnh tai Di6u 3.1 cta Hqp ttdng ndy vd (\ BAn B
kh6ng c6 nhu cAu gia h4n thoi gian thu6; hoac (ii) B€n B c6 nlru cAu gia h4n Thoi
gian thu€ nhung Bhn A khdng dugc co quan nhA nudc co th0m quyOn cho phdp

k)
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ti6p tpc thUc hiQn Du an dAu tu vd quAn ly ha tAng KCN Quang Chdu; hoac (iii)
c6c b6n khdng th6a thu4n dugc diOu kiQn thu6 mdi.

b) Theo vdn bin tho6 thu4n giira c6c B6n; hoac

Q BAr.B c6 hdnh vi vi ph4m theo Di0u 13.1 cta Hqp d6ng ndy; ho4c

d) Nhd xudng bi hu h6ng 6nh huong nghi0m trgng dtin chAt lugng, kh6ng d6m bio
an todn md kh6ng dugc BAn.B phgc h6i vd sria chiia; ho{c

) BAn A vi ph4m quy dinh bdn giao Nhd xucrng theo quy dinh tai Didu 2.3 cria H-o. p

it6ng; hoflc kh6ng itim bdo quy6n st dgng 6n dinh Nhd Xuong cta Bdn B theo
quy dinh tai Di6u l2.I.b cria Hqp d6ng; hoac

D BAn B khdng titip nffln bdn giao Nhd xuong theo quy itfnh tai DiAu 12.2.a mit
khdng dugc BAn A ddngy;

g) BAn B chdmdtrt ho4t dQng, bi giai th6 tru6c thoi han ho4c ph6 s6n; ho{c

h) Xay ra Ss kien b6t khi khrlng nhu quy dfnh tai DiAu 15.

14.2. llqu qua cua r.i€c cltdrn dur IItrit dolrg:

a) Khi ch6m.drrt Hqp d6ng trongchc trudng hqp quy dinh tai DiAu 14.1.a, Diiiu
14.1.b, Di€u 14.1.g vd Di0u l4.I.h, circ bOn se cirng ti6n hanh thti tgc thanh ly
Hqp d6ng. Theo d6, BAn,B sE bdn giao lpi LO d6t nguy6n tr4ng cho B.On A yi,
hodn thanh bilt ctr nqhia uu t?i chinh n1o con tdn dgng cho t6i thdi di6m ch6m

drrt Hqp ditng, bao g-6m ci TiAn thuO, tiiin dich vp cdn lai, vd ciic chi phf aC nAn
,4 di ddi chc titi sin cdn lpi cfia BAn B tai Ld ddt vd c5c nghia vp tdi chinh kh6c
(ntiu c6). BAn A sE hodn tr6l4iKhodn dat cqc cho BAn B.

b) Khi ch6m du:t Hqrp ddng theo quy dinh tAi Di0u l4.l.c, Di0u l4.l.d vd Di0u
l4.l.f c0a Hqp cl6ng ndy, BAn A se kh6ng hodn trd 14i KhoAn dflt cgc cho Bdn B.
Ngodi ra, BAn B cdn phAi thanh to6n chc kho6n ti6n thu6, ti6n dich vg cho t6i
tno'i AiC- chAm dut Hqp diing vd chiu ciic nghla v9 ph4t vi ph4m, b6i thucrng

thiQt hai, chi phf sua chfa, khdi phpc nguy6n trqngNhd xuOng theo quy dfnh ctta

Hqp d0ng ndy.

c) Khi ch6m dut Hqp <16ng theo quy dinh tai DiAu l4.I.e, BAn A s€ hodn th lqi
Kho6n dit csc (kh.6ng tinh lai) theo quy dinh tai Hqp ddng ndy, Tidn thu6 vd Phi

sft dpng co sd ha tAqg con lpi cho B.An B vd bdi thucng cric thiOt hai thUc tO phrlt

sinh cho BOn B. OC tranh hi6u nhAm, trucrng hqp ndy BAn A khdng phii chiu
ph4t vi pham Hqp d6ng.

d) Hai BGn th6a thu4n bing vdn bin v0 viQc BAn B gd ng$ ch6m dtrt Hqp d.o"g

tru6c thdi h4n, jrong trucrng.hqp ndy hai BCn sc ti6n hdnh thanh l{ Hqp 
961g:

BOn B sd bi m6t todtr b0 tiAn dit cqc vd thanh to6n todn b0 s6 tidn thu6 nhd

xu"ong tinh d(!n thdi ttii5m Bhn B bdn giao lai nhd xuong cho BAn,A. D6 trrlnh sU

hi6u nhAm trong trudng hgrp ndy, BAn A sE khdng bi xti ph4t v€ vi phpm Hqp
ddng.

14.3. Sau klii chdm dirr t{q}p diing vi\ b}ur giao lqi Nh}r xuting cirng 1.0 ctit, nlu BAn B dt
lqib|t c*'.tii sdn nio vd khong di dtri nhfng tai sin ddr khi qud thtii han trong vdn

barr y'€u c0u ciia B€n A thi nh*ng tlii san d€ lai nri-v sO duerc coi li bi vut bo vd BOn

A co quverr b6n ho{c thanh l;i nhtng tiri s6n niy vdr su' dirng sd ti6n t}ru dutTc sau

khi khdu tru chi phi di diri, lu:u kho va chi phi bdrr ph6t sinh hqp l,v de thanh todn

cdc khoAn ns cr.ra Bhn B. Bin A co quy-0n ,Jdi BAn B *t phi di dtvi vA d6'bo d6
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trr\ng trtrivng htyl: v tQc t"h**h ly tai s'an a*a BOn B t'lln ktrt*ng clu br"l d;,tip circ elti plti
cua BAn A.

OITUIS: gAT KHA THANC

t5"1. Viic m$t tr"{rng hui ben kfxrng thyc hifn hoilc thryc hiin kliong dfi: t1u lrar chinr
thyc hifn cbc *ghia r,u cua minh theo l"iqrp d6rrg ni.v s€ kbbng drrgc coi la vi phgm

ahc nghTa vu do" ha1" ltr I!" do.c10 l,ihi6u ngi tlteo Hqrp d0r'lg nay ndu vigc khOng thgc
hipn iroBc tiru"c hi€n khdng ddi.' d{r ba1 ch$m thg'c iiiQn d6 lA do nhirng hoAn crinir

nim ngoii kha nlng kidrr: soat cua b€n bi hnlt hucrng, chi bao g6m va gio'i han bcri

ciic su kign: 10 Lut,hitahoan. clQng d*1. chiCIn Lranh ("Su kifn bdt kha kh*ng'.).

15.2. ts€n tirirc thi nghia vu rnir b1 anh huong bcri SU' ki€n hAt kha khang (g-oi la 'oB€n

Chiu dnh hudxrg") cd ngh?a v-g phai:
.f

a) Ap dpng mgi biQn ph6p c6n thi6t dC h4n chd t6i da 6nh hudng cta Sg kiQn bAt

khA kh6ng.

b) Th6ng b6o ngay l{p tric (ho[c trong trudng hqp kh6ng th6 th6ng b5o ngay lflp tric
thi chflm nhAt trong vdng 72 gid) phii th6ng b6o cho b€n kia v0 SU kiQn bAt khd
khring vd n6u rd cdc biQn ph6p dA 6p dr,rng d€ h4n ch€ tdi rla 6nh hucrng cria Sy
kien b6t khA kh6ng.

c) ViEc khdng nghi0m tric tu6n thri nhirng y6u c6u n6i tr0n cria B€n Chiu Anh
Hucrng sE bi coi nhu vi pham Hqp d6ng ndy vd kh6ng itugc miSn trirch nhiQm

theo quy dinh tai Di€u 15.1.

15.3. Khi xa1,'ra Su: kiQn b6t kha khring. tlio'i han tli tlrirc hi0n nghia vp bi ch4m tr6 do bi
anh liutrng cria Su.ki€n bdt hha khdng sd ducrc keo ddi tuong irng vcii thd'i gian t6n
tai {rua Sy kiQn b6t khA khdng ma BOn chiu 6n}r liuring khdng thO thg'c hiQn chc

ngh?a vp theo Hqp t16ng nh.v" Ndu sau ba (03) thdng 1i6n ti€p, kC t* ngAy' xi1"ra Sy
kifn [r6t kha khang n:i R€n chiu anh hucrng. khfrng th€ ti€p tpc thgc hiqn ngltla vir
ciia minh thi mQt trong cdc bdn c6 quy€n cirArn dfrt va ti€u hanh thanh l-y Hqp ddng
uav.

omu to: CHUYEN NHUqNG NHA XtIoNG

"i'rong T'hrri h4n thu€, n6u Bey B co nhu cAu nh{n.chuy8n nhrrr:ng Nirir xuong. citc il€n s.C

currg rrhau ddntph'6n dC quy€t dinh gid nh4n chuy6n nhugng Nhd xucvngva giit thud lgi ddt

tai thryi di6rn do. B6n Il s0 du:qlc xem xdt rru titn nhdn chuy"6n nirr"rqxrg ntrri xuc'r"lg dang
thu6 vdi cdc dieu ki€n uu t15i hcvn cfc nhd d&u tu khdc.

DIEU 17: BAO MAT THONG TIN

llai bOn cani k6t kh6ng r.i6t l0 c6c diAu khoan cua F{qrp ddng nrii, ha1" b6t trri' th0ng tin. tdi

lifu do hai b€n trao dcii giira cdc ben trong qud trinh thUc hiqn l lgp ddng ("'Th0ng tin
M&t") cho bOn thir ba, trir khi cir y,Ou cdu cira cic r:<t quan nhd nudc c.ti thArn c1r-ryin. MOi

b€n s€ gitri h4n nhirng ngrro-i dircyc ti€p cpn voi I'hdng tin Mqt trong sd cfc gi6rn d6c. c6n

bQ quan li. nhan vi6n. co r,6n va luflt su cri li€rr quan truc ti€p r,d cAn phai bi6t Th6ng tin
I\.40t tri€n quan.tcri mpc dicli ctia Hqrp d0ng nd-v-. Ngodira. cac ts€n s€ thdng b6o cho rn6i

nguo'i trong s0 rrhfr'ng nguo'i ni1,' rang Th0ng tin Mgt la bi rndt vd ld tiri sirr liOng cua BCrt
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kia. tlutyc tiSp nh{p m&t &c.lt bi mfiot, v& nh*ng *gttiti dtrryc.phep ti1p c6n liii 1-hting tin
MQt phhi cam k61 bh* rn$t t"h&ngtin theo qu1,' dinh cua 1lop dong rtar .

ornu rs: LUaT Ar oqNc vA GrAr QUYET TRANH CHAP

18.1 Lutit htt dqng cho viqc giai thit:h, thq"rc hi$n vb, giai qwyet tanh,chdp phat sinh tu'

Ho.p ddng na3'lahg th6ng phdp iuqt Vigt hlam LAi Lhdt di€rn k;i k€l.

18.2 Mqri tranh chip phrlt sinh ru r idc thq'c hi$n liqp ddng nd3, tru6'c h€t ducvc giii qu,u.'6t

th6ng qua tiruerng lu'qrrrg, hita gibi gi*a chc bOn tr0n tinh than hqp tba, thiQn chi.

N€n sau tra mutri t381 ngily k0 tu ngdv xdt' rutrat*t.chlp ma lih6ng th0 thucrng

luqqg. hoa gi*i duqc thi b6t ki b€n.n*o cfrng co qu-v€n dua trarrh c,htry d& ra gihi
quy€t tqi'7'rung16rn trong tai Qu6c t6 ben c4nh Pirong 

.i'huo'r:rg ,;rrai vh C0ng nghifp
Viit Narn"

18.3 Mc2i ctrri phi phat sinh trcirrg qua trinh tltam gia to tung bao gom nhung kh6ng gio'i

han citc chi phi: Phi gidrn dinh, khari sitt" nh6n chu'ng" iu4t srr cua b€n thdng kiQn se

dugc thanhtaan bcvi b6n thua ki€r:1.

DIEU 19: TH6NG BAO

Mqi thdng bao hay thdng lirr khdc dtrgc g*i hay thqc hiin theo l{qp ddng na,v phdi duoc
th6 hiQn bing vin ban, g*i bang thu bao darn ho{c qua l'ax c}ro btn ii€n quan theo dia chi
ndu tqri ph6n d6u cua l{gp ddng na,v hogc theo dia chi kh6c d& duqlc b6n do th6ng b*o bing
vin ban cho b€n kia tqii*ng tlio'i di6m. Khi c6c bdn co nhirng tlral tloi thdng tin vd dia chi

tlrOng bix>. plthi kip thoi th6ng bao cho Ben kia dt) srra AOi. UO sung dia chi thOng bhtt.BCn
g{ri Thdng biio sO khdng phai chiu trach nhigm khi b€n nh4n kh6ng nh$n dugc cac Tii0ng
bao dti b6n nhgn khdng cpp nhql dia chi th6ng bao kip th&i. HiQu l1r'c cira'l'h6ng b6o dugc
tfrrh h0 tu'thati di€m gili di.

DIEU 20: DIEU KHOAN CHUNG

2g"l l{qp di,ng. na1 duo. c kr k€t dlra tr6n cs so' thdng nh6t 1',chi cua_cdc b6n. Cac B€n
cam k6t ring minh ci: du quy'6n hpn, n5ng lqrc dC kj kOt H,rp r10ng vir hodrr tohn

chiu trdch rrhig,t-t vA nht:ng cam k6t cira minir trotlg Ho.p dong.

28.2 Cfc Phg lpc dinh kem theo l{gp d6ng la m$t b$ ph$n lihong th6 tdch rtri ctia }{qp
.l I t. I I | + ---.. -1...dong. M .ri su'a d6i. bO sung Flop dOng chi co gilat tri khi duse cac b€n thdng nhdt

xdc lpp bdrrg Phu lqc hgp d6ng va co d6.v du chCI'hy cila ngu'd'i c6 thdrl qu.v€n cia
hai bln.

20.3 N0u bdt ki diiu kho6n nlo cua H "rp d6ng nd.v duoc ctv quan ti6n hAnh td tqrng ho{c
citc co quan co thdm qu,vdn cdng tr6 ta khdng hgp 10. khorg th€ thyc thi hoqc tr6i vo'i

r:ac Quy dinh cira phdp luqt hiQn hinh thi ti-v tung tho'i di6nr, khi do:

a) C6c quy tlinh cdn lai cria Hqp d6ng sE kh6ng bi 6nh hucrng do c6ng UO ktrOng

hqp 10, kh6ng thtl thUc thi vd c6c diAu khoin d6 sd tiiip tpc c6 hiQu lgc vd rdng
budc c6c BCn; vd

b) C6c BOn sE thio lufln, ddm phrin vd thay th6 c6c tti0u khoan khdng phu hqp d6

bing cac diAu khoin thfch hgp ttugc th0 hien vd ky tet U0i mQt PhU lpc hqrp

dOng.
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20.4 Hqp d9rg ndy dugc lap thdnh 10 bin ti6ng Viet, 05 b6n ti€ng Anh. MOi b€n gifr 03

bhnti€ngVi€t vi 02bhnti€ngAnh,04 bhnti6ng Viet ve 0l b.a1r titing Anh cdn lai
gbi chc co quan c6 li6n quan. Chcbhnti6ng ViQt vi ti€ng Anh d6u co gi6 tri ph6p ljz
nhu nhau. Trong truor.rg hgp c6 sU kh59 biQt hopc m6u thu6n trong chch gihi thich
ngft nghia gita b6n titing Anh vd bin titing ViQt, thi bin tii5ng ViQt s€ dugc uu ti€n
6p dung.
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TMB MÁI - 屋顶总平面图
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