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CHƯƠNG 1 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO 

 

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 

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. 1. 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 

Ranh giới tiếp giáp của Dự án: 

Bảng 1. 2. 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 Đường D4 và khu đất trống 
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TT 
Ranh giới 

tiếp giáp 
Địa điểm 1 Địa điểm 2 

Motocycle Yadea Việt Nam 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 và tọa độ ranh giới dự án 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án 

a. Hiện trạng sử dụng đất 

Toàn bộ khu đất của Dự án nằm trong Khu công nghiệp, sử dụng cho mục 

đích công nghiệp. Hiện trạng là đất trống đã được san lấp mặt bằng và đang được 

đầu tư đầy đủ hạ tầng: cấp điện; cấp nước; thu gom thoát nước mưa; thu gom 

thoát nước thải, giao thông,… do đó thuận lợi cho việc xây dựng và hoạt động 

của Dự án. 

b. Hiện trạng sử dụng mặt nước 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và được xử lý 

tại Trạm XLNT sinh hoạt của Nhà máy đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Nước 

thải sinh hoạt sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Quang Châu và Việt Hàn để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Dự án không trực tiếp ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường nước mặt và hiện trạng sử dụng nước mặt của khu vực. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

-  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. 

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 
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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. 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động 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. 

- 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. 
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- 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. 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. 

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

1.5.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

Tiến độ thực hiện dự án: 

Bảng 1. 3. 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 

1.5.2. 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. 

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

a. Sơ đồ tổ chức của Nhà máy 
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  Hình 1. 2. 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. 

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 II 

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 

  

2.1. 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, nước thải sinh hoạt, chất 

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

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

giai đoạn của Dự án: 

2.2.1. Nước thải  

a. Quy mô, tính chất của nước thải 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 

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. Quy mô, tính chất của nước thải 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 
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pho (P), coliform. 

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

xuất. 

2.2.2. Bụi, khí thải 

a. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 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. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 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. 

2.2.3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

a. Quy mô, tính chất của 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 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. Quy mô, tính chất của 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 ,… 
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-  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. 

2.2.4. Tiếng ồn, độ rung 

a. Tiếng ồn 

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

-  Giai đoạn vận hành: phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị. 

b. Độ rung 

-  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. 

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

2.3.1. Về thu gom, xử lý nước thải: 

a. Trong giai đoạn triển khai 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 
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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 

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. 

+  Nước thải sản xuất: không phát sinh. 

2.3.2. Về xử lý bụi, khí thải: 

a. Trong giai đoạn triển khai xây dựng: 
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-  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. 

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). 

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

a. Trong giai đoạn triển khai 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 
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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 

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. 

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

a. Trong giai đoạn triển khai 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. 
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2.3.5. 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. 

-  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. 
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CHƯƠNG III 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

-  Vị trí, thông số giám sát và quy chuẩn áp dụng: 

Bảng 3. 1. Vị trí, thông số giám sát và quy chuẩn áp dụng 

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 

3.2. 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. 

3.3. 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 

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 

3 tháng/lần 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 
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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 

dầu mỡ khoáng, 

Tổng Photpho, 

coliform 

cột B 

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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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 
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trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu 

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. 

 

 

 

 

 


