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MỞ ĐẦU 

I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

I.1. Thông tin chung dự án 

 - Bắc Ninh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và thuộc vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ với vị trí tiếp giáp rất gần với thủ đô Hà Nội, các vị trí tiếp giáp khác cũng rất 

đáng chú ý như giáp với thành phố Hải Dương và Hưng Yên, đều là những thành phố 

có nhịp độ phát triển ổn định. Trong số lĩnh vực phát triển thì phát triển công nghiệp 

của tỉnh Bắc Ninh có tính vượt trội trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của 

các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và sự phát triển của các 

ngành công nghiệp cả nước nói chung đã thu hút rất nhiều các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau đầu tư vào Bắc Ninh để hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

 - Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ 

trương tại Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 08/01/2021 với lĩnh ngành, nghề thu hút đầu 

tư tại Khu công nghiệp được quy định như sau "Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 

phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các Dự án đầu tư thuộc các 

ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường". KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh 

đã được phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 286/BTNMT ngày 09/02/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường với quy mô diện tích khoảng 300 ha và trong số ngành 

nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư đáng kể nhất gồm: Nhóm công nghiệp điện, điện tử, công 

nghệ thông tin, phần mềm tin học: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học (mã 26) và Sản xuất thiết bị điện (mã 27); Nhóm công nghiệp cơ khí, lắp ráp 

chế tạo máy, tự động hóa, công nghiệp ô tô (sản xuất linh kiện và lắp ráp hoàn chỉnh): 

Đúc sắt, thép (mã 24/2431), Đúc kim loại màu (mã 24/2432); Sản xuất sản phẩm từ kim 

loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (mã 25); Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được 

phân vào đâu (mã 28); Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (mã 29) và Sản xuất 

phương tiện vận tải khác (mã 30).  

 - Nhà đầu tư là Công ty GOERTEK  (HONG KONG) CO., LIMITED chuyên đầu 

tư các nhà máy sản xuất các loại sản phẩm điện tử và công nghệ cao. Trong số các dự 

án do nhà đầu tư thực hiện ở Việt Nam bao gồm các nhà máy sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại KCN  tỉnh Bắc Ninh, các nhà máy tại KCN WHA tỉnh Nghệ An,...  Với kinh 

nghiệm, năng lực và nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, nhà đầu tư nghiên cứu thực 

hiện "Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản 

phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn- Hạp Lĩnh", đảm bảo phù hợp với 

lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh được phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại  Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 08/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số 286/BTNMT ngày 09/02/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

 - Nhằm thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động đầu tư và quản lý dự án, nhà 

đầu tư Công ty GOERTEK  (HONG KONG) CO., LIMITED thành lập và giao " Công 

ty TNHH công nghệ thông minh Goertek Vina" trực tiếp triển khai đầu tư và quản lý 

thực hiện dự án theo quy định. Đến ngày 13/03/2023, Nhà đầu tư đã được Ban quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư số 5421020122 

(chứng nhận lần đầu) với quy mô đầu tư dự án, bao gồm:  

 + Về phạm vi dự án: Dự án được nghiên cứu triển khai với tổng diện tích đất 

khoảng 515.275,9 m
2
 tại Lô A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường Nam 
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Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 + Về lĩnh vực sản xuất gồm: (1) - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (Sản xuất 

tai nghe; Sản xuất Loa điện thoại; Sản xuất Loa (Speaker), bảng loa (Speaker module), 

micro (Microphone), bộ thu (Receiver); Sản xuất thiết bị an ninh gia đình; Sản xuất 

đồng hồ chức năng, đồng hồ thông minh); (2) - Sản xuất thiết bị truyền thông (Sản xuất 

hệ thống điện thoại hội nghị; Sản xuất kính thực tế ảo VR; Kính thực tế tăng cường AR; 

Sản xuất thiết bị điện tử: Máy điều khiển trò chơi, camera; Thiết bị điều khiển từ xa của 

Tivi, thiết bị đóng mở cửa từ xa, thiết bị điều khiển thông minh bằng giọng nói, thiết bị 

điều khiển xe ô tô); (3) - Sản xuất linh kiện điện tử (Sản xuất bảng mạch điện tử PCBA; 

Gia công các loại linh kiện bên trong máy tạo hình, máy tạo khuôn và máy khuôn đúc 

(phần điều khiển và phần gia công)); (4) - Sản xuất sản phẩm từ plastic (Sản xuất vỏ 

ngoài tai nghe, vỏ ngoài máy điều khiển trò chơi; Sản xuất, gia công dây đeo của đồng 

hồ thông minh, dây đeo của vòng đeo tay thông minh; Sản xuất, gia công vỏ ngoài loa 

thông minh; vỏ ngoài hộp sạc tai nghe); (5) - Sản xuất các cấu kiện kim loại (Sản xuất 

núm xoay của đồng hồ; Sản xuất, gia công ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim 

loại); (6) - Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính) (Sản xuất thiết bị tự động đóng gói, tự động lắp ráp, tự động kiểm tra, 

dây chuyền tự động); (7) - Sản xuất thiết bị điện khác (Sản phẩm sạc pin ( không dây, 

có dây)); (8) - Sửa chữa máy móc, thiết bị do công ty sản xuất. 

 + Về quy mô công suất sản phẩm của dự án, bao gồm: Sản xuất tai nghe 

(40.000.000 sp/năm); Loa điện thoại di động (50.000.000 sp/năm); Loa (Speaker), bảng 

loa (Speaker module), micro (Microphone), bộ thu (Receiver) (20.000.000 sp/năm); 

Thiết bị an ninh gia đình (5.000.000 sp/năm); Đồng hồ chức năng, đồng hồ thông minh 

(1.500.000 sp/năm); Hệ thống điện thoại hội nghị (450.000 sp/năm); Kính thực tế ảo 

VR (2.000.000 sp/năm); Máy điều khiển trò chơi (8.000.000 sp/năm); Camera 

(5.000.000 sp/năm); Thiết bị điều khiển từ xa của Tivi, thiết bị đóng, mở cửa từ xa, thiết 

bị điều khiển thông minh bằng giọng nói, thiết bị điều khiển xe ô tô (2.000.000 sp/năm); 

Bảng mạch điện tử PCBA (40.000.000 sp/năm); Gia công các linh kiện bên trong máy 

tạo hình, máy tạo khuôn và máy khuôn đúc: linh kiện bộ phận điều khiển; linh kiện bộ 

phận tạo khuôn (1.000.000 sp/năm); Kính thực tế tăng cường AR (1.000.000 sp/năm); 

Thiết bị tự động đóng gói, tự động lắp ráp, tự động kiểm tra, dây chuyền tự động (1.000 

sp/năm); Sản phẩm sạc pin (có dây,  không dây) (1.500.000 sp/năm); Sửa chữa máy 

móc thiết bị (do công ty sản xuất) (10.000.000 sp/năm); Sản xuất vỏ ngoài tai nghe, vỏ 

ngoài máy điều khiển trò chơi  (200.000.000 sp/năm); Sản xuất, gia công dây đeo của 

đồng hồ thông minh, dây đeo của vòng đeo tay thông minh (5.000.000 sp/năm); Sản 

xuất, gia công vỏ ngoài loa thông minh (1.000.000 sp/năm); Sản xuất, gia công vỏ ngoài 

hộp sạc tai nghe (200.000.000 sp/năm); Sản xuất núm xoay của đồng hồ (12.000.000 

sp/năm); Sản xuất, gia công ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (6.000.000 

sp/năm). 

 + Về quy mô tổng mức đầu tư: 1.407.000.000.000(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm 

linh bảy tỷ Việt Nam đồng) đồng và tương đương 60.000.000 USD (sáu mươi triệu đô 

la Mỹ) (Tỷ giá quy đổi: 23.450 đồng, tỷ giá là dùng tỷ giá bình quân ngày 01/02/2023 

của Ngân Hàng ANZ Việt Nam). 

 - Căn cứ theo mục tiêu, phạm vi, quy mô công suất sản phẩm và tổng mức đầu tư thì 

dự án "Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản 
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phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn- Hạp Lĩnh" thuộc nhóm A theo tiêu 

chí phân loại dự án đầu tư công, thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM trình Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo qui định tại Khoản 17, Mục III, Phụ 

lục II và Khoản 3, Mục I, Phụ lục III, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

I.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án 

 + Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh 

 + Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: Công ty TNHH công nghệ thông minh Goertek 

Vina. 

 + Cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

I.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với  quy hoạch chung và các dự án liên quan 

I.3.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

phân vùng bảo vệ môi trường cấp tỉnh 

 Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và 

quy hoạch phân vùng bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Ninh nên chưa có cơ sở để xác 

định sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và quy 

hoạch phân vùng bảo vệ môi trường của tỉnh. 

I.3.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và các 

quy hoạch liên quan 

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

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" đã được phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-

TTg, ngày 09/10/2013 của Thủ Tướng Chính phủ, dựa trên các quan điểm phát triển cơ 

bản, bao gồm:  

 + Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh, huy động, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức 

cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu; tập trung tăng trưởng theo chiều sâu, tạo động lực phát 

triển để sớm thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước.  

 + Phát triển sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao; đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch. Huy động và sử dụng có hiệu 

quả mọi nguồn lực cho phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh 

nghiệp phát triển nhanh, hài hoà; khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát 

triển theo quy hoạch; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. 

 + Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm: Tăng cường xúc tiến các dự án quy 

mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập 

đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, doanh nghiệp phụ 

trợ; khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần từ gia công sang sản xuất; lựa 

chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín đầu tư phát triển thị trường tài chính.  

 + Tiếp tục thực hiện tốt công tác ngoại giao kinh tế, gắn các hoạt động ngoại giao 

với các hoạt động hợp tác kinh tế nhằm tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài 

vào tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trương 

đầu tư của tỉnh. Qua đó, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa 

- xã hội, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư. 

 - Dự án góp phần thúc đẩy và tiến tới hiện thực hóa quan điểm về phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh Bắc Ninh với chủ trương tăng thu hút vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh, 
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góp phần phát huy được các lợi thế trong xu hướng phát triển chung nhằm huy động tốt 

mọi nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia sản 

xuất, kinh doanh. Kết hợp các loại hình doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa hiệu quả, 

song chú ý đầu tư trang bị hiện đại, công nghệ mới ngay ở giai đoạn đầu. Đào tạo đội 

ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề; kết hợp công nghiệp với các ngành sản xuất 

khác, du lịch, dịch vụ...tạo hiệu quả tổng thể trên các lãnh thổ. 

I.3.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với ngành nghề và lĩnh vực thu hút đầu tư vào 

Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh 

 - Về lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh của dự án phù hợp với chủ trương 

đầu tư và báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của KCN Nam Sơn, Hạp Lĩnh, cụ thể:  

 + Phù hợp với Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 08/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát 

triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh thì đối với 

ngành, nghề thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp được quy định như sau "Thu hút đầu tư 

vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các Dự án 

đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường".  

 + Phù hợp với Quyết định số 286/BTNMT ngày 09/02/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp 

Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, quy mô: 300 ha thì một trong những loại hình ngành, nghề thu hút 

đầu tư của dự án là các ngành nghề công nghiệp thân thiện với môi trường có mã ngành 

theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam như: Nhóm công nghiệp điện, điện tử, 

công nghệ thông tin, phần mềm tin học: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 

phẩm quang học (mã 26) và Sản xuất thiết bị điện (mã 27); Nhóm công nghiệp cơ khí, 

lắp ráp chế tạo máy, tự động hóa, công nghiệp ô tô (sản xuất linh kiện và lắp ráp hoàn 

chỉnh): Đúc sắt, thép (mã 24/2431), Đúc kim loại màu (mã 24/2432); Sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (mã 25); Sản xuất máy móc, thiết bị 

chưa được phân vào đâu (mã 28); Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (mã 29) và Sản 

xuất phương tiện vận tải khác (mã 30) ( tại mục 1.4.3 Phụ lục các nội dung, yêu cầu về 

bảo vệ môi trường của dự án “đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật 

khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh quy mô: 300 ha” của Quyết định 

số 286/BTNMT).  

 - Nhìn chung, Dự án phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN 

Nam Sơn - Hạp Lĩnh nói riêng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Bắc Ninh nói chung.  

II. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 

II.1. Căn cứ pháp lí chung 

II.1.1. Các căn cứ luật, nghị định, thông tư và các quyết định 

a) Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2021; 

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

 - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo bệ môi trường. 
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- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, Quy định về quản 

lý khu công nghiệp và khu kinh tế.  

- 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 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.  

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 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 10/2021/BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 

lượng môi trường. 

 - Thông tư số 08/TT-BXD, ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng, Quy định về quản lí 

chất thải rắn xây dựng. 

b) Lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư xây dựng:  

 - Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007; 

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010; 

 - Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015. 

 - Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13, ngày 

22/11/2013.  

 - Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

 - 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 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ. Quy định chi tiết 

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

điều của luật phòng cháy chữa cháy. 

 - 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 79/2014/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2014 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy. 

 - Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương 

binh Xã hội ban hành danh mục máy, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động; 

 - Thông tư số 12/201/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng, Ban hành định 

mức xây dựng. 

 - Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.  

 - Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn 

chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

II.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng trong báo cáo 

a) Lĩnh vực môi trường:  

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

http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/257344/37
http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/257344/37
http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/257344/37
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xung quanh. 

 - 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 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

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

đối với bụi và 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 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 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

b) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan khác:  

 - QCVN 24/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 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 tại nơi làm việc. 

 - QCVN 01:2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 

nồi hơi và bình chịu áp lực. 

 - QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt nam - Quy hoạch xây dựng. 

 - QCXDVN 02:2009/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng. 

 - QCVN 03:2012/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, 

phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

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

công trình. 

 - QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật. 

 - QCVN 09:2013/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng 

sử dụng năng lượng hiệu quả.  

 - Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 

đường bộ.  

II.2. Các văn bản pháp lí liên quan đến dự án  

II.2.1. Các căn cứ pháp lý liên quan đến KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh 

 - Quyết định số 1107/QĐ-TTg, ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam giai đoạn đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020. 
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 - Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 08/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ 

thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Quyết định số 286/BTNMT ngày 09/02/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc 

Ninh quy mô: 300 ha. 

II.2.2. Các văn bản pháp lý của dự án 

 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5241020122 do Ban quản lý các KCN tỉnh 

Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13/03/2023. 

 

II.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi 

trường do Chủ dự án tự tạo lập 

 - Thuyết minh dự án đầu tư “Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện 

thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn- Hạp Lĩnh" 

tháng 03/2023. 

 - Hồ sơ, bản vẽ và thuyết minh thiết kế xây dựng Nhà máy chế tạo các sản phẩm 

điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek 

Nam Sơn- Hạp Lĩnh, tháng 3/2023.  

 - Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường của dự án đầu tư "Nhà máy chế 

tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa 

phương tiện Goertek Nam Sơn- Hạp Lĩnh", 03/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM 

III.1. Tổ chức thực hiện 

 Báo cáo do chủ đầu tư dự án thực hiện với sự tư vấn của Công ty cổ phần kỹ thuật 

và công trình môi trường. Những thông tin cơ bản của đơn vị tư vấn bao gồm:  

GOERTEK  (HONG KONG) CO., LIMITED 

a) Đơn vị đại diện chủ dự án:  

- Tên đơn vị:  Công ty TNHH Goertek (Hong Kong) {GOERTEK  (HONG 

KONG) CO., LIMITED) 

- Địa chỉ liên hệ:  Lô Đất A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường Nam 

Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. 

- Người đại diện:  Ông DUAN HUI LU        Chức vụ: Tổng giám đốc 

 Ông Nguyễn Mạnh Quân  Chức vụ: Trưởng bộ phận môi trường 

- Số điện thoại  0971332881 Email: Derek.nguyen@goertek.com 

b) Đơn vị chủ trì tư vấn ĐTM: 

 - Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Công trình Môi trường.  

 - Địa chỉ liên hệ: Số 53, ngách 193/30/2, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 - Điện thoại: 0989149415   Email: ceec.jsc@gmail.com 

III.2. Danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐTM 

mailto:Derek.nguyen@goertek.com
mailto:ceec.jsc@gmail.com
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 - Những người tham gia đánh giá tác động môi trường của dự án bao gồm các cán 

bộ phụ trách, cán bộ kỹ thuật của chủ dự án và các cán bộ chuyên môn của đơn vị tư 

vấn và các chuyên gia môi trường thực hiện. Danh sách các cán bộ, chuyên gia tham gia 

thực hiện ĐTM của dự án được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 0.1. Danh sách các cán bộ  tham gia thực hiện ĐTM 

Stt Họ và Tên 
Trình 

độ 
Chuyên ngành Nội dung phụ trách Chữ ký 

I CÁN BỘ, THÀNH VIÊN CHỦ DỰ ÁN  

1 
Yoshinaga 

Kazuyoshi 
- - Tổng giám đốc  

 

2 
Nguyễn Mạnh 

Quân 

Cử 

nhân 
Ngoại ngữ 

Phụ trách môi 

trường; Rà soát nội 

dung báo cáo 
 

3 
Trần Thị 

Quyên 
KS 

Kỹ thuật Môi 

trường 

Kiểm tra hồ sơ và 

cung cấp các tài 

liệu về dự án; Phối 

hợp khảo sát hiện 

trạng môi trường  

II CÁN BỘ, CHUYÊN GIA CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN  

1 
Đặng Văn 

Đam 
ThS 

Hóa học & 

Công nghệ 

môi trường  

Chủ trì tư vấn ĐTM 

và tổng duyệt báo 

cáo ĐTM  

2 
Nguyễn Quốc 

Khánh 
ThS 

Cấp thoát nước 

- Môi trường 

nước, ĐHXD 

Điều tra, khảo sát, 

thu thập số liệu hiện 

trạng môi trường.  

3 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
ThS 

Xây dựng dân 

dụng & Công 

nghệ VLXD 

Mô tả chung về Dự 

án 

 

4 
Đặng Văn 

Tiến 
KS 

Xây dựng dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Đánh giá tác động 

và đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu 

giai đoạn xây dựng. 

 

5 
Nguyễn Văn 

Mong 
KS 

Xây dựng thủy 

lợi 

Đánh giá các rủi ro, 

sự cố và đề xuất 

biện pháp giảm 

thiểu 

 

6 
Nguyễn Việt 

Anh 
ThS 

Công nghệ 

sinh học; 

CTN-MTN 

Đánh giá tác động 

và đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu 

giai đoạn xây dựng 
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Stt Họ và Tên 
Trình 

độ 
Chuyên ngành Nội dung phụ trách Chữ ký 

7 
Phan Xuân 

Bách  
KS 

Quản lý tài 

nguyên thiên 

nhiên 

Điều kiện tự nhiên 

– kinh tế xã hội khu 

vực Dự án và Lập 

kế hoạch quản lý và 

giám sát môi trường 

 

8 
Hoàng Thị 

Bích Phượng 
CN Xã hội học 

Điều tra, khảo sát, 

thu thập thông tin 

và ĐTM về môi 

trường xã hội 

 

 - Ngoài ra còn có sự tham gia của chuyên gia về quan trắc và phân tích môi 

trường, các nhà khoa học về lĩnh vực môi trường và được sự giúp đỡ của Ban QLKKT, 

BQL KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh và những người khác.  

III.3. Các bước lập báo cáo ĐTM của Dự án 

 Trên cơ sở các quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2021 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, quá trình lập báo cáo ĐTM 

của Dự án được thực hiện theo các bước sau: 

 - Bước 1: Nghiên cứu thuyết minh, hồ sơ thiết kế, các văn bản pháp lý tài liệu kỹ 

thuật của Dự án đầu tư; 

 - Bước 2: Nghiên cứu, thu thập các số liệu, tài liệu về điều kiện địa lý, tự nhiên, 

kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện Dự án; 

 - Bước 3: Khảo sát và thu thập các số liệu về hiện trạng môi trường của dự án; 

 - Bước 4: Xác định các nguồn gây tác động, quy mô, phạm vi tác động và phân 

tích đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường; 

 - Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trường của Dự án; 

 - Bước 6: Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường; 

 - Bước 7: Lập dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường; 

 - Bước 8: Xây dựng bản dự thảo báo cáo tổng hợp ĐTM của Dự án; tham vấn ý 

kiến chuyên gia; 

 - Bước 9: Hội thảo sửa chữa giữa Chủ đầu tư và cơ quan tư vấn để thống nhất 

trước khi trình thẩm định, hoàn chỉnh bản dự thảo báo cáo ĐTM.  

 - Bước 10: Trình thẩm định báo cáo ĐTM; 

 - Bước 11: Hiệu chỉnh theo ý kiến của các thành viên và kết luận của HĐTĐ.  

 - Bước 12. Trình phê duyệt báo cáo ĐTM được chỉnh sửa theo kết luận của 

HĐTĐ. 

IV. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM 

 Các phương pháp được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 0.2. Danh mục các phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

Stt Phương pháp Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 
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Stt Phương pháp Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

I CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐTM 

1 Phương pháp 

danh mục 

(Liệt kê)  

- Liệt kê kèm theo mô tả nội dung, 

khối lương và quy mô các hạng mục 

của dự án được triển khai trong từng 

giai đoạn: Chuẩn bị, thi công và vận 

hành của dự án.  

- Liệt kê các đối tượng môi trường 

tự nhiên, kinh tế - xã hội và các vấn 

đề môi trường liên quan trong quá 

trình triển khai các hoạt động của dự 

án. 

- Liệt kê các tác động môi trường, 

liệt kê các đối tượng bị tác động và 

các vấn đề môi trường liên quan đến 

từng hoạt động của dự án.  

- Chương 1: Liệt kê, mô tả 

các hạng mục của dự án và 

các vấn đề liên quan.  

- Chương 2: Liệt kê, thống 

kê số liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội và các 

vấn đề môi trường liên quan 

khác. 

- Chương 3: Nhận dạng các 

tác động và đối tượng bị tác 

động môi trường.  

2 Phương pháp 

thống kê 

- Thu thập các số liệu khí tượng, số 

liệu về tự nhiên, kinh tế xã hội và 

các ý kiến về dự án.  

Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông số 

đầu vào cho mô hình tính toán dự 

báo khả năng lan truyền chất ô 

nhiễm không khí từ các nguồn khí 

thải tại 

 

- Chương 2. Phục vụ cho 

các nội dung về hiện trạng 

tự nhiên và xã hội của khu 

vực. 

- Chương 3. Sử dụng kết 

quả để xây dựng cơ sở dữ 

liệu và thông số đầu vào 

cho mô hình tính toán dự 

báo khả năng lan truyền 

chất ô nhiễm không khí từ 

các nguồn khí thải,... 

3 Phương pháp 

kế thừa  

- Kế thừa các số liệu, dữ liệu và các 

tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án. 

- Kế thừa một số đánh giá từ các báo 

cáo về chất thải của công ty đã thực 

hiện về CTR, CTNH, nước thải để 

làm căn cứ ước tính cho phần mở 

rộng. 

- Chương 1: Mô tả hiện 

trạng sử dụng đất và các 

công trình bảo vệ môi 

trường của dự án.  

- Chương 2: Kế thừa các số 

liệu điều tra, khảo sát về 

điều kiện tự nhiên, môi 

trường khu vực dự án.  

- Chương 3: Kế thừa các số 

liệu đánh giá, dự báo tác 

động môi trường và các 

biện pháp bảo vệ môi 

trường của dự án  

4 Phương pháp 

đánh giá 

nhanh 

+ Đánh giá các hoạt động, dự báo về 

thải lượng, nồng độ ô nhiễm đối với 

các nguồn chất thải hoặc tiếng ồn, 

- Chương 2: Đánh giá hiện 

trạng các thành phần môi 

trường, sức chịu tải môi 
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Stt Phương pháp Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

rung động.  

 + Đánh giá dự báo về mức độ, 

phạm vi, quy mô bị tác động dựa 

trên cơ sở định lượng theo hệ số ô 

nhiễm từ các tài liệu.  

trường khu vực dự án.  

Chương 3: Đánh giá, so 

sánh các kết quả tính toán 

dự báo ô nhiễm môi trường 

so với các tiêu chuẩn và quy 

chuẩn hiện hành.  

5 Phương pháp 

mô hình hóa 

+ Đánh giá dự báo phạm vi, mức độ 

tác động đến các đối tượng bị tác 

đông trong từng hoạt động của dự án. 

+ Các phương pháp tính toán dự báo 

các tác động do bụi, khí thải: 

Phương pháp “hộp cố định”; 

Phương pháp Sutton cải biên; 

phương pháp tính toán lan truyền 

tiếng ồn; phương pháp tính toán ô 

nhiễm nước mưa chảy tràn bề mặt; 

sa lắng; … 

+ Chương 3. Đánh giá dự 

báo lan truyền ô nhiễm đối 

với khí thải, nước thải, chất 

thải rắn, tiếng ồn và rung 

động từ các hoạt động của 

dự án. 

 

II CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC 

1 Phương pháp 

điều tra, thu 

thập số liệu 

- Điều tra về điều kiện tự nhiên, điều 

kiện hạ tầng KCN. 

- Thu thập các số liệu về hiện trạng 

môi trường  

- Chương 2: Mô tả về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội khu vực dự án.  

2 Các phương 

pháp lấy mẫu 

và phân tích  

- Lấy mẫu các thành phần môi trường 

của dự án thực hiện tại hiện trường.  

- Phân tích các mẫu hiện trạng môi 

trường tự nhiên tại PTN. 

- Chương 2. Đánh giá về 

hiện trạng các thành phần 

môi trường khu vực dự án.  

 

 - Nhìn chung, các phương pháp được sử dụng trong quá trình ĐTM của dự án đều 

sử dụng trong toàn bộ quá trình ĐTM và có các kết quả bổ trợ cho nhau để hoàn thiện 

báo cáo ĐTM tổng hợp của dự án với các nội dung được trình bày chi tiết trong các 

chương tiếp theo của báo cáo.   

V. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

V.1. Thông tin về dự án 

V.1.1. Thông tin chung 

a) Tên dự án: 

 - Tên dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản 

phẩm âm thanh đa phương tiện. 

 - Địa điểm thực hiện: Lô Đất A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường 

Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

b) Chủ dự án:  

 - Tên chủ dự án: Công ty TNHH công nghệ thông minh Goertek Vina 

 - Địa chỉ liên hệ: Lô Đất A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường 
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Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Đại diện:  ông DUAN HUI LU     Chức vụ: Tổng giám đốc 

 (Trưởng bộ phận môi trường: Ông Nguyễn Mạnh Quân) 

 - Số điện thoại:  0971332881  Email: Derek.nguyen@goertek.com 

V.1.2. Phạm vi, quy mô dự án 

a) Phạm vi dự án: 

 - Dự án có tổng diện tích sử dụng là 515.275,9 m
2
 tại Lô A1, Khu công nghiệp 

Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã 

Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  

 - Quy mô sử dụng đất của dự án 515.275,9 m
2
, quy mô xây dựng công trình chính 

khoảng 349.666,0 m
2
, các hạng mục phụ trợ khoảng 64.752,0 m

2
, các hạng mục công 

trình bảo vệ môi trường khoảng 2.888,0 m
2
 và diện tích khác 

b) Về quy mô công suất, công nghệ của dự án 

 - Quy mô công suất sản phẩm của dự án theo chứng nhận đầu tư điều chỉnh có 

tổng công suất 277.650.000 sp/năm, bao gồm: Sản xuất tai nghe (40.000.000 sp/năm); 

Loa điện thoại di động (50.000.000 sp/năm); Loa (Speaker), bảng loa (Speaker module), 

micro (Microphone), bộ thu (Receiver) (20.000.000 sp/năm); Thiết bị an ninh gia đình 

(5.000.000 sp/năm); Đồng hồ chức năng, đồng hồ thông minh (1.500.000 sp/năm); Hệ 

thống điện thoại hội nghị (450.000 sp/năm); Kính thực tế ảo VR (2.000.000 sp/năm); 

Máy điều khiển trò chơi (8.000.000 sp/năm); Camera (5.000.000 sp/năm); Thiết bị điều 

khiển từ xa của Tivi, thiết bị đóng, mở cửa từ xa, thiết bị điều khiển thông minh bằng 

giọng nói, thiết bị điều khiển xe ô tô (2.000.000 sp/năm); Bảng mạch điện tử PCBA 

(40.000.000 sp/năm); Gia công các linh kiện bên trong máy tạo hình, máy tạo khuôn và 

máy khuôn đúc: linh kiện bộ phận điều khiển; linh kiện bộ phận tạo khuôn (1.000.000 

sp/năm); Kính thực tế tăng cường AR (1.000.000 sp/năm); Thiết bị tự động đóng gói, tự 

động lắp ráp, tự động kiểm tra, dây chuyền tự động (1.000 sp/năm); Sản phẩm sạc pin 

(có dây,  không dây) (1.500.000 sp/năm); Sửa chữa máy móc thiết bị (do công ty sản 

xuất) (10.000.000 sp/năm); Sản xuất vỏ ngoài tai nghe, vỏ ngoài máy điều khiển trò 

chơi  (200.000.000 sp/năm); Sản xuất, gia công dây đeo của đồng hồ thông minh, dây 

đeo của vòng đeo tay thông minh (5.000.000 sp/năm); Sản xuất, gia công vỏ ngoài loa 

thông minh (1.000.000 sp/năm); Sản xuất, gia công vỏ ngoài hộp sạc tai nghe 

(200.000.000 sp/năm); Sản xuất núm xoay của đồng hồ (12.000.000 sp/năm); Sản xuất, 

gia công ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (6.000.000 sp/năm). 

V.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a) Các hạng mục công trình chính: 

 - Các hạng mục công trình chính của dự án gồm 18 nhà xưởng được xây dựng với 

tổng diện tích đất 349.666 m
2
 và diện tích sàn xây dựng khoảng 462.289 m

2
.  

 - Các hạng mục công trình kiến trúc phụ trợ: Dự án đầu tư xây dựng đầy đủ các 

hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành dự án.  

c) Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 

 - Công trình xử lý nước thải: Dự án hiện có tổng số 02 công trình trạm xử lý nước 

thải với tổng công suất thiết kế khoảng 4.000,0 m
3
/ngđ, bao gồm: 01 công trình tại khu 

mailto:Derek.nguyen@goertek.com
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A1 công suất 2000,0 m
3
/ngđ; 01 công trình tại khu C có công suất 2.000,0 m

3
/ngđ. Mỗi 

công trình được xây dựng thành 02 module, công suất 1000m
3
/ngđ/module. 

 - Công trình kho chứa chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 công trình kho chứa chất 

thải rắn nằm trong kho chứa chất thải, diện tích 190m
2
. 

 - Công trình kho chứa chất thải rắn công nghiệp: diện tích 820m
2.  

 - Công trình kho chứa chất thải nguy hại: diện tích 90m
2 

. 

 - Đầu tư lắp đặt đầy đủ các thiết bị thu gom và xử lý khí hàn và hơi hữu cơ từ dây 

chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử; 02 công trình tháp xử lý bụi, khí thải từ xưởng 

sản xuất nhựa. 

V.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

 - Vị trí dự án nằm trong khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh có khoảng cách xa 

(≥ 500m) các khu Aân cư tập trung và không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

 - Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án được thu gom và xử lý tại 08 

trạm xử lý nước thải tập trung được bố trí theo các khu vực. Nước thải sau xử lý được 

đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.  

V.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

V.2.1. Đối với giai đoạn thi công xây dựng dự án 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, các tác động môi trường chính kèm 

theo các hoạt động được triển khai, bao gồm:  

+ Hoạt động của công nhân lao động tham gia thi công xây dựng dự án thường 

phát sinh các chất thải sinh hoạt (Chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt…) và các 

tác động không liên quan đến chất thải đối với môi trường tự nhiên, sinh thái, môi 

trường xã hội và sức khỏe cộng đồng khu vực dự án.  

+ Hoạt động của các loại máy móc, trang thiết bị thi công gây ra các tác động do 

phát sinh chất thải (Khí thải; Nước thải từ khu vực rửa xe; dầu mỡ thải và chất thải rắn 

nhiễm dầu) và các tác động do tiếng ồn, rung đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng 

khu vực dự án.  

+ Hoạt động phát quang, dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng thi công gây ra các tác động 

đối với môi trường do phát sinh các chất thải rắn (Sinh khối thực vật; phế thải phá dỡ), 

bụi khuếch tán, nước mưa chảy tràn bề mặt cuốn trôi chất bẩn và các tác động đối với 

hệ sinh thái khu vực do việc loại bỏ hoàn toàn thảm thực vật hiện trạng trên đất.  

+ Hoạt động san nền và chuẩn bị kỹ thuật phát sinh các loại đất đá, chất thải rắn, 

bụi khuếch tán, nước mưa chảy tràn bề mặt cuốn trôi bùn đất ....gây tác động đối với 

môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng khu vực dự án.  

+ Hoạt động vận tải thi công (bao gồm: vận chuyển đất cát, vật liệu, máy móc thiết 

bị và vận chuyển đổ các loại phế thải không thích hợp san nền,...) gây ra các tác động 

môi trường do chất thải phát sinh (bụi, khí thải, nước rửa xe, dầu mỡ thải và chất thải 

rắn nhiễm dầu), tác động không liên quan đến chất thải do tiếng ồn, rung, ùn tắc giao, 

hư hỏng các tuyến đường giao thông kết nối dự án. 

 - Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng còn kể đến nguy cơ xảy ra sự cố, rủi 

ro môi trường trong quá trình triển khai các biện pháp thi công, sự cố trong lưu chứa, sử 

dụng nguyên nhiên liệu (Sự cố cháy nổ; Sự cố rò rỉ, tràn dầu), sự cố tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông và rủi ro môi trường. Khi các sự cố, rủi ro xảy ra đều có khả năng gây 

thiệt hại về người, tài sản và ô nhiễm môi trường ở mức cao đến nghiêm trọng. 
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V.2.2. Đối với giai đoạn vận hành dự án 

 - Trong giai đoạn vận hành dự án, các hoạt động chủ yếu (gồm: Tập trung lao 

động tham gia các hoạt động của dự án; Hoạt động sản xuất tại các khu nhà xưởng; 

Hoạt động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ; Hoạt động vận tải phục vụ vận 

hành dự án), kèm theo các tác động môi trường do chất thải phát sinh và các tác động 

môi trường không liên quan đến chất thải đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng 

đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội của khu vực dự án, bao gồm:  

 + Hoạt động của công nhân lao động tham gia vận hành dự án phát sinh các tác 

động do chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt) và các tác động không 

liên quan đến chất thải (mâu thuẫn, tranh chấp xung đột cộng đồng, tệ nạn xã hội, lây 

lan dịch bệnh) gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội khu vực dự án và  sức khỏe 

cộng đồng. 

 + Hoạt động sản xuất các sản phẩm tại các khu vực nhà xưởng sản xuất: Phát sinh 

các tác động do chất thải (chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, bụi, khí thải) 

và các tác động không liên quan đến chất thải (gồm: tiếng ồn, rung động, nhiệt độ,...) 

gây đối với môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng khu vực dự án.  

 + Hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ (cấp điện, cấp nước, thoát nước và 

vệ sinh môi trường) kèm theo phát sinh các chất thải (chất thải rắn, bùn thải, khí 

thải,...), tiếng ồn, rung gây tác động trực tiếp đến khả năng tiếp nhận và chất lương môi 

trường khu vực dự án. 

 + Hoạt động giao thông vận tải phục vụ vận hành dự án phát sinh bụi, khí thải, 

tiếng ồn, rung và các tác động gây hư hỏng, ùn tắc các tuyến đường giao thông kết nối 

dự án. 

 - Ngoài ra, trong quá trình vận hành dự án còn kể đến các tác động do xảy ra sự 

cố, rủi ro môi trường (Sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, sự cố vận hành hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật và các công trình môi trường,...) gây ra các tác động nghiêm trọng đối với môi 

trường và sức khỏe cộng đồng khu vực dự án.  

V.3. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án 

V.3.1. Đối với giai đoạn thi công xây dựng 

V.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

 Nước thải phát sinh chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng dự án gồm: Nước 

thải sinh hoạt do tập trung lao động trên công trường; Nước thải từ khu vực cầu rửa xe; 

Nước thải thi công xây dựng; Nước mưa chảy tràn bề mặt cuốn trôi chất bẩn. Dự báo về 

quy mô, tính chất của từng loại nước thải này, bao gồm: 

a) Nước thải sinh hoạt:  

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh trong thi công xây dựng dự án chủ yếu do hoạt 

động của công nhân lao động tham gia xây dựng dự án có thành phần ô nhiễm đặc trưng 

gồm các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các 

chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. 

 - Lưu lượng phát sinh khoảng 30,0 m
3
/ngđ, chủ yếu từ các khu nhà vệ sinh được 

trang bị tại các khu nhà văn phòng điều hành, khu vực thi công tập trung trên công 

trường.  

b) Nước thải thi công:  
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 - Nước thải thi công phát sinh chủ yếu từ hoạt động dưỡng hộ bê tông có thành 

phần ô nhiễm chủ yếu gồm bùn cặn, chất rắn lơ lửng…  

 - Lưu lượng phát sinh được tính tối đa theo quy mô và tiến độ thực hiện dự án 

khoảng 28,1 m
3
/ngđ. 

c) Nước thải rửa xe, vệ sinh máy móc trên công trường:  

 - Nước thải rửa xe, vệ sinh máy móc trên công trường phát sinh chủ yếu từ khu 

vực cầu rửa xe được bố trí cho các công trường thi công có thành phần ô nhiễm chủ yếu 

gồm bùn đất, dầu mỡ;  

 - Lưu lượng phát sinh được tính tối đa theo nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt 

động rửa xe, vệ sinh máy móc trên công trường đối với hoạt động thi công san nền 

khoảng 11,1 m
3
/ngđ, đối với hoạt động thi công xây dựng cơ bản khoảng 26,1 m

3
/ngđ, 

đối với thời kỳ thực hiện đồng thời thi công san nền và thi công xây dựng cơ bản 

khoảng 37,2 m
3
/ngđ.  

d) Nước mưa chảy tràn bề mặt: 

 - Nước mưa chảy tràn bề mặt khu vực thi công dự án có thành phần chủ yếu là các 

chất rắn lơ lửng, đất cát, các chất bẩn cuốn trôi trên bề mặt phủ,…  

 - Dự báo khối lượng nước mưa chảy tràn bề mặt dự án theo lượng mưa trung bình 

hằng năm của khu vực, tương ứng khoảng 1,888 triệu m
3
 và lượng bùn đất bị rửa trôi 

khi không có các biện pháp giảm thiểu khoảng 868,23 tấn/năm, tương ứng với hàm 

lượng chất rắn lơ lửng khoảng 445,8 mg/l.  

V.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

 Bụi, khí thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án chủ yếu gồm: Bụi khuếch tán 

từ hoạt động xúc bốc, vận chuyển trong phạm vi công trường; Khí thải động cơ các 

phương tiện, máy móc tham gia thi công; Khí thải từ thi công hàn cắt; Bụi, khí thải từ 

hoạt động vận tải ngoài công trường… Quy mô, tính chất được đánh giá theo từng 

nguồn phát sinh, bao gồm:  

a) Bụi khuếch tán từ hoạt động xúc bốc, vận chuyển trong phạm vi công trường:  

 - Bụi khuếch tán phát sinh trên công trường chủ yếu do các hoạt động xúc bốc đất, 

vận chuyển trên công trường đối với đất cát san nền, vật liệu xây dựng và phế thải các 

loại. Thành phần ô nhiễm chính là bụi có kích thước hạt lớn, dễ sa lắng… 

 - Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm trung bình đối với hoạt động thi công san 

nền khoảng 5,82 μg/m
2
/s, hoạt động thi công xây dựng cơ bản khoảng 5,83 μg/m

2
/s và 

tải lượng cộng hưởng khi tiến hành đồng thời hoạt động san nền và xây dựng cơ bản 

khoảng 11,66 μg/m
2
/s. 

b) Khí thải động cơ các phương tiện, máy móc thi công:  

 - Khí thải động cơ các phương tiện, máy móc thi công phát sinh chủ yếu do tiêu 

thụ nhiên liệu dầu DO với thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm bụi (TSP), SO2, NO2 và 

CO.  

 - Dự báo tải lượng ô nhiễm trong khí thải được tính toán trung bình theo nhu cầu 

sử dụng nhiên liệu, phạm vi triển khai các hoạt động trên công trường thi công, bao 

gồm:  

 + Đối với hoạt động thi công san nền: ETSP = 0,48 μg/m
2
/s; ESO2 = 0,11 μg/m

2
/s; 

ENO2 = 0,90 μg/m
2
/s; ECO = 3,12 μg/m

2
/s;  

 + Đối với hoạt động thi công xây dựng cơ bản: ETSP = 0,72 μg/m
2
/s; ESO2 = 0,16 
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μg/m
2
/s; ENO2 = 1,36 μg/m

2
/s; ECO = 4,72 μg/m

2
/s;  

 + Đối với thời kỳ triển khai đồng thời các hoạt động thi công san nền và thi công 

xây dựng cơ bản: ETSP = 1,20 μg/m
2
/s; ESO2 = 0,26 μg/m

2
/s; ENO2 = 2,26 μg/m

2
/s; ECO = 

7,84 μg/m
2
/s;  

c) Khí thải từ thi công hàn cắt: 

 - Khí thải từ hoạt động hàn cắt có thành ô nhiễm chủ yếu là bụi (khói hàn) và khí 

thải độc hại như NO2 và CO.  

 - Dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải hàn cắt theo phạm vi triển khai các hoạt 

động trên công trường thi công, bao gồm:  

 + Đối với hoạt động thi công san nền: ETSP = 0,016 μg/m
2
/s; ENO2 = 0,001 μg/m

2
/s; 

ECO = 0,001 μg/m
2
/s;  

 + Đối với hoạt động thi công xây dựng cơ bản: ETSP = 0,057 μg/m
2
/s; ENO2 = 0,003 

μg/m
2
/s; ECO = 0,003 μg/m

2
/s; 

 + Đối với thời kỳ triển khai đồng thời các hoạt động thi công san nền và thi công 

xây dựng cơ bản: ETSP = 0,073 μg/m
2
/s; ENO2 = 0,004 μg/m

2
/s; ECO = 0,004 μg/m

2
/s;  

d) Bụi, khí thải từ hoạt động vận tải thi công đối với các tuyến đường giao thông 

ngoài phạm vi dự án:  

 - Hoạt động vận tải thi công phát sinh bụi khuếch tán, khí thải động cơ với thành 

phần ô nhiễm chủ yếu gồm bụi (TSP), SO2, NO2 và CO.   

 - Dự báo tải lượng ô nhiễm trong khí thải được tính toán trung bình theo chiều dài 

tuyến vận chuyển tương ứng với các hoạt động, bao gồm:  

 + Đối với hoạt động thi công san nền: EL(TSP) = 30,02 μg/m/s; EL(SO2) = 3,81 

μg/m/s; EL(NO2) = 32,48 μg/m/s; EL(CO) = 112,90 μg/m/s;  

 + Đối với hoạt động thi công xây dựng cơ bản: EL(TSP) = 66,86 μg/m/s; EL(SO2) = 

11,90 μg/m/s; EL(NO2) = 101,50 μg/m/s; EL(CO) = 352,80 μg/m/s;  

 + Đối với thời kỳ triển khai đồng thời các hoạt động thi công san nền và thi công 

xây dựng cơ bản: EL(TSP) = 96,87  μg/m/s; EL(SO2) = 15,71 μg/m/s; EL(NO2) = 133,98 

μg/m/s; EL(CO) = 465,70 μg/m/s;  

V.3.1.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

 Các chất thải rắn thông thường phát sinh kèm theo các hoạt động triển khai trong 

xây dựng dự án bao gồm: Chất thải rắn sinh hoạt do tập trung lao động trên công 

trường; Sinh khối thực vật thải từ phát quang dọn dẹp mặt bằng; Chất thải rắn xây dựng 

phát sinh từ phá dỡ, di dời hiện trạng và thi công xây dựng cơ bản; đất cát phát sinh từ 

đào đắp thi công nền, móng,… Quy mô và tính chất của các loại chất thải rắn này, bao 

gồm: 

a) Chất thải rắn sinh hoạt:  

 - Chất thải rắn sinh hoạt trong thi công xây dựng phát sinh chủ yếu do tập trung 

công nhân lao động trên công trường. Thành phần ô nhiễm chính là các chất hữu cơ dễ 

phân hủy (thức ăn thừa, rau, củ quả, ...) và các chất thải khác (trang phục cá nhân, giấy 

bao gói, nylon, chai lọ, ...). 

 - Dự báo khối lượng phát sinh được tính toán theo nhu cầu sử dụng lao động trên 

công trường thi công khoảng 250,0 kg/ngđ với thành phần chính gồm các chất hữu cơ 
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dễ phân hủy khoảng 187,5 kg/ngđ (tỷ lệ 75%) và các chất thải khác khoảng 62,5 kg/ngđ 

(tỷ lệ 25%). 

c) Chất thải rắn xây dựng:  

 - Chất thải rắn xây dựng phát sinh chủ yếu từ hoạt động phá dỡ, di dời các hạng 

mục công trình hiện trạng và hoạt động thi công xây dựng cơ bản. Thành phần chủ yếu 

gồm: xà bần (bê tông, gạch vỡ, vữa xây); phế liệu các loại (sắt thép, nhôm, nhựa…) và 

các loại chất thải khác (gỗ, nhựa, tre nứa, bao bì, …).  

 - Dự báo khối lượng phát sinh chất thải rắn xây dựng phát sinh trong thi công xây 

dựng dự án chủ yếu theo các hoạt động, bao gồm:  

 + Hoạt động phá dỡ, di dời hiện trạng khoảng 8.359 tấn phế thải xây dựng, bao 

gồm các thành phần chính: bê tông gạch vỡ khoảng 7.301 tấn; sắt thép phế liệu khoảng 

299 tấn; các phế thải khác không tận dụng được khoảng 760 tấn. 

 + Hoạt động thi công xây dựng cơ bản phát sinh khoảng 8.047,9 tấn, với thành 

phần chính gồm: Bê tông, gạch đá thải khoảng 4.818,9 tấn; sắt thép phế liệu khoảng 

762,1 tấn và chất thải khác khoảng 2.466,9 tấn. 

V.3.1.4. Chất thải nguy hại 

 Chất thải nguy hại phát sinh trong xây dựng dự án bao gồm: Dầu mỡ thải và chất 

thải rắn nhiễm dầu từ vận hành các phương tiện, máy móc tham gia; Chất thải rắn nguy 

hại phát sinh từ các hoạt động thi công san nền, thi công xây dựng cơ bản … Quy mô, 

tính chất các chất thải nguy hại trong xây dựng dự án, bao gồm: 

a) Dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu: 

 - Dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu trong thi công xây dựng phát sinh chủ 

yếu từ hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công trên công trường.  

 - Dự báo khối lượng phát sinh theo nhu cầu sử dụng các phương tiện, máy móc thi 

công theo từng giai đoạn, bao gồm: 

 + Trong thi công san nền và chuẩn bị kỹ thuật phát sinh khoảng 107,8 kg/tháng 

dầu mỡ thải và 59,0 kg/tháng các loại chất thải rắn nhiễm dầu. 

 + Trong thi công xây dựng cơ bản khoảng 140,8 kg/tháng dầu mỡ thải và 143,0 

kg/tháng các loại chất thải rắn nhiễm dầu. 

 + Trường hợp tiến hành đồng thời cả thi công san nền và thi công xây dựng cơ bản 

của dự án phát sinh tổng cộng khoảng 248,6 kg/tháng dầu mỡ thải và 202,0 kg/tháng 

các loại chất thải rắn nhiễm dầu. 

b) Chất thải rắn nguy hại:  

 - Trong thi công xây dựng, các chất thải rắn nguy hại phát sinh chủ yếu từ các khu 

vực văn phòng điều hành công trường, khu vực thi công tập trung, … với thành phần ô 

nhiễm chủ yếu gồm: chất thải nhiễm dầu, pin, ắc qui, bóng đèn huỳnh quang, hộp mực 

in, linh kiện điện tử và các loại chất thải nguy hại khác. 

 - Dự báo tổng khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trung bình đối với các 

hoạt động thi công san nền khoảng 63,3 kg/tháng, đối với các hoạt động thi công xây 

dựng cơ bản khoảng 672,2 kg/tháng và thời kỳ triển khai đồng thời các hoạt động thi 

công san nền và thi công xây dựng cơ bản phát sinh khoảng 735,5 kg/tháng. 

V.3.1.5. Tiến ồn, rung động: 

a) Tiếng ồn, rung đối với khu vực thi công: 
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 - Tiếng ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc, phương tiện, 

thiết bị thi công gây tác động đối với môi trường khu vực thi công.  

 - Dự báo phạm vi tác động ô nhiễm tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT khi 

vận hành từng loại thiết bị nằm trong khoảng cách < 200m vào ban ngày và < 800m vào 

ban đêm. 

b) Tiếng ồn, rung đối với khu vực tuyến vận tải ngoài dự án: 

 - Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận tải thi công gây tác động môi trường chủ 

yếu đối với khu vực các tuyến đường kết nối dự án.  

 - Dự báo phạm vi tác động do tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT nằm trong 

khoảng cách ≤10 m và ban đêm ≤ 50m tính từ trục đường giao thông. 

V.3.1.6. Các tác động khác: 

 - Hoạt động của công nhân lao động trên công trường có khả năng gây ra tác động 

tiêu cực đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực do phát sinh mâu thuẫn, tranh 

chấp, xung đột cộng đồng và tệ nạn xã hội. Tác động tiêu cực đối với sức khỏe cộng 

đồng do nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh,... và tác động do nguy cơ xâm hại đối với 

hệ sinh thái khu vực xung quanh dự án. 

 - Hoạt động vận tải thi công gây tác động hư hỏng, ùn tắc đối với hệ thống giao 

thông kết nối khu vực dự án.  

 - Hoạt động thi công xây dựng có nguy xảy ra các sự cố môi trường gây thiệt hại 

về người, tài sản và ô nhiễm môi trường như: Sự cố bom mìn tồn lưu; Ngập úng cục bộ, 

Sự cố cháy nổ; Sự cố rò rỉ, tràn dầu; Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 

V.3.2. Đối với giai đoạn vận hành dự án 

V.3.2.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

 - Tổng lượng nước thải phát sinh tại các Khu nhà xưởng sản xuất của Dự án 

khoảng 3.633,1 m
3
/ngđ (gồm: Nước thải sinh hoạt khoảng 3.613,9 m

3
/ngđ; nước thải xả 

định kỳ hệ thống làm mát khoảng 19,1 m
3
/ngđ), trong đó: 

 - Nước thải sinh hoạt khoảng 3.613,9 m
3
/ngđ (khu A: 211,1 m

3
/ngđ, khu B: 

2.370,0 m
3
/ngđ, khu C: 242,5 m

3
/ngđ, khu G: 297,0 m

3
/ngđ). Thành phần ô nhiễm gồm: 

Các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất 

dinh dưỡng (N, P) và vi sinh,... 

 - Nước xả cặn hệ thống làm mát khoảng 19,1 m
3
/ngày (khu A: 1,7 m

3
/ngày, khu B: 

12,8 m
3
/ngày, khu C: 0,7 m

3
/ngày) có thành phần ô nhiễm chủ yếu là bùn cặn và nồng 

độ khoáng hóa cao… 

V.3.2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

 - Khí thải do sử dụng LPG phát sinh từ các khu nhà ăn ca tại khu B (E11; E12), khu 

G (G10) có thành phần ô nhiễm chủ yếu là bụi (TSP), SO2, NO2, CO.  

 - Khí hàn và hơi hữu cơ phát sinh từ hoạt động sản xuất các sản phẩm diện tử (U-1 

÷ U16, AK019). Thành phần chủ yếu gồm: hơi kim loại (Sn, Cu, Zn, Ag), các chất hữu 

cơ dễ bay hơi (Etanol; Isopropanol; Phenol). 

 - Bụi, hơi hữu cơ phát sinh từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ nhựa (TW2). 

Thành phần chủ yếu gồm: Bụi tổng số, các chất hữu cơ dễ bay hơi (Etanol; Isopropanol; 

Phenol). 
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 - Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận tải. Thành phần chủ yếu gồm: Bụi 

(TSP), SO2, NO2 và CO.  

 - Mùi hôi từ hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Đặc trưng khí, mùi phát sinh từ 

hoạt động của hệ thống thu gom chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải là các chất 

gây mùi hôi khó chịu như ammoniac (NH3), Hydro sulfur (H2S), các dẫn suất N, S và 

khí methane (CH4). 

V.3.2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

 - Chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng phát sinh khoảng 16.263 kg/ngày (khu 

A: 942,3 kg/ngày, khu B: 10.665,0 kg/ngày, khu C: 1.091,3 kg/ngày). Thành phần chủ 

yếu là các loại chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy như rau củ quả, thức ăn thừa và các loại 

chất thải rắn khó phân hủy không nguy hại gồm trang phục cá nhân, giấy bao gói, nilon, 

chai lọ. 

 - Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 87.431,98 tấn/năm 

(khu A: 4.087,47 tấn/năm; khu B: 50.395,53 tấn/năm; khu C: 19.910,67 tấn/năm). 

Thành phần chính gồm: Bao bì, khay nhựa, lõi quấn dây hàn; chai lọ đựng chất trợ hàn, 

lọ đựng keo nhiệt, chai lọ đựng keo UV, Bao bì đựng chất làm sạch mối hàn, bao bì 

đóng gói SP thải, thùng carton thải, Pallet (nhựa) thải, sản phẩm lỗi hỏng và chất thải 

rắn khác. 

 - Theo tính toán lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống thoát nước có độ ẩm 96% 

(phân bùn bể tự hoại, bùn trạm xử lý nước sinh hoạt, bùn cặn nạo vét hệ thống thu gom, 

thoát nước) với tổng khối lượng khoảng 2.687,4 m
3
/năm (khu A: 206,8 m

3
/năm; khu B: 

1.633,7 m
3
/năm; khu C: 197,9 m

3
/năm). Thành phần chủ yếu gồm bùn thải trạm xử lý 

nước thải, các loại bùn nạo vét định kỳ từ hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hút 

phốt định kỳ với đặc trưng ô nhiễm là các loại cặn bẩn và các loại vi trùng, vi khuẩn gây 

bệnh. 

V.3.2.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

 - Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh là 6.303,8 kg/tháng (khu A: 1.296,6 

kg/tháng, khu B: 2.840,7 kg/tháng, khu C: 338,1 kg/tháng, khu G: 602,7 kg/tháng). 

Thành phần chủ yếu gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải, bao bì, thùng 

chứa hóa chất bằng nhựa, các loại keo thải, dung môi thải, dầu thải, bản mạch, linh kiện 

lỗi hỏng, xỉ thiếc thải, dầu mỡ thải, găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, than hoạt tính thải, ...  

V.3.2.5. Quy mô, tính chất của chất thải khác:  

 Không có 

V.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

V.4.1. Đối với giai đoạn thi công xây dựng 

V.4.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

a) Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:   

 - Dự án đầu tư, lắp đặt 03 khu nhà vệ sinh trên công trường. Mỗi khu nhà vệ sinh 

được trang bị 02 nhà vệ sinh (01 dành cho nam và 01 dành cho nữ) kèm theo bể tự hoại 

loại 3 ÷ 5m
3
/bể. 

 - Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh không xả ra môi trường, được thu gom 

bằng bể tự hoại. Định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy 

định. 

 - Quy trình vận hành nhà vệ sinh di động: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh trên 

các phương tiện thi công nạo vét → ngăn chứa nước thải sinh hoạt → đơn vị có chức 



 

 

 

36 

 

năng thu gom, xử lý. 

b) Công trình và biện pháp thu gom và xử lý nước thải thi công:  

 - Tại các khu vực phát sinh, bố trí các hố lắng có dung tích 2-3 m
3
 được đào trực 

tiếp trên nền đất. Số lượng hố lắng đảm bảo thu gom và xử lý bùn cặn đối với toàn bộ 

nước thải thi công trước khi thải vào môi trường.   

 - Quy trình vận hành: Nước thải thi công → Hố lắng cặn bùn đất → Nước thải sau 

lắng → Thải vào cống thoát nước chung.  

 -  Nước thải thi công có chứa hàm lượng cặn lơ lửng được thu gom và xử lý bằng 

phương pháp lắng và lọc bùn cặn (lọc cát) trước khi xả vào môi trường. Bùn đất và cát 

tại hố lắng, lọc được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công. 

c) Công trình và biện pháp thu gom, xử lý và tuần hoàn nước rửa xe:  

 - Thiết kế xây dựng 01 bể xử lý tách loại bùn cặn, váng dầu và bơm tuần hoàn 

nước rửa xe cùng cầu rửa xe. Bể được thiết kế xây dựng được cấu tạo 3 ngăn có dung 

tích 15m
3
. Kết cấu bể được xây dựng bằng gạch vữa xây 220, có đáy bê tông xi măng 

dày 10 ÷ 15cm.  

 - Quy trình vận hành bể xử lý tuần hoàn nước rửa xe: Nước rửa xe → Bể lăng cặn 

và tách dầu mỡ → Thu gom và tuần hoàn bơm rửa.  

 - Nước rửa xe có hàm lượng bùn đất, dầu mỡ cao được thu gom về bể lắng xử lý 

lắng cặn bùn đất và tách loại dầu mỡ trước khi tái sử dụng cho mục đích rửa xe xe hoặc 

dùng cho mục đích tưới ẩm giảm bụi khuếch tán. Bùn đất và cát tại hố lắng, lọc được 

nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công; váng dầu mỡ được thu 

gom định kỳ và vận chuyển đến kho chứa theo phương án thu gom, vận chuyển xử lý 

chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công Dự án. 

V.4.1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do bụi, khí thải phát 

sinh trong thi công xây dựng: 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do bụi khuếch tán trên công trường: 

 - Thực hiện đúng kỹ thuật thi công, sử dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ 

giới hoá trong vận hành và tối ưu hoá quá trình thi công. Che phủ bạt khi thi công tầng 

cao và tưới ẩm vật liệu khi xúc bốc, vận chuyển trên công trường:  

 + Phun nước, tưới ẩm khống chế bụi khuếch tán đối với toàn bộ vật liệu, chất thải 

rắn xây dựng, bùn đất… đảm bảo độ ẩm từ 10 ÷ 20% trước khi xúc bốc, vận chuyển.  

 + Phun nước tưới ẩm mặt đường công vụ trong phạm vi công trường và các đoạn 

đường kết nối dự án. Mật độ tưới đảm từ 3 ÷ 5 lít/m
2
. Tần suất tưới tối thiểu 2 ÷ 4 h/lần 

tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và mức độ bụi quan sát được tại hiện trường hoặc yêu 

cầu của đơn vị tư vấn giám sát. 

 - Các trang thiết bị chính: Bạt che phủ chống bụi khuếch tán; Xe chở nước rửa 

đường; Máy bơm nước, đường ống dẫn, vòi phun nước tưới ẩm; … 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do khí thải do vận hành máy móc thi 

công:  

 - Tính toán và sử dụng đúng số lượng máy móc thiết bị phục vụ các hoạt động 

được triển khai trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. Không sử dụng các loại máy 

móc, thiết bị thi công quá cũ. 
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 - Toàn bộ các loại phương tiện, máy móc thi công được đưa vào công trường của 

dự án đều có lí lịch rõ ràng, được kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật và các yêu cầu liên quan về môi trường theo quy định. 

c) Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do bụi, khí thải từ thi công hàn cắt:  

 - Lựa chọn máy cưa, cắt phù hợp với từng loại vật liệu. Thực hiện tối đa các biện 

pháp cắt ướt hoặc tưới ẩm vật liệu trước khi cắt.  

 - Kiểm tra cách ly và các điều kiện an toàn khi thi công hàn cắt. Trang bị bảo hộ 

lao động, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo chế độ nghỉ dưỡng đối với 

công nhân hàn cắt.  

d) Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do bụi, khí thải từ vận tải thi công:  

 - Không sử dụng các phương tiện, máy móc thi công quá cũ, đã quá thời gian đăng 

kiểm. Tuân thủ các quy định về vận tốc xe chạy trên các tuyến đường theo quy định về 

quản lý đường bộ. 

 - Vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, che phủ bạt đối với tất cả các phương 

tiện. Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp 

cận, đảm bảo vệ sinh. 

 - Rửa xe trước khi ra khỏi công trường: Xây dựng, lắp đặt đầy đủ số lượng cầu rửa 

xe ra khỏi công trường đảm bảo toàn bộ các xe được rửa sạch bùn đất trước khi ra khỏi 

công trường. 

V.4.1.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn: 

a) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân lao động trên công 

trường được thu gom, tập kết hàng ngày bằng thùng rác, xe đẩy rác chờ vận chuyển xử 

lý theo quy định, trong đó:  

+ Sử dụng các loại thùng rác bằng nhựa hoặc thép có nắp đậy, dung tích từ 10 ÷ 

100L/thùng. Số lượng dự kiến khoảng 18 thùng. 

+ Rác thải từ các thùng rác được thu gom và tập kết về cổng công trường bằng xe 

đẩy rác loại 0,65m
3
 ÷ 1,0m

3
. Số lượng dự kiến trang bị 4 xe đẩy rác. 

- Dự án không bố trí công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn trên công trường. Toàn 

bộ rác thải sau khi tập kết được thu gom và vận chuyển xử lý hàng ngày bởi đơn vị chức 

năng theo hợp đồng với chủ dự án. 

b) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử sinh khối thực vật thải:  

 - Toàn bộ khối lượng sinh khối thực vật phát quang được thu gom, phân loại xử lý 

ngay khi phát sinh, bao gồm:  

 + Các loại sản phẩm thân gỗ, cành cây được khai thác tận thu được bàn giao cho 

các tổ chức, cá nhân và các đơn vị chủ quản theo thỏa thuận giữa các bên có sự thống 

nhất với các cơ quan chức năng.  

 + Thu gom, tập kết hàng ngày toàn bộ khối lượng sinh khối thực vật thải gồm rễ, 

lá và cỏ dại… Vị trí tập kết được xác định cụ thể cho từng khu vực thi công, đảm bảo 

thuận lợi cho các phương tiện vào vận chuyển xử lý.  

 - Dự án không bố trí các công trình lưu giữ, xử lý sinh khối thực vật thải. Hợp 

đồng thuê đơn vị chức năng vận chuyển xử lý hàng ngày cùng chất thải rắn sinh hoạt.  

c) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng:  
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 - Toàn bộ khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động phá dỡ, di dời 

các công trình hiện trạng và hoạt động thi công xây dựng cơ bản được thu gom, phân 

loại và vận chuyển xử lý phù hợp, bao gồm:  

 + Các loại phế thải thích hợp san nền (Bê tông, gạch vữa, xi măng, cát đá,…), 

được thu gom, điều phố tận dụng san lấp mặt bằng của dự án. 

 + Các loại phế thải tái chế được (gồm: sắt thép, nhựa, …) được thu gom, tập kết 

chờ bán cho các đơn vị thu mua, tái chế. 

 + Các loại chất thải khác được vận chuyển, đổ thải ngay khi phát sinh.  

 - Công tác thu gom, phân loại và tập kết toàn bộ khối lượng chất thải rắn xây dựng 

do công nhân lao động tham gia giải phóng mặt bằng thực hiện. Công tác vận chuyển 

đổ thải do đơn vị chức năng thực hiện theo hợp đồng kinh tế với chủ dự án.  

V.4.1.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

a) Thu gom dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu: 

 - Thực hiện công tác quản lý các hoạt động phát sinh dầu mỡ thải và chất thải rắn 

nhiễm dầu (vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc,…). Thu gom toàn bộ khối lượng 

dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu trên công trường:  

 + Trang bị đầy đủ 08 phuy chứa dầu thải loại 200 lít và 7 thùng chứa chất thải rắn 

nhiễm dầu loại 50 ÷ 200 lít đảm bảo thu gom toàn bộ dầu mỡ thải và chất thải rắn 

nhiễm dầu phát sinh từ các khu vực thi công tối đa trong 6 tháng. 

 + Toàn bộ các thùng chứa dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu sau khi thu gom 

được chuyển đến kho lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại trên công trường cùng chất 

thải rắn nguy hại từ các khu vực thi công.  

 - Chủ dự án hoặc nhà thầu xây dựng ký kết hợp đồng thuê đơn vị chức năng thu 

gom vận chuyển xử lý dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu cùng chất thải nguy hại 

theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

b) Thu gom, phân loại, lưu chứa chất thải nguy hại:  

 - Toàn bộ các loại chất thải nguy hại phát sinh từ các khu vực thi công (Khu vực 

thi công tập trung; Khu vực văn phòng điều hành; Khu phụ trợ thi công;…) được thu 

gom phân loại tại nguồn phát sinh và lưu chứa trong kho chứa chất thải nguy hại tạm 

thời trên công trường:  

 + Các chất thải rắn nguy hại được phân loại theo mã chất thải quy định: Chất thải 

rắn nhiễm dầu; Bao bì cứng kim loại (vỏ thùng sơn); Pin, acquy thải; Bóng đèn huỳnh 

quang; Chất thải có thành phần nguy hại khác;… 

 + Lưu chứa chất thải nguy hại trong kho chứa được thực hiện bằng các loại thùng 

chứa chất thải nguy hại có nắp đậy, dung tích 100 ÷ 200 lít. Số lượng thùng chứa đảm 

bảo được xác định theo mã chất thải nguy hại, tối thiểu 07 thùng.  

 + Kho chứa chất thải nguy hại được thiết kế xây dựng với diện tích 100m
2
, kết cấu 

nền bê tông, tường xây gạch kín có hệ thống thông gió, chống thấm, chống tràn. Kho 

được chia thành các ô chứa theo mã chất thải nguy hại. Trang bị đầy đủ thiết bị PCCC 

theo TCVN 2622:1978 và các trang thiết bị khác theo TCVN 6707:2009. 

 - Chủ dự án thuê đơn vị chức năng lựa chọn ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại với đơn vị chức năng được cấp phép theo quy định vê quản 

lý chất thải nguy hại.  
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V.4.1.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung: 

a) Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung từ vận hành các trang thiết bị thi công: 

 - Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ. Sử dụng các thiết bị thi công 

đạt tiêu chuẩn, 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. 

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân lao động trực tiếp tham 

gia điều khiển các loại máy móc thi công. Chỉ cho công nhân lao động đã được đào tạo 

cơ bản được phép điều khiển các loại máy móc, thiết bị thi công và đảm bảo thực hiện 

chế độ lao động, nghỉ ngơi phù hợp. 

 - Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, 

đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và vận hành 

Dự án. 

b) Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung từ hoạt động vận tải thi công: 

 - Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ. Chuyên chở đúng tải trọng danh 

định. Di chuyển đúng tuyến đường, đúng tốc độ theo quy định đối với từng tuyến 

đường. Thực hiện chương trình giám sát tiếng ồn đối với khu vực tuyến đường giao 

thông kết nối dự án (bao gồm: Đường ĐT.975, đường ĐT.46), đoạn chạy qua dự án.  

 - Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, 

đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và vận hành 

Dự án. 

V.4.1.6. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường khác: 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu vực 

dự án:  

  - Thực hiện biện pháp giới hạn phạm vi đền bù, giải phóng mặt bằng và tổ chức 

quản lý, triển khai các hoạt động theo giới hạn về phạm vi giải phóng mặt bằng. Thực 

hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật thu gom chất thải phát sinh.  

 - Phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý 

công nhân lao động phòng ngừa xâm hại đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu 

vực xung quanh.  

 - Thực hiện các biện pháp thanh thải môi trường sau thi công: Dỡ bỏ toàn bộ các 

lán trại, thu gom vật liệu thừa đá, phế thải xây dựng trên công trường, khơi thông dòng 

chảy tại các cống rãnh, trồng cây trở lại để phục hồi nhanh chóng các diện tích cây xanh 

cảnh quan của khu vực dự án theo đúng phương án thiết kế, quy hoạch đã được phê 

duyệt.  

b) Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường xã hội: 

 - Sử dụng tối đa lao động tại địa phương với các công việc phù hợp. Không tổ 

chức công nhân lưu trú tại công trường thi công, trừ bảo vệ và quản lý công trường. 

Niêm yết công khai các quy định, chế tài quản lý hành vi của công nhân trong thời gian 

lao động tại công trường và thời gian lưu trú tại địa phương. 

 - Phối hợp với chính quyền cùng thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng và quản lý 
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công nhân lao động của dự án nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và nghiêm cấm mọi hành 

vi trộm cắp, cờ bạc của công nhân và các tệ nạn xã hội khác, … 

V.4.1.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong thi công xây dựng:  

a) Biện pháp phòng ngừa sự cố bom mìn tồn lưu trong lòng đất: 

 - Công tác phá dò bom mìn trong lòng đất sẽ được triển khai thực hiện trước khi 

tiến hành các hoạt động đào đắp trong thi công dự án.  

 - Ký kết hợp đồng với đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc Phòng có chức năng, chuyên 

môn và kinh nghiệm trong việc rà phá bom mìn. Các biện pháp dò mìn, loại bỏ bom 

mìn tồn lưu trong lòng đất theo đúng qui trình kỹ thuật về xử lý bom mìn do các đơn vị 

chức năng thực hiện.  

b) Phòng ngừa, ứng cứu sự cố sạt lở, sụt lún và bồi lấp dòng chảy: 

 - Tổ chức triển khai hợp lý các hoạt động thi công, đặc biệt là công tác quản lý vật 

liệu thi công, đất đá thải và chất thải rắn xây dựng trong suốt quá trình thi công. Không 

tiến hành thi công khi có mưa lớn.  

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát hiện tượng trượt lở, sụt lún đối với 

những vị trí nền đào. Xây dựng, gia cố rãnh thoát nước cho tất cả các khu vực của dự án 

nhằm bảo vệ, chống xói với kết cấu gia cố rãnh được thiết kế phù hợp cho từng vị trí dự 

án. 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố ngập úng cục bộ:  

 - Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng phòng ngừa và ứng cứu sự cố. 

Không tập kết nguyên vật liệu, bãi đổ phế liệu xây dựng tại những hướng thoát nước 

chính, các khu vực tập trung tiêu thoát nước của dự án. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét 

định kỳ các tuyến tiêu thoát nước trong suốt giai đoạn thi công, đặc biệt là vào mùa 

mưa.  

 - Tổ chức lực lượng ứng cứu sự cố, trang bị máy bơm lưu động, cuốc xẻng; bao 

cát; máy bơm nước chạy dầu; các trang thiết bị khác… đảm bảo điều kiện ứng cứu sự 

cố.  

 - Thực hiện quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố ngập úng cục bộ: Tiến hành kiểm 

tra, xác định nguyên nhân sự cố → Khơi thông dòng chảy → Huy động máy bơm nước 

dã chiến khi cần thiết → Dọn dẹp mặt bằng, khắc phục hậu quả → Lập biên bản, đúc 

rút kinh nghiệm. 

d) Phòng ngừa và ứng cứu sự cố cháy nổ: 

 - Tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Lập, trình thẩm 

định và tuân thủ kế hoạch PCCC đối với giai đoạn thi công xây dựng sau khi được phê 

duyệt. Tổ chức đội PCCC, tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực và nhận thức của 

công nhân về an toàn cháy nổ.  

 - Các loại máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao có đầy đủ hồ sơ, lý 

lịch rõ ràng. Lắp đặt thiết bị an toàn điện, hạn chế lưu giữ xăng dầu với khối lượng lớn. 

Lắp đặt các hệ thống báo cháy, hệ thống báo động, cách ly các khu vực dễ cháy nổ (kho 

vật tư, nhiên liệu; Trạm điện;…). Trang bị đầy đủ và kiểm tra đảm bảo hoạt động đối 

với các thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, máy bơm nước…  

e) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn dầu: 

 - Lập, trình thẩm định và tuân thủ kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu sự cố tràn dầu 
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trong thi công xây dựng dự án. Bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật theo Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu được duyệt. Thường xuyên kiểm tra quy trình tình trạng phương 

tiện, máy móc, trang thiết bị đảm bảo vận hành an toàn. Hàng năm có kế hoạch tổ chức 

tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho cán bộ, nhân viên.  

 - Đối với các sự cố rò rỉ, tràn dầu xảy ra, phương án ứng phó được triển khai theo 

trình tự: Bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản → Báo cáo, yêu cầu sự phối hợp 

của các đơn vị chức năng → Xử lý sự cố và hoàn nguyên môi trường hoặc đền bù thiệt 

hại do sự cố gây ra.  

f) Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

trong thi công xây dựng dự án:  

 - Phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn lao động: 

 + Thiết lập tổ y tế túc trực tại Dự án và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn 

lao động, vệ sinh môi trường. Xây dựng nội quy làm việc và quán triệt công tác an toàn 

trong thi công, vệ sinh môi trường. Thường xuyên tổ chức diễn tập cho các tình huống 

xảy ra sự cố tai nạn lao động. 

 + Quy trình ứng cứu sự cố: Tai nạn xảy ra → Tổ chức cứu người → Cắm biển báo 

và báo cơ quan chức năng → Phối hợp xử lý sự cố, thu dọn hiện trường → Khắc phục 

hậu quả sự cố. 

 - Phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn giao thông:  

 + Thực hiện nghiêm túc quy định về tốc độ, tải trọng, người điều khiển các 

phương tiện giao thông. Thường xuyên tập huấn, chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi sự 

cố xảy ra. 

 + Quy trình ứng cứu sự cố: Sự cố xảy ra → Tổ chức cứu người → Cắm biển báo 

và báo cơ quan chức năng → Phối hợp xử lý sự cố, thu dọn hiện trường → Khắc phục 

hậu quả sự cố. 

V.4.2. Đối với giai đoạn vận hành 

V.4.2.1. Thu gom, xử lý nước thải 

 - Công suất xử lý: Toàn bộ lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 3.633,1 m
3
/ngđ 

được thu gom xử lý tại 02 trạm xử lý nước thải tại các khu vực nhà xưởng của dự án với 

tổng quy mô công suất ∑QTK = 4000,0 m
3
/ngđ (Trạm xlnt khu A: công suất 

2000m
3
/ngđ; Trạm xlnt khu B: công suất 2.000m

3
/ngđ (gồm 2 mô đun, công suất 

1.000m
3
/ngđ/mô đun). 

 - Giải pháp công nghệ: Áp dụng công nghệ xử lý sinh học thiếu khí (Anoxic) + 

hiếu khí (Oxic) kết hợp giá thể vi sinh → Lắng → Khử trùng → Nước thải sau xử lý 

Tiêu chuẩn của KCN. 

 - Yêu cầu về nước thải trước và sau xử lý: Nước thải sinh hoạt từ các khu vực 

chức năng sau xử lí sơ bộ bằng bể tự hoại, bể tách mỡ trước khi dẫn về trạm xử lý tập 

trung. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi đấu nối vào hệ thu 

gom và xử lý nước thải tập trung của KCN. 

V.4.2.2. Xử lý, giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải  

 - Đối với khí thải từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử: 

 + Dự án đã đầu tư, trang bị đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý khí hàn, hơi hữu cơ 

phát sinh tại các thiết bị hàn, gắn keo trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử 

hiện có, bao gồm: 4.126 bộ hút, xử lý hơi hàn và 1.245 bộ hút, xử lý hơi hữu cơ tại điểm 
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gắn keo. Các hạng mục này được đã được tuân thủ theo Giấy phép môi trường số 

313/GPMT - UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. 

 + Quy trình xử lý: Hơi hàn, hơi hữu cơ → chụp hút, quạt hút → thiết bị xử lý hơi, 

khí hàn đồng bộ với hệ thống thiết bị sản xuất (lọc hấp phụ bằng than hoạt tính) → hệ 

thống thu gom, thông gió nhà xưởng → ống phóng không (xả khí sạch vào môi trường). 

 - Đối với hệ thống dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ nhựa tại khu B:  

 + Dự án lắp đặt mới 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, hơi hữu cơ phát sinh từ các 

công đoạn sản xuất. Công trình này bao gồm 01 tháp xử lý bụi túi và 01 tháp xử lý hơi 

hữu cơ bằng hấp phụ than hoạt tính. Quy mô công suất 10.000 m
3
/h. 

 + Quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → Chụp hút → Quạt hút → Đường ống → 

Thiết bị lọc bụi túi → tháp hấp phụ than hoạt tính → ống phóng không (H=15m). 

 - Đối với hệ thống dây chuyền sản xuất ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim 

loại (KW) tại khu J:  

 + Dự án trang bị hệ thống thiết bị thu gom, xử lý lọc bụi kim loại và hấp phụ hơi 

hữu cơ bằng than hoạt tính với công nghệ tương tự như áp dụng đối với dây chuyền sản 

xuất các sản phẩm điện tử nêu trên. Số lượng thiết bị được lắp đặt phù hợp với nhu cầu 

sử dụng các thiết bị công nghệ, dự kiến khoảng 90 bộ (75 bộ xử lý bụi kim loại từ quá 

trình khắc laser, đánh bóng và khắc mã QR; 15 bộ xử lý hơi hữu cơ từ quá trình gắn nút 

và băng keo). 

 + Quy trình xử lý: Hơi hàn, hơi hữu cơ → chụp hút, quạt hút → thiết bị xử lý hơi, 

khí hàn đồng bộ với hệ thống thiết bị sản xuất (lọc hấp phụ bằng than hoạt tính) → hệ 

thống thu gom, thông gió nhà xưởng → ống phóng không (xả khí sạch vào môi trường). 

 - Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải do sử dụng LPG từ các khu nhà ăn: thiết 

kế lắp đặt đầy đủ hệ thống thông gió, điều hòa của khu nhà ăn ca theo yêu cầu của 

TCVN 5687: 2010 - Thông gió - điều hòa không khí, tiêu chuẩn thiết kế; lắp đặt đầy đủ 

hệ thống quạt hút khói, khử mùi, khử khuẩn. 

 - Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy phát điện dự phòng: thiết kế phòng máy 

đảm bảo các quy định: Chiều rộng phòng máy phát điện = chiều rộng máy + chiều rộng 

2 bên máy với tường (tối thiểu mỗi bên là 800mm), chiều dài phòng máy phát điện = 

chiều dài máy + chiều dài tiêu âm gió ra, gió vào + chiều dài chụp thoát gió + khoảng 

cách tối thiểu 1000 mm, Chiều cao phòng máy phát điện = chiều cao máy + chiều cao 

bô giảm thanh và ống khói + khoảng cách tối thiểu 1000mm;  

 - Giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: thường xuyên duy 

tu, bảo dưỡng, thay thế định kỳ đảm bảo vận hành an toàn và ổn định hệ thống gom 

nước thải và chất thải rắn; trồng cây xanh cách ly để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ các 

công trình thu gom và xử lý nước thải; thiết kế xây dựng ngầm hoặc bán ngầm các công 

trình bể xử lý nước thải. 

 - Trồng cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan tại khu vực bãi xe, dọc các tuyến 

đường giao thông đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo qui định; lắp đặt hệ thống thông gió cho 

các công trình kiến trúc; quy định điểm dừng chờ, nhà để xe;  

V.4.2.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường 

 - Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt, 
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chất thải công nghiệp và tập kết, lưu giữ tại các nhà chứa chất thải của từng Khu nhà 

xưởng sản xuất. Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

Tần suất: 1 ngày/lần đối với chất thải sinh hoạt và đối với chất thải công nghiệp: theo 

khối lượng phát sinh, nhưng không quá 3 tháng/lần. 

 + Đối với bùn thải hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: được lưu giữ trong các 

bể nén bùn tại khu xử lý nước thải, định kỳ lấy mẫu bùn để phân tích xác định ngưỡng 

CTNH được tuân thủ theo QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về 

ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước để áp dụng các biện 

pháp xử lý phù hợp. Trường hợp bùn thải này có thành phần nguy hại cao hơn ngưỡng 

chất thải nguy hại được quản lý, thu gom, lưu giữ và xử lý theo quy định với chất thải 

nguy hại. Bùn trạm xử lý nước thải được quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý như 

chất thải rắn thông thường trong trường hợp thành phần nguy hại thấp hơn giới hạn cho 

phép. Hợp đồng với đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý theo quy định. Tần 

suất hút và vận chuyển xử lý: tùy theo thiết kế bể chứa, nén bùn, nhưng không quá 12 

tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

 - Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải sinh hoạt: 01 kho tại Khu B: 80m
2
; 01 kho 

tại Khu A: 90m
2
; 01 kho tại khu C: 40m

2
; 01 kho tại khu G: 80m

2
; 01 kho tại khu A: 

10m
2
; 01 kho khu B: 30m

2
 

 - Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải công nghiệp: 01 kho khu A diện tích 

315m
2
; 01 kho khu B diện tích 820m

2
; 01 kho khu C diện tích 130m

2
; 01 kho tại khu G 

diện tích 240m
2
; 01 kho tại khu A: 20m

2
; 01 kho Khu B: diện tích 30m

2
  

V.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

 -  Đầu tư đủ số lượng thùng chứa các loại để đảm bảo lưu chứa các chất thải nguy 

hại phát sinh. Hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý để vận chuyển, xử lý theo đúng qui 

định hiện hành. Tần suất thu gom không quá 3 tháng/lần 

 - Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 01 kho khu A diện tích 90m
2
; 01 kho khu 

B diện tích 100,1m
2
; 01 kho khu C diện tích 40m

2
; 01 kho tại khu G diện tích 40m

2
; 01 

kho Khu A: diện tích 10m
2
;
 
01 kho Khu B: diện tích 15m

2
 

 - Công tác thu gom, phân loại, lưu chứa và hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải 

nguy hại tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, quy định chi tiết 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 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

V.4.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác 

 Không có. 

V.4.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 

 - Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn trong quá trình lắp đặt thiết bị 

tại Nhà máy. Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy 

chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh 

môi trường trong quá trình vận hành Dự án. 

 - Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn 

được thu gom bằng các tuyến cống hộp có bố trí các hố ga thu nước mưa, đấu nối với 

hệ thống thoát nước mưa chung của KCN  và KCN  III 

 - Thực hiện thông gió cưỡng bức và thông gió tự nhiên đối với các nhà xưởng. 
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 - Đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo quy định KCN  và KCN  III. 

 - Đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực dự án:  Chủ động phối hợp với 

chính quyền địa phương theo dõi, quản lý nhân khẩu, ngăn chặn tệ nạn xã hội và giải 

quyết các mâu thuẫn nảy sinh xảy ra, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực dự án.  

 - Đối với sức khỏe cộng đồng: Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người lao động. 

V.4.7. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 - Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy trình thẩm định, phê duyệt theo 

đúng quy định; 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 trước khi đi vào vận hành. 

 - Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ 

sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy, nổ và các quy phạm kỹ thuật 

khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. 

 - Thực hiện phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước 

thải, khu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định hiện hành. 

 - Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ 

thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy, nổ và các rủi ro và sự cố 

môi trường khác trong toàn bộ các hoạt động của Dự án.  

V.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án 

V.5.1. Công trình xử lý nước thải 

 + 01 trạm XLNT tại khu A, công suất 2000m
3
/ngđ (gồm 2 mô đun, công suất 

1.000m
3
/ngđ/mô đun). 

 + 01 trạm XLNT tại khu B, công suất 2.000m
3
/ngđ (gồm 2 mô đun, công suất 

1.000m
3
/ngđ/mô đun). 

V.5.2. Công trình xử lý khí thải sản xuất 

 - Thiết bị xử lý khí thải được lắp đặt đồng bộ với dây chuyền sản xuất các sản 

phẩm diện tử gồm: 4.126 bộ hút, xử lý hơi hàn và 1.245 bộ hút, xử lý hơi hữu cơ tại 

điểm gắn keo.  

 - Thiết bị thu gom và xử lý bụi kim loại và hơi hữu cơ từ dây chuyền sản xuất sản 

phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ: 90 bộ tại khu J (75 bộ xử lý bụi; 15 bộ xử lý hơi 

hữu cơ). 

 - Thiết bị thu gom và xử lý bụi, khí thải từ sản xuất các sản phẩm nhựa: 01 hệ 

thống xử lý công suất 10.000m
3
/ngđ (gồm: 01 tháp xử lý bụi; 01 tháp xử lý hơi hữu cơ) 

tại khu B. 

V.5.3. Công trình lưu giữ chất thải 

 - Công trình kho chứa chất thải rắn sinh hoạt: Dự án hiện có 07 công trình kho 

chứa chất thải rắn sinh hoạt được bố trí tại các khu vực dự án, bao gồm: 01 kho 80m
2 
tại 

Khu B; 01 kho 90m
2 
tại Khu A; 01 kho 40m

2 
tại khu C. 

 - Công trình kho chứa chất thải rắn công nghiệp: Dự án hiện có 06 công trình kho 

chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường được bố trí tại các khu vực dự án, bao 
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gồm: 01 kho diện tích 315m
2
 tại khu A ; 01 kho diện tích 820m

2 
tại khu B; 01 kho diện 

tích 90 m
2
 tại khu C. 

 - Công trình kho chứa chất thải nguy hại: Dự án hiện có 06 kho chất thải nguy hại 

được bố trí tại các khu vực dự án, bao gồm: 01 kho diện tích 90m
2 

 tại khu A ; 01 kho 

diện tích 100m
2 
 tại khu B; 01 kho diện tích 40m

2 
 tại khu C. 

V.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án 

V.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công dự án 

 Không thực hiện  

V.5.2. Giám sát giai đoạn vận hành thử nghiệm 

a) Giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải: 

 Không giám sát 

b) Giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải: 

 - Vị trí giám sát: 6 hệ thống xử lý nước thải (đầu vào và đầu ra) 

 - Thời gian giám sát:  

 + Thời gian đánh giá giai đoạn điều chỉnh: 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành 

thử nghiệm. Tần suất: 15 ngày/lần. Số mẫu: 5 mẫu x 6 HT x 2 điểm = 60 mẫu 

 + Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định: 07 ngày liên tiếp. 

Tần suất: 01 ngày/lần. Số mẫu: 7mẫu x 6 HT x 2 điểm = 84 mẫu; 

 - Thông số: Lưu lượng (đầu ra), nhiệt độ, pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, 

sunfua, Amoni (tính theo N), tổng Ni tơ, tổng Phốt pho (tính theo P), Coliform. 

 - Tiêu chuẩn so sánh: Nước thải sau xử lý của các trạm tại khu (D, E, F, J, A, B) 

đạt Tiêu chuẩn của KCN ; Nước thải sau xử lý của các trạm tại khu G đạt Tiêu chuẩn 

của KCN  III. 

V.5.2. Chương trình giám sát môi trường trong vận hành dự án 

a) Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại  

 - Vị trí giám sát: Kho lưu giữ chất thải nguy hại. 

 - Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 

 - Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

 - Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ngày 24/04/2015 về quản lý chất 

thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 về Quản lý chất thải nguy hại.  

b) Giám sát nước thải 

 - Số điểm lấy mẫu giám sát: 16 vị trí giám sát (đầu vào, đầu ra của trạm xlnt)  

 - Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, 

sunfua, Amoni (tính theo N), tổng Ni tơ, tổng Phốt pho (tính theo P), Coliform. 

 - Tiêu chuẩn so sánh: Nước thải sau xử lý của các trạm tại khu (D, E, F, J, A, B) 

đạt Tiêu chuẩn của KCN; 

 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

c) Giám sát khí thải 

 - Số điểm giám sát: 02 vị trí (đầu vào và đầu ra) của công trình xử lý khí thải từ 

dây chuyền sản xuất các sản phẩm nhựa tại khu B. 

 - Thông số giám sát: Bụi tổng số, Etylaxetat, Propylenoxyt, hơi keo (tính theo 
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Phenol). 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT.  

 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

V.6. Cam kết của chủ dự án  

 Chủ dự án cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu; thông tin về dự án, 

các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo ĐTM. 
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CHƯƠNG 1.                                                                                                                              
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án  

 - Tên dự án: Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và 

các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn- Hạp Lĩnh. 

 - Địa điểm thực hiện: Lô Đất A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường 

Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Loại hình sản xuất: Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm điện, điện tử.  

 - Tổng vốn đầu tư của dự án: : 1.407.000.000.000(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm 

linh bảy tỷ Việt Nam đồng) đồng và tương đương 60.000.000 USD (sáu mươi triệu đô 

la Mỹ) (Tỷ giá quy đổi: 23.450 đồng, tỷ giá là dùng tỷ giá bình quân ngày 01/02/2023 

của Ngân Hàng ANZ Việt Nam). 

1.1.2. Chủ dự án  

 - Tên chủ dự án: Công ty TNHH công nghệ thông minh Goertek Vina 

 - Địa chỉ liên hệ: Lô Đất A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường 

Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Đại diện:  ông DUAN HUI LU         Chức vụ: Tổng giám đốc 

  (Trưởng bộ phận môi trường: Ông Nguyễn Mạnh Quân) 

 - Số điện thoại:  0971332881  Email: Derek.nguyen@goertek.com 

1.1.3. Vị trí địa lý 

 - Dự án “Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các 

sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn- Hạp Lĩnh" (sau đây gọi tắt là Dự 

án), của Công ty TNHH công nghệ thông minh Goertek Vina (sau đây gọi tắt là Chủ dự 

án) được nghiên cứu triển khai trên tổng diện tích sử dụng đất khoảng 515.275,9 m
2
 tại 

Lô A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, 

thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Trên cơ sở tổng diện tích sử dụng đất tại các địa điểm, dự án được chia thành 03 

khu nhà xưởng sản xuất (Khu A, B, C) với quy mô diện tích sử dụng đất như được tổng 

hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.1. Tổng hợp quy mô sử dụng đất theo khu vực nhà xưởng sản xuất của dự án 

Stt Loại đất 
Diện tích (m

2
) 

Khu A Khu B Khu C Tổng cộng 

1 
Đất xây dựng công trình 

chính 
106.851,0 57.000,0 185.815,0 349.666,0 

2 
Công trình kiến trúc phụ 

trợ 
19.322,0 6.375,0 39.055,0 64.752,0 

3 
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật và môi trường 
293,0 0,0 2.595,0 2.888,0 

mailto:Derek.nguyen@goertek.com


 

 

 

48 

 

5 Diện tích giao thông 4.904,1 4.260,9 6.308,6 15.473,7 

6 Diện tích cây xanh 27.712,4 13.134,1 41.649,7 82.496,2 

 
Tổng cộng 159.082,5 80.770,0 275.423,3 515.275,9 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất và công trình xây dựng của dự án 

 - Dự án được nghiên cứu triển khai trên cơ sở thuê đất của KCN Nam Sơn Hạp 

Lĩnh với tổng diện tích đất 515.275,9 m
2
 tại Lô A1, Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp 

Lĩnh, phường Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Hiện trạng toàn bộ diện tích đất 515.275,9 m
2
 tại Lô A1, Khu công nghiệp Nam 

Sơn – Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc 

Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã được san nền và hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng và điểm chờ đấu nối đến lô đất.   

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu Aân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

 - Vị trí dự án nằm trong khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, có khoảng cách xa 

(≥ 500m) các khu Aân cư tập trung và không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

 - Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án được thu gom và xử lý tại 02 

trạm xử lý nước thải tập trung được bố trí trong phạm vi dự án. Nước thải sau xử lý 

được đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Nam Sơn Hạp 

Lĩnh theo thỏa thuận đấu nối.  

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

 Mục tiêu 1.1.6.1.

 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết 

bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn- Hạp Lĩnh đảm 

bảo phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư của KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh.  

 - Đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục công trình nhà xưởng và phụ trợ, đáp ứng quy 

mô công suất sản phẩm của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5241020122 

do Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13/03/2023. 

 Quy mô sử dụng đất, thiết kế xây dựng các hạng mục công trình nhà xưởng 1.1.6.2.

sản xuất 

  - Các hạng mục công trình chính của dự án bao gồm toàn bộ các công trình nhà 

xưởng sản xuất được bố trí tại 03 khu nhà xưởng (A, B, C) với khối lượng và quy mô 

được thống kê chi tiết trong bảng sau:  

Bảng 1.2. Khối lượng, quy mô xây dựng các công trình tại khu A 

Stt Hạng mục Kí hiệu  

Diện tích 

ĐXD 

(m
2
) 

Tỷ lệ (%) 
Tầng 

cao  

Diện tích 

SXD (m
2
) 

 I Công trình chính 8 106.851,0 48,06   229.350,0 
 

1 
Nhà xưởng sản 

xuất số 1 
A1 12997 

8,17 
3 38990 

 

2 Nhà xưởng sản A2 15200 9,55 3 45600 
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xuất số 2 

3 
Nhà xưởng sản 

xuất số 3 
A3 15200 

9,55 
3 45600 

 

4 

Nhà xưởng sản 

xuất số 4 (kết hợp 

văn phòng) 

A4 10457 

6,57 

3 31370 
 

5 
Nhà xưởng sản 

xuất số 5 
A5 12997 

8,17 
3 38990 

 

6 
Nhà xưởng sản 

xuất số 6 
A6 9600 

6,03 
3 28800 

 

5 
Nhà xưởng sản 

xuất số 7 
A7 15200 

9,55 
3 45600 

 

5 
Nhà xưởng sản 

xuất số 8 
A8 15200 

9,55 
3 45600 

 

II 
Công trình kiến 

trúc phụ trợ 
3 19.322,0 12,1   57.964,0 

 

1 
Trung tâm động 

lực 
  2047 

1,29 
3 6140 

 

2 Nhà ăn ca   2927 1,84 3 8780 
 

3 Nhà xe   14348 9,02 3 43044 
 

III 

Công trình hạ tầng 

và bảo vệ môi 

trường 

  293,0 0,00   0,0 
 

4 
Khu xử lý nước 

thải số 1 
D10 150 

0,09 
1 150 

 

5 
Khu xử lý nước 

thải số 2 
D11 143 

0,09 
1 143 

 

2 
Kho chất thải rắn 

sinh hoạt  
    

0,00 
1   

 

3 
Kho chất thải rắn 

công nghiệp  
    

0,00 
1   

 

4 
Kho chất thải nguy 

hại  
    

0,00 
1   

 

IV 
Diện tích giao 

thông, cây xanh  
  

32.616,5 20,50   0,0  

1 Giao thông sân bãi GT 4.904,13 3,08 0   
 

2 
Cây xanh cảnh 

quan, tiểu cảnh 
CX 27.712,40 

17,42 
0   

 

  Tổng cộng    159.082,5 80,71   287.314,0 
 

Bảng 1.3. Khối lượng, quy mô xây dựng các công trình tại khu B 

Stt Hạng mục  
Kí 

hiệu  

Diện tích 

ĐXD (m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tầng 

cao  

Diện tích 

SXD (m
2
) 

 I Công trình chính 5 57.000,0 70,57   171.000,0 
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Stt Hạng mục  Kí 

hiệu  

Diện tích 

ĐXD (m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tầng 

cao  

Diện tích 

SXD (m
2
) 

1 Nhà xưởng B1 B1 11400 14,11 3 34200 
 

2 Nhà xưởng B2 B2 11400 14,11 3 34200 
 

3 Nhà xưởng B3 B3 11400 14,11 3 34200 
 

4 Nhà xưởng B4 B4 11400 14,11 3 34200 
 

5 Nhà xưởng B5 B5 11400 14,11 3 34200 
 

II  
Công trình phụ trợ phục vụ 

sản xuất 
2 6.375,0 7,89   17.000,0 

 

1 Trung tâm động lực B1    2125 
2,63 

2 4250 
 

2 Nhà ăn B1   4250 5,26 3 12750 
 

IV 
Công trình hạ tầng và bảo 

vệ môi trường 
  

0,0 0,00 
  

0,0  

1 
Bể nước ngầm dung tích 

2000m
3
. 

    
0,00 

    
 

2 Trạm xử lý nước thải      0,00     
 

3 
Kho chứa chất thải rắn 

sinh hoạt  
    

0,00 
1   

 

3 
Kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp 
  

  0,00 
1   

 

3 
Kho chứa chất thải rắn 

nguy hại  
  

  0,00 
1   

 

V 
Hệ thống giao thông, cây 

xanh  
  17.395,0 21,54 

  
0,0 

 

1 
Hệ thống giao thông nội 

bộ, sân bãi khác 
  4.260,94 

5,28 
  0,0 

 

2 
Cây xanh cảnh quan, tiểu 

cảnh 
  13.134,10 

16,26 
  0,0 

 

  Tổng cộng    80.770,0 100,00   188.000,0 
 

Bảng 1.4. Khối lượng, quy mô xây dựng các công trình tại khu C 

Stt Hạng mục  
Kí 

hiệu  

Diện tích 

ĐXD (m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tầng 

cao  

Diện tích 

SXD (m
2
) 

I Công trình chính 5 185.815,0 67,47   61.939,0 

1 
 Nhà xưởng và khu văn phòng 

C1 
C1 38990 14,16 3 12997 

2 
Nhà xưởng và khu văn phòng 

C3 
C3 38990 14,16 3 12997 

3 
Nhà xưởng và khu văn phòng 

C5 
C5 24235 8,80 3 8078 
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Stt Hạng mục  Kí 

hiệu  

Diện tích 

ĐXD (m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tầng 

cao  

Diện tích 

SXD (m
2
) 

4 
Nhà xưởng và khu văn phòng 

C6 
C6 38000 13,80 3 12667 

5 
 Nhà xưởng và khu văn phòng 

C8 
C8 45600 16,56 3 15200 

II Công trình kiến trúc phụ trợ 5 39.055,0 1,14   2.185,0 

1 Trung tâm động lực C1   6455 2,34 2 2152 

2 Nhà ăn C1   9900 3,59 3 3300 

3 Nhà xe C2   6555 2,38 3 1560 

4 Nhà xe C3   13005 4,72 3 1035 

5 Khu tuyển dụng   3140 1,14 3 2185 

III 
Công trình hạ tầng và bảo vệ 

môi trường 
  2.595,0 0,94   6.528,0 

1 Khu phế liệu   1560 0,57 1 3300 

2 Khu hóa chất độc hại   1035 0,38 1 3228 

IV Hệ thống giao thông, cây xanh    47.958,3 17,41   0,0 

1 
Hệ thống giao thông nội bộ, 

sân bãi 
  6.308,63 2,29     

2 Cây xanh cảnh quan, tiểu cảnh   41.649,70 15,12     

  Tổng cộng    275.423,3 86,96   70.652,0 

 - Kết quả tổng hợp quy mô sử dụng đất và xây dựng các công trình chức năng của 

dự án trong bảng sau:  

Bảng 1.5. Tổng hợp quy mô bố trí mặt bằng sử dụng đất xây dựng các hạng mục công 

trình của dự án 

Stt Loại đất 

Diện tích (m
2
) 

Khu A Khu B Khu C 
Tổng 

cộng 

1 Đất xây dựng công trình chính 106.851,0 57.000,0 185.815,0 349.666,0 

2 Công trình kiến trúc phụ trợ 19.322,0 6.375,0 39.055,0 64.752,0 

3 
Công trình hạ tầng kỹ thuật và 

môi trường 
293,0 0,0 2.595,0 2.888,0 

5 Diện tích giao thông 4.904,1 4.260,9 6.308,6 15.473,7 

6 Diện tích cây xanh 27.712,4 13.134,1 41.649,7 82.496,2 

 
Tổng cộng 159.082,5 80.770,0 275.423,3 515.275,9 
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 - Kết quả tổng hợp quy mô sử dụng đất của dự án 515.275,9 m
2
, quy mô xây dựng 

công trình chính khoảng 349.666,0 m
2
, các hạng mục phụ trợ khoảng 64.752,0 m

2
, các 

hạng mục công trình bảo vệ môi trường khoảng 2.888,0 m
2
 và diện tích khác.  

 Quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 1.1.6.3.

a) Quy mô công suất các sản phẩm: 

 - Quy mô công suất sản phẩm của dự án tuân thủ theo Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 5241020122 do Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 

13/03/2023, bao gồm 03 giai đoạn với quy mô sản phẩm theo từng giai đoạn được trình 

bày trong bảng sau:  

Bảng 1.6. Tổng hợp quy mô công suất sản phẩm của dự án 

Stt Tên sản phẩm 
Quy mô sản xuất (sp/năm) 

Tổng Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

1 Sản xuất tai nghe 40.000.000 20.000.000 15.000.000 5.000.000 

2 
Loa điện thoại di 

động 
50.000.000 

  
50.000.000 

3 

Loa (Speaker), bảng 

loa (Speaker 

module), micro 

(Microphone), bộ thu 

(Receiver) 

20.000.000 10.000.000 7.500.000 2.500.000 

4 
Thiết bị an ninh gia 

đình 
5.000.000 2.000.000 2.500.000 500.000 

5 
Đồng hồ chức năng, 

đồng hồ thông minh 
1.500.000 500.000 500.000 500.000 

6 
Hệ thống điện thoại 

hội nghị 
450.000 

  
450.000 

7 Kính thực tế ảo VR 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 

8 
Máy điều khiển trò 

chơi 
8.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 

9 Camera 5.000.000 2.500.000 2.000.000 500.000 

10 

Thiết bị điều khiển 

từ xa của Tivi, thiết 

bị đóng, mở cửa từ 

xa, thiết bị điều 

khiển thông minh 

bằng giọng nói, thiết 

bị điều khiển xe ô tô 

2.000.000 500.000 200.000 1.300.000 

11 Bảng mạch điện tử 40.000.000 22.500.000 15.000.000 2.500.000 
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Stt Tên sản phẩm 
Quy mô sản xuất (sp/năm) 

Tổng Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

PCBA 

12 

Gia công các linh 

kiện bên trong máy 

tạo hình, máy tạo 

khuôn và máy khuôn 

đúc: linh kiện bộ 

phận điều khiển; linh 

kiện bộ phận tạo 

khuôn 

1.000.000 
  

1.000.000 

13 
Kính thực tế tăng 

cường AR 
1.000.000 

  
1.000.000 

14 

Thiết bị tự động 

đóng gói, tự động lắp 

ráp, tự động kiểm 

tra, dây chuyền tự 

động 

1.000 
  

1.000 

15 
Sản phẩm sạc pin (có 

dây,  không dây) 
1.500.000 500.000 500.000 500.000 

16 

Sửa chữa máy móc 

thiết bị (do công ty 

sản xuất) 

10.000.000 
  

10.000.000 

17 

Sản xuất vỏ ngoài tai 

nghe, vỏ ngoài máy 

điều khiển trò chơi 

200.000.000 100.000.000 75.000.000 25.000.000 

18 

Sản xuất, gia công 

dây đeo của đồng hồ 

thông minh, dây đeo 

của vòng đeo tay 

thông minh 

5.000.000 2.150.000 2.500.000 350.000 

19 

Sản xuất, gia công 

vỏ ngoài loa thông 

minh 

1.000.000 500.000 400.000 100.000 

20 

Sản xuất, gia công 

vỏ ngoài hộp sạc tai 

nghe 

200.000.000 100.000.000 75.000.000 25.000.000 

21 
Sản xuất núm xoay 

của đồng hồ 
12.000.000 8.000.000 2.500.000 1.500.000 

22 Sản xuất, gia công 

ốp khung bảo vệ mặt 
6.000.000 4.000.000 1.200.000 800.000 
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Stt Tên sản phẩm 
Quy mô sản xuất (sp/năm) 

Tổng Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

đồng hồ bằng kim 

loại 

 Tổng cộng: 277.650.000 203.300.000 130.501.000 277.650.000 

b) Công nghệ sản xuất của dự án:  

 - Dự án đầu tư lựa chọn quy trình công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ, có mức 

độ tự động hóa cao, phù hợp với mục tiêu và quy mô sản phẩm. Mô tả nguyên lý công 

nghệ sản xuất của dự án theo các nhóm sản phẩm, bao gồm:  

 + Quy trình sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm điện tử: Bước 1 - Nhận đơn 

đặt hàng của khách hàng → Bước 2 - Chuẩn bị sản xuất → Bước 3 - Lắp ráp sản phẩm 

(Hàn nối, lắp ráp các chi tiết; Gắn keo hoàn thiện sản phẩm) → Bước 4 - Kiểm tra sản 

phẩm (bao gồm: Kiểm tra công năng, kiểm tra ngoại quan) → Bước 5 → Dán nhãn, 

đóng gói sản phẩm → Bước 6 - Lưu kho và xuất hàng. 

 + Quy trình sản xuất các sản phẩm, linh kiện từ nhựa (gồm: Núm xoay của đồng 

hồ; Vỏ tai nghe, vỏ ngoài máy điều khiển trò chơi; Dây đeo của đồng hồ thông minh, 

dây đeo của vòng đeo tay thông minh; Vỏ loa thông minh; Vỏ hộp sạc tai nghe): Vật 

liệu hạt nhựa đầu vào → Gia nhiệt, ép phun →  Sơn lót →  Kiểm tra đầy đủ →  khắc 

laser →  Dán phim →  CNC, cắt bavia →  kiểm tra → Dán nhãn, xuất xưởng. 

 + Quy trình sản xuất, gia công ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại 

(KW03 & KW06): Vật liệu kim loại dầu vào → Khắc laser phía trong và phía ngoài → 

làm sạch bằng plasma → Kiểm tra điện trở kháng → Bôi keo → ống lót đinh tán 

(2H&4H) → Mài nhẵn → Gắn băng, lắp nút vào vỏ → Kiểm tra sản phẩm → Khắc mã, 

quét mã QR → Làm sạch bề mặt → Kiểm tra toàn ngoại quan  → Dán màng bảo vệ vận 

chuyển → Đóng gói, xuất xưởng. 

 - Dự án đầu tư lựa chọn quy trình công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ, có mức 

độ tự động hóa cao, phù hợp với mục tiêu và quy mô sản phẩm. Chi tiết mô tả quy trình 

công nghệ sản xuất các sản phẩm của dự án được trình bày tại mục 1.1.4 dưới đây. 

 Quy mô sử dụng lao động của dự án 1.1.6.4.

 - Nhu cầu sử dụng của dự án khi vận hành ổn định theo 03 giai đoạn, dự kiến phân 

bố theo các khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất (A, B, C) được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.7. Kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

Stt Hạng mục  

Nhu cầu lao động (người) 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 
Giai đoạn 

3 

Tổng 

cộng  

1 Khu A 6.588 4.824 3.096 14.507 

2 Khu B 3.514 2.573 1.652 7.739 

3 Khu C 11.456 8.388 5.384 25.229 

  Tổng cộng: 21.558 15.785 10.133 47.475 

 - Kết quả tính nhu cầu sử dụng lao động của dự án khoảng 47.475 người, trong đó: 

Giai đoạn 1 khoảng 21.558 người; Giai đoạn 2 khoảng 15.785 người; Giai đoạn 2 
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khoảng 10.133 người 

 - Tổ chức lao động: Toàn bộ lao động duy trì chế độ làm việc 01 ca/ngày. Không 

bố trí lưu trú tại dự án, toàn bộ lao động đi về sau ca làm việc. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình chính 

 Tổng hợp khối lượng, quy mô các hạng mục công trình chính 1.2.1.1.

 - Các hạng mục công trình chính của dự án bao gồm toàn bộ các công trình nhà 

xưởng sản xuất được bố trí tại 03 khu nhà xưởng (A, B, C) với khối lượng và quy mô 

được thống kê chi tiết trong bảng sau:  

Bảng 1.8. Quy mô các công trình nhà xưởng sản xuất của Dự án 

Stt Loại đất Ký hiệu  Số lượng (căn) 
Diện tích đất 

(m
2
) 

Diện tích 

sàn (m
2
) 

 1 Khu A A1 ÷ A6 8 106.851 229.350 
 

2 Khu B B1 ÷ B5 5 57.000 171.000 
 

3 Khu C C1 ÷ C5 5 185.815 61.939 
 

  Tổng cộng:   18 349.666 462.289 
 

  - Quy mô xây dựng nhà xưởng sản xuất của dự án gồm 18 nhà xưởng được xây 

dựng với tổng diện tích đất 349.666 m
2
 và diện tích sàn xây dựng khoảng 462.289 m

2
.  

 Phân bố sản phẩm của dự án theo các khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất 1.2.1.2.

 - Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh về quy mô công suất và chủng loại sản phẩm của 

dự án kèm theo việc bố trí công năng sử dụng các khu vực nhà xưởng của dự án được 

trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.9. Điều chỉnh vị trí sản xuất các sản phẩm theo khu vực nhà xưởng sản xuất 

Stt Khu vực Kí hiệu nhà xưởng Bố trí sản xuất các sản phẩm 

1 Khu A A1 ÷ A6 U04, U068, U09, U10. 

2 Khu B B1 ÷ B5 

U01, U02,U03, U04, U05, U07, U12, 

U16, TW2.1, TW2.2, TW2.3, TW2.4, 

TW2.5. 

3 Khu C C1 ÷ C5 U09 

 - Dự án bố trí hợp lý dây chuyền sản xuất tại các khu vực nhà xưởng sản xuất.  

1.2.2. Các hạng mục công trình kiến trúc phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật của dự án 

 Các công trình kiến trúc phụ trợ phục vụ sản xuất  1.2.2.1.

 - Các công trình kiến trúc phụ trợ phục vụ quản lý, điều hành sản xuất của dự án 

theo từng khu vực dự án được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.10. Tổng hợp khối lượng, quy mô các công trình phụ trợ của dự án 

Stt Loại đất Ký hiệu 
Số 

lượng 
Đất XD (m

2
) 

Sàn 

XD(m
2
) 
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(căn) 

I Nhà máy nén khí & Chiller   2,0 4.172,0 
10.390,

0  

1 Khu A D7 1 2.047,0 6.140,0 
 

2 Khu B E9 1 2.125,0 4.250,0 
 

3 Khu C - - - - 
 

II Kho hóa chất & Phụ liệu    2 7.177,0 
21.530,

0  

1 Khu A D8 1 2.927,0 8.780,0 
 

2 Khu B E10 1 4.250,0 
12.750,

0  

3 Khu C - - - - 
 

  Tổng cộng:   4 11.349,0 
31.920,

0  

 - Theo kết quả thống kê hiện trạng dự án có tổng số 04 công trình kiến trúc phụ trợ 

phục vụ sản xuất được xây dựng trên tổng diện tích đất khoảng 11.349,0 m
2
 với tổng 

diện tích sàn xây dựng khoảng 31.920,0 m
3
.  

 Hệ thống giao thông, sân bãi 1.2.2.2.

 - Kết quả thống kê toàn bộ diện tích giao thông, sân bãi thuộc phạm vi sử dụng đất 

của dự án:  

Stt Hạng mục 

Diện tích (m
2
) 

 

Đất giao thông Đất cây xanh Tổng cộng 

1 Khu A 4.904 27.712,4 32.616,5 

2 Khu B 4.261 13.134,1 17.395,0 

3 Khu C 6.309 41.649,7 47.958,3 

 
Tổng cộng: 15.474 82.496 97.970 

 Hệ thống cấp điện 1.2.2.3.

a) Tính toán nhu cầu sử dụng điện: 

 - Nhu cầu cấp điện của dự án được tính toán trên cơ sở quy mô đầu tư dự án và 

công suất cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt của các khu nhà xưởng sản xuất của dự 

án khoảng 299.589,3 kW/ngđ. 

b) Hệ thống cấp điện: 

 - Nguồn điện: Sử dụng điện lưới từ hệ thống cấp điện của KCN Nam Sơn - Hạp 

Lĩnh, được đấu nối đến các trạm biến áp được bố trí cho các khu vực nhà xưởng sản 

xuất của dự án theo thỏa thuận đấu nối hạ tầng với KCN.  

 - Nguồn dự phòng: sử dụng các máy phát điện 350 ÷ 1000 KVA trang bị cho từng 

cụm công trình nhà xưởng sản xuất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ của dự án. 

Ngoài ra còn sử dụng hệ thống lưu điện UPS online đáp ứng công suất dự phòng cho 

vận hành dây chuyền công nghệ sản xuất khi cần thiết.  
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 - Hệ thống đường dây: gồm các tuyến điện trung thế 22KV, đường dây hạ thế phục 

vụ cho chiếu sáng và đèn đường 0,4KW, tuyến hạ thế được thiết kế đi chìm bằng cáp đi 

trong hào kỹ thuật được thiết kế dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ của dự án.  

 - Quy mô hiện trạng các hạng mục công trình hệ thống cấp điện của dự án được 

tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.11. Tổng hợp khối lượng, quy mô hệ thống cấp điện đã được lắp đặt 

Stt Hạng mục Đơn vị 
Khối lượng 

Khu A Khu B Khu C Tổng 

1 
Trạm biến áp 22/0.4KV, 

công suất 2x2500KVA 
trạm 2 9 3 14 

2 
Máy phát điện dự phòng 

(350 ÷ 1000KVA) 
Máy 2 9 3 14 

3 Tủ điện mạch vòng 22KV Tủ 10 6 6 22 

4 Hệ thống cấp điện động lực Hệ thống 9 5 5 19 

5 Hệ thống chiếu sáng Hệ thống 1 1 1 3 

 - Với hệ thống cấp điện được thiết kế, lắp đặt tại các khu vực nhà xưởng sản xuất 

của dự án đáp ứng được nhu cầu cấp điện theo quy mô điều chỉnh dự án.  

 Hệ thống cấp nước 1.2.2.4.

a) Tính toán nhu cầu cấp nước: 

 - Nhu cầu cấp nước trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm: nước sinh hoạt 

của công nhân lao động, nước cấp cho hệ thống làm mát nhà xưởng, tưới cây, rửa 

đường, nước PCCC, …  

 - Việc tính toán nhu cầu cấp nước của dự án được xác định theo quy mô điều 

chỉnh nhu cầu sử dụng lao động của dự án và các tiêu chuẩn cấp nước theo QCVN 

01:2021/BXD, TCVN 33:2006, TCVN 2622-1995. Kết quả tính nhu cầu sử dụng nước của 

dự án được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.12. Tổng hợp kết quả tính toán nhu cầu cấp nước của dự án 

Stt Hạng mục 

Đối tượng cấp nước 
Chỉ tiêu 

cấp nước 

Nhu cầu 

cấp nước Đơn vị Giá trị 

I Cấp nước sinh hoạt: người 47.475 L/người/ca 2.848,5 

 
Khu A người 14.507 60 870,4 

 
Khu B người 7.739 60 464,3 

 
Khu C người 25.229 60 1.513,7 

II Nước rửa đường, sân bãi m
2
 15.474 L/m

2
 23,2 

 
Khu A m

2
 4.904,1 1,5 7,4 

 
Khu B m

2
 4.260,9 1,5 6,4 



 

 

 

58 

 

 
Khu C m

2
 6.308,6 1,5 9,5 

III 
Nước tưới cây xanh cảnh 

quan, tiểu cảnh 
m

2
 86.924 L/m

2
 434,6 

 
Khu A m

2
 32.140,0 5 160,7 

 
Khu B m

2
 13.134,1 5 65,7 

 
Khu C m

2
 41.649,7 5 208,2 

IV 
Nước bổ cập cho hệ thống 

làm mát nhà xưởng 
m

2
 sàn 462.289 L/m

2
 231,1 

 
Khu A m

2
 sàn 229.350 0,5 114,7 

 
Khu B m

2
 sàn 171.000 0,5 85,5 

 
Khu C m

2
 sàn 61.939 0,5 31,0 

V Dự phòng rò rỉ (15%TS) 
  

15%TS 530,6 

 
Khu A 

   
173,0 

 
Khu B 

   
93,3 

 
Khu C 

   
264,4 

VI Tổng cộng dự án 
   

4.068,1 

 
Khu A 

   
1.326,2 

 
Khu B 

   
715,2 

 
Khu C 

   
2.026,8 

VII 
Nước PCCC (2 đám cháy 

x 15L/s x 3h/đám cháy) 
- 

 
- 2.268,0 

 - Kết quả tính tổng nhu cầu cấp nước theo quy mô điều chỉnh của dự án khoảng 

2.268,0 m
3
/ngđ  

b) Hệ thống cấp nước: 

 - Nguồn nước: Nước cấp cho các khu vực của dự án được lấy từ hệ thống cấp 

nước của khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh.  

 Hệ thống phòng cháy chữa cháy  1.2.2.5.

 - Hệ thống PCCC của dự án được thiết kế gồm hệ thống báo cháy tự động; Hệ 

thống báo cháy bằng nút nhấn; Các thiết bị chữa cháy và hệ thống nước chữa cháy trong 

nhà và hệ thống chữa cháy ngoài nhà.  

 - Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy: Quy mô cấp nước PCCC của dự án 

được xác định theo QCXD 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch 

xây dựng, trong đó:  
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 + Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy khi có cháy: 15L/s 

 + Số đám cháy đồng thời: 02 đám cháy/khu vực 

 + Thời gian chữa cháy: 03 giờ 

 → Tổng nhu cầu thể tích nước PCCC được sử dụng khi có sự cố xảy ra: QPCCC = 

324m
3
/khu vực. 

 - Công trình nhà bơm và bể nước PCCC:  

 + Nhà bơm và bể nước PCCC được bố trí tại khu vực bể chứa nước ngầm. Quy 

mô công trình có diện tích 20m
2
, chiều cao công trình 1 tầng và 3,6m. 

 + Bên trong công trình được bố trí lắp đặt hệ thống bơm, tủ điện điều khiển toàn 

bộ hệ thống bơm nước phòng cháy chữa cháy. 

 Hệ thống cây xanh, tiểu cảnh 1.2.2.6.

 Tổng diện tích cây xanh thảm cỏ bố trí tại các khu vực khoảng 82.496,2 m
2
 (Khu 

A: 27.712,4 m
2
; Khu B: 13.134,1 m

2
; Khu C: 41.649,7 m

2
). 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

 Hệ thống thoát nước mưa 1.2.3.1.

 - Mô tả hiện trạng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại các khu vực bố trí nhà 

xưởng sản xuất của dự án, bao gồm:  

 + Tại khu A: Nước mưa chảy tràn được thu gom, thoát vào các tuyến cống PCV 

D300, i=0,4% có tổng chiều dài khoảng 1.891m và dẫn về các 6 hố ga có kích thước 

(2x2)m bên trong tường rào, sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của 

KCN tại 6 vị trí. 

 + Tại khu B: Nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống BTCT 

D600, i=0,3% có tổng chiều dài khoảng 1.526m, sau đó được đấu nối vào tuyến cống 

BTCT D800 (i=0,2%) có tổng chiều dài 1.370,5m và D1000, i=0,2% có tổng chiều dài 

khoảng 398,2m và dẫn về tuyến cống BTCT D1200 (i=0,1%) có chiều dài khoảng 

141,9m dọc tuyến đường N4 →  hố ga có kích thước (2x2)m bên trong tường rào → 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 1 vị trí trên đường D4 theo thỏa 

thuận đấu nối. 

 + Tại khu C: Nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống uPVC 

D300, i=0,4% có tổng chiều dài khoảng 1.086,5m, sau đó được đấu nối vào tuyến công 

thoát nước tuyến cống BT D600, i=0,2%  hố ga có kích thước (2x2)m bên trong 

tường rào  đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 3 vị trí trên đường D1 

theo thỏa thuận đấu nối. 

 - Kết quả tổng hợp khối lượng và quy mô hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 

dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.13. Khối lượng và quy mô công trình thu gom, thoát nước mưa của dự án 

Stt Hạng mục Đơn vị 
Khối lượng 

Khu A Khu B Khu C Tổng 

1 Cống D1200 m   141,9   141,9 

2 Cống D1000 m   398,2   398,2 

3 Cống D800 m   1.370,5   1.370,5 

4 Cống D600 m   1.526,0 315,0 1.841,0 

5 Cống D300 m 1.891,0   1.086,5 2.977,5 
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6 Hố ga thu hố 6 18 6 30,0 

7 Điểm đấu nối điểm 6 1 3 10,0 

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 1.2.3.2.

a) Tính toán nhu cầu thu gom, xử lý nước thải: 

 - Nước thải của nhà máy gồm nước thải sinh hoạt và nước xả cặn hệ thống làm 

mát thiết bị, trong đó chỉ tiêu thoát nước được xác định như sau:  

 + Nước thải sinh hoạt tính tối đa bằng 100% lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt 

 + Trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất của Công ty hiện nay và lượng nước xả 

cặn không thường xuyên, nên lượng nước xả cặn từ hệ thống làm mát tính tối đa bằng 

10% tổng lượng nước sử dụng.  

 - Kết quả tính toán lưu lượng nước thải bẩn phát sinh từ các hoạt động của dự án 

được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.14. Tổng hợp kết quả dự báo lưu lượng nước thải bẩn từ các khu vực dự án 

Stt Hạng mục 
Nhu cầu 

cấp nước 

 

Hệ số (%) 

Nước thải 

(m
3
/ngđ) 

I Cấp nước sinh hoạt: 2.848,5 
 

2.848,5 

 
Khu A 870,4 100,0 870,4 

 
Khu B 464,3 100,0 464,3 

 
Khu C 1.513,7 100,0 1.513,7 

IV 
Nước bổ cập cho hệ thống làm 

mát nhà xưởng 
231,1 

 
23,1 

 
Khu A 114,7 10,0 11,5 

 
Khu B 85,5 10,0 8,6 

 
Khu C 31,0 10,0 3,1 

VI Tổng cộng dự án 4.068,1 
 

2.871,6 

 
Khu A 1.326,2 

 
881,9 

 
Khu B 715,2 

 
472,9 

 
Khu C 2.026,8 

 
1.516,8 

 - Kết quả tính toán tổng lưu lương nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án sau 

điều chỉnh khoảng 2.871,6 m
3
/ngđ (gồm: Nước thải sinh hoạt khoảng 2.848,5 m

3
/ngđ; 

nước thải xả định kỳ hệ thống làm mát khoảng 23,1 m
3
/ngđ). 

b) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:  

 - Toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và đấu nối nước thải độc lập với hệ thống nước 

mưa của các khu vực bố trí nhà xưởng sản. Kết quả tổng hợp khối lượng, quy mô hệ 
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thống thu gom, xử lý sơ bộ nước thải thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án được trình 

bày trong bảng sau:  

Bảng 1.15. Tổng hợp quy mô hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ nước thải của dự án 

Stt 
Khu 

vực 

Cống thu gom NT (m) Bể tự hoại Hố ga/bể tách dầu mỡ 

D ≤ 

200 
D300 

D ≥ 

400 

Số lượng 

(bể) 

Dung 

tích (m
3
) 

Số lượng 

(hố) 

Dung tích 

(m
3
) 

1 
Khu 

A 
891,1   

  
8,0 176,0 1,0 38,9 

2 Khu B 175,9 1.258,6 940,8 15,0 270,0 8,0 64,0 

3 Khu C 486,7 170,8   5,0 82,0 1,0 38,9 

Tổng cộng 2.506,6 1.553,7 1.429,4 940,8 28,0 528,0 10,0 

 - Chi tiết mô tả quy trình công nghệ vận hành hệ thống thu gom, xử lý và đấu nối 

nước thải của dự án theo từng khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự án được trình 

bày tại chương 3 của báo cáo này.  

c) Công trình xử lý nước thải: 

 - Căn cứ theo quy mô điều chỉnh của dự án, nhu cầu thu gom và xử lý nước thải, 

Dự án bố trí 02 công trình xử lý nước thải, bao gồm:  

Bảng 1.16. Tổng hợp nhu cầu xử lý nước thải và quy mô công suất trạm xử lý nước thải 

hiện trạng thuộc phạm vi điều chỉnh dự án 

 

Stt Hạng mục 

Lưu lượng  nước thải (m
3
/ngđ) Quy mô công 

suất TXL hiện có 

(m
3
/ngđ) 

Theo Giấy phép 

313/GP-UBND 

Theo quy mô 

điều chỉnh 

1 Khu A 322,7 211,1 350 

2 Khu B 2.334,8 2.382,8 2400 

3 Khu C 234,7 243,2 265 

4 Khu G 290,5 299,5 300 

5 Khu J 153,6 153,6 180 

6 Khu A 240,8 72,3 100 

7 Khu B 180,6 270,6 400 

 
Tổng cộng: 3.757,7 3.633,1 3995,0 

 - Với nhu cầu xử lý nước thải theo quy mô điều chỉnh của dự án khoảng 3.633,1 

m
3
/ngđ so với tổng quy mô công suất các trạm xử lý nước thải hiện có khoảng 3995,0 

m
3
/ngđ  thuộc phạm vi điều chỉnh dự án đã được phê duyệt theo Giấy phép môi trường 

số 313/GPMT - UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 (Trừ các công 

trình trạm xử lý nước thải công suất 240 m
3
/ngđ tại lô K09- Khu A thuộc diện điều 
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chỉnh không thuê và trả lại Công ty TNHH Goertek Vina) là hoàn toàn đáp ứng quy mô 

điều chỉnh dự án. Chi tiết mô tả hiện trạng các công trình thu gom và xử lý nước thải tại 

các khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự án được trình bày tại chương 3 của báo 

cáo này. 

 Công trình xử lý khí, bụi 1.2.3.3.

a) Các công trình, thiết bị thu gom và xử lý bụi, khí thải hiện trạng: 

 - Dự án đã đầu tư, trang bị đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý khí hàn, hơi hữu cơ 

phát sinh tại các thiết bị hàn, gắn keo trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử 

hiện có, bao gồm: 4.126 bộ hút, xử lý hơi hàn và 1.245 bộ hút, xử lý hơi hữu cơ tại điểm 

gắn keo. Các hạng mục này được đã được tuân thủ theo Giấy phép môi trường số 

313/GPMT - UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. 

 - Quy trình xử lý: Hơi hàn, hơi hữu cơ → chụp hút, quạt hút → thiết bị xử lý hơi, 

khí hàn đồng bộ với hệ thống thiết bị sản xuất (lọc hấp phụ bằng than hoạt tính) → hệ 

thống thu gom, thông gió nhà xưởng → ống phóng không (xả khí sạch vào môi trường). 

 - Theo quy mô điều chỉnh của dự án, quy mô sản phẩm điện tử giảm từ 

931.122.000 sp/năm thành 763.352.000 sp/năm. Do đó hiện trạng thiết bị xử lý khí thải 

hàn và hơi hữu cơ từ quá trình lắp ráp các sản phẩm điện tử hoàn toàn đáp ứng được 

mục tiêu của dự án do đó được duy trì vận hành dự án điều chỉnh này.  

b) Công trình, thiết bị thu gom và xử lý bụi, khí thải dự kiến lắp đặt bổ sung:  

 - Theo quy mô điều chỉnh của dự án có lắp đặt bổ sung dây chuyền mới để sản 

xuất các sản phẩm từ nhựa (TW2) tại khu B và sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ 

(KW) tại khu J, do đó dự án bổ sung trang bị và lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí 

thải phát sinh từ các khu vực này, cụ thể:  

 + Đối với hệ thống dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ nhựa tại khu B: Dự án 

lắp đặt mới 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, hơi hữu cơ phát sinh từ các công đoạn 

sản xuất. Công trình này bao gồm 01 tháp xử lý bụi túi và 01 tháp xử lý hơi hữu cơ 

bằng hấp phụ than hoạt tính. Quy mô công suất 10.000 m
3
/h. 

 + Đối với hệ thống dây chuyền sản xuất ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim 

loại (KW) tại khu J: Dự án trang bị hệ thống thiết bị thu gom, xử lý lọc bụi kim loại và 

hấp phụ hơi hữu cơ bằng than hoạt tính với công nghệ tương tự như áp dụng đối với dây 

chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử nêu trên. Số lượng thiết bị được lắp đặt phù hợp 

với nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ, dự kiến khoảng 90 bộ (75 bộ xử lý bụi kim 

loại từ quá trình khắc laser, đánh bóng và khắc mã QR; 15 bộ xử lý hơi hữu cơ từ quá 

trình gắn nút và băng keo). 

 - Chi tiết mô tả quy trình công nghệ, vận hành và các thông số kỹ thuật của hệ 

thống thu gom, xử lý khí thải được đề xuất đầu tư, trang bị bổ sung của dự án được trình 

bày tại chương 3 của báo cáo này.  

 Công trình lưu giữ chất thải rắn 1.2.3.4.

a) Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

 Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: (1) -

 - Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của công nhân lao động 

trong dự án được xác định theo khối lượng phát sinh thực tế của dự án, khối lượng dự 

báo theo Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 

và theo quy mô điều chỉnh của dự án được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 1.17. Tổng hợp kết quả tính toán nhu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

do tập trung công nhân lao động của dự án 

Stt 
Hạng 

mục 

Nhu cầu lao động 

N(người/ngày) 

Hệ số 

α(kg/ 

ng/ca) 

Khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt M(kg/ngày) 

Hiện 

trạng 

(năm 

2022) 

Theo 

Giấy 

phép 

313/GP-

UBND 

Theo 

quy 

mô 

điều 

chỉnh 

Hiện 

trạng 

(năm 

2022) 

Theo Giấy 

phép 

313/GP-

UBND 

Theo 

quy mô 

điều 

chỉnh 

1 Khu A 5.229 5.350 3.490 0,27 1.411,8 1.444,5 942,3 

2 Khu B 33.000 38.700 39.500 0,27 8.910,0 10.449,0 10.665,0 

3 Khu C 4.341 3.900 4.042 0,27 1.172,1 1.053,0 1.091,3 

4 Khu G 1.470 4.800 4.950 0,27 396,9 1.296,0 1.336,5 

5 Khu J 170 2.550 2.550 0,27 45,9 688,5 688,5 

6 Khu A 387 4.000 1.200 0,27 104,5 1.080,0 324,0 

7 Khu B 953 3.000 4.500 0,27 257,3 810,0 1.215,0 

 
Tổng: 45.550 62.300 60.232   12.299 16.821 16.263 

 - Kết quả tính toán theo số liệu thống kê hiện trạng và dự báo khối lượng phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt của dự án cho thấy:  

 + Số liệu thống kê hiện trạng số lượng lao động hiện trạng của dự án khoảng 

45.550 người, kèm theo khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trong thực tế của 

dự án khoảng 12.299 kg/ngđ, đạt khoảng 73,1% so với khối lượng dự báo khoảng 

16.821 m
3
/ngđ.  

 + Số liệu dự báo chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo quy mô điều chỉnh của dự 

án khoảng 16.263 kg/ngày, thấp hơn so với giá trị 16.821 kg/ngày được phê duyệt theo 

Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. Điều 

này phù hợp với việc điêu chỉnh quy mô sử dụng lao động đối với từng khu vực của dự 

án.  

 Công trình thu gom, giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt:  (2) -

 - Dự án thu gom, phân loại tại nguồn, lưu chứa tạm thời toàn bộ chất thải rắn sinh 

hoạt trong kho chứa tuân thủ theo Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc 

Ninh cấp ngày 20/7/2022. Mô tả hiện trạng các công trình kho chất thải rắn sinh hoạt 

theo khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự án, bao gồm:  

 + Khu A: Chất thải rắn sinh hoạt tại khu A được phân loại, thu gom và lưu chứa 

tại kho chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 90m
2
. Hạng mục này được bố trí trong khu 

nhà rác có tổng diện tích khoảng 495m
2
 (gồm: kho chất thải rắn sinh hoạt 90m

2
; kho 

chất thải rắn công nghiệp 315 m
2
; kho chất thải nguy hại: 90m

2
), được xây dựng 1 tầng 

có mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp đất 

đồi đầm chặt dày 300mm, lớp base dày 200mm và lớp BTCT dày 100m. 

 + Khu B: Chất thải sinh hoạt được phân loại và lưu chứa tại kho chất thải rắn sinh 

hoạt diện tích 80m
2
. Hạng mục này nằm trong công trình kho chứa rác có tổng diện tích 

900m
2
 (gồm: 01 kho chất thải rắn sinh hoạt 80m

2
; 01 kho chất thải rắn công nghiệp 
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820m
2
; 01 kho chất thải nguy hại 100m

2
), được xây dựng 01 tầng, mái lợp tôn dày 0,45 

li ép xốp, nền kết cấu gồm các lớp từ dưới lên như sau: lớp đất đầm chặt dày 300mm; 

lớp đá dăm dày 150mm; lớp bê tông lót dày 80mm; lớp vữa xi măng 1:3; lớp chống 

thấm PU dày 1,5; lớp bê tông dày 40mm. 

 + Khu C: Chất thải sinh hoạt được phân loại và lưu chứa tại kho chất thải rắn sinh 

hoạt diện tích 40m
2
. Hạng mục này nằm trong nhà kho hóa chất và chứa rác có tổng 

diện tích khoảng 235m
2
 (gồm: kho chất thải sinh hoạt: 40m

2
; kho chất thải công nghiệp 

thông thường: 90m
2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu 

gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 300mm, đầm chặt 

k=0,98; lớp cấp phối đá dăm dày 250mm, đầm chặt k=0,98; lót nền nilon và lớp BTCT 

dày 100m. 

 + Tại khu G: Chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu G được thu gom, phân loại và 

lưu chứa tạm thời tại kho chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 80m
2
. Hạng mục này nằm 

trong công trình kho chứa rác có tổng diện tích 300m
2
 (gồm: kho chất thải sinh hoạt: 

80m
2
, kho chất thải công nghiệp thông thường: 240m

2
), công trình được xây dựng 1 

tầng, mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp 

phối đá dăm loại 2 dày 300mm, đầm chặt k = 0,98; lớp cấp phối đá dăm dày 250mm, 

đầm chặt k=0,98; lót nền nilon và lớp BTCT dày 100m. 

 + Tại khu J: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu J được thu gom, vận chuyển 

về lưu chứa tại Nhà chứa rác tại khu A. Tại khu J không xây dựng nhà chứa rác thải 

công nghiệp và nguy hại. 

 + Tại khu A: Chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu A được lưu giữ tại kho chứa 

chất thải rắn sinh hoạt 10m
2
. Hạng mục này nằm trong công trình nhà chứa rác có tổng 

diện tích 30m
2
 (gồm: kho chất thải sinh hoạt: 10m

2
; kho chất thải công nghiệp thông 

thường là 20m
2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu gồm 

3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 300mm, đầm chặt k=0,98; lớp 

cấp phối đá dăm dày 250mm, đầm chặt k=0,98; lót nền nilon và lớp BTCT dày 100m. 

 + Tại khu B: Chất thải sinh hoạt được phân loại, thu gom lưu chứa tạm thời trong 

kho chất thải sinh hoạt 30m
2
. Hạng mục này nằm trong công trình kho chứa rác có tổng 

diện tích 60 m
2
 (gồm: 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 30m

2
; 01 kho chất thải rắn 

công nghiệp 30m
2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu 

gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 300mm, đầm chặt 

k=0,98; lớp cấp phối đá dăm dày 250mm, đầm chặt k=0,98; lót nền nilon và lớp BTCT 

dày 100m. 

 - Toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu vực dự án được 

thu gom, phân loại và lưu chứa trong kho chất thải rắn sinh hoạt và hợp đồng thuê đơn 

vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý hàng ngày theo quy định. Với quy mô diện tích 

tổng cộng của 06 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt của dự án đảm bảo lưu chứa tối đa 

khoảng 250 m
3
 (với hệ số diện tích chết k=1,2), tương đương khoảng 135 tấn rác thải sinh 

hoạt. Do đó với khối lượng phát sinh dự báo khoảng 16.263 kg/ngày, tương đương 

30,1m
3
 thì hệ thống các công trình kho chứa chất thải rắn sinh hoạt hiện có hoàn toàn 

đáp ứng nhu cầu sử dụng của dự án mà không cần xây dựng bổ sung thêm kho chứa chất 

thải sinh hoạt. 

b) Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp: 

 Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp: (1) -
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 - Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường từ các hoạt động 

của dự án được tính tối đa theo định mức tiêu hao nguyên phụ liệu đối với từng loại sản 

phẩm của dự án, đảm bảo phù hợp với hiện trạng sản xuất và số liệu dự báo theo Giấy 

phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 và theo quy 

mô điều chỉnh của dự án được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.18. Tổng hợp kết quả thống kê hiện trạng và dự báo khối lượng phát sinh chất 

thải rắn công nghiệp theo khu vực dự án 

Stt Khu vực  

Khối lượng CTRCN (tấn/năm) 

Hiện trạng 

(2022) 

Theo Giấy phép 

313/GP-UBND 

Theo quy mô 

điều chỉnh  

Tăng (+)/ 

Giảm (-) 

1 Khu A 13.324,20 24.692,85 4.087,47 -20.605,38 

2 Khu B 23.136,80 42.946,62 50.395,53 7.448,91 

3 Khu C 401,80 6.146,05 19.910,67 13.764,62 

4 Khu G 1.342,80 2.434,33 4.539,64 2.105,31 

5 Khu J 498,20 1.086,39 7.799,66 6.713,27 

6 Khu A 0,00 448,23 189,73 -258,50 

7 Khu B 80,00 147,82 509,29 361,47 

  Tổng cộng: 38.783,80 77.902,28 87.431,98 9.529,71 

 - Theo kết dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp của dự án cho thấy số liệu 

dự báo theo quy mô điều chỉnh của dự án khoảng 87.431,98 tấn/năm, tăng khoảng 

9.529,71 tấn/năm so với số liệu dự báo khoảng 77.902,28 tấn/năm theo quy mô công 

suất được cấp phép tại Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp 

ngày 20/7/2022. Trong đó khối lượng dự báo phát sinh tại các khu vực bố trí nhà xưởng 

sản xuất của dự thay đổi theo việc điều chỉnh quy mô công suất và chủng loại sản phẩm 

của dự án, cụ thể:  

 + Đối với khu A giảm từ 24.692,85 tấn/năm thành 4.087,47 tấn/năm (giảm khoảng 

20.605,38 tấn/năm), chủ yếu do việc giảm quy mô công suất các sản phẩm tai nghe các 

loại tại khu A.  

 + Đối với khu B: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp tăng từ  42.946,62 tấn/năm 

thành 50.395,53 tấn/năm (tăng khoảng 7.448,91 tấn/năm) chủ yếu do việc điều chỉnh bổ 

sung sản xuất các sản phẩm từ nhựa (TW2). 

 + Đối với khu C: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp tăng từ 6.146,05 tấn/năm 

thành 19.910,67 tấn/năm (tăng khoảng 13.764,62 tấn/năm). Việc gia tăng khối lượng 

chất thải rắn công nghiệp tại khu C chủ yếu do việc điều chỉnh tăng công suất sản phẩm 

Flycam (U09). 

 + Đối với khu G: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp tăng từ 2.434,33 tấn/năm 

thành 4.539,64 tấn/năm (tăng khoảng 2.105,31 tấn/năm), chủ yếu do việc điều chỉnh 

tăng công suất và chuyển một số sản phẩm diện tử từ các khu khác sang khu G. 

 + Đối với khu J: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp tăng từ 1.086,39 tấn/năm 

thành 7.799,66 tấn/năm (tăng khoảng 6.713,27 tấn/năm), chủ yếu do việc điều chỉnh 

công suất  gia công, lắp ráp các loại linh kiện bên trong máy tạo hình, máy tạo khuôn và 

máy khuôn đúc (U14) và các sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ (KW) tại khu J.  
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 ○ Đối với khu A: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp giảm từ 448,23  tấn/năm  

thành 189,73 tấn/năm (giảm khoảng 258,50 tấn/năm), chủ yếu do việc điều chỉnh diện 

tích thuê nhà xưởng sản xuất. Theo Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh 

Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022, Dự án thuê lại 03 nhà xưởng sản xuất tại khu A có tổng 

diện tích 15.480 m
3
/ngđ (gồm: Xưởng A1 diện tích 5.160m

2
 tại lô K08; Xưởng A2 diện 

tích 5.160m
2
 tại lô K09; xưởng A3 diện tích 5.160m

2
 tại lô K16). Tuy nhiên, đến thời 

điểm hiện tại nhu cầu sử dụng nhà xưởng của dự án được đề xuất chỉ thuê 01 nhà xưởng 

sản xuất A3 và các công trình phụ trợ tại lô K16. 

 + Đối với khu B: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tăng từ 147,82 

tấn/năm thành 509,29 tấn/năm (tăng khoảng 361,47 tấn/năm) chủ yếu do việc điều 

chỉnh sản xuất các sản phẩm tai nghe các loại (U01) và tăng công suất sản phẩm loa 

điện thoại trên cơ sở dây chuyền công nghệ hiện đã lắp đặt.  

 - Khi so sánh số liệu thống kê khối lượng các loại chất thải rắn công nghiệp phát 

sinh trong năm 2022 khoảng 38.783,80 tấn/năm, chiếm tỷ lệ khoảng 49,8% so với tổng 

khối lượng chất thải rắn công nghiệp dự báo phát sinh khoảng 77.902,28 tấn/năm theo 

quy mô công suất được cấp phép tại Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh 

Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. Điều này phù hợp với thực tế trong năm 2022 nhu cầu và 

đơn hàng đối với một số sản phẩm chính của công ty suy giảm mạnh (như tai nghe các 

loại), trong khi quá trình đầu tư dây chuyền công nghệ và trang thiết bị đối với các sản 

phẩm điều chỉnh tăng công suất chưa hoạt động hoàn chỉnh và kết quả ước tính đạt 

khoảng 50% công suất thiết kế dự án. Riêng đối với khu A, Dự án đang trong giai đoạn 

đầu tư, lắp đặt dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử nên chưa phát sinh chất thải 

rắn công nghiệp.  

 Ghi chú: Giải trình chi tiết tính toán dự báo về chủng loại, thành phần chất thải rắn 

công nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án được trình bày tại chương 3 của 

báo cáo này.  

 Công trình thu gom, giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp:  (2) -

 - Thu gom, phân loại tại nguồn và vận chuyển lưu chứa trong kho chất thải rắn 

công nghiệp tại từng khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự án được tuân thủ theo 

Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. Chi tiết 

mô tả công trình kho chất thải rắn công nghiệp theo từng khu vực nhà xưởng của dự án, 

bao gồm:  

 + Khu A: Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại khu A được lưu giữ tại 

kho chứa chất thải rắn công nghiệp diện tích 315m
2
. Hạng mục này nằm trong công 

trình nhà rác diện tích khoảng 495m
2
 (gồm: kho chất thải rắn sinh hoạt 90m

2
; kho chất 

thải rắn công nghiệp 315 m
2
; kho chất thải nguy hại: 90m

2
), được xây dựng 1 tầng có 

mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp đất đồi 

đầm chặt dày 300mm, lớp base dày 200mm và lớp BTCT dày 100m. 

 + Khu B: Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại khu B được lưu giữ tại 

kho chứa chất thải rắn công nghiệp có diện tích 820m
2
. Hạng mục này nằm trong công 

trình kho rác có tổng diện tích 900m
2
 (gồm: kho chất thải sinh hoạt: 80m

2
; kho chất thải 

công nghiệp thông thường 820m
2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp tôn dày 0,45 li ép 

xốp, nền kết cấu gồm các lớp từ dưới lên như sau: lớp đất đầm chặt dày 300mm; lớp đá 

dăm dày 150mm; lớp bê tông lót dày 80mm; lớp vữa xi măng 1:3; lớp chống thấm PU 

dày 1,5; lớp bê tông dày 40mm. 
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 + Khu C: Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại khu C được lưu giữ tại 

công trình kho chất thải rắn công nghiệp diện tích 90m
2
. Hạng mục này nằm trong công 

trình kho chứa rác và chứa hóa chất có tổng diện tích khoảng 235m
2
 (gồm: kho chất thải 

sinh hoạt: 40m
2
; kho chất thải công nghiệp thông thường: 90m

2
; kho chứa hóa chất 

khoảng 105 m
2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu gồm 

3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 300mm, đầm chặt k=0,98; lớp 

cấp phối đá dăm dày 250mm, đầm chặt k=0,98; lót nền nilon và lớp BTCT dày 100m. 

 + Tại khu G: Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại khu G được lưu giữ 

trong kho chất thải rắn công nghiệp diện tích 240m
2
. Hạng mục này nằm trong công 

trình nhà chứa rác có tổng diện tích khoảng 320m
2
 (gồm: kho chất thải sinh hoạt: 80m

2
, 

kho chất thải công nghiệp thông thường: 240m
2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp tôn 

dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp phối đá dăm loại 

2 dày 300mm, đầm chặt k=0,98; lớp cấp phối đá dăm dày 250mm, đầm chặt k=0,98; lót 

nền nilon và lớp BTCT dày 100m. 

 + Tại khu J: Chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại khu J được thu gom, vận 

chuyển về lưu chứa tại nhà chứa rác tại khu A. Tại khu J không xây dựng nhà chứa rác 

thải công nghiệp và nguy hại. 

 + Tại khu A: Chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại khu A được lưu giữ tại kho 

chứa chất thải rắn công nghiệp diện tích 20m
2
. Hạng mục này nằm trong công trình nhà 

chứa rác có tổng diện tích 30m
2
 (gồm: kho chất thải sinh hoạt: 10m

2
; kho chất thải công 

nghiệp thông thường là 20m
2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp tôn dày 0,45 li ép xốp, 

nền kết cấu gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 300mm, đầm 

chặt k=0,98; lớp cấp phối đá dăm dày 250mm, đầm chặt k=0,98; lót nền nilon và lớp 

BTCT dày 100m. 

 + Tại khu B: Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ khu B được phân loại, thu 

gom lưu chứa tạm thời trong kho chất thải rắn công nghiệp 30m
2
. Hạng mục này nằm 

trong công trình kho chứa rác có tổng diện tích 60 m
2
 (gồm: 01 kho chứa chất thải rắn 

sinh hoạt 30m
2
; 01 kho chất thải rắn công nghiệp 30m

2
), được xây dựng 1 tầng, mái lợp 

tôn dày 0,45 li ép xốp, nền kết cấu gồm 3 lớp từ dưới lên như sau: lớp cấp phối đá dăm 

loại 2 dày 300mm, đầm chặt k=0,98; lớp cấp phối đá dăm dày 250mm, đầm chặt 

k=0,98; lót nền nilon và lớp BTCT dày 100m. 

 - Toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu vực dự án được 

thu gom, phân loại và lưu chứa trong kho chất thải rắn sinh hoạt và hợp đồng thuê đơn 

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

 Công trình thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại 1.2.3.5.

 - Thu gom, phân loại tại nguồn và vận chuyển lưu chứa trong kho chất thải rắn 

nguy hại được bố trí tại từng phân khu của Dự án như sau: 

 + Khu A: hiện có 01 kho chất thải nguy hại diện tích 90m
2
.  

 + Khu B: hiện có 01 kho CTNH diện tích 100,0m
2
 được bố trí tại Khu nhà kho 

hóa chất và chứa chất thải nguy hại. 

 + Khu C: Hiện có 01 kho chất thải nguy hại có diện tích 40m
2
 tại Nhà kho hóa 

chất và chứa rác. 

 + Khu G: Hiện có 01 kho chất thải nguy hại có diện tích 30m
2
 tại Nhà chứa rác.  

 + Khu J: Không bố trí kho chứa chất thải nguy hại. Toàn bộ khối lượng phát sinh 

tại khu J được chuyển về kho CTNH tại khu A để lưu giữ. 

 + Khu A: Hiện có 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 10m
2
 tại Nhà chứa 
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rác. 

 + Khu B: Hiện có 01 kho chất thải nguy hại có diện tích 15m
2
 tại Nhà chứa rác.  

 - Các loại chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ tại các kho chứa chất thải 

nguy hại của Nhà máy và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.  

1.3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

 - Về xây dựng cơ bản: Hiện trạng các công trình xây dựng của dự án đã được hoàn 

thiện, đã đưa vào sử dụng, do đó trong giai đoạn điều chỉnh dự án không có các hoạt 

động xây dựng cơ bản. cụ thể: 

 + Các hạng mục công trình do chủ dự án trực tiếp đầu tư tại khu A, E trên cơ sở 

hợp đồng thuê đất với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP. 

 + Các hạng mục công trình nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ kèm theo 

tại khu C, G, J, A và B do chủ dự án thuê lại của các Công ty. 

 - Về lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ: Dự án chủ yếu điều chỉnh cục bộ các hệ 

thống dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt và đưa vào vận hành từ trước nhằm đảm bảo 

mục tiêu điều chỉnh về quy mô công suất và chủng loại sản phẩm của dự án. Ngoài ra, 

dự án lắp đặt mới các trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất các sản phẩm đề nghị bổ 

sung của dự án, bao gồm:  

 + Lắp đặt bổ sung thiết bị công nghệ và phụ trợ gia công các sản phẩm từ nhựa 

(gồm: Núm xoay của đồng hồ; Vỏ tai nghe, vỏ ngoài máy điều khiển trò chơi; Dây đeo 

của đồng hồ thông minh, dây đeo của vòng đeo tay thông minh; Vỏ loa thông minh; Vỏ 

hộp sạc tai nghe) tại các khu B. 

 + Lắp đặt thiết bị công nghệ và phụ trợ phục vụ gia công, lắp ráp các sản phẩm ốp 

khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại tại khu J. 

 + Lắp đặt thiết bị công nghệ và phụ trợ phục vụ gia công, lắp ráp sản phẩm bay 

không người lái AK019 (gồm: AK019(1) và AK019(2)) tại khu A. 

 - Chi tiết về số lượng, chủng loại các trang thiết bị công nghệ và phụ trợ được lắp 

đặt bổ sung được trình bày tại mục 1.4.2.2 dưới đây.  

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

1.4.1. Quy trình công nghệ sản xuất của dự án 

 Dự án đầu tư lựa chọn quy trình công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ, có mức độ 

tự động hóa cao, phù hợp với mục tiêu và quy mô sản phẩm. Theo tính chất, chủng loại 

sản phẩm thì các dây chuyền công nghệ của dự án có thể được chia thành 3 nhóm: (1) - 

Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử; (2) - Sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa; 

(3) - Sản xuất gia công, lắp ráp các sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ từ kim loại. 

Chi tiết mô tả quy trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm của Dự án bao gồm:  

 Quy trình công nghệ, lắp ráp các sản phẩm điện tử (U01 ÷ U16&AK019) 1.4.1.1.

a) Mô tả quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm điện tử:  

 - Sơ đồ nguyên lý mô tả quy trình sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm điện tử 

(U01 ÷ U16 & AK019) của dự án được trình bày trên hình sau:  
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Hình 1.1. Sơ đồ nguyên lý quy trình sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm 

 - Trên sơ đồ nguyên lý, quy trình công nghệ và vận hành dây chuyền sản xuất, gia 

công, lắp ráp các sản phẩm của dự án bao gồm các bước cơ bản sau: Bước 1 - Nhận đơn 

đặt hàng của khách hàng → Bước 2 - Chuẩn bị sản xuất → Bước 3 - Lắp ráp sản phẩm 

(Hàn nối, lắp ráp các chi tiết; Gắn keo hoàn thiện sản phẩm) → Bước 4 - Kiểm tra sản 

phẩm (bao gồm: Kiểm tra công năng, kiểm tra ngoại quan) → Bước 5 → Dán nhãn, 

đóng gói sản phẩm → Bước 6 - Lưu kho và xuất hàng. 

b) Thuyết minh quy trình sản xuất: 

 Thuyết minh quy trình sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm điện tử theo các 

công đoạn chính, bao gồm:  

 Bước 1- Nhận đơn đặt hàng của khách hàng: (1) -

 - Sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng, Chủ dự án tiến hành nhập các 

nguyên vật liệu cho sản phẩm. Nguyên vật liệu đến được kiểm tra ngoại quan, kích 

thước và công năng để loại bỏ hoặc đem trả lại nhà cung cấp các loại nguyên liệu lỗi 

hỏng.  

 -  Các chất thải phát sinh: Giấy bao gói, khay nhựa, thùng, hộp đựng các loại chi 

tiết phục vụ cho việc lắp ráp các sản phẩm. 

 Bước 2: Chuẩn bị sản xuất:  (2) -

 - Tiến hành chuẩn bị khuôn, nguyên vật liệu, đồ gá và các thiết bị kiểm tra sản 

phẩm, trong đó:  

 - Chuẩn bị máy móc, khuôn, phụ trợ: Chuẩn bị các loại máy thành hình để ép, tạo 

hình sản phẩm, máy bắn keo, các loại khuôn, phụ trợ, đồ gá để định vị chính xác vị trí 

trong quá trình lắp ráp. 

 - Chuẩn bị nguyên vật liệu: Sử dụng các nguyên vật liệu đã được chọn lọc, kiểm 

tra tại Bước 1 để đưa vào sản xuất. 

 - Chuẩn bị các thiết bị kiểm tra: để kiểm tra công năng, tính chất của sản phẩm. Sử 
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dụng các máy kiểm tra: Máy kiểm tra AOI DB, máy kiểm tra AOI JK, máy kiểm tra 

CCD Test…  

 Bước 3: Lắp ráp sản phẩm:  (3) -

 - Thực hiện quá trình lắp ráp sản phẩm theo 02 phân đoạn: 

 + Hàn nối, lắp ráp các chi tiết: Các chi tiết sau khi được phân loại, đóng gói trong 

các khay nhựa được chuyển đến từng bộ phận sản xuất để hàn nối theo dây chuyền sản 

xuất phù hợp cho từng loại sản phẩm.  

 + Gắn keo và hoàn thiện sản phẩm: Sau khi các chi tiết được hàn nối được chuyển 

đến các công đoạn gắn keo, lắp ráp phần vỏ và hoàn thiện các sản phẩm.  

 - Chất thải phát sinh:  

 + Chất thải rắn: Lô quấn dây hàn và lọ đựng keo các loại.  

 + Khí thải: khí hàn, hơi keo. 

 Bước 4 - Kiểm tra sản phẩm (4) -

 - Thực hiện công tác Kiểm tra công năng, kiểm tra ngoại quan và đánh giá sản 

phẩm, bao gồm:  

 + Kiểm tra công năng: Sử dụng các máy kiểm tra công năng như: Mikey, FACT, 

APP để kiểm tra tính năng làm việc của sản phẩm.  

 + Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra hình dáng bên ngoài, trạng thái bề mặt của sản 

phẩm. Sản phẩm không đạt phân loại, cách ly, sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển đến 

công đoạn dán nhãn, đóng gói. 

 - Chất thải phát sinh: Chất thải rắn: Các sản phẩm lỗi hỏng. 

 Bước 5 - Dán nhãn và đóng gói, lưu kho:  (5) -

 - Sản phẩm đạt yêu cầu sau khi qua công đoạn kiểm tra ngoại quan được dán nhãn, 

logo, xếp lên khay nhựa, quét mã sản phẩm. 

 - Các sản phẩm sau dán nhãn được đưa vào công đoạn đóng gói vào thùng carton 

để vào kho lưu giữ, chờ xuất hàng.  

 - Các loại chất thải: 

 + Chất thải rắn: Bao bì đựng nhãn, lọ keo dán; bìa carton lỗi hỏng; Pallet; … 

 + Khí thải: Hơi keo. 

c) Mô tả định mức sử dụng các loại nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất 

 - Trên cơ sở các nghiên cứu, định hướng công nghệ sản xuất, gia công lắp ráp các 

sản phẩm điện tử U01 ÷ U16 và AK019 (gồm 2 thành phần: sản phẩm bay không người 

lái AK019(1) và điều khiển AK019(2)), bao gồm:  

 + Phụ liệu phục vụ lắp ráp: bao gồm các chi tiết, linh kiện phục vụ lắp ráp (tùy 

thuộc vào từng loại sản phẩm). Các chi tiết, linh kiện này được đựng trong khay nhựa 

và thùng đóng gói (bán thành phẩm).  

 + Hóa chất sử dụng: bao gồm chủ yếu là dây hàn, keo thiếc và các loại keo dán.  

 - Kết quả tính định mức các loại phụ liệu, hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm 

của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.19. Định mức sử dụng các loại nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng sản xuất 

các sản phẩm điện tử (U01 ÷ U06) 
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Stt Hạng mục  Đơn vị 
Giá trị 

U01 U02 U03 U04 U05 U06 

1 
Linh kiện & Chi 

tiết 
PCS/sp 140 81 180 152 265 85 

2 Khối lượng chi tiết g/sp 15,00 165,00 450,00 18,00 168,00 180,00 

3 
Dây hàn 

(Sn/Cu/Zn) 
g/sp 0,29 0,95 2,52 0,32 1,24 1,03 

4 Chất trợ hàn g/sp 0,03 0,09 0,25 0,03 0,12 0,10 

5 Keo dán các loại g/sp 0,21 0,71 1,89 0,24 0,93 0,77 

6 Keo UV (95%): g/sp 0,19 0,62 1,64 0,21 0,80 0,67 

7 
Chất tẩy rửa TI-

2000-8 
g/sp 0,23 0,76 2,02 0,25 0,99 0,82 

8 
Chất tẩy rửa EE-

3320 
g/sp 0,13 0,43 1,13 0,14 0,56 0,46 

9 Bao bì đóng gói SP g/sp 18,75 206,25 562,50 22,50 210,00 225,00 

10 Thùng Carton g/sp 10,05 110,55 301,50 12,06 112,56 120,60 

11 Pallet (nhựa) g/sp 22,50 247,50 675,00 27,00 252,00 270,00 

 
Tổng cộng: g/sp 67,37 732,85 1.998,45 80,75 747,20 799,45 

Bảng 1.20. Định mức sử dụng các loại nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng sản xuất 

các sản phẩm điện tử (U07 ÷ U12) 

Stt Hạng mục  Đơn vị 
Giá trị 

U07 U08 U09 U10 U11 U12 

1 
Linh kiện & 

Chi tiết 
PCS/sp 108 320 210 218 260 202 

2 
Khối lượng 

chi tiết 
g/sp 125,00 520,00 780,00 140,00 610,00 25,00 

3 
Dây hàn 

(Sn/Cu/Zn) 
g/sp 0,79 3,08 4,22 1,03 3,44 0,43 

4 Chất trợ hàn g/sp 0,08 0,31 0,42 0,10 0,34 0,04 

5 
Keo dán các 

loại 
g/sp 0,59 2,31 3,16 0,77 2,58 0,32 

6 
Keo UV 

(95%): 
g/sp 0,51 2,00 2,74 0,67 2,24 0,28 

7 
Chất tẩy rửa 

TI-2000-8 
g/sp 0,63 2,46 3,37 0,82 2,75 0,34 

8 
Chất tẩy rửa 

EE-3320 
g/sp 0,35 1,39 1,90 0,46 1,55 0,19 
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Stt Hạng mục  Đơn vị 
Giá trị 

U07 U08 U09 U10 U11 U12 

9 
Bao bì đóng 

gói SP 
g/sp 156,25 650,00 975,00 175,00 762,50 31,25 

10 Thùng Carton g/sp 83,75 348,40 522,60 93,80 408,70 16,75 

11 Pallet (nhựa) g/sp 187,50 780,00 1.170,00 210,00 915,00 37,50 

 
Tổng cộng g/sp 555,45 2.309,95 3.463,41 622,65 2.709,10 112,10 

Bảng 1.21. Định mức sử dụng các loại nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng sản xuất 

các sản phẩm điện tử (U13 ÷ U16 & AK019) 

Stt Hạng mục Đơn vị 

Giá trị 

U13 U14 U15 U16 
AK19 

(1) 

AK19 

(2) 

1 
Linh kiện & 

Chi tiết 
PCS/sp 415 360 171 97 443 116 

2 
Khối lượng 

chi tiết 
g/sp 150.000 150,00 275,00 152,50 3.750,00 920,00 

3 
Dây hàn 

(Sn/Cu/Zn) 
g/sp 750,62 1,29 1,63 0,91 1,29 0,95 

4 
Chất trợ 

hàn 
g/sp 75,06 0,13 0,16 0,09 0,13 0,09 

5 
Keo dán các 

loại 
g/sp 562,97 0,97 1,22 0,68 31,60 7,75 

6 
Keo UV 

(95%): 
g/sp 487,90 0,84 1,06 0,59 4,55 1,20 

7 
Chất tẩy rửa 

TI-2000-8 
g/sp 600,50 1,03 1,31 0,73 2,75 0,65 

8 
Chất tẩy rửa 

EE-3320 
g/sp 337,78 0,58 0,73 0,41 0,00 0,00 

9 
Bao bì đóng 

gói SP 
g/sp 187.500 187,50 343,75 190,63 187,50 206,25 

10 
Thùng 

Carton 
g/sp 100.500 100,50 184,25 102,18 100,50 110,55 

11 
Pallet 

(nhựa) 
g/sp 225.000 225,00 412,50 228,75 225,00 247,50 

 
Tổng cộng g/sp 665.815 667,84 1.221,62 677,45 4.303,32 1.494,94 

Ghi chú: Ký hiệu các sản phẩm: Thân máy bay không người lái (AK019.1); điều khiển 

máy bay (AK019.2);  
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 -  Ngoài ra, dự án còn sử dụng các loại vật tư tiêu hao đối với khu vực văn phòng 

điều hành, khu hành chính, thực phẩm phục vụ các khu nhà ăn ca…  

 Quy trình công nghệ sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa 1.4.1.2.

 Quy trình sản xuất các sản phẩm, linh kiện từ nhựa (TW2) (gồm: Núm xoay của 

đồng hồ; Vỏ tai nghe, vỏ ngoài máy điều khiển trò chơi; Dây đeo của đồng hồ thông 

minh, dây đeo của vòng đeo tay thông minh; Vỏ loa thông minh; Vỏ hộp sạc tai nghe). 

Chi tiết mô tả quy trình công nghệ sản xuất, định mức sử dụng nguyên phụ liệu và hóa 

chất phục vụ sản xuất của dự án bao gồm: 

a) Mô tả quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nhựa:  

 - Sơ đồ nguyên lý mô tả quy trình sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm của dự 

án được trình bày trên hình sau:  

 

Hình 1.2. Sơ đồ mô tả quy trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa 

 - Trên sơ đồ mô tả nguyên lý quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nhựa, 

bao gồm các công đoạn chính: Bước 1 - Tiếp nhận đơn hàng, chuẩn bị sản xuất → Bước 

2 - Chuẩn bị sản xuất → Bước 3 - Gia nhiệt, ép nhựa định hình sản phẩm →  Bước 4 - 

Sơn lót, phủ lớp bảo vệ → Bước 5 - Cắt sản phẩm, khắc laser →  Bước 6 - Kiểm tra sản 

phẩm → Bước 7 - Dán nhãn, đóng gói và xuất xưởng. 

b) Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nhựa:  

 Thuyết minh quy trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa của dự án theo các công 

đoạn chính, bao gồm:  
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 Bước 1- Nhận đơn đặt hàng của khách hàng: (1) -

 - Sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng, Chủ dự án tiến hành nhập các 

nguyên vật liệu cho sản phẩm, chủ yếu gồm các loại hạt nhựa (PC, ABS, PA+GF,...) tùy 

loại sản phẩm. Nguyên vật liệu đến được kiểm tra để loại bỏ hoặc đem trả lại nhà cung 

cấp các loại nguyên liệu không đáp ứng yêu cầu sản xuất.  

 -  Các chất thải phát sinh: Giấy bao gói, khay nhựa, thùng, hộp đựng các loại chi 

tiết phục vụ cho việc lắp ráp các sản phẩm. 

 Bước 2: Chuẩn bị sản xuất:  (2) -

 - Tiến hành chuẩn bị khuôn, đồ gá và các thiết bị kiểm tra sản phẩm, trong đó:  

 + Chuẩn bị máy móc, khuôn, phụ trợ: Chuẩn bị các loại máy thành hình để ép, tạo 

hình sản phẩm, các loại khuôn, đồ gá theo bản thiết kế sản phẩm chi tiết từ khách hàng. 

 + Chuẩn bị nguyên vật liệu: Sử dụng các nguyên vật liệu đã được chọn lọc, kiểm 

tra tại Bước 1 để đưa vào sản xuất. 

 + Chuẩn bị các thiết bị kiểm tra: để kiểm tra công năng, tính chất của sản phẩm. 

Sử dụng các máy kiểm tra: Máy kiểm tra AOI DB, máy kiểm tra AOI JK, máy kiểm tra 

CCD Test…  

 Bước 3: Gia nhiệt, ép khuôn định hình sản phẩm:  (3) -

 - Nguyên liệu chính là hạt nhựa được đưa vào máy gia nhiệt, đúc khuôn để đúc 

định hình sản phẩm theo khuôn mẫu. Các sản phẩm sau đúc được kiểm tra ngoại quan 

trước khi chuyển đến bộ phận sơn lót. 

 - Chất thải phát sinh: 

 + Chất thải rắn: Bao bì đựng hạt nhựa, sản phẩm lỗi hỏng,...  

 + Khí thải: Hơi hữu cơ từ quá trình gia nhiệt, ép khuôn các sản phẩm từ hạt nhựa.  

 Bước 4. Sơn lót sản phẩm: (4) -

 - Các sản phẩm sau gia nhiệt, ép khuôn được đưa đến bộ phận sơn lót để tạo lớp 

phủ bảo vệ và màu sản phẩm.  

 - Chất thải phát sinh:  

 + Chất thải nguy hại: Cặn sơn, thùng đựng sơn,... 

 + Khí thải: Hơi dung môi sơn. 

 Bước 5. Cắt sản phẩm: (5) -

 - Các sản phẩm sau đúc, sơn lót được đưa đến máy cắt dây để cắt rời các sản phẩm 

theo mẫu thiết kế. Sản phẩm sau cắt được đưa đến bộ phận kiểm tra chất lượng. 

 - Chất thải phát sinh: bavia, mạt cắt,... 

 Kiểm tra sản phẩm: (6) -

 - Thực hiện công tác Kiểm tra công năng, kiểm tra ngoại quan và đánh giá sản 

phẩm. Sản phẩm không đạt phân loại, cách ly, sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển đến 

công đoạn dán nhãn, đóng gói. 

 - Chất thải phát sinh: các sản phẩm lỗi hỏng, không đạt chất lượng 

 Bước 5 - Dán nhãn và đóng gói, xuất xưởng:  (7) -

 - Sản phẩm đạt yêu cầu sau khi qua công đoạn kiểm tra ngoại quan được dán nhãn, 

logo, xếp lên khay nhựa, quét mã sản phẩm. Các sản phẩm sau dán nhãn được đóng gói 

vào thùng carton để vào kho lưu giữ, chờ xuất hàng.  
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 - Các loại chất thải: Bao bì đựng nhãn, lọ keo dán; bìa carton lỗi hỏng; Pallet; … 

c) Mô tả định mức sử dụng các loại nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất 

 - Trên cơ sở các nghiên cứu, định hướng công nghệ sản xuất của dự án, định mức 

sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm TW2 từ nhựa 

{gồm: Núm xoay của đồng hồ_(TW2.1); Vỏ tai nghe, vỏ ngoài máy điều khiển trò chơi 

(TW2.2); Dây đeo của đồng hồ thông minh, dây đeo của vòng đeo tay thông minh 

(TW2.3); Vỏ loa thông minh (TW2.4); Vỏ hộp sạc tai nghe (TW2.5)}, được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 1.22. Định mức sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ sản xuất các sản 

phẩm từ nhựa (TW2) 

Stt Hạng mục Đơn vị 
Giá trị 

TW2.1 TW2.2 TW2.3 TW2.4 TW2.5 

1 Hạt nhựa các loại: g/sp 4,2 38,1 51 159,5 115,4 

2 Sơn lót g/sp 0,154 0,917 1,322 4,268 2,331 

3 Phim bảo vệ g/sp 0,042 0,25 0,361 1,165 0,636 

4 Keo dán các loại g/sp 3,077 18,333 26,444 85,352 46,628 

5 Keo nóng chảy g/sp 0,038 0,229 0,331 1,067 0,583 

6 Hóa chất tẩy rửa g/sp 0,004 0,024 0,034 0,111 0,061 

7 Bao bì đóng gói SP g/sp 0,65 3,873 5,586 18,031 9,85 

8 Thùng Carton g/sp 5,3 31,579 45,551 147,019 80,317 

9 Pallet (nhựa) g/sp 12,6 75,075 98,29 149,516 103,943 

 
Tổng cộng: g/sp 26,07 168,38 228,92 566,03 359,75 

 - Ngoài ra còn kể đến các loại phụ liệu và vật tư tiêu hao khác trong các công đoạn 

sản xuất và quản lý sản xuất của dự án.  

 Quy trình công nghệ sản xuất, gia công các sản phẩm ốp khung, bảo vệ mặt 1.4.1.3.

đồng hồ bằng kim loại 

 Quy trình sản xuất, gia công ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (gồm 02 

dòng sản phẩm: KW03 & KW06), bao gồm: 

a) Thuyết minh chi tiết các công đoạn sản xuất 

 - Sơ đồ nguyên lý mô tả quy trình sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm của dự 

án được trình bày trên hình sau:  
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Hình 1.3. Sơ đồ nguyên lý quy trình công nghệ sản xuất, gia công sản phẩm ốp khung 

bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại 

 - Trên sơ đồ nguyên lý quy trình sản xuất, gia công ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ 

bằng kim loại (KW03 & KW06) bao gồm các công đoạn chính: Bước 1 - Tiếp nhận đơn 

hàng → Bước 2 - Chuẩn bị sản xuất (nhập phụ liệu, hóa chất) → Bước 3 - Khắc laser 

phía trong và phía ngoài ốp khung → Bước 4 - Đánh bóng và làm sạch bề mặt ốp khung 

→ Bước 5 - Gắn nút, băng keo → Bước 6 - Lắp ráp ống lót và đinh tán (2H&4H) → 

Bước 7 - Khắc mã, quét mã QR → Bước 8 - Kiểm tra sản phẩm  → Bước 9 - Dán nhãn, 

đóng gói → Bước 10 - Xuất xưởng. 

b) Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nhựa:  

 Thuyết minh quy trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa của dự án theo các công 

đoạn chính, bao gồm:  

 Bước 1- Nhận đơn đặt hàng của khách hàng: (1) -

 - Sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng, Chủ dự án tiến hành nhập các 

nguyên vật liệu phục vụ gia công, lắp ráp sản phẩm (gồm bán thành phẩm: Ốp khung, 

nút bấm, ống lót và đinh tán (2H & 4H)) và các loại hóa chất phụ liệu khác.  

 - Toàn bộ các loại nguyên phụ liệu nhập về được kiểm tra để loại bỏ hoặc đem trả 

lại nhà cung cấp các loại nguyên liệu không đáp ứng yêu cầu sản xuất.  

 -  Các chất thải phát sinh: Giấy bao gói, khay nhựa, thùng, hộp đựng các loại chi 
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tiết phục vụ cho việc lắp ráp các sản phẩm. 

 Bước 2: Chuẩn bị sản xuất:  (2) -

 - Tiến hành chuẩn bị khuôn, đồ gá và các thiết bị kiểm tra sản phẩm, trong đó:  

 + Chuẩn bị máy móc, các loại khuôn, đồ gá theo bản thiết kế sản phẩm chi tiết từ 

khách hàng. 

 + Chuẩn bị nguyên vật liệu: Sử dụng các nguyên vật liệu đã được chọn lọc, kiểm 

tra tại Bước 1 để đưa vào sản xuất. 

 + Chuẩn bị các thiết bị kiểm tra: để kiểm tra công năng, tính chất của sản phẩm. 

 Bước 3 - Khắc laser bên trong và bên ngoài sản phẩm:  (3) -

 - Bán thành phẩm ốp khung sau kiểm tra được đưa vào bộ phận khắc laser để khắc 

logo, trang trí sản phẩm theo bản thiết kế định sẵn. Công đoạn này sử dụng các loại máy 

khắc laser tự động (gồm: Máy khắc laser YLP-50DZ-GRE, Máy khắc laser LSF50DH, 

...). Các sản phẩm sau khắc laser được đưa đến bộ phận đánh bóng, làm sạch bề mặt.  

 - Chất thải phát sinh: Bụi kim loại. 

 Bước 4 - Đánh bóng và làm sạch bề mặt ốp khung:  (4) -

 - Bán thành phẩm ốp khung bảo vệ sau khi khắc laser được đưa đến bộ phận đánh 

bóng và làm sạch bề mặt. Sử dụng máy xử lý bề mặt plasma. 

 - Chất thải phát sinh: Bụi, hơi kim loại. 

 Bước 5 - Gắn nút, băng keo: (5) -

 - Các chi tiết nút bấm được lắp vào ốp khung sau khi làm sạch bề mặt bằng 

Plasma. Đồng thời tiến hành dán băng keo, màng film cách điện và dán keo hai thành 

phần (A&B) sử dụng để cố định và bảo vệ nút và chân nút bấm. 

 - Chất thải phát sinh: Chất thải rắn (gồm: các loại bao bì chứa nút bấm và lõi quấn 

băng keo,...); Hơi dung môi keo hai thành phần A&B. 

 Bước 6 - Lắp ráp ống lót và đinh tán (2H&4H): (6) -

 - Ốp khung sau khi được gắn nút, dán cách điện được đưa đến bộ phận lắp ráp ống 

lót và đinh tán. Sử dụng máy tán đinh bằng khí nén để lắp ráp ống lót và đinh tán 2H & 

4H. 

 - Chất thải phát sinh: Chất thải rắn gồm các loại bao bì chứa ống lót và đinh tán. 

 Bước 7 - Khắc mã, quét mã QR: (7) -

 - Bán thành phẩm sau lắp ráp ống lót, đinh tán được đưa đến bộ phận khắc mã và 

quét mã QR. Sử dụng máy khắc mã Radium để khắc mã QR của từng sản phẩm. 

 - Chất thải phát sinh: Bụi kim loại.  

 Kiểm tra sản phẩm: (8) -

 - Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm (Kiểm tra điện trở, kiểm tra độ 

kín khí áp suất thấp và áp suất cao, kiểm tra nút bấm,...),  kiểm tra ngoại quan và đánh 

giá sản phẩm. Sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển đến công đoạn dán nhãn, đóng gói. 

 - Chất thải phát sinh: các sản phẩm lỗi hỏng, không đạt chất lượng 

 Bước 9 - Dán nhãn và đóng gói, xuất xưởng:  (9) -

 - Sản phẩm đạt yêu cầu sau khi qua công đoạn kiểm tra ngoại quan được dán nhãn, 

logo, xếp lên khay nhựa và đóng gói vào thùng carton để vào kho lưu giữ, chờ xuất 

hàng.  

 - Các loại chất thải: Bao bì đựng nhãn, lọ keo dán; bìa carton lỗi hỏng; Pallet; … 



 

 

 

78 

 

c) Mô tả định mức sử dụng các loại nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất 

 - Trên cơ sở các nghiên cứu, định hướng công nghệ sản xuất của dự án, định mức 

sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm ốp khung bảo vệ 

mặt đồng hồ được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.23. Định mức sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ gia công sản phẩm 

ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (KW03&KW06) 

Stt Định mức hóa chất & Phụ liệu Đơn vị 
Giá trị 

KW03 KW06 

1 Linh kiện & chi tiết kim loại PCS/sp 17 19 

2 Khối lượng chi tiết g/sp 29,60 34,20 

3 Chất tẩy rửa các loại g/sp 0,21 0,21 

4 Bao bì đóng gói, dán nhãn g/sp 8,75 11,20 

5 Thùng Carton g/sp 10,02 12,50 

6 Pallet (nhựa) g/sp 20,50 27,10 

 
Tổng cộng khối lượng: g/sp 69,08 85,21 

 - Ngoài ra còn kể đến các loại phụ liệu và vật tư tiêu hao khác trong các công đoạn 

sản xuất và quản lý sản xuất của dự án.  

1.4.2. Nhu cầu sử dụng lao động và thiết bị máy móc phục vụ vận hành dự án  

 Nhu cầu sử dụng và phương án tổ chức lao động trong vận hành dự án 1.4.2.1.

a) Nhu cầu sử dụng lao động:  

 - Nhu cầu sử dụng lao động của dự án theo số liệu thống kê hiện trạng, số liệu dự 

báo theo Giấy phép môi trường số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp 

ngày 20/7/2022 và theo quy mô điều chỉnh đối với từng khu vực bố trí nhà xưởng của 

dự án được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.24. Tổng hợp hiện trạng và dự báo nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

Stt Hạng mục 

Hiện trạng 

lao động 

(người) 

Nhu cầu lao động (người) 

Theo Giấy phép 

313/GP-UBND 

Theo quy mô 

điều chỉnh 

Tăng (+)/ 

Giảm (-) 

1 Khu A 5.229 5.350 3.490 -1.860 

2 Khu B 33.000 38.700 39.500 800 

3 Khu C 4.341 3.900 4.042 142 

4 Khu G 1.470 4.800 4.950 150 

5 Khu J 170 2.550 2.550 0 

6 Khu A 387 4.000 1.200 -2.800 

7 Khu B 953 3.000 4.500 1.500 

 
Tổng cộng: 45.550 62.300 60.232 -2.068 
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 - Theo số liệu thống kê tổng lao động hiện trạng của dự án khoảng 45.550 người, 

số liệu dự báo theo quy mô điều chỉnh khoảng 60.232 người, giảm khoảng 2.068 người 

so với số liệu dự báo khoảng 62.300 người theo Giấy phép môi trường số 313/GPMT-

UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. 

 - Số lượng lao động phụ trách môi trường: Dự kiến bố trí 25 lao động phụ trách 

môi trường trực thuộc phòng kỹ thuật và an toàn lao động và tổ chức phụ trách theo 

chuyên môn phù hợp, bao gồm:  

 + Tổ kỹ thuật phụ trách vận hành hệ thống các công trình môi trường: 10 người 

 + Tổ vệ sinh môi trường: 15 người. 

 - Chế độ làm việc: Thực hiện chế độ làm việc của công nhân 01 ca/ngày/người và 

26 ngày/tháng hoặc 200h/tháng. 

b) Phương án tuyển dụng, đào tạo và tổ chức lưu trú:  

 - Tuyển dụng: Ưu tiên tuyển dụng các lao động trong nước, đã qua đào tạo. Việc 

tuyển dụng tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam có liên quan.  

 - Đào tạo: Toàn bộ công nhân sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo theo lĩnh 

vực với yêu cầu phù hợp công việc. 

 - Tổ chức lưu trú: Dự án không bố trí lưu trú tại khu vực nhà máy. Toàn bộ lao 

động đi về sau ca làm việc. 

 Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ vận hành dự án 1.4.2.2.

a) Danh mục các trang thiết bị, máy móc phụ vụ sản xuất  

 - Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất và phụ trợ phục vụ sản xuất gia công, lắp 

ráp linh kiện, thiết bị điện tử (U01 ÷ U16 & AK019) đã được lắp đặt tại các khu vực 

nhà xưởng sản xuất của dự án theo Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc 

Ninh cấp ngày 20/7/2022. Chi tiết được thống kê trong bảng sau:  

Bảng 1.25. Danh mục thiết bị công nghệ sản xuất các sản phẩm điện tử (U01 ÷ U16 & 

AK019) đã được trang bị cho các khu vực nhà xưởng 

Stt Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng  

D E F G J A B Tổng 

I Công đoạn hàn thiếc 
      

   

1 
Máy hàn, thiết bị hàn 

thiếc tự động 
Máy 1041 1279 223 927 357 210 179 4.126 

2 

Đầu hút, chụp hút và xử 

lý khí hàn (đồng bộ với 

hệ thống thiết bị hàn) 

Bộ 1041 1279 223 927 357 210 179 4.126 

3 

Hệ thống máy bắn vít 

tự động (Khay đựng ốc 

vít, tô vít điện, đầu bắn 

vít tự động…) 

Bộ 174 234 38 130 60 30 25 691 

4 

Hệ thống máy ép màng 

kim loại (Ép màng kim 

loại trái, phải…) 

Bộ 87 115 19 70 28 15 12 346 

II Công đoạn gắn keo: 
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Stt Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng  

D E F G J A B Tổng 

1 Máy gắn keo nhiệt Máy 105 128 23 73 36 27 23 415 

2 Máy gắn keo UV Máy 105 128 23 73 36 27 23 415 

3 Máy ép nhiệt Máy 105 128 23 73 36 27 23 415 

4 

Đầu hút, chụp hút và 

xử lý hơi keo (đồng bộ 

với hệ thống thiết bị 

sản xuất) 

Bộ 315 374 69 235 108 79 65 1.245 

III 
Công đoạn kiểm tra sản 

phẩm:  
               

1 
Hệ thống kiểm tra 

ANC 
Bộ 30 31 10 25 15 8 6 125 

2 
Hệ thống kiểm tra LED 

&Button 
Bộ 30 31 10 25 15 8 6 125 

3 
Hệ thống kiểm tra dòng 

điện xung tai nghe 
Bộ 30 31 10 25 15 8 6 125 

4 
Hệ thống kiểm tra D-

on/D-off 
Bộ 30 31 10 25 15 8 6 125 

5 
Hệ thống kiểm tra, hiệu 

chuẩn 
Bộ 30 31 10 25 15 8 6 125 

IV 
Dán nhãn, đóng gói sản 

phẩm:  
               

1 Máy in mã vạch Máy 72 85 24 70 18 7 6 282 

2 Máy gắn keo Máy 72 85 24 70 18 7 6 282 

3 Máy đóng gói Máy 72 85 24 70 18 7 6 282 

4 Máy tính (Cả bộ) Máy 72 85 24 70 18 7 6 282 

5 Cân điện tử Máy 72 85 24 70 18 7 6 282 

6 Máy quấn màng pallet Máy 72 85 24 70 18 7 6 282 

V 
Thiết bị động lực và 

phụ trợ sản xuất 
           

  
  

1 Máy nén khí Máy 12 16 4 12 6 - - 50 

2 Bồn khí nén Bồn 12 16 4 12 6 - - 50 

3 Điều hòa trung tâm HT 6 8 2 6 3 2 2 29 

4 Thông gió nhà xưởng  HT 6 8 2 6 3 2 2 29 

 - Danh mục các trang thiết bị, máy móc công nghệ và phụ trợ phục vụ sản xuất các 
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sản phẩm từ nhựa (gồm: Núm xoay của đồng hồ; Vỏ tai nghe, vỏ ngoài máy điều khiển 

trò chơi; Dây đeo của đồng hồ thông minh, dây đeo của vòng đeo tay thông minh; Vỏ 

loa thông minh; Vỏ hộp sạc tai nghe) được bổ sung đầu tư, lắp đặt mới được trình bày 

trong bảng sau:  

Bảng 1.26. Danh mục máy móc công nghệ lắp đặt mới phục vụ sản xuất các sản phẩm 

từ nhựa (TW2) tại khu B 

Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(máy) 
Xuất xứ Năm SX 

1 Máy ép phun 100T 44 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

2 Máy ép phun silicone 100T 20 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

3 Máy ép phun 230T 18 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

4 Máy ép phun 20T 12 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

5 Máy ép phun 50T 6 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

6 Tự động sơn đáy 14 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

7 CNC 60 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

8 Máy sấy 60 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

9 Lò nung sấy 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

10 Tay máy 100 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

11 Máy đo nhiệt độ khuôn 60 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

12 Máy cấp silicone 20 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

13 Máy nước làm mát nước 20 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

14 Máy lắc đĩa 40 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

15 Máy nạp BIN 40 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

16 Khóa lắp ráp dây tự động 1 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

17 Khắc phim tự động hóa 18 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

18 Máy CNC (sáu trục) 30 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

19 Máy cắt dây 2 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

20 Máy hàn bổ sung 1 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

21 Máy sấy liệu 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

22 Tủ sấy sản phẩm 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

 - Danh mục các loại máy móc, trang thiết bị lắp đặt mới phục vụ gia công, lắp ráp 

ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ tại khu J được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 1.27. Danh mục máy móc công nghệ lắp đặt mới phục vụ sản xuất các sản phẩm 

ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ từ kim loại (KW03&KW06) 
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Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(máy) 
Xuất xứ Năm SX 

1 Robot để bàn PT200 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

2 Robot để bàn GR2203N 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

3 Máy khắc laser YLP-50DZ-GRE 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

4 Máy khắc laser LSF50DH 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

5 Động cơ quay + Dụng cụ 5 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

6 Dụng cụ tán đinh 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

7 Đồng hồ số 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

8 Máy xử lý bề mặt plasma 5 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

9 
Máy điểm keo van vặn hai thành 

phần 
5 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

10 Robot để bàn 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

11 Máy đo điện trở RF UW07 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

12 Robot đa khớp bốn trục 5 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

13 Robot đa khớp bốn trục 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

14 Dụng cụ kiểm tra điện trở 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

15 Dụng cụ kiểm tra điện trở nút ấn 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

16 Dụng cụ bảo áp và gia nhiệt 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

17 Máy thao tác tay để bàn 15 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

18 Kiểm tra chiều cao điện + Giá đỡ 5 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

19 Nút ấn cảm ứng 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

20 Dụng cụ kiểm tra điện trở nút ấn 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

21 Máy phân tích mạng 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

22 Dụng cụ kiểm tra RF 10 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

23 Kính hiển vi điện tử 30 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

24 Dụng cụ kiểm tra độ kín khí 40 Nhập khẩu 2020 ÷ 2021 

b) Danh mục máy móc, thiết bị phụ trợ: 

 - Danh mục máy móc thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất tại các khu vực dự án đã 

được đầu tư đáp ứng được quy mô điều chỉnh chủng loại sản phẩm và công suất của dự 

án như trong bảng sau:  

Stt Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Khu 

A 

Khu 

B 

Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 
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I Hệ thống cấp điện 
         

1 
Máy biến áp 

22/0.4KV_2500KVA 
Máy 3 5 2 2 1 1 1 15 

2 
Máy phát điện dự 

phòng 1000KVA 
Máy 3 5 2 2 1 1 1 15 

II 
Hệ thống cấp nước 

và PCCC          

1 
Hệ thống bơm nước 

tăng áp tự động 
Máy 8 18 4 6 2 2 2 42 

2 
Máy bơm nước chữa 

cháy (dầu DO) 
Máy 4 4 4 4 4 2 2 24 

III Phương tiện vận tải 
         

1 Xe nâng Xe 12 16 4 12 6 2 2 54 

2 Ô tô tải 1,5T Xe 2 4 2 4 4 2 2 20 

IV 
Thiết bị văn phòng 

và phụ trợ khác          

1 Thiết bị văn phòng 
Hệ 

thống 
6 8 2 6 3 1 2 28 

2 Thiết bị phụ trợ khác 
Hệ 

thống 
6 8 2 6 3 1 2 28 

 

1.5. NGUYÊN NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN 

1.5.1. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu, điện, nước phụ vụ thi công 

 - Về công trình xây dựng: Dự án được triển khai trên cơ sở kế thừa các công trình 

nhà xưởng sản xuất do chủ dự án thực hiện và nhà xưởng thuê phục vụ lắp đặt dây 

chuyền sản xuất do đó không có hoạt động cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới trong 

quá trình điều chỉnh dự án.  

 - Về việc lắp đặt các trang thiết bị công nghệ và phụ trợ phục vụ sản xuất: Dự án 

về cơ bản kế thừa các trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất các sản phẩm điện tử 

(U01 ÷ U16) và thiết bị bay không người lái (AK019). Ngoài ra đầu tư trang bị, lắp đặt 

mới các loại máy móc công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm từ nhựa (TW2.1 ÷ 

TW2.5) và ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ (KW) với khối lượng nhỏ, thời gian lắp đặt 

ngắn nên không phát sinh hoặc phát sinh không đáng kể nhu cầu sử dụng nguyên nhiên 

liệu, điện nước cho hoạt động này.  

1.5.2. Nhu cầu sử dụng và đặc tính các loại nguyên phụ liệu, hóa chất chính phục 

vụ sản xuất của dự án 

 Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất chính phục vụ sản xuất các 1.5.2.1.

sản phẩm của dự án 

 Như đã trình bày về quy mô công suất sản xuất các sản phẩm và phân bố các sản 

phẩm theo khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự án tại 1.1.6.2 (b) và kết quả tính 

toán định mức sử dụng các nguyên phụ liệu, hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm 



 

 

 

84 

 

của dự án tại mục 1.4.1 nêu trên, kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu, 

hóa chất phục vụ sản xuất đối với các chủng loại sản phẩm theo từng khu vực nhà 

xưởng sản xuất của dự án, bao gồm:  

a) Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm điện tử  

 - Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu, hóa chất hàng năm phục vụ sản xuất các sản 

phẩm điện tử (U01 ÷ U16 & AK019) tại các khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự 

án được tổng hợp trong các bảng sau:  

Bảng 1.28. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu A 

Stt Hạng mục 
Khu A  (tấn/năm) 

U04 U08 U09 U10 Tổng 

 
Công suất (1000 sp/năm) 40.000,0 500,0 8.000,0 3.000,0 51.500,0 

1 
Khối lượng linh kiện & chi 

tiết lắp ráp sản phẩm 
600,0 260,0 6.240,0 420,0 7.520,0 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 11,4 1,5 33,7 3,1 49,7 

3 Chất trợ hàn 1,1 0,2 3,4 0,3 5,0 

4 Keo nhiệt: 8,6 1,2 25,3 2,3 37,3 

5 Keo UV (95%): 7,4 1,0 21,9 2,0 32,3 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 9,1 1,2 27,0 2,5 39,8 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 5,1 0,7 15,2 1,4 22,4 

8 Bao bì đóng gói SP 750,0 325,0 7.800,0 525,0 9.400,0 

9 Thùng Carton 402,0 174,2 4.180,8 281,4 5.038,4 

10 Pallet (nhựa) 900,0 390,0 9.360,0 630,0 11.280,0 

 
Tổng cộng: 2.694,8 1.155,0 27.707,3 1.868,0 33.424,9 

Bảng 1.29. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu B 

Stt Hạng mục 
Khu B  (tấn/năm) 

U01 U02 U03 U04 U05 

 
Công suất (1000 sp/năm) 45.000,0 2.000,0 900,0 59.400,0 150.520,0 

1 
Khối lượng linh kiện & chi 

tiết lắp ráp sản phẩm 
675,0 330,0 405,0 1.069,2 25.287,4 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 12,8 1,9 2,3 18,9 186,3 

3 Chất trợ hàn 1,3 0,2 0,2 1,9 18,6 

4 Keo nhiệt: 9,6 1,4 1,7 14,2 139,7 

5 Keo UV (95%): 8,3 1,2 1,5 12,3 121,1 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 10,3 1,5 1,8 15,1 149,0 
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Stt Hạng mục 
Khu B  (tấn/năm) 

U01 U02 U03 U04 U05 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 5,8 0,9 1,0 8,5 83,8 

8 Bao bì đóng gói SP 843,8 412,5 506,3 1.336,5 31.609,2 

9 Thùng Carton 452,3 221,1 271,4 716,4 16.942,5 

10 Pallet (nhựa) 1.012,5 495,0 607,5 1.603,8 37.931,0 

 
Tổng cộng: 3.031,6 1.465,7 1.798,6 4.796,7 112.468,6 

Bảng 1.30. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu B (tiếp) 

Stt Hạng mục 
Khu B  (tấn/năm) 

U07 U12 U14 U16 Tổng  

 

Công suất (1000 

sp/năm) 
800,0 15.000,0 200.000,0 1.000,0 474.620,0 

1 
Khối lượng linh kiện & 

chi tiết lắp ráp sản phẩm 
18.815,0 375,0 30.000,0 152,5 77.109,1 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 118,5 6,4 258,0 0,9 605,9 

3 Chất trợ hàn 11,8 0,6 25,8 0,1 60,6 

4 Keo nhiệt: 88,8 4,8 193,5 0,7 454,4 

5 Keo UV (95%): 77,0 4,2 167,7 0,6 393,9 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 94,8 5,1 206,4 0,7 484,7 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 53,3 2,9 116,1 0,4 272,7 

8 Bao bì đóng gói SP 23.518,8 468,8 37.500,0 190,6 96.386,3 

9 Thùng Carton 12.606,1 251,3 20.100,0 102,2 51.663,1 

10 Pallet (nhựa) 28.222,5 562,5 45.000,0 228,8 115.663,6 

 
Tổng cộng: 83.606,5 1.681,6 133.567,5 677,5 343.094,3 

Bảng 1.31. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu C&J 

Stt Hạng mục 
Khu C (tấn/năm) Khu J (tấn/năm) 

U09 U06 U14 Tổng 

 
Công suất (1000 sp/năm) 47.000,0 8.000,0 85.000,0 93.000,0 

1 
Khối lượng linh kiện & chi 

tiết lắp ráp sản phẩm 
36.660,0 1.440,0 12.750,0 14.190,0 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 198,1 8,2 109,7 117,9 

3 Chất trợ hàn 19,8 0,8 11,0 11,8 

4 Keo nhiệt: 148,6 6,2 82,2 88,4 
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Stt Hạng mục 
Khu C (tấn/năm) Khu J (tấn/năm) 

U09 U06 U14 Tổng 

5 Keo UV (95%): 128,8 5,3 71,3 76,6 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 158,5 6,6 87,7 94,3 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 89,1 3,7 49,3 53,0 

8 Bao bì đóng gói SP 45.825,0 1.800,0 15.937,5 17.737,5 

9 Thùng Carton 24.562,2 964,8 8.542,5 9.507,3 

10 Pallet (nhựa) 54.990,0 2.160,0 19.125,0 21.285,0 

 
Tổng cộng: 162.780,1 6.395,6 56.766,2 63.161,8 

Bảng 1.32. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu G 

Stt Hạng mục 
Khu G  (tấn/năm) 

U01 U05 U08 U10 U11 

 

Công suất (1000 

sp/năm) 
15.000,0 6.000,0 3.000,0 1.700,0 7.000,0 

1 
Khối lượng linh kiện & 

chi tiết lắp ráp sản phẩm 
225,0 1.008,0 1.560,0 238,0 4.270,0 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 4,3 7,4 9,2 1,7 24,1 

3 Chất trợ hàn 0,4 0,7 0,9 0,2 2,4 

4 Keo nhiệt: 3,2 5,6 6,9 1,3 18,1 

5 Keo UV (95%): 2,8 4,8 6,0 1,1 15,7 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 3,4 5,9 7,4 1,4 19,3 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 1,9 3,3 4,2 0,8 10,8 

8 Bao bì đóng gói SP 281,3 1.260,0 1.950,0 297,5 5.337,5 

9 Thùng Carton 150,8 675,4 1.045,2 159,5 2.860,9 

10 Pallet (nhựa) 337,5 1.512,0 2.340,0 357,0 6.405,0 

 
Tổng cộng: 1.010,5 4.483,2 6.929,9 1.058,5 18.963,7 

Bảng 1.33. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu G (tiếp) 

Stt Hạng mục 
Khu G  (tấn/năm) 

U12 U15 U16 Tổng 

 
Công suất (1000 sp/năm) 6.000,0 3.000,0 500,0 42.200,0 

1 
Khối lượng linh kiện & chi 

tiết lắp ráp sản phẩm 
150,0 825,0 76,3 8.352,3 
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Stt Hạng mục 
Khu G  (tấn/năm) 

U12 U15 U16 Tổng 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 2,6 4,9 0,5 54,7 

3 Chất trợ hàn 0,3 0,5 0,0 5,5 

4 Keo nhiệt: 1,9 3,7 0,3 41,0 

5 Keo UV (95%): 1,7 3,2 0,3 35,5 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 2,1 3,9 0,4 43,7 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 1,2 2,2 0,2 24,6 

8 Bao bì đóng gói SP 187,5 1.031,3 95,3 10.440,3 

9 Thùng Carton 100,5 552,8 51,1 5.596,0 

10 Pallet (nhựa) 225,0 1.237,5 114,4 12.528,4 

 
Tổng cộng: 672,6 3.664,9 338,7 37.122,0 

Bảng 1.34. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu A 

Stt Hạng mục 

Khu A  (tấn/năm) 

U13 AK019(1) AK019(2) AK019 
Tổng 

cộng 

 

Công suất (1000 

sp/năm) 
2,0 30,0 30,0 30,0 32,0 

1 

Khối lượng linh kiện & 

chi tiết lắp ráp sản 

phẩm 

300,0 112,5 27,6 140,1 580,2 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 1,5 0,0 0,0 0,1 1,6 

3 Chất trợ hàn 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

4 Keo nhiệt: 1,1 0,9 0,2 1,2 3,5 

5 Keo UV (95%): 1,0 0,1 0,0 0,2 1,3 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 1,2 0,1 0,0 0,1 1,4 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 

8 Bao bì đóng gói SP 375,0 5,6 6,2 11,8 398,6 

9 Thùng Carton 201,0 3,0 3,3 6,3 213,7 

10 Pallet (nhựa) 450,0 6,8 7,4 14,2 478,4 

 
Tổng cộng: 1.331,6 129,1 44,8 173,9 1.679,5 

Bảng 1.35. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 

điện tử tại khu B 

Stt Hạng mục Khu G  (tấn/năm) TỔNG CỘNG 
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U01 U04 Tổng (D+E+...+B) 

 
Công suất (1000 sp/năm) 20.000,0 35.000,0 55.000,0 763.352,0 

1 
Khối lượng linh kiện & chi tiết 

lắp ráp sản phẩm 
300,0 630,0 930,0 145.341,5 

2 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 5,7 11,1 16,8 1.044,8 

3 Chất trợ hàn 0,6 1,1 1,7 104,5 

4 Keo nhiệt: 4,3 8,3 12,6 785,8 

5 Keo UV (95%): 3,7 7,2 10,9 679,4 

6 Chất tẩy rửa TI-2000-8 4,6 8,9 13,5 835,9 

7 Chất tẩy rửa EE-3320 2,6 5,0 7,6 470,1 

8 Bao bì đóng gói SP 375,0 787,5 1.162,5 181.350,3 

9 Thùng Carton 201,0 422,1 623,1 97.203,7 

10 Pallet (nhựa) 450,0 945,0 1.395,0 217.620,3 

 
Tổng cộng: 1.347,4 2.826,3 4.173,7 645.436,3 

b)  Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm từ nhựa 

  - Căn cứ theo quy mô công suất các sản phẩm từ nhựa được bố trí theo dây chuyền 

sản xuất tại các khu vực nhà xưởng và định mức theo từng sản phẩm, kết quả tính nhu 

cầu nguyên phụ liệu, hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm từ nhựa tại khu B của dự 

án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.36. Nhu cầu nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm từ 

nhựa (TW2.1 ÷ TW2.5) tại khu B 

Stt Hạng mục 
Khối lượng sử dụng (tấn/năm) 

TW2.1 TW2.2 TW2.3 TW2.4 TW2.5 Tổng 

 

Quy mô công 

suất (1000 

sp/năm) 

12.275,0 200.000,0 5.000,0 1.000,0 200.000,0 418.275,0 

1 
Hạt nhựa các 

loại: 
51,6 7.620,0 255,0 159,5 23.080,0 31.166,1 

2 Sơn lót 1,9 183,4 6,6 4,3 466,2 662,4 

3 Phim bảo vệ 0,5 50,0 1,8 1,2 127,2 180,7 

4 Keo dán các loại 37,8 3.666,6 132,2 85,4 9.325,6 13.247,5 

5 Keo nóng chảy 0,5 45,8 1,7 1,1 116,6 165,6 

6 Hóa chất tẩy rửa 0,0 4,8 0,2 0,1 12,2 17,3 

7 
Bao bì đóng gói 

SP 
8,0 774,6 27,9 18,0 1.970,0 2.798,5 

8 Thùng Carton 65,1 6.315,8 227,8 147,0 16.063,4 22.819,0 
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Stt Hạng mục 
Khối lượng sử dụng (tấn/năm) 

TW2.1 TW2.2 TW2.3 TW2.4 TW2.5 Tổng 

9 Pallet (nhựa) 154,7 15.015,0 491,5 149,5 20.788,6 36.599,2 

 

Tổng cộng khối 

lượng: 
319,9 33.676,0 1.144,6 566,0 71.949,8 107.656,4 

c)  Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm ốp khung bảo 

vệ bề mặt đồng hồ từ kim loại: 

 - Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm ốp 

khung bảo vệ bề mặt đồng hồ từ kim loại (KW03&KW06) tại khu J của dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.37. Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất phục vụ sản xuất sản phẩm ốp 

khung bảo vệ bề mặt đồng hồ từ kim loại 

Stt Hạng mục   
Khu J (tấn/năm) 

KW03 KW06 Tổng cộng 

  Công suất (1000 sp/năm) 3000 3.000,0 6.000 

1 Linh kiện & chi tiết kim loại 88,8 102,6 191,4 

2 Khối lượng chi tiết 0,6 0,6 1,3 

3 Chất tẩy rửa các loại 26,3 33,6 59,9 

4 Bao bì đóng gói, dán nhãn 30,1 37,5 67,6 

5 Thùng Carton 61,5 81,3 142,8 

6 Pallet (nhựa) 207,2 255,6 462,9 

  Tổng cộng khối lượng 414,48 511,26 925,74 

 Mô tả đặc trưng một số loại hóa chất sử dụng trong sản xuất của dự án 1.5.2.2.

 - Trong số các loại nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất của dự án, các loại hóa chất, 

vật tư liên quan đến môi trường chủ yếu gồm các loại keo dán, dung dịch trợ hàn, dung 

môi làm sạch bề mặt… với các thông số kỹ thuật chính được mô tả như trong bảng sau:  

Bảng 1.38. Danh mục hóa chất sử dụng cho sản xuất 

Stt 
Tên hóa 

chất 
Thành phần 

Đặc tính nguy hiểm 

I. Hóa chất làm sạch mối hàn  

1 

Chất làm 

sạch mối 

hàn 

ABL635 

Terpen nhựa thông: 5 ÷ 10% 

Chất hòa tan: 5 ÷ 10% 

Etanol: 70 ÷ 80% 

Là chất lỏng, không màu. Gây 

kích ứng nghiêm trọng mắt, có 

thể gây buồn ngủ, chóng mặt, 

choáng váng; Kích ứng nhẹ với 

da, hệ hô hấp. 

2 

Chất làm 

sạch mối 

hàn ABL 

6222 

Perchloro etylen: 70 ÷ 80% 

Chất phụ gia: 2 ÷ 5% 

Etanol: 70 ÷ 80% 

Gây kích ứng nghiêm trọng mắt, 

có thể gây choáng, chóng mặt; 

Kích ứng nhẹ với da, hệ hô hấp; 

Không xếp vào loại gây nguy 
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Stt 
Tên hóa 

chất 
Thành phần 

Đặc tính nguy hiểm 

Isopropanol: 5 ÷ 10%  hiểm cho môi trường theo tiêu 

chuẩn GHS 

3 

Chất trợ 

hàn ABL 

816 

Axit hữu cơ: 2,5% 

Chất HĐBM: 3% 

IPA: 50,5% 

Etanol: 44% 

Có thể gây nguy hại cho sức 

khỏe: gây nguy hiểm khi tiếp xúc 

với da, mắt; Không xếp vào loại 

gây nguy hiểm cho môi trường 

theo tiêu chuẩn GHS  

4 

Ke, hàn 

ABL-

A06NH5 

Nhựa thông: 3,6 ÷ 5,4% 

Sáp: 0,1 ÷ 1, 4% 

Dung môi: 1,8 ÷ 3,6% 

Chất hoạt hóa: không cụ thể 

Sn: 96%; Ag: 3%; Cu: 0,5% 

Dạng kem nhão, màu xám, mùi 

nhẹ. Có thể gây tổn thương mắt 

khi tiếp xúc với hơi Sn; Hít phải 

lượng hơi Sn cao có thể gây thiếu 

máu, mất ngủ, suy nhược, táo 

bón, buồn nôn và đau bụng 

5 

Dung môi 

Isopropyl 

Alcohol 

- CH3CHOHCH3: 100%. 

Chất lỏng dễ cháy; có thể gây 

kích thích đường hô hấp và 

đường tiêu hóa; gây kích ứng 

mắt; có thể gây kích ứng da; có 

thể gây suy nhược hệ thần kinh 

trung ương. 

6 Ethanol - C2H5OH: 100% 
Chất lỏng dễ cháy; Tổn thương 

mắt nghiêm trọng / Kích ứng mắt 

7 

Nước trợ 

hàn 

Soldering 

Flux 903-

0010-243 

- Thiếc: 80~90% 

- Bạc: 2,7% 

- Đồng: 0,1~3% 

- Nhựa thông:1~10% 

- Dung môi: 1~10% 

Dễ cháy, dễ bay hơi; Độc nếu hít 

phải; Gây kích ứng mắt; Có thể 

gây buồn ngủ hoặc chóng mặt 

II. Keo các loại:   

1 
Keo 

Bond 7 

- Acrylic acid: <10% 

-2,2'-Ethylenedioxydiethyl 

dimethacrylate: < 5%. 

- Cumene hydroperoxide: < 5%. 

- Methacrylic acid: < 5%. 

- Thành phần không nguy hại 

khác: >60% 

- Gây kích ứng hệ hô hấp và da. 

- Nguy cơ gây hại cho mắt. 

- Có thể gây mẫn cảm khi tiếp 

xúc với da. 

 

2 

Keo 

Henkel 

UV 

9060F 

- Nước: 35÷40%. 

- Axit acrylic, ankyl acrylate 

copolime: 25÷30%. 

- Glyce rolester of hydrogenrate 

rosin: 10÷15%. 

Gây tổn thương miệng khi ăn 

phải; gây ảnh hưởng đến sinh 

sản; nhạy cảm với hô hấp; gây 

ảnh hưởng đến mắt; nhạy cảm 

với da và ảnh hưởng đến sự tái 
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Stt 
Tên hóa 

chất 
Thành phần 

Đặc tính nguy hiểm 

- Phenol, anpha, pinen resin: 15 ÷ 

20%. 

- Ethyl alcohol: 3 ÷ 5%. 

tạo da 

3 

Keo UV 

CTRL-

660 

- Polyurethane methacrylate resin: 

67÷75%. 

- Methacrylate: 20÷22%. 

- Axit Acrylic (C3H4O2): 1 – 4%. 

- Photoinitiator: 1 – 5%. 

- Thành phần khác: 1 ÷ 3%. 

Có thể gây kích ứng đường hô 

hấp. 

Có thể gây ra phản ứng dị ứng 

da. 

Độc hại đối với thủy sản có ảnh 

hưởng lâu dài 

4 

Keo 

Henkel 

UV 

9061F 

- Hexane, 1,6-diisocyanato-, 

homopolymer, 2- hydroxyethyl 

acrylate-blocked: 30÷60% 

- Isobornyl acrylate: 10÷30% 

- (Octahydro-4,7-methano-

1Hindenediyl) bis (methylene) 

diacrylate: 10÷30% 

- N,N-Dimethylacrylamide: 1÷10% 

- Ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-

diphenyl: 1÷10% 

- Thành phần khác: 0,1÷ 1% 

Độc tính cấp tính; Ăn mòn/kích 

ứng da; Tổn thương mắt/kích ứng 

mắt; Da nhạy cảm; Các mối nguy 

kinh niên đối với môi trường 

thủy sinh. 

 

5 

Keo 

CTR-

3542 

- Polyurethan: 70 ÷ 80% 

- Chất kết dính: 2 ÷ 8% 

- Filler: 15 ÷ 20% 

Gây tổn thương khi hít phải; nhạy 

cảm với hô hấp; gây ảnh hưởng 

đến mắt; nhạy cảm với da và ảnh 

hưởng đến sự tái tạo da 

6 

Keo 3600 

GLUE 

903-

0004-

824-V 

- Ethylene glycol mono butyl ether: 

50 ÷ 60% 

- 1-Methoxy-2-propanol: 30÷40% 

- Orthophosphoric acid: 3 ÷ 8% 

Không có trong danh mục hóa chất 

độc hại  

7 
Keo 4600 

GLUE 

- Heptan (C7H16): 50 ÷ 70% 

- Nước: 10 ÷ 40%. 

- Filler: 15 ÷ 20% 

Dễ cháy; Ăn mòn / kích ứng da; 

Độc tính với cơ thể 

8 
Keo 4307 

GLUE 

- Cyanoacrylate: 60 ÷ 90 % 

- Nước: 10 ÷ 40%. 

Gây kích ứng da; gây kích ứng 

mắt; nhạy cảm với da; gấy kích 

ứng đường hô hấp 

9 
Keo 770 

GLUE 

- Heptan (C7H16): 60 ÷ 90% 

- Nước: 10 ÷ 40%. 

Dễ cháy; Ăn mòn / kích ứng da; 

Độc tính với cơ thể 

10 
Keo 

CEMEDI

NE ECA-

- Nhựa dẻo: 10÷20%. 

- Nhựa tổng hợp: 20 ÷ 30%. 

Không có trong danh mục hóa chất 

độc hại 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%C4%91r%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%C4%91r%C3%B4
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Stt 
Tên hóa 

chất 
Thành phần 

Đặc tính nguy hiểm 

48 - Titanium oxide: 1 ÷10%. 

- Chất hóa học: 28% 

- Ethylacetate: 10÷30%. 

III Hóa chất khác (xử lý nước thải, khí thải)  

2 

Hóa chất 

khử trùng 

nước thải 

- NaClO: 90% 

Gây bỏng da vùng tiếp xúc; Gây 

bỏng niêm mạc, tấy đỏ có thể dẫn 

đến mù lòa; Gây kích ứng đường 

hô hấp. 

3 
NaOH 

tinh thể 
- NaOH30% 

Là chất ăn mòn, nguy hiểm, độc 

hại. Có thể gây chết người nếu 

nuốt phải, gây bỏng nếu tiếp xúc, 

khi hít phải gây hại cho cơ thể. 

Nguồn: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina, 2021. 

1.5.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện nước phục vụ sản xuất của dự án 

 - Nhu cầu sử dụng điện, nước, nhiên liệu của Dự án trong năm sản xuất ổn định 

được trình bày ở bảng sau:    

Bảng 1.39. Nhu cầu điện, nước phục vụ sản xuất của dự án 

Stt Khu vực 
Cấp điện 

(kW/ngđ) 

Cấp nước 

(m
3
/ngđ) 

Khí gas 

LPG 

(kg/tháng) 

Dầu 

mỡ bôi 

trơn 

Dầu DO 

 

1 Khu A 14.755,9 1.326,2 2.675,0 255,0 30.799,5 
 

2 Khu B 67.997,7 715,2 19.350,0 480,0 60.382,5 
 

3 Khu C 22.995,4 2.026,8 1.950,0 135,0 25.533,0 
 

 
Tổng cộng 105.749,1 4.068,1 23.975,0 870,0 116.715,0 

 
 - Ngoài ra, dự án còn sử dụng các loại nguyên nhiên liệu và vật tư tiêu hao khác 

phục vụ hoạt động của các loại máy móc, trang thiết bị sản xuất và phụ trợ trong quá 

trình vận hành dự án. 

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 

 - Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành hoặc khai thác vận hành.  

 - Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hành chính, văn phòng, xây dựng nhà xưởng và 

lắp đặt máy móc thiết bị và đi vào hoạt động chính thức kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư với tiến độ theo từng giai đoạn cụ thể như sau: 

 - Hoàn thành các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan đến chuẩn bị đầu tư và hoạt 

động của dự án: từ tháng 02 năm 2023 đến tháng 06 năm 2023.  
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 - Tiến độ xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc đến sản xuất chính thức được 

chia theo các giai đoạn dự kiến như sau: 

Bảng 1.40. Tiến độ thực hiện dự án 

Stt 

Hoàn thành xây 

dựng văn phòng, 

nhà xưởng. 

Lắp đặt máy móc, thiết bị 
Sản xuất chính 

thức 

Giai đoạn 1 Tháng 3 năm 2024 
Tháng 3/2024 Đến tháng 

5/2024 
Tháng 6/ 2024. 

Giai đoạn 2 Tháng 7 năm 2024 
Tháng 7/2024 Đến tháng 

12/2024 
Tháng 12/2024 

Giai đoạn 3 
Tháng 12 năm 

2024 

Tháng 12/2024 đến Tháng 

03/2025 
Tháng 03/2015 

1.6.2. Vốn đầu tư  

 - Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.407.000.000.000(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm 

linh bảy tỷ Việt Nam đồng) đồng và tương đương 60.000.000 USD (sáu mươi triệu đô 

la Mỹ) (Tỷ giá quy đổi: 23.450 đồng, tỷ giá là dùng tỷ giá bình quân ngày 01/02/2023 

của Ngân Hàng ANZ Việt Nam). 

 + Vốn góp để thực hiện dự án: 2.774.040.000.000 VND (Hai nghìn, bảy trăm bảy 

mươi tư tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam) tương đương 120.000.000 USD 

(Một trăm hai mươi triệu đô la Mỹ) chiếm tỷ lệ 23,08% tổng vốn đầu tư. 

 + Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau: GOERTEK (HONG 

KONG) CO., LIMITED góp 2.774.040.000.000 VND (Hai nghìn, bảy trăm bảy mươi tư 

tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam) tương đương 120.000.000 USD (Một 

trăm hai mươi triệu đô la Mỹ) chiếm tỷ lệ 100% vốn góp.  

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 - Giai đoạn lắp đặt thiết bị công nghệ và phụ trợ: Chủ dự án trực tiếp quản lý công 

tác lắp đặt thiết bị công nghệ sản xuất và phụ trợ phục vụ giai đoạn vận hành dự án.  

 - Giai đoạn vận hành khai thác: Chủ dự án trực tiếp quản lý toàn bộ các hoạt động 

trong giai đoạn vận hành dự án. 
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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 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

 Dự án nằm trong KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh đã có các thủ tục về môi trường nên 

trong báo cáo này không trình bày điều kiện tự nhiên của khu vực thực hiện dự án 

(Theo hướng dẫn tại mẫu 4b, Phụ lục VI, Mục I, Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP). 

Tuy nhiên, nhằm có số liệu dự báo các tác động môi trường của dự án, dưới đây trình 

bày số liệu tổng hợp về điều kiện khí hậu, khí tượng và nguồn tiếp nhận nước thải của 

dự án, bao gồm:  

 Đặc điểm về khí hậu, khí tượng 2.1.1.1.

a) Nhiệt độ:   

 - Theo kết quả thống kê về điều kiện nhiệt độ trung bình tháng của khu vực trong 

những năm gần đây được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2.1. Kết quả thống kê nhiệt độ trung bình tháng theo năm của khu vực dự án 

Năm 
Nhiệt độ trung bình (

o
C) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 17,4 19,5 21,4 25,4 26 29,1 29,7 28,2 28,4 25,5 21,8 16,4 

2016 18,2 16,2 20,1 25 27,2 28,2 29,1 28,7 27,1 25 21,4 20,1 

2017 18 17,1 20,9 23,9 27 28,4 28,6 28,3 27,8 26 20,9 17,1 

2018 16,2 16,2 20,1 20,9 27,1 29 29,3 28,2 27,4 26 23,1 18,1 

2019 18,1 16,9 20,6 24,3 27,6 29,2 28,4 28,9 25,7 25,6 23,3 18,7 

2020 17,8 16,2 17,2 22,3 27,9 29 29,2 28,1 28,1 24 20,8 18,6 

2021 15,1 16,7 19,3 23,4 26,3 28,2 28,7 28,7 28 24,9 21,9 18,3 

2022 17 16,3 20 23,2 26,4 27,6 29,0 28,4 27,4 25,7 21,8 18,4 

TBT 17,2 16,9 20,0 23,6 26,9 28,6 29,0 28,4 27,5 25,3 21,9 18,2 

TB(N) 23,6 

TB(H) 27,6 

TB(Đ) 19,7 

Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TB(N) - trung bình tháng trong cả năm; 

TB(H)- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TB(Đ)- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ 

IV). 

Nguồn: Thông báo và dự báo khí hậu của Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi 

khí hậu - Bộ TNMT, từ 2014 ÷ 2022 & Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, 2022. 

 - Theo kết quả thống kê nhiệt độ trung bình tháng trong các năm dao động từ 15,1 

÷ 29,7
o
C. Nhiệt độ trung bình các tháng trong nhiều năm khoảng 23,6 

o
C trong đó nhiệt 
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độ trung bình các tháng mùa hè khoảng 27,6 
o
C và mùa khô khoảng 19,7

o
C. 

b) Độ ẩm:  

 - Độ ẩm trung bình của các tháng trong những năm gần đây theo số liệu tổng hợp 

từ các tài liệu đối với khu vực dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 2.2. Kết quả thống kê độ ẩm trung bình tháng trong của khu vực dự án 

Năm 
Độ ẩm trung bình (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 81 72 86 86 84 85 83 87 69 76 73 69 

2016 77 81 89 87 80 78 84 81 82 81 75 79 

2017 78 81 88 84 82 82 81 82 79 69 67 67 

2018 69 84 86 84 86 81 81 87 82 67 76 66 

2019 78 86 85 90 85 83 87 86 83 74 78 81 

2020 77 81 89 87 80 78 84 81 82 81 75 79 

2021 78 81 88 84 82 82 81 82 79 69 67 67 

2022 87 86 89 90 99 89 82 83 81 72 73 71 

TBT 78 82 88 87 85 82 83 84 80 74 73 72 

TB(N) 80,5 

TB(H) 81,1 

TB(Đ) 78,0 

Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TB(N) - trung bình tháng trong cả năm; 

TB(H)- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TB(Đ)- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ 

IV). 

Nguồn: Thông báo và dự báo khí hậu của Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi 

khí hậu - Bộ TNMT, từ 2014 ÷ 2022 & Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, 2022. 

 - Các số liệu thống kê nhiệt độ trung bình các tháng trong năm dao động từ 66,0% 

÷ 99,0%. Số liệu thống kê trung bình nhiều năm khoảng 80,5% trong đó độ ẩm trung 

bình các tháng mùa hè khoảng 81,1% và các tháng mùa Đông khoảng 78,0%.  

c) Nắng 

 - Số giờ nắng trung bình các tháng trong những năm gần đây được tổng hợp từ các 

tài liệu đối với của khu vực dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2.3. Kết quả thống kê số giờ nắng của khu vực dự án 

Năm 
Số giờ nắng trung bình tháng (giờ/tháng) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 76 65 41 95 99 141 171 136 232 141 154 151 

2016 58 29 51 101 165 184 210 141 158 161 187 105 

2017 44 29 52 67 146 158 166 164 174 128 189 112 

2018 71 107 80 35 165 175 180 152 167 201 148 107 
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Năm 
Số giờ nắng trung bình tháng (giờ/tháng) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 77 31 32 128 206 164 87 167 120 187 133 46 

2020 58 29 29 101 165 244 210 227 158 161 187 69 

2021 44 29 52 67 146 158 166 164 174 128 189 89 

2022 29 35 53 67 158 141 185 152 166 163 175 108 

TBT 57 44 49 83 156 171 172 163 169 159 170 98 

TB(N) 124,2 

TB(H) 164,9 

TB(Đ) 96,2 

Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TB(N) - trung bình tháng trong cả năm; 

TB(H)- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TB(Đ)- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ 

IV). 

Nguồn: Thông báo và dự báo khí hậu của Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi 

khí hậu - Bộ TNMT, từ 2014 ÷ 2022 & Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, 2022. 

 - Theo các số liệu thống kê cho thấy, số giờ nắng trung bình các tháng trong năm 

dao động từ 29,0 ÷ 244,0 giờ/tháng. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm 

khoảng 124,2 giờ, trung bình các tháng mùa hè khoảng 164,9 giờ và các tháng mùa 

Đông khoảng 96,2 giờ. Tổng số giờ nắng cả năm khoảng 1.491 giờ trong đó tập trung 

vào mùa hè khoảng 1.003 giờ và mùa Đông khoảng 487 giờ.  

d) Lượng mưa: 

 - Số liệu thống kê lượng mưa trung bình các tháng và tổng lượng mưa cả năm 

được tổng hợp từ các tài liệu đối với khu vực dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2.4. Kết quả thống kê lượng mưa trung bình tháng của khu vực dự án 

Năm 
Lượng mưa trung bình (mm/tháng) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 12 15 115 41 116 212 296 364 216 70 84 2 

2016 31 6 70 170 100 98 264 216 93 84 27 35 

2017 10 13 51 115 213 382 268 193 291 41 5 7 

2018 97 39 46 15 67 511 354 75 217 5 31 47 

2019 4 24 127 20 358 88 423 324 249 148 29 64 

2020 31 6 70 170 100 98 264 216 93 84 27 35 

2021 10 13 51 115 213 382 268 193 291 41 5 7 

2022 27 34 147 50 239 582 295 161 200 43 21 30 

TBT 28 19 85 87 176 294 304 218 206 65 29 28 

TB(N) 128,1 
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Năm 
Lượng mưa trung bình (mm/tháng) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

TB(H) 210,4 

TB(Đ) 41,5 

Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TB(N) - trung bình tháng trong cả năm; 

TB(H)- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TB(Đ)- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ 

IV). 

Nguồn: Thông báo và dự báo khí hậu của Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi 

khí hậu - Bộ TNMT, từ 2014 ÷ 2022 & Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, 2022. 

 - Theo kết quả thống kê lưu lượng mưa trung bình các tháng trong năm dao động 

từ 2,0 ÷ 582,0 mm/tháng. Giá trị trung bình các tháng trong năm khoảng 128,1 

mm/tháng, trung bình các tháng mùa Hè khoảng 210,4 mm/tháng và các tháng mùa 

Đông khoảng 41,5mm/tháng. Tổng lượng mưa trung bình các năm khoảng 1.538 mm, 

tập trung chủ yếu vào mùa Hè khoảng 1.115 mm và ít hơn nhiều vào mùa Đông khoảng 

422 mm. Ngoài ra, những năm gần đây hiện tượng mưa lớn kéo dài vài giờ cũng thường 

xuyên xảy ra, các số liệu gần đây đã ghi nhận khu vực dự án có những trận mưa với lưu 

lượng từ 200 ÷ 300mm/ngày.  

e) Tốc độ gió: 

 - Kết quả thống kê vận tốc gió trung bình tháng của khu vực dự án được trình bày 

trong bảng sau:  

Bảng 2.5. Vận tốc gió trung bình các tháng trong nhiều năm của khu vực dự án 

Năm 
Tốc độ gió trung bình (m/s) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 2,4 2,4 2,0 1,5 1,9 1,9 1,7 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 

2016 2,2 2,3 2,2 1,6 2,0 2,1 1,9 1,5 1,6 2,0 2,1 2,2 

2017 2,5 2,8 2,2 1,7 2,1 2,1 1,9 1,6 1,7 2,1 2,2 2,4 

2018 2,8 2,9 2,3 1,9 2,3 2,3 2,0 1,7 1,9 2,3 2,5 2,6 

2019 2,1 2,2 2,4 1,7 2,2 2,3 2,0 1,6 1,7 2,1 2,2 2,4 

2020 2,3 2,4 2,1 1,6 2,0 2,0 1,8 1,5 1,6 1,9 2,1 2,2 

2021 2,4 2,6 2,2 1,7 2,1 2,1 1,9 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 

2022 2,7 2,9 2,3 1,8 2,2 2,2 1,9 1,6 1,7 2,1 2,3 2,4 

TBT 2,4 2,6 2,2 1,7 2,1 2,1 1,9 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 

TB(N) 2,1 

TB(H) 1,9 

TB(Đ) 2,2 

Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TB(N) - trung bình tháng trong cả năm; 

TB(H)- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TB(Đ)- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ 

IV). 
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Năm 
Tốc độ gió trung bình (m/s) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nguồn: Thông báo và dự báo khí hậu của Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi 

khí hậu - Bộ TNMT, từ 2014 ÷ 2022 & Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, 2022. 

 - Kết quả thống kê tốc độ gió trung bình các tháng trong những năm dao động từ 

1,4 ÷ 2,9 m/s. Giá trị tốc độ gió trung bình nhiều năm khoảng 2,1 m/s, trung bình các 

tháng mùa Hè khoảng 1,9 m/s với hướng gió chủ đạo là Nam - Đông Nam  và tốc độ 

gió trung bình các tháng mùa Đông khoảng 2,9 m/s với hướng gió chủ đạo là Bắc - 

Đông Bắc. 

f) Độ ổn định khí quyển:  

 - Độ bền vững khí quyển được xác định theo tốc độ gió, bức xạ mặt trời vào ban 

ngày và độ che phủ mây vào ban đêm. Phân loại độ bền vững khí quyển theo Pasquyll 

(1961) được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 2.6. Loại độ ổn định khí quyển (Pasquyll, 1961) 

 

 - Theo số liệu thống kê về tốc độ gió trung bình các tháng trong năm của khu vực 

là 2,1 m/s nằm trong khoảng từ 2,0 ÷ 3,0 m/s do vậy cấp độ ổn định của khí quyển vào 

ban ngày tương ứng loại A-B, ở đây lựa chọn loại B (không bền vững loại trung bình). 

 Đặc điểm chế độ thủy văn, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 2.1.1.2.

 - Các khu nhà xưởng của dự án nằm trong KCN  đã có các thủ tục về môi trường 

nên trong báo cáo này không trình bày điều kiện thủy văn khu vực thực hiện dự án 

(Theo hướng dẫn tại mẫu 4b, Phụ lục VI, Mục I, Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP).  

 - Nước thải từ các khu nhà xưởng của dự án được thu gom và xử lý tại các công 

trình trạm xử lý nước thải riêng đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của Khu công nghiệp 

Nam Sơn - Hạp Lĩnh và KCN  III trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của các KCN này.  

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực dự án 

 Điều kiện về kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án 2.1.2.1.

 - Các khu nhà xưởng của dự án nằm trong KCN  (Khu A, B, C, D) và KCN  III 

(khu G) đã có các thủ tục về môi trường nên trong báo cáo này không trình bày điều 
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kiện kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án (Theo hướng dẫn tại mẫu 4b, Phụ lục VI, 

Mục I, Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP). 

 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ của KCN  2.1.2.2.

a) Mô tả khái quát về quy hoạch và hiện trạng đầu tư vào KCN: 

 - Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh được thành lập theo quyết định số 1224 

/QĐ/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 19/12/2002. Nam Sơn - Hạp Lĩnh là khu 

công nghiệp lớn nhất và quan trọng hàng đầu của Tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 600 

ha được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2002-2052) tổng diện tích 300ha, giai đoạn 2 

(2006-2056) tổng diện tích 300ha. Vị trí thuận lợi Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp 

Lĩnh nằm trên trục đường giao thông quan trọng, nối liền các trung tâm kinh tế lớn như 

Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng như sân bay Quốc tế Nội Bài và các cảng biển 

Quốc tế, rất thuận tiện cho việc vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa. Với định hướng 

phát triển KCN đa ngành có các ngành nghề thu hút đầu tư cụ thể như sau:  

 + Nhóm ngành công nghiệp loại 1: 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; Chế biến nông sản thực phẩm; Chế biến đồ uống - giải khát; Chế biến thủy, hải 

sản; Chế biến đồ ăn dịch vụ du lịch.  

 + Nhóm ngành công nghiệp loại 2: Lắp ráp máy móc công cụ cho công nghiệp; 

Sản xuất thiết bị chuyên dụng 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 loại 3: 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 ghé, 

trang thiết bị nội thất; Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp; Sản xuất nghiền clinker; 

Sản xuất gạch lát trang trí; Sản xuất thiết bị vệ sinh; Sản xuất sơn, nhựa xây dựng; Sản 

xuất gỗ ván ép xây dựng; Sản xuất thùng hộp carton; Sản xuất vỏ bao PE, PP; Sản xuất 

vỏ đồ hộp thực phẩm.  

 - Chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN  là Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô 

thị Kinh Bắc – CTCP. KCN  được Bộ TNMT phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 

654/QĐ-BTNMT, ngày 27/5/2003 và KCN  mở rộng tại Quyết định số 452/QĐ-

BTNMT, ngày 13/3/2009. 

b) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật của KCN  

 Hệ thống giao thông: (1) -

 - Giao thông kết nối của dự án nói riêng và khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh 

mở rộng nói chung tương đối thuận lợi với các trục đường:  

 + Quốc lộ 18A: Mặt cắt ngang đường rộng 34,0m; đường gom mỗi bên có mặt cắt 

ngang đường rộng 26m. 

 + Tỉnh lộ 272: Chiều dài đoạn qua khu vực nghiên cứu quy hoạch là 2Km. Mặt cắt 

ngang đường rộng 27m, nối QL18A với QL18 mới (Nội Bài - Hạ Long). 

 + Tuyến đường Cảng Cung Kiệm - Ga Yên Giả (tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ 

Long) đi từ Cảng Cung Kiệm qua QL18 mới và Ga đường sắt (dự kiến quy hoạch). Mặt 

cắt ngang đường rộng 33m. 

 - Giao thông nội bộ KCN bao gồm các đường trục chính, đường khu vực và phân 

khu vực được xây dựng theo quy hoạch chung, bao gồm:  

 + Đường trục trung tâm, mặt cắt C-C rộng: Bn = (7,5x2 + 5 + 6x2) = 32m. 
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 + Đường trục chính, mặt cắt B-B rộng: Bn = (10,5 + 6x2) = 22,5m 

 + Đường gom, mặt cắt D-D rộng: Bn = (10,5 + 6 + 1) = 17,5m 

 Hệ thống cấp điện: (2) -

 - Theo quy hoạch chung của KCN  mở rộng, tổng nhu cầu cấp điện của KCN 

khoảng 225 triệu kWh/năm. Nguồn điện cấp cho KCN từ trạm biến áp 110/22 KV - 

2x40MVA nằm trong KCN  đấu nối với tuyến điện Phả Lại - Bắc Ninh.  

 - Đến thời điểm hiện tại, hệ thống cấp điện trung thế được xây dựng đến vị trí các 

ô quy hoạch bằng các tuyến cáp ngầm đi trong hộp kỹ thuật và được đấu nối vào các 

nhà máy xí nghiệp. Riêng đối với các dự án chưa xây dựng, nguồn điện chờ đấu nối 

nằm trên các trục đường giao thông.  

 Hệ thống cấp nước: (3) -

 - Nguồn cấp nước cho các dự án trong KCN được lấy từ nhà máy xử lý nước do 

Chủ quản lý KCN đầu tư và vận hành. Theo tính toán dự báo, nhu cầu cấp nước của 

KCN khoảng 13.000m
3
/ngđ. Tuy nhiên, hiện tại lượng nước tiêu thụ trung bình của 

KCN khoảng 6.500 ÷ 7000m
3
/ngđ.  

 - Hiện trạng KCN  đã xây dựng 02 Nhà máy xử lý nước sạch với tổng công suất 

khoảng 8.900m
3
/ngđ (gồm 01 nhà máy có công suất 2.900 m

3
/ngđ và 01 nhà máy có 

công suất 6.000 m
3
/ngđ). Như vậy, hiện nay còn dư công suất khoảng 1.900m

3
/ngđ. Do 

đó hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của dự án từ nguồn này cấp cho các 

khu nhà xưởng (D, E, F, J, A, B) thuộc KCN  với tổng lưu lượng khoảng 4.595,5 

m
3
/ngđ, tăng 27,1 m

3
/ngđ so với nhu cầu tính toán 4.568,3 m

3
/ngđ theo Giấy phép môi 

trường số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022.  

 Phòng cháy chữa cháy: (4) -

 - Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho KCN là hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực thấp, 

áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m. Khi có cháy xảy ra, máy bơm cứu hỏa tại nhà 

máy nước sẽ hoạt động, các xe cứu hỏa lưu động sẽ lấy nước tại các trụ cứu hỏa dọc 

đường dập tắt đám cháy. 

 - Các họng cứu hỏa có đường kính Φ = 100mm được bố trí gần ngã ba, ngã tư 

hoặc các trục đường lớn thuận tiện cho công tác PCCC. Khoảng cách giữa các họng cứu 

hỏa trên mạng lưới khoảng 120 - 150m. 

 - Theo TCXDVN33-2006, với khu đất có quy mô > 150ha, số đám cháy xảy ra 

đồng thời là 2 đám cháy, lưu lượng nước chữa cháy để dập tắt đám cháy là 15l/s. Nước 

cứu hỏa được tính toán dự trữ tại nhà máy cấp nước của KCN. 

c) Hệ thống thu gom, thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

 Hệ thống thoát nước mưa: (5) -

 - Được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ của KCN với chế độ tự chảy từ trong 

nền các lô đất về hệ thống thoát nước mưa xung quanh. Nước mưa chảy vào các hố ga 

thu nước của hệ thống thoát nước mưa, chảy ra Kênh Nam và Kênh Kim Đôi.  

 - Toàn bộ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn từ các nhà máy, xí nghiệp đã 

được đầu tư và các ô đất quy hoạch được thu gom vào các tuyến cống thu gom nước 

mưa tách riêng đối với hệ thống thu gom, thoát nước thải, chảy theo các tuyến cống 

thoát nước dọc đường giao thông chảy vào kênh Nam và kênh Kim Đôi. 

 Hệ thống thu gom và thoát nước thải: (6) -
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 - Việc thu gom nước thải trong KCN được thực hiện thông qua hệ thống thu gom 

nước thải và các trạm bơm để dẫn nước thải về tới nhà máy XLNT tập trung của KCN 

để xử lý. Mạng lưới thu gom nước thải sửu dụng cống BTCT, đặt trên vỉa hè tại các trục 

đường giao thông nội bộ, độ dốc tối thiểu 1/D. Độ chôn cống tối thiểu 0,7m (tính từ 

đỉnh cống). Cống thu gom nước thải có đường kính ø400mm. 

 - Đến thời điểm hiện tại, các nhà máy xí nghiệp đầu tư vào KCN đều thu gom và 

xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN.  

 - Hiện tại KCN đã xây dựng và đưa vào vận hành 01 nhà máy xử lý nước thải tập 

trung công suất xử lý là 12.000m
3
/ngđ (bao gồm: giai đoạn 1 công suất 6000m

3
/ngđ 

hoạt động năm 2009; giai đoạn 2 công suất 6000m
3
/ngđ hoạt động năm 2018). Theo số 

liệu thống kê lưu lượng nước thải của KCN lượng nước thải thu gom và xử lý tại Nhà 

máy xlnt tập trung khoảng 11.200m
3
/ngđ. 

 - Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN  mở rộng sử dụng công nghệ “Hóa lý 

kết hợp với sinh học”. Kết quả nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột 

A và chảy qua bể chứa trước khi xả theo mương thoát nước dẫn ra nguồn tiếp nhận là 

kênh Nam. 

 Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải: (7) -

 - Chất thải rắn từ các nhà máy trong KCN do các Nhà đầu tư thứ cấp tự phân loại, 

thu gom và chuyển giao theo qui định  

 - Các loại chất thải này được thu gom tập trung, lưu trữ tại từng nhà máy thành 

viên và các đơn vị này tự hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý với các đơn vị chức năng 

theo quy định chung về quản lý KCN.  

 Môi trường và cây xanh:  (8) -

 - Chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN rất chú trọng đến việc quy hoạch trồng 

nhiều cây xanh trong và xung quanh mặt bằng KCN (trên các trục đường giao thông và 

các vị trí mặt bằng đất trống) để tạo cảnh quan và làm sạch môi trường. 

 - Diện tích dành cho hệ thống cây xanh trong KCN chiếm >14% diện tích đất 

KCN. Ngoài ra, theo quy định chung của KCN, các ô đất công nghiệp đảm bảo diện tích 

đất cây xanh cảnh quan và tiểu cảnh đảm bảo ≥ 15% tổng diện tích đất thuê. 

 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ của KCN  3 2.1.2.3.

a) Mô tả khái quát về quy hoạch và hiện trạng đầu tư vào KCN: 

 Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh III được thành lập theo Quyết định số 

436/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh có diện tích 598ha tại xã các 

xã Việt Hùng, Quế Tân, Phú Lương huyện Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh do 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển KCN EIP làm chủ đầu tư. Định hướng phát triển 

ngành công nghiệp công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường như: Công nghiệp chế 

biến nông sản, thực phẩm; Công nghiệp nhẹ; Công nghiệp cơ khí lắp ráp, điện tử; Công 

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.  

 - Đến thời điểm hiện tại đã đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 với diện 

tích 303,8ha; đã thu hút khoảng hơn 20 doanh nghiệp đầu tư như: Công ty TNHH HS 

Chemical Việt Nam (Hàn Quốc); Công ty TNHH Đông Tây (Việt Nam); Công ty 

TNHH JDI Telecom Vina; Công ty TNHH No Vatech…  

b) Đặc điểm hiện trạng hạ tầng kỹ thuật KCN  3: 

 Về hệ thống giao thông:  (1) -
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 - Đối với KCN  III, về cơ bản đã được xây dựng tuyến đường trục số 1 và số 2 ở 

giai đoạn 1 của KCN, bao gồm: 

 + Tuyến đường số 1 (Tuyến dọc trung tâm theo hướng Đông Tây của khu công 

nghiệp) và số 1A (Tuyến dọc theo hướng Đông Tây nằm ở phía Đông Bắc của khu công 

nghiệp), mặt cắt 3-3 rộng: 36,0m (7,5x2 + 5 + 8x2). 

 + Tuyến đường số 2; 2A; 2B: tuyến dọc theo hướng Đông Tây nằm ở phía Tây 

Nam của khu công nghiệp), gồm các loại mặt cắt: Mặt cắt 1B-1B rộng 27,25m (11,25 + 

8x2); Đoạn tuyến 2A mặt cắt 1A-1 rộng 58,5m (11,25x2 + 20 + 8x2). Tuyến này đi qua 

khu G thuộc phạm vi nghiên cứu dự án với mặt cắt 1A-1. 

 + Tuyến đường số 3 nối từ QL18 vào Khu công nghiệp, mặt cắt 3A-3A và 3C-3C rộng: 

36,0m (7,5x2+5+8x2). Tuyến đường số 4, mặt cắt 4-4 rộng: 25,25m (11,25+7x2). 

 + Tuyến số 5 với chức năng vừa là trục giao thông chính vừa là trục cảnh quan, 

đường có ba loại mặt cắt: Đoạn 1 nối từ QL18 đến hàng rào KCN, mặt cắt 2-2 rộng: 43,5m 

(11,25x2+5+8x2); Đoạn 2 (5A và 5B) mặt cắt 1-1 rộng: 58,5m (11,25x2+20+8x2); Đoạn 

5C mặt cắt 1B-1B rộng: 27,25m (11,25 + 8x2). 

 + Tuyến đường số 6, 6A mặt cắt 3B - 3B rộng: 36,0m (7,5x2 + 5 + 8x2). 

 - Các tuyến đường kết nối đến vị trí khu G tại KCN  III đã được xây dựng hoàn 

chỉnh và kết nối với các tuyến đường trục và đường QL17, QL18 và ĐT285B đảm bảo 

kết nối thuận lợi với các khu vực trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận.  

 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:  (2) -

 - Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được lấy từ trạm biến áp 110kV lắp đặt mới - 

công suất 2 x 63MVA. Hệ thống điện toàn khu công nghiệp được phân phối mạch vòng 

và đều sử dụng trạm cắt để có thể cung cấp đảm bảo ổn định và đủ công suất. 

 - Hệ thống cấp nước: KCN đã xây dựng 01 nhà máy xử lý nước sạch công suất 

16.000 m
3
/ngđ để cung cấp nước sạch cho hoạt động của khu công nghiệp. 

 - Hệ thống thoát & xử lý nước thải: Nước thải công nghiệp từ các nhà máy được 

xử lý đạt tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh III trước đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung công suất 12.000m
3
/ngày đêm. Hiện tại KCN  

III mới chỉ đầu tư được giai đoạn I với công suất 2.000 m
3
/ngđ để xử lý đạt cột A, 

QCVN 40:2011/BTNMT (kq, kf = 1,0) trước khi xả ra kênh Tào Khê. 

 - Hệ thống xử lý chất rắn và chất thải: Chất rắn công nghiệp và chất thải được các 

nhà máy phân loại từ gốc và được công ty môi trường Bắc Ninh đưa về khu xử lý của 

cánh khu công nghiệp 5km theo hợp đồng giữa công ty môi trường và khách hàng. 

 - Phòng cháy: Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế dọc các tuyến đường có đủ 

họng nước, trục cấp vào Nhà máy theo tiêu chuẩn chuyên ngành phòng cháy chữa cháy. 

2.1.3. Hiện trạng thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án 

 - Về thủ tục môi trường: Dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện 

thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện", Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật Goertek Vina đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

các Quyết định số 1465/QĐ-BTNMT, ngày 11/06/2019, Quyết định số 435/QĐ-

BTNMT ngày 12/03/2021 và được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 và cấp Giấy phép môi trường số 

313/GPMT-UBND ngày 20/7/2022. 
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 - Về thực hiện công tác bảo vệ môi trường: Trong quá trình thực hiện đầu tư, lắp 

đặt thiết dây chuyền sản xuất, Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina đã thực 

hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ việc quan 

trắc môi trường định kỳ theo đúng quy định. Trong thời gian này, Công ty cũng chưa 

xảy ra các sự cố nào về môi trường, an toàn lao động, sự cố cháy nổ gây thiệt hại về 

người, tài sản và môi trường.    

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC  

2.2.1. Đánh giá hiện hạng các thành phần môi trường 

 Dữ liệu về hiện trạng môi trường khu vực dự án 2.2.1.1.

 - Nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường khu vực dự án tạo 

cơ sở dữ liệu phục vụ ĐTM dự án, báo cáo sử dụng các số liệu, dữ liệu báo cáo quan trắc, 

giám sát chất lượng môi trường định kỳ đối với hoạt động của dự án đã được đầu tư và đưa 

vào vận hành một số hạng mục nhà xưởng từ năm 2019 đến nay, bao gồm:  

 + Báo cáo giám sát môi trường lao động định kỳ do Trạm quan trắc môi trường 

lao động thực hiện từ tháng 06/2019 đến nay với các thông số quan trắc, giám sát bao 

gồm: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ chuyển động không khí, Bụi toàn phần không chứa silic, 

Cường độ điện trường (tần số cao), Tiếng ồn, Độ rọi, Cường độ từ trường (Tần số cao), 

Carbon monoxide (CO) (STEL), Carbon dioxide (CO2) (STEL), Sulfur dioxide (SO2) 

(STEL), Nitơ dioxide (NO2) (STEL), n-Hexan (STEL), Ethanol (STEL), Toluen 

(STEL), Xylen (STEL). 

 + Báo cáo giám sát môi trường định kỳ do Công ty Cổ phần Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam thực hiện từ tháng 6/2019 đến nay.  

 + Báo cáo chất thải nguy hại định kỳ, kèm theo chứng từ chất thải nguy hại do 

Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina thực hiện. 

 + Số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh do Công ty cổ phần kỹ thuật 

và Công trình môi trường thực hiện tháng 11 ÷ 12/2022. 

 - Chi tiết các số liệu đánh giá tổng hợp về hiện trạng chất lượng môi trường của dự 

án như trình bày dưới đây. 

 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 2.2.1.2.

a) Vị trí quan trắc: 

 - Vị trí điểm lấy mẫu của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2.7. Vị trí điểm quan trắc hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án 

Stt Kí hiệu Mô tả vị trí Mục đích đánh giá Tọa độ 

1 Tại Khu A    

 A1 

Góc phía Đông khu A - 

Nút giao đường D3&D4 

KCN  

Đầu hướng gió chủ đạo 

(Đ-ĐN hoặc Đ-ĐB) thổi 

qua khu A 

 21° 8'44.75"N 

106° 7'46.27"E 

 A2 
Bờ kênh Nam - Góc phía 

Tây khu Đất  

Cuối hướng gió thổi qua 

khu A 

 21° 8'46.72"N 

106° 7'37.20"E 

 A3 
Đường N4 - Góc phía Bắc 

khu A 

Cuối hướng gió Đông 

Nam thổi qua khu A 

 21° 8'51.42"N 

106° 7'44.21"E 

 A4 Nút giao đường D3& N3 Cuối hướng gió Đông  21° 8'44.13"N 
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Stt Kí hiệu Mô tả vị trí Mục đích đánh giá Tọa độ 

Bắc thổi qua khu A.  106° 7'32.33"E 

2 Tại khu B   

 A5 
Đường N6 - Góc phía 

Đông khu B 

Đầu hướng gió chủ đạo 

(Đ-ĐB & Đ-ĐN) thổi 

qua khu B 

 21° 8'22.56"N 

106° 7'53.06"E 

 A6 
Đường D5 - góc phía Tây 

Nam khu B 

Cuối hướng gió Đông 

Bắc thổi qua khu B 

 21° 8'21.17"N 

106° 7'32.52"E 

 A7 
Đường D4 - Góc phía Tây 

Bắc khu B  

Cuối hướng gió Đông 

Nam thổi qua khu B 

 21° 8'31.34"N 

106° 7'34.58"E 

 A8 Đường N4 - Giữa lô P&Q Điểm giữa khu B 
 21° 8'25.07"N 

106° 7'42.52"E 

3 Tại khu C   

 A9 
Phía Đông Khu C - Đường 

D1 

Đầu hướng gió chủ đạo 

thổi qua khu C 

 21° 9'45.23"N 

106° 6'2.52"E 

 A10 
Trục đường nội bộ khu C, 

giữa xưởng F1&F2 

Trục đường nội bộ giữa 

xưởng F1&F2 

 21° 9'49.12"N 

106° 5'59.70"E 

 A11 
Phía Tây Nam khu C - 

Giao cắt đường D1&N1 

Cuối hướng gió Đông 

Bắc thổi qua khu C 

 21° 9'48.53"N 

106° 5'56.16"E 

 A12 
Phía Tây Bắc khu C - 

Đường N1 

Cuối hướng gió Đông 

Nam thổi qua khu C 

 21° 9'52.22"N 

106° 5'59.32"E 

4 Tại khu J   

 A13 Góc phía Đông khu J 
Đầu hướng gió thổi qua 

khu J 

 21° 8'38.01"N 

106° 7'39.01"E 

 A14 
Đường trục giữa xưởng 

J1&J2 
Giữa khu J 

 21° 8'38.63"N 

106° 7'36.57"E 

 A15 
Đường D3 - Góc phía Tây 

Bắc khu J 

Cuối hướng gió Đông 

Nam thổi qua khu J 

 21° 8'41.42"N 

106° 7'34.57"E 

 A16 
Đường N3 - góc phía Tây 

Nam khu J  

Cuối hướng gió Đông 

Bắc thổi qua khu J 

 21° 8'37.40"N 

106° 7'33.52"E 

5 Tại khu G (KCN  3)   

 A17 
Góc phía Đông khu G - 

Đất trống 

Đầu hướng gió chủ đạo 

thổi qua khu G 

 21° 8'53.45"N 

106°10'46.77"E 

 A18 
Trục đường nội bộ giữa 

khu nhà xưởng J1&J3 
Giữa khu G 

 21° 8'55.83"N 

106°10'44.52"E 
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Stt Kí hiệu Mô tả vị trí Mục đích đánh giá Tọa độ 

 A19 
Góc phía Tây Bắc - Trục 

đường số 2 KCN  3 

Cuối hướng gió Đông 

Nam thổi qua khu G 

 21° 9'0.47"N 

106°10'43.72"E 

 A20 
Góc phía Tây Nam khu G 

- Đất trống  

Cuối hướng gió Đông 

Bắc thổi qua khu G 

 21° 8'55.74"N 

106°10'39.38"E 

5 Tại khu B (KCN  mở rộng)   

 A21 
Góc phía Đông khu B - 

Đất trống 

Đầu hướng gió chủ đạo 

thổi qua khu B 
 

 A22 
Trục đường nội bộ giữa 

khu nhà xưởng B3&B4 
Giữa khu B  

 A23 
Góc phía Tây Bắc - Trục 

đường KCN   

Cuối hướng gió Đông 

Nam thổi qua khu B 
 

 A24 
Góc phía Tây Nam khu B - 

Đất trống  

Cuối hướng gió Đông 

Bắc thổi qua khu B 
 

Nguồn: Báo cáo ĐTM Dự án "Điều chỉnh, mở rộng, nâng công suất Nhà máy chế tạo thiết 

bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện" 

b) Kết quả quan trắc, phân tích môi trường: 

Bảng 2.8. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí xung quanh_ Khu A 

Stt Thông số Đơn vị  
Kết quả phân tích 

QCCP  
A1 A2 A3 A4 

1 Nhiệt độ 
0
C 24,3 24,4 24,7 24,6 - 

2 Độ ẩm % 68 68 68 68 - 

3 Áp suất mmBar 1013 1013 1013 1013 - 

4 Tốc độ gió m/s 1,9 1,8 1,5 1,6 - 

5 Hướng gió - B-ĐB B-ĐB B-ĐB B-ĐB - 

6 Bụi μg/Nm
3
 70,3 64,0 80,3 77,3 300

(1)
 

7 SO2 μg/Nm
3
 61,3 67,0 69,4 60,7 350

(1)
 

8 NO2 μg/Nm
3
 55,7 56,5 60,4 58,8 200

(1)
 

9 CO μg/Nm
3
 3.312 3.512 3.611 3.418 30.000

(1) 

10 LAeq dBA 62,3 65,9 64,5 67,5 70
(2) 

11 LAmax dBA 84,8 88,4 83,6 88,8 - 

12 Lva(x) dBA 40,1 41,8 39,0 43,6 

75
(3) 

13 Lva(y) dBA 40,2 42,1 38,1 42,3 

14 Lva(z) dBA 46,0 49,2 45,3 48,9 

Ghi chú:  QCCP - Quy chuẩn cho phép {(1) - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; (2) - QCVN 
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Stt Thông số Đơn vị  
Kết quả phân tích 

QCCP  
A1 A2 A3 A4 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h; (3) - QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h}. 

Bảng 2.9. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí xung quanh - Khu B 

Stt Thông số Đơn vị  
Kết quả phân tích 

QCCP  
A5 A6 A7 A8 

1 Nhiệt độ 
0
C 24,4 24,3 24,1 24,5 - 

2 Độ ẩm % 68 67 68 68 - 

3 Áp suất mmBar 1013 1013 1013 1013 - 

4 Tốc độ gió m/s 1,8 1,9 2,1 1,7 - 

5 Hướng gió - B-ĐB B-ĐB B-ĐB B-ĐB - 

6 Bụi μg/Nm
3
 61,4 66,2 81,3 61,9 300

(1)
 

7 SO2 μg/Nm
3
 60,8 57,3 71,4 62,8 350

(1)
 

8 NO2 μg/Nm
3
 60,3 56,9 60,3 52,1 200

(1)
 

9 CO μg/Nm
3
 3.298 3.489 3.383 3.504 30.000

(1)
 

10 LAeq dBA 63,2 62,3 66,3 68,8 70
(2)

 

11 LAmax dBA 85,4 85,7 86,8 92,5 - 

12 Lva(x) dBA 40,0 39,1 42,1 43,2 

75
(3)

 13 Lva(y) dBA 39,7 39,4 40,6 42,8 

14 Lva(z) dBA 44,9 47,1 48,3 51,1 

Ghi chú:  QCCP - Quy chuẩn cho phép {(1) - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; (2) - QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h; (3) - QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h}. 

Bảng 2.10. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí xung quanh - Khu C 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCCP 
A9 A10 A11 A12 

1 Nhiệt độ 
0
C

 
24,4 24,3 24,8 24,3  

2 Độ ẩm % 68 68 68 68 - 

3 Áp suất mmBar 1013 1013 1013 1013 - 

4 Tốc độ gió m/s 1,8 1,9 1,4 1,9 - 

5 Hướng gió - B-ĐB B-ĐB B-ĐB B-ĐB - 

6 Bụi μg/Nm
3
 51,2 58,3 64,1 67,5 300

(1)
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7 SO2 μg/Nm
3
 61,6 66,3 59,0 69,3 350

(1)
 

8 NO2 μg/Nm
3
 55,7 62,5 59,5 54,7 200

(1)
 

9 CO μg/Nm
3
 3.203 3.041 3.215 3.142 30.000

(1)
 

10 LAeq dBA 59,7 61,7 64,9 63,1 70
(2)

 

11 LAmax dBA 79,3 81,9 86,0 83,7 - 

12 Lva(x) dBA 38,0 39,0 40,4 39,6 

75
(3)

 13 Lva(y) dBA 36,9 37,8 39,1 38,3 

14 Lva(z) dBA 44,5 45,6 47,2 46,3 

Ghi chú:  QCCP - Quy chuẩn cho phép {(1) - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; (2) - QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h; (3) - QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h}. 

Bảng 2.11. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí xung quanh - Khu J 

Stt Thông số Đơn vị  
Kết quả phân tích 

QCCP  
A13 A14 A15 A16 

1 Nhiệt độ 
0
C 24,3 24,4 24,7 24,5 - 

2 Độ ẩm % 68 68 68 68 - 

3 Áp suất mmBar 1.013 1.013 1.013 1.013 - 

4 Tốc độ gió m/s 1,8 1,7 1,4 1,5 - 

5 Hướng gió - B-ĐB B-ĐB B-ĐB B-ĐB - 

6 Bụi μg/Nm
3
 69,1 69,6 76,1 77,8 300

(1)
 

7 SO2 μg/Nm
3
 64,7 54,5 56,6 58,7 350

(1)
 

8 NO2 μg/Nm
3
 49,9 56,6 59,3 59,7 200

(1)
 

9 CO μg/Nm
3
 3.339 3.622 3.333 3.566 30.000

(1)
 

10 LAeq dBA 63,0 64,7 66,3 69,3 70
(2)

 

11 LAmax dBA 85,8 86,8 86,0 91,0 - 

12 Lva(x) dBA 40,4 41,2 39,8 44,4 

75
(3)

 13 Lva(y) dBA 40,4 41,6 38,8 43,0 

14 Lva(z) dBA 46,4 48,6 46,2 49,8 

Ghi chú:  QCCP - Quy chuẩn cho phép {(1) - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; (2) - QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h; (3) - QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h}. 

Bảng 2.12. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí xung quanh - Khu G 

Stt Thông số Đơn vị  Kết quả phân tích QCCP  
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A17 A18 A19 A20 

1 Nhiệt độ 
0
C 24,5 24,5 24,2 24,5 - 

2 Độ ẩm % 68 67 68 68 - 

3 Áp suất mmBar 1.013 1.013 1.012 1.013 - 

4 Tốc độ gió m/s 1,6 1,6 1,9 1,6 - 

5 Hướng gió - B-ĐB B-ĐB B-ĐB B-ĐB - 

6 Bụi μg/Nm
3
 59,0 63,4 71,8 68,5 300

(1)
 

7 SO2 μg/Nm
3
 59,4 52,9 55,1 66,0 350

(1)
 

8 NO2 μg/Nm
3
 51,6 54,5 62,9 56,2 200

(1)
 

9 CO μg/Nm
3
 3.410 3.341 3.139 3.081 30.000

(1)
 

10 LAeq dBA 64,6 65,0 66,0 65,4 70
(2)

 

11 LAmax dBA 87,3 89,3 86,4 88,1 - 

12 Lva(x) dBA 40,7 40,3 42,0 41,7 

75
(3)

 13 Lva(y) dBA 40,3 40,5 40,5 41,4 

14 Lva(z) dBA 45,7 48,5 48,1 49,4 

Ghi chú:  QCCP - Quy chuẩn cho phép {(1) - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; (2) - QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h; (3) - QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h}. 

Bảng 2.13. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí xung quanh - Khu A 

Stt Thông số Đơn vị  
Kết quả phân tích 

QCCP  
A21 A22 A23 A24 

1 Nhiệt độ 
0
C 24,2 24,4 24,4 24,3 - 

2 Độ ẩm % 68 67,7 67,7 67,6 - 

3 Áp suất mmBar 1.012 1.012,5 1.012,5 1.012,6 - 

4 Tốc độ gió m/s 1,8 1,7 1,7 1,7 - 

5 Hướng gió - B-ĐB B-ĐB B-ĐB B-ĐB - 

6 Bụi μg/Nm
3
 51,2 63,2 60,8 78,9 300

(1)
 

7 SO2 μg/Nm
3
 67,9 61,7 62,0 57,8 350

(1)
 

8 NO2 μg/Nm
3
 61,1 58,3 56,3 59,0 200

(1)
 

9 CO μg/Nm
3
 3.110 3.024,1 3.403,7 2.986,7 30.000

(1)
 

10 LAeq dBA 64,6 67,8 63,9 64,3 70
(2)

 

11 LAmax dBA 85,6 89,7 84,7 85,2 - 
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Stt Thông số Đơn vị  
Kết quả phân tích 

QCCP  
A21 A22 A23 A24 

12 Lva(x) dBA 40,3 41,8 40,0 40,2 

75
(3)

 13 Lva(y) dBA 38,9 40,2 38,7 38,8 

14 Lva(z) dBA 47,0 48,7 46,7 46,9 

Ghi chú:  QCCP - Quy chuẩn cho phép {(1) - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; (2) - QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h; (3) - QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h}. 

 

 - Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng không khí xung quanh tại các Khu nhà 

xưởng của Dự án cho thấy nồng độ bụi, khí độc hại đều nằm trong giới hạn cho phép 

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

xung quanh. Mức ồn, rung có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

 Hiện trạng chất lượng khí thải 2.2.1.3.

 - Tham khảo Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật Goertek Vina do Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện lấy mẫu và 

phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong hơi khí hàn, hơi hữu cơ phát sinh tại khu A, E như sau:  

Bảng 2.14. Danh sách vị trí điểm giám sát định kỳ hơi khí hàn, hơi hữu cơ tại khu A 

Stt Vị trí lấy mẫu Ký hiệu 
Tọa độ 

X Y 

1 Ống thải khí D3-1 400.KT001 2338425 0565651 

2 Ống thải khí D3-2 400.KT002 2338416 0565239 

3 Ống thải khí D3-3 400.KT003 2338412 0565233 

4 Ống thải khí D3-4 400.KT004 2338397 0565231 

5 Ống thải khí D3-5 400.KT005 2338373 0565225 

6 Ống thải khí D1-1 400.KT006 2336539 0565135 

7 Ống thải khí D4-1 400.KT007 2338527 0564906 

8 Ống thải khí D4-2 400.KT008 2338524 0564907 

9 Ống thải khí D4-3 400.KT009 2338546 0564911 

10 Ống thải khí D4-4 400.KT010 2338500 0564908 

11 Ống thải khí D4-5 400.KT011 2338482 0564908 

12 Ống thải khí D4-6 400.KT012 2338471 0564905 

Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina do Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện 
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Bảng 2.15. Tổng hợp kết quả giám sát hơi khí hàn, hơi hữu cơ từ hoạt động vận hành hiệu chỉnh thiết bị, dây chuyền tại khu A  

Stt Thông số 

Kết quả đo đạc và phân tích C(mg/Nm
3
) 

QCCP  400. 

KT001 

400. 

KT002 

400. 

KT003 

400. 

KT004 

400. 

KT005 

400. 

KT006 

400. 

KT007 

400. 

KT008 

400. 

KT009 

400. 

KT010 

400. 

KT011 

400. 

KT012 

1 Bụi tổng (PM) 25 32 34 27 37 26 42 36 34 35 30 29 200 

2 Bụi silic KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 50 

3 CO KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1.000 

4 NOx KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 850 

5 SO2 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 500 

6 Cu KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 10 

7 Zn KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 30 

8 Sn KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

9 Hơi KOH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

10 Ethanol  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

11 Etylaxetat KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1.400 

12 

AB (Bisphenol-

A Epoxy 

Resin)-Theo 

Phenol 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

13 
Metyl 

Triacetoxysilane 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 
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Stt Thông số 

Kết quả đo đạc và phân tích C(mg/Nm
3
) 

QCCP  400. 

KT001 

400. 

KT002 

400. 

KT003 

400. 

KT004 

400. 

KT005 

400. 

KT006 

400. 

KT007 

400. 

KT008 

400. 

KT009 

400. 

KT010 

400. 

KT011 

400. 

KT012 

– Theo silicate 

14 Isopropanol KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Bảng 2.16. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B quý I/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E1-1 E1-2 E1-3 E2-1 E2-2 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 28 26 26 24 26 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E1-1 E1-2 E1-3 E2-1 E2-2 

9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 
Etylaxetat mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

Bảng 2.17. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B QI/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-3 E2-4 E2-5 E2-6 E2-7 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 25 28 26 26 29 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-3 E2-4 E2-5 E2-6 E2-7 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2)
 

mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 

9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 
Etylaxetat 

mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 
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Bảng 2.18. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B QI/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-8 E2-9 E2-10 E2-11 E2-12 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 27 27 25 29 26 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2)
 

mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 

9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-8 E2-9 E2-10 E2-11 E2-12 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 Etylaxetat mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

Bảng 2.19. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B quý I/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-13 E2-14 E2-15 E2-16 E2-17 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 28 26 28 22 25 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-13 E2-14 E2-15 E2-16 E2-17 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 

9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 Etylaxetat mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

Bảng 2.20. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B quý I/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-18 E2-19 E2-20 E8-1 E8-2 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 28 24 29 23 24 200 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-18 E2-19 E2-20 E8-1 E8-2 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 

9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 Etylaxetat mg/Nm
3
 KPH KPH KPH KPH KPH - 1.400 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E2-18 E2-19 E2-20 E8-1 E8-2 

(LOD=2) (LOD=2) (LOD=2) (LOD=2) (LOD=2) 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

Bảng 2.21. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B QI/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E8-3 E8-4 E8-5 E8-11 E8-12 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 22 26 23 24 27 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 
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9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 Etylaxetat mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

Bảng 2.22. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B Quý I/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E9-1 E9-3 E9-4 E9-5 E5-1 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 24 22 25 22 26 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 Đồng và hợp chất, tính mg/Nm
3
 KPH KPH KPH KPH KPH 10 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E9-1 E9-3 E9-4 E9-5 E5-1 

theo Cu (LOD=0,01) (LOD=0,01) (LOD=0,01) (LOD=0,01) (LOD=0,01) 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 

9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 Etylaxetat mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

Bảng 2.23. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu B quý I/2021 (04/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN QCVN 
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E5-4 E5-10 E5-12 E6-1 E6-2 
19:2009 

/BTNMT 

20:2009 

/BTNMT 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 23 21 26 21 24 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

8 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
30 - 

9 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

10 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
- - 

11 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 Etylaxetat mg/Nm
3
 KPH KPH KPH KPH KPH - 1.400 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT E5-4 E5-10 E5-12 E6-1 E6-2 

(LOD=2) (LOD=2) (LOD=2) (LOD=2) (LOD=2) 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

 Bảng 2.24. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu A quý I/2021 (01/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT D1-1 D3-1 D3-2 D3-3 D3-4 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 26 27 26 25 26 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 

5 Bụi Silic 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
- - 

8 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
30 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT D1-1 D3-1 D3-2 D3-3 D3-4 

9 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

10 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

11 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
5
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 
Etylaxetat mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,Ũ02) 

KPH 

(LOD=0.002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 

Bảng 2.25 Kết quả quan trắc chất lượng khí thải khu A quý I/2021 (01/03/2021) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT D3-5 D4-6 D4-8 D4-9 D4-10 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 22 24 24 23 23 200 - 

2 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 1.000 - 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 500 - 

4 Nitơ oxit (tính theo NO2)
 

mg/Nm
3
 0 0 0 0 0 850 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

QCVN 

20:2009 

/BTNMT D3-5 D4-6 D4-8 D4-9 D4-10 

5 Bụi Silic 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
50 - 

6 
Đồng và hợp chất, tính 

theo Cu 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

’KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 10 
- 

7 
Kẽm và hợp chất, tính 

theo Zn 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
- - 

8 Thiếc (Sn) mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 

KPH 

(LOD=0,5) 
30 - 

9 Hơi KOH mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

10 
AB (Bisphenol-A Epoxy 

Resin) - Theo Phenol 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
- - 

11 
Metyl Triacetoxysilane - 

Theo Etyl silicate 
mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

12 Ethanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
- - 

13 
Etylaxetat mg/Nm

3
 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 

KPH 

(LOD=2) 
- 1.400 

14 Isopropanol mg/Nm
3
 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LOD=0,002) 

KPH 

(LQD=0.002) 

KPH 

(LOD=0,002) 
- - 



 

 

 

   125 

 - Các kết quả giám sát môi trường khí thải qua ống thải khí từ các xưởng sản xuất tại khu A, E của Công ty cho thấy các giá trị phân 

tích các thông số ô nhiễm đều không phát hiện được hoặc có giá trị thấp hơn  giới hạn định lượng của phương pháp phân tích (LOD) và tất 

nhiên các kết quả này đều rất nhỏ so với giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất 

hữu cơ. Đối với khí thải công nghiệp.  
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 Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí trong khu vực nhà 2.2.1.4.

xưởng sản xuất 

 Chất lượng môi trường trong các khu vực nhà xưởng sản xuất được đánh giá theo 

kết quả giám sát môi trường lao động do Trạm quan trắc môi trường lao động tư vấn 

thực hiện tháng 2/2020, bao gồm: 

a) Mô tả vị trí và các chỉ tiêu đo đạc: 

 - Vị trí đo đạc: Công ty đã thực hiện đo đạc tại 20 vị trí tương ứng với các nhà 

xưởng đã đưa vào vận hành chính thức, bao gồm:  

 + Đối với xưởng U07-D6: đo đạc tại 08 vị trí (Kho thành phẩm; Kho nguyên 

liệu; Phòng IQC; Kho thiết bị; Văn phòng sản xuất; Kitty pack 01; Kitty assy 01; 

Chuẩn bị ổ bi) 

 + Đối với xưởng SMT-D2: Đo đạc tại 05 vị trí (Phòng bảo quản lưới thép; Văn 

phòng làm việc (phòng khắc lazer); Kho; Chuyển sản xuất 1; Chuyền sản xuất 2) 

 + Đối với xưởng CEP-E1: Đo đạc tại 07 vị trí (Kho nguyên liệu; Kho thành 

phẩm; Assembly line 3; Test line 3; Pack line 3; Khu kiểm tra OQC; Khu văn phòng 

làm việc) 

 - Các thông số đo đạc:  

 + Yếu tố vi khí hậu: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ chuyển động không khí,  

 + Bụi, khí thải độc hại: Bụi toàn phần không chứa silic, Carbon monoxide (CO) 

(STEL), Carbon dioxide (CO2) (STEL), Sulfur dioxide (SO2) (STEL), Nitơ dioxide 

(NO2) (STEL), n-Hexan (STEL), Ethanol (STEL), Toluen (STEL), Xylen (STEL). 

 + Các tham số khác: Cường độ điện trường (tần số cao), Tiếng ồn, Độ rọi, Cường 

độ từ trường (Tần số cao),  

b) Kết quả đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng môi trường lao động trong 

nhà xưởng sản xuất tại khu A. 
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Bảng 2.26. Kết quả giám sát đối với yếu tố vi khí hậu và tiếng ồn 

Stt Vị trí quan trắc 
Kết quả đo đạc 

Nhiệt độ (
o
C) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) Độ rọi (Lux) Mức ồn (dBA) 

I Xưởng U07-D6 
     

1 Kho thành phẩm 24,1 68,5 0,08 281 60,1 

2 Kho nguyên liệu 24,4 69,9 0,1 281 63 

3 Phòng IQC 24,4 67,8 0,16 1.230 62,2 

4 Kho thiết bị 22,7 67,1 0,11 196 63,7 

5 Văn phòng sản xuất 24 67 0,13 327 64,5 

6 Kitty pack 01 24,8 63,6 0,14 615 73,4 

7 Kitty assy 01 24,9 66 0,14 630 73,6 

8 Chuẩn bị ổ bi 25 65,6 0,12 544 73,8 

II Xưởng SMT-D2 
     

9 Phòng bảo quản lưới thép 22,2 56,8 0,16 308 60,2 

10 Văn phòng làm việc (phòng khắc lazer) 22,4 54,8 0,1 309 59,6 

11 Kho 21,4 59,3 0,18 278 69,1 

12 Chuyển sản xuất 1 24 46,8 0,14 685 77,4 

13 Chuyền sản xuất 2 24,2 45,9 0,1 381 76 

III Xưởng CEP-E1 
     

14 Kho nguyên liệu 23,9 65,8 0,07 199 - 
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Stt Vị trí quan trắc 
Kết quả đo đạc 

Nhiệt độ (
o
C) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) Độ rọi (Lux) Mức ồn (dBA) 

15 Kho thành phẩm 25,6 63,9 0,11 207 63,1 

16 Assembly line 3 24,9 63,1 0,12 631 68,3 

17 Test line 3 24,2 62,7 0,14 1.038 69,3 

18 Pack line 3 23,4 60,8 0,07 537 66,6 

19 Khu kiểm tra OQC 25,1 63,7 0,08 1.051 67,3 

20 Khu văn phòng làm việc 23,3 58,7 0,12 310 61,9 

IV Đánh giá 
     

1 QCCP 
Mức 1 20 ÷ 34 40 ÷ 80 0,1 ÷ 1,5 100 ÷ 300 ≤ 80 

Mức 2 18 ÷ 32 40 ÷ 80 0,2 ÷ 1,5 100 ÷ 300 ≤ 65 

2 Tổng số mẫu đo đạc 20 20 20 20 20 

3 Số mẫu đạt 20 20 20 20 20 

4 Số mẫu không đạt 0 0 0 0 0 

Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí 

hậu tại nơi làm việc; 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 tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nguồn: Báo cáo định kỳ môi trường lao động của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina, do Trạm quan trắc môi trường lao 

động thực hiện tháng 2/2020 

Bảng 2.27. Kết quả giám sát đối với bụi, khí độc hại trong phạm vi nhà xưởng  
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Stt Vị trí quan trắc 

Nồng độ bụi, khí độc hại (mg/m
3
) 

Bụi tổng Khí CO Khí CO2 Khí SO2 Khí NO2 n-Hexan Ethanol Toluen Xylen 

I Xưởng U07-D6 
         

1 Kho thành phẩm 0,125 <1,16 1.778 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

2 Kho nguyên liệu 0,15 <1,16 1.955 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

3 Phòng IQC 0,118 <1,16 2.128 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

4 Kho thiết bị 0,171 <1,16 2.027 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

5 Văn phòng sản xuất 0,198 <1,16 1.966 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

6 Kitty pack 01 0,139 <1,16 2.036 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

7 Kitty assy 01 0,16 <1,16 2.043 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

8 Chuẩn bị ổ bi 0,123 <1,16 1.976 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 0,034 <0,012 

II Xưởng SMT-D2 
         

9 Phòng bảo quản lưới thép 0,14 <1,16 1.613 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

10 
Văn phòng làm việc (phòng khắc 

lazer) 
0,122 <1,16 1.352 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

11 Kho 0,118 <1,16 1.465 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

12 Chuyển sản xuất 1 0,177 <1,16 2.036 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

13 Chuyền sản xuất 2 0,145 <1,16 1.715 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

III Xưởng CEP-E1 
         

14 Kho nguyên liệu 0,133 <1,16 1.568 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 
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Stt Vị trí quan trắc 

Nồng độ bụi, khí độc hại (mg/m
3
) 

Bụi tổng Khí CO Khí CO2 Khí SO2 Khí NO2 n-Hexan Ethanol Toluen Xylen 

15 Kho thành phẩm 0,181 <1,16 1.733 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

16 Assembly line 3 0,131 <1,16 1.766 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

17 Test line 3 0,136 <1,16 1.845 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

18 Pack line 3 0,117 <1,16 1.892 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

19 Khu kiểm tra OQC 0,137 <1,16 1.769 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

20 Khu văn phòng làm việc 0,122 <1,16 2.025 <0,27 <0,19 <0,006 <0,012 < 0,010 <0,012 

IV Đánh giá 
         

1 QCCP 
Mức 1 ≤ 8,0 40,0 18.000 10,0 10,0 - 1000 300 300 

Mức 2 
 

40,0 18.000 10,0 10,0 - 1000 300 300 

2 Tổng số mẫu đo đạc 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 Số mẫu đạt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4 Số mẫu không đạt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo 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 về giá trị giới hạn cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc - Mức giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL). 

Nguồn: Báo cáo định kỳ môi trường lao động - Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina, do Trạm quan trắc môi trường lao động 

tư vấn thực hiện tháng 2/2020 
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 - Với các kết quả giám sát môi trường lao động tại 20 vị trí của các khu nhà xưởng đã đi vào hoạt động ổn định cho thấy đều đạt giới hạn 

cho phép theo quy định của Bộ Y tế. Các kết quả này cho thấy hiệu quả của việc xử lý bụi, khí thải từ các công đoạn sản xuất đảm bảo yêu cầu 

đối với môi trường lao động trong các khu vực nhà xưởng của dự án 



 

 

 

132 

 

 Hiện trạng chất lượng nước thải 2.2.1.5.

 - Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu A được thu gom và dẫn về trạm xử lý nước 

thải tập trung công suất 100m
3
/ngđ để xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN  trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu công nghiệp; 

 - Trong gian đoạn vận hành hiệu chỉnh thiết bị, Công ty CP Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam tiến hành đo đạc tại điểm xả nước thải sau xử lý và trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN. Kết quả giám sát nước thải sau xử lý như sau:  

Bảng 2.28. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại khu A 

Stt Thông số quan trắc Đơn vị Kết quả 
Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

1 pH - 7 5,5 ÷ 9 

2 Độ màu Pt-Co 7,54 150 

3 BOD5 (20
o
C) mg/l 7,6 50 

4 COD mg/l 14,8 150 

5 TSS mg/l 32 100 

6 Amoni mg/l 0,04 10 

7 Tổng N mg/l 28,6 40 

8 Tổng P mg/l 5,88 6 

9 Hg mg/l <0,0002 0,01 

10 Pb mg/l <0.002 0,5 

11 As mg/l <0,0005 0,1 

12 Cu mg/l <0,02 2 

13 Zn mg/l 0,021 3 

14 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l 0,3 10 

15 Coliform MPN/100ml 2.400 5.000 

 Bảng 2.29. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải khu B Quý I/2021 (01/03/2021) 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 
Kết quả 

Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

1 Độ màu Pt/Co TCVN 6185:2015 23 150 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,73 5,5 - 9 

3 BOD5 (20° C) mg/L 
TCVN  6001-

1:2008 
15,3 50 

4 COD mg/L 
SMEWW 

5220C:2012 
23,0 150 

5 
Tổng chất rắn 

lơ lưng (TSS) 
mg/L TCVN 6625:2000 13,0 100 



 

 

 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 
Kết quả 

Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

6 
Amoni (NH4

+
) 

(tính theo N) 
mg/L TCVN 6179-1:1996 

1,62 
10 

7 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6638:2000 38 40 

8 
Tổng Phốt pho 

(tính theo P) 
mg/L TCVN 6202:2008 0,42 6 

9 
Thủy ngân 

(Hg) 
mg/L TCVN 7877:2008 

KPH 

(LOD=0,0002) 
0,01 

10 Chi (Pb) mg/L TCVN 6665: 2011 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,5 

11 Asen (As) mg/L 
SMEWW 

3114B:2012 

KPH 

(LOD=0,0005) 
0.1 

12 Đồng (Cu) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 

KPH 

(LOD=0,02) 
2 

13 Kẽm (Zn) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 

KPH 

(LOD=0,015) 
3 

14 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L 

SMEWW 

5520B&F:2012 
0,36 10 

15 Coliform 
MPN 

/100ml 

TCVN  6187-

2:1996 
4.300 5.000 

Bảng 2.30. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải khu A quý I/2021 (01/03/2021) 

Stt 
Thông số 

quan trắc 
Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 
Kết quả 

Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

1 Độ màu Pt/Co TCVN 6185:2015 8 150 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,85 5,5 - 9 

3 BOD5 (20° C) mg/L 
TCVN  6001-

1:2008 5,3 
50 

4 COD mg/L 
SMEWW 

5220C:2012 9,7 
150 

5 
Tổng chất rắn 

lơ lưng (TSS) 
mg/L TCVN 6625:2000 12 100 

6 
Amoni (NH4

+
) 

(tính theo N) 
mg/L TCVN 6179-1:1996 

0,68 
10 

7 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6638:2000 37,2 40 

8 
Tổng Phốt pho 

(tính theo P) 
mg/L TCVN 6202:2008 4.20 6 
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Stt 
Thông số 

quan trắc 
Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 
Kết quả 

Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

9 
Thủy ngân 

(Hg) 
mg/L TCVN 7877:2008 

KPH 

(LOD=0,0002) 
0,01 

10 Chi (Pb) mg/L TCVN 6665: 2011 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,5 

11 Asen (As) mg/L 
SMEWW 

3114B:2012 

KPH 

(LOD=0,0005) 
0.1 

12 Đồng (Cu) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 

KPH 

(LOD=0,02) 
2 

13 Kẽm (Zn) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 0,049 
3 

14 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L 

SMEWW 

5520B&F:2012 

KPH 

(LOD=0,3) 
10 

15 Coliform 
MPN 

/100ml 

TCVN  6187-

2:1996 
460 5.000 

Bảng 2.31. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải khu B tháng 09/2021 (16/09/2021) 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp phân 

tích 
Kết quả Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

1 Độ màu Pt/Co TCVN 6185:2015 53 150 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,70 5,5 - 9 

3 BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 47,8 50 

4 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 75,2 150 

5 TSS mg/L TCVN 6625:2000 16 100 

6 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6179-1:1996 10,51 10 

7 Tổng Phốt pho mg/L TCVN 6638:2000 3,01 40 

8 Amoni mg/L TCVN 6202:2008 2,0 6 

9 Asen (As) mg/L TCVN 7877:2008 <0,001 0,01 

10 Chì (Pb) mg/L TCVN 6665: 2011 <0,001 0,5 

11 Đồng (Cu) mg/L SMEWW 3114B:2012 0,005 0.1 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
<0,0001 2 

13 Kem (Zn) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
0,034 3 

14 Dầu mỡ khoáng mg/L SMEWW 0,6 10 



 

 

 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp phân 

tích 
Kết quả Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

5520B&F:2012 

15 Coliform 
MPN 

/100ml 
TCVN 6187-2:1996 2.800 5.000 

Bảng 2.32. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải khu A tháng 09/2021 (16/09/2021) 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp phân 

tích 
Kết quả Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

1 Độ màu Pt/Co TCVN 6185:2015 29 150 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,71 5,5 - 9 

3 BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 16,5 50 

4 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 25,4 150 

5 TSS mg/L TCVN 6625:2000 28 100 

6 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6179-1:1996 12,61 10 

7 Tổng Phốt pho mg/L TCVN 6638:2000 3,03 40 

8 Amoni mg/L TCVN 6202:2008 0,8 6 

9 Asen (As) mg/L TCVN 7877:2008 0,008 0,01 

10 Chì (Pb) mg/L TCVN 6665: 2011 <0,001 0,5 

11 Đồng (Cu) mg/L SMEWW 3114B:2012 0,006 0.1 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
<0,0001 2 

13 Kem (Zn) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
0,032 3 

14 Dầu mỡ khoáng mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2012 
0,9 10 

15 Coliform 
MPN 

/100ml 
TCVN 6187-2:1996 2.200 5.000 

Bảng 2.33. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải khu C tháng 09/2021 (16/09/2021) 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp phân 

tích 
Kết quả Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

1 Độ màu Pt/Co TCVN 6185:2015 66 150 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,87 5,5 - 9 

3 BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 24,9 50 

4 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 38,4 150 

5 TSS mg/L TCVN 6625:2000 37 100 
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Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp phân 

tích 
Kết quả Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

6 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6179-1:1996 10,51 10 

7 Tổng Phốt pho mg/L TCVN 6638:2000 3,84 40 

8 Amoni mg/L TCVN 6202:2008 2,3 6 

9 Asen (As) mg/L TCVN 7877:2008 0,002 0,01 

10 Chì (Pb) mg/L TCVN 6665: 2011 <0,001 0,5 

11 Đồng (Cu) mg/L SMEWW 3114B:2012 0,011 0.1 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
<0,0001 2 

13 Kem (Zn) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
0,036 3 

14 Dầu mỡ khoáng mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2012 
0,5 10 

15 Coliform 
MPN 

/100ml 
TCVN 6187-2:1996 2.300 5.000 

Bảng 2.34. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải khu G tháng 09/2021 (16/09/2021) 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp phân 

tích 
Kết quả Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

1 Độ màu Pt/Co TCVN 6185:2015 128,8 150 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,85 5,5 - 9 

3 BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 12,5 50 

4 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 19,2 150 

5 TSS mg/L TCVN 6625:2000 30 100 

6 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6179-1:1996 10,51 10 

7 Tổng Phốt pho mg/L TCVN 6638:2000 2,15 40 

8 Amoni mg/L TCVN 6202:2008 8,5 6 

9 Asen (As) mg/L TCVN 7877:2008 <0,001 0,01 

10 Chì (Pb) mg/L TCVN 6665: 2011 <0,001 0,5 

11 Đồng (Cu) mg/L SMEWW 3114B:2012 0,009 0.1 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
<0,0001 2 

13 Kem (Zn) mg/L 
SMEWW 

3111B:2O12 
0,047 3 



 

 

 

Stt 
Thông số quan 

trắc 
Đơn vị 

Phương pháp phân 

tích 
Kết quả Cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT 

14 Dầu mỡ khoáng mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2012 0,6 
10 

15 Coliform 
MPN 

/100ml 
TCVN 6187-2:1996 3.100 5.000 

 - Căn cứ theo các kết quả giám sát định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý của trạm 

xử lý nước thải tại khu A của dự án cho thấy chất lượng nước thải đảm bảo cột B, 

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

khi dấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN . 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

 Dự nằm trong khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh mở rộng (Khu A, E, F, J, B) 

và KCN  III (khu G) đã có các thủ tục về môi trường. Do vậy, trong báo cáo này không 

mô tả đối với hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện và chịu 

tác động của dự án (Theo hướng dẫn tại mẫu 4b, Phụ lục VI, Mục I, Phụ lục Nghị định 

40/2019/NĐ-CP). 

2.3. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI 

TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC 

 Căn cứ vào kết quả mô tả hiện trạng sử dụng đất của dự án, khối lượng và quy mô 

các hạng mục công trình của dự án, đánh giá sự phù hợp của dự án đối với môi trường 

tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án, bao gồm: 

2.3.1. Về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 

 - Căn cứ theo các kết quả đánh giá cụ thể về điều kiện tự nhiên môi trường và kinh 

tế - xã hội khu vực dự án có thể đưa ra những đánh giá khái quát về sự phù hợp của dự 

án, bao gồm:  

 + Về tổng thể, Dự án góp phần hiện thực hóa quy hoạch phát triển của KCN  và 

KCN  3 nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Đồng thời, dự án sẽ góp phần thực hiện 

các quy hoạch phát triển liên quan của tỉnh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của tỉnh.  

 + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN đã được đầu tư khá hoàn chỉnh theo quy 

hoạch được duyệt là những điều kiện thuận lợi đáng kể cho dự án. Ngoài ra, với những 

thỏa thuận về thuê đất và sử dụng hạ tầng kỹ thuật của dự án đã làm rõ những vấn đế 

liên quan và hướng giải quyết cụ thể góp phần cho sự phát triển bền vững của dự án nói 

riêng và KCN nói chung.  

 - Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lợi của dự án và những tác động tích 

cực của dự án đối với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng hạ tầng,… thì việc 

triển khai dự án cũng khó tránh khỏi những tác động tiêu cực đối với môi trường tự 

nhiên, kiện kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng trong quá trình triển khai dự án.  Do 

vậy các tác động cần được xem xét cụ thể hơn đến từng nguồn gây tác động, đối tượng 

và quy mô bị tác động như trình bày trong những nội dung tiếp theo của báo cáo này. 

2.3.2. Về điều kiện môi trường 

 - Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực dự án 

cho thấy việc đầu tư dự án với định hướng ngành công nghiệp điện tử chất lượng cao, ít 

ô nhiễm vào KCN là phù hợp, trong đó:  
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 + Về môi trường không khí, tiếng ồn: Nhìn chung các kết quả khảo sát hiện trạng 

và các kết quả giám sát môi trường định kỳ của KCN và vị trí dự án đều có kết quả 

tương đối tốt, với việc đầu tư và quản lý hạ tầng của KCN được thực hiện nghiêm túc 

nên các tác động đối với các thành phần môi trường tự nhiên khu vực dự án tương đối 

đảm bảo và chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng đối với khu vực dự án.  

 + Về môi trường nước: Với việc quản lý tốt hệ thống nước thải tại nguồn và đầu tư 

vận hành hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của các KCN đã được Chủ quản 

lý, kinh doanh hạ tầng KCN thực hiện tốt nên hệ thống này ít bị ảnh hưởng, không có 

biểu hiện ô nhiễm đáng kể nào. 

 + Về quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường: Các loại chất thải rắn và chất 

thải nguy hại phát sinh từ KCN được các chủ đầu tư thứ cấp, các nhà máy xí nghiệp 

trung KCN thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, phân loại và hợp đồng xử lý triệt 

để nên không có hiện tượng xả rác bừa bãi và cảnh quan môi trường tương đối tốt, sạch 

sẽ. 

 - Nhìn chung môi trường của KCN hiện trạng ổn định và đảm bảo cho việc đầu tư 

xây dựng của dự án. Tải lượng ô nhiễm các thành phần môi trường của khu công nghiệp 

là tương đối cao. Việc đầu tư dự án phù hợp với định hướng phát triển và ngành nghề 

thu hút đầu tư của KCN.  



 

 

 

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  

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 

 - Như trình bày tại mục 1.3 - Chương 1 của báo cáo cho thấy trong giai đoạn thi 

công xây dựng và lắp đặt của dự án: 

 + Về xây dựng cơ bản: Hiện trạng các công trình xây dựng của dự án đã được 

hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Do đó trong giai đoạn điều chỉnh dự án không có các 

hoạt động xây dựng cơ bản.  

 + Về lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ: Dự án chủ yếu điều chỉnh cục bộ các hệ 

thống dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt và đưa vào vận hành từ trước nhằm đảm bảo 

mục tiêu điều chỉnh về quy mô công suất và chủng loại sản phẩm của dự án. Với khối 

lượng và quy mô lắp đặt dây chuyền sản xuất trên cơ sở nhập khẩu nguyên chiếc nên 

không phát sinh hoặc phát sinh không đáng kể các tác đọng đối với môi trường.  

 - Vì các lý do nêu trên, trong báo cáo này không 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 

bổ sung các trang thiết bị, máy móc công nghệ phụ trợ của dự án. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành dự án 

 Trong giai đoạn vận hành dự án, các tác động môi trường do chất thải và các tác 

động môi trường không liên quan đến chất thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động: Tập 

trung lao động tham gia các hoạt động của dự án; Hoạt động sản xuất tại các khu nhà 

xưởng; Hoạt động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ; Hoạt đông vận tải phục vụ 

vận hành dự án. Chi tiết đánh giá dự báo các tác động môi trường tác động do chất thải 

và các tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong vận hành dự án, bao 

gồm:   

 Đánh giá dự báo các tác động do chất thải phát sinh trong vận hành dự án  3.2.1.1.

a) Tác động do chất thải rắn, bùn thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án:  

 Chất thải rắn phát sinh chủ yếu trong giai đoạn vận hành dự án, bao gồm: Chất 

thải rắn sinh hoạt do tập trung lao động tham gia vận hành dự án; Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường; Bùn thải phát sinh từ vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

và nước thải của dự án... Chi tiết đánh giá dự báo khối lượng phát sinh và các tác động 

môi trường do từng loại chất thải này, bao gồm:  

(1) - Tác động do chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do tập trung lao động trong 

vận hành dự án: 

 ♦ Nguồn gốc, khối lượng phát sinh:  

 - Chất thải rắn sinh hoạt trong vận hành dự án phát sinh chủ yếu từ hoạt động của 

các cán bộ, công nhân lao động của nhà máy. Vị trí phát sinh chủ yếu từ các khu vực 

nhà ăn ca, khu văn phòng và các khu nhà vệ sinh của dự án.  

 - Theo kết quả tính toán được trình bày tại mục 1.2.3.4(a) - Chương 1 của báo cáo, 

khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ các khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất 

của dự án theo quy mô điều chỉnh so với khối lượng dự báo theo Giấy phép số 
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313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 được tổng hợp trong 

bảng sau:  

Bảng 3.1. Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do tập trung 

công nhân lao động của dự án 

Stt Hạng mục 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt M(kg/ngày) 

Hiện trạng 

(năm 2022) 

Theo Giấy phép 

313/GP-UBND 

Theo quy mô 

điều chỉnh 

Tăng (+)/ 

Giảm (-) 

1 Khu A 1.411,8 1.444,5 942,3 -502,2 

2 Khu B 8.910,0 10.449,0 10.665,0 216,0 

3 Khu C 1.172,1 1.053,0 1.091,3 38,3 

4 Khu G 396,9 1.296,0 1.336,5 40,5 

5 Khu J 45,9 688,5 688,5 0,0 

6 Khu A 104,5 1.080,0 324,0 -756,0 

7 Khu B 257,3 810,0 1.215,0 405,0 

 
Tổng cộng: 12.299 16.821 16.263 -558,4 

  - Theo kết quả tính toán dự báo tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động của dự án khoảng 16.263 kg/ngày, trong đó khối lượng phát sinh tại khu A 

khoảng 942,3 kg/ngày; khu B khoảng 10.665,0 kg/ngày; khu C khoảng 1.091,3 

kg/ngày; khu G khoảng 1.336,5 kg/ngày; khu J khoảng 688,5 kg/ngày; khu A khoảng 

324,0 kg/ngày; khu B khoảng 1.215,0 kg/ngày. 

 ♦ Đánh giá đặc trưng ô nhiễm và các tác động do chất thải rắn sinh hoạt:  

 - Đặc trưng thành phần chủ yếu trong chất thải rắn chủ yếu là các loại chất thải rắn 

hữu cơ dễ phân hủy (như rau củ quả, thức ăn thừa...) chiếm tỷ lệ khoảng 75% về khối 

lượng và các chất thải rắn khác (trang phục cá nhân, giấy bao gói, nilon, chai lọ...) 

chiếm tỷ lệ khoảng 25% về khối lượng. 

 - Tác động do chất thải rắn sinh hoạt đối với môi trường:  

 + Với thành phần và tính chất đặc trưng của chất thải rắn sinh hoạt nêu trên, khi 

không được thu gom và vận chuyển xử lý phù hợp, các chất thải rắn sinh hoạt và sản 

phẩm phân hủy của chúng có khả năng làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra 

các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại... gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh 

vật đất, các sinh vật thuỷ sinh trong nước hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, dịch 

bệnh phát triển. 

 + Các đối tượng bị tác động chủ yếu gồm cảnh quan môi trường khu vực dự án, 

sức khỏe người lao động, cộng đồng dân cư khu vực và các thành phần môi trường 

xung quanh khu vực dự án.  

 + Quy mô và mức độ tác động môi trường của các chất thải rắn sinh hoạt phụ 

thuộc khả năng thu gom chất thải rắn, nếu thu gom không hết thì lượng chất thải rắn 

không được thu gom phát tán vào môi trường gây mùi hôi khó chịu, gây mất mỹ quan 

môi trường và nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất cao.  



 

 

 

 + Nhìn chung, các tác động do chất thải rắn sinh hoạt đối với môi trường có xác 

suất xảy ra ở mức cao, cường độ tác động trung bình đến lớn, dài hạn nhưng có thể hạn 

chế được khi thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.  

 - Tác động đối với khả năng đáp ứng của các công trình thu gom, lưu chứa chất 

thải rắn sinh hoạt hiện trạng:  

 + Theo kết quả dự báo trong giai đoạn vận hành chính thức theo quy mô điều 

chỉnh dự án với nhu cầu sử dụng lao động khoảng 60.232 người thì lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh giảm khoảng 558,4kg/ngày so với khối lượng 16.263 kg/ngày theo 

Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. 

 + Với các kết quả tính toán, so sánh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ 

các khu vực dự án nêu trên cho thấy việc duy trì vận hành các công trình thu gom, lưu 

chứa chất thải rắn sinh hoạt của dự án đã được đầu tư theo Giấy phép số 313/GPMT-

UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 như trình bày tại mục 1.2.3.4(a-2) 

- Chương 1 của báo cáo là hoàn toàn đáp ứng với nhu cầu thu gom, phân loại và lưu 

chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo quy mô điều chỉnh của dự án.  

(2) - Tác động do chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất trong 

vận hành dự án:  

 - Trong hoạt động sản xuất, các loại chất thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động 

sản xuất gồm: Bao bì, khay nhựa đựng chi tiết; Lõi quấn dây hàn; Chai lọ đựng chất trợ 

hàn, keo và các chất tẩy rửa; Thùng carton, pallet nhựa thải, các loại sản phẩm lỗi hỏng 

và các chất thải rắn khác.  

 - Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án 

theo thống kê thực tế năm 2022, số liệu dự báo theo Giấy phép số 313/GPMT-UBND 

do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 và theo quy mô điều chỉnh của dự án được 

trình bày tại mục 1.2.3.4(a) - Chương 1 của báo cáo, theo đó:  

 + Khối lượng chất thải rắn công nghiệp của dự án cho thấy số liệu dự báo theo quy 

mô điều chỉnh của dự án khoảng 87.306,72 tấn/năm, tăng khoảng 9.404,44 tấn/năm so 

với số liệu dự báo khoảng 77.902,28 tấn/năm theo quy mô công suất được cấp phép tại 

Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022. 

 + Quy mô phát sinh các loại chất thải được xác định theo dây chuyền sản xuất các 

dòng sản phẩm trong từng khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự án, bao gồm:  

 ○ Đối với hoạt động sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm điện tử phát sinh chất 

thải rắn công nghiệp với thành phần chủ yếu theo các khu vực dự án, bao gồm: 
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 ○ Tổng hợp kết quả dự báo theo từng loại sản phẩm đối với từng khu vực nhà xưởng sản xuất của dự án, bao gồm:  

Bảng 3.2. Khối lượng và thành phần chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất các sản phẩm điện tử tại khu A, F, J 

Stt Hạng mục  
 Khu A (tấn/năm) 

 Khu C 

(tấn/năm) 
 Khu J (tấn/năm) 

U04 U08 U09 U10 Tổng  U09 U06 U14 Tổng 

1 Bao bì, khay nhựa đựng chi tiết  90,0 39,0 936,0 63,0 1.128,00 5.499,00 216,00 1.912,50 2.128,50 

2 Lõi quấn dây hàn 0,6 0,1 1,7 0,2 2,49 9,91 0,41 5,48 5,89 

3 Chai lọ đựng chất trợ hạn  0,1 0,0 0,3 0,0 0,37 1,49 0,06 0,82 0,88 

4 Lọ đựng keo nhiệt  0,9 0,1 2,5 0,2 3,73 14,86 0,62 8,22 8,84 

5 Chai lọ đựng keo UV 0,7 0,1 2,2 0,2 3,23 12,88 0,53 7,13 7,66 

6 Lọ đựng chất tẩy rửa TI-2000-8 0,9 0,1 2,7 0,2 3,98 15,85 0,66 8,77 9,43 

7 Lọ đựng chất tẩy rửa EE-3320 0,5 0,1 1,5 0,1 2,24 8,91 0,37 4,93 5,30 

8 Bao bì đóng gói SP thải loại  75,0 32,5 780,0 52,5 940,00 4.582,50 180,00 1.593,75 1.773,75 

9 Thùng Carton thải loại  40,2 17,4 418,1 28,1 503,84 2.456,22 96,48 854,25 950,73 

10 Pallet (nhựa) thải loại  90,0 39,0 936,0 63,0 1.128,00 5.499,00 216,00 1.912,50 2.128,50 

11 
Sản phẩm lỗi hỏng và chất thải rắn khác (≤ 

10%TS) 
29,9 12,8 308,1 20,8 371,59 1.810,06 71,11 630,84 701,95 

  Tổng cộng  328,8 141,3 3.389,1 228,4 4.087,5 19.910,7 782,2 6.939,2 7.721,4 



 

 

 

Bảng 3.3. Khối lượng và thành phần chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất các sản phẩm điện tử tại khu B 

Stt Hạng mục  
 Khu B (tấn/năm) 

U01 U02 U03 U04 U05 U07 U12 U14 U16 Tổng 

1 Bao bì, khay nhựa đựng chi tiết  101,25 49,50 60,75 160,38 3.793,10 2.822,25 56,25 4.500,00 22,88 11.566,4 

2 Lõi quấn dây hàn 0,64 0,09 0,11 0,94 9,31 5,92 0,32 12,90 0,05 30,3 

3 Chai lọ đựng chất trợ hạn  0,10 0,01 0,02 0,14 1,40 0,89 0,05 1,94 0,01 4,5 

4 Lọ đựng keo nhiệt  0,96 0,14 0,17 1,42 13,97 8,88 0,48 19,35 0,07 45,4 

5 Chai lọ đựng keo UV 0,83 0,12 0,15 1,23 12,11 7,70 0,42 16,77 0,06 39,4 

6 Lọ đựng chất tẩy rửa TI-2000-8 1,03 0,15 0,18 1,51 14,90 9,48 0,51 20,64 0,07 48,5 

7 Lọ đựng chất tẩy rửa EE-3320 0,58 0,09 0,10 0,85 8,38 5,33 0,29 11,61 0,04 27,3 

8 Bao bì đóng gói SP thải loại  84,38 41,25 50,63 133,65 3.160,92 2.351,88 46,88 3.750,00 19,06 9.638,6 

9 Thùng Carton thải loại  45,23 22,11 27,14 71,64 1.694,25 1.260,61 25,13 2.010,00 10,22 5.166,3 

10 Pallet (nhựa) thải loại  101,25 49,50 60,75 160,38 3.793,10 2.822,25 56,25 4.500,00 22,88 11.566,4 

11 
Sản phẩm lỗi hỏng và chất thải rắn khác (≤ 

10%TS) 
33,62 16,30 20,00 53,21 1.250,15 929,52 18,66 1.484,32 7,53 3.813,3 

  Tổng cộng  369,9 179,3 220,0 585,4 13.751,6 10.224,7 205,2 16.327,5 82,9 41.946,4 

Bảng 3.4. Khối lượng và thành phần chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất các sản phẩm điện tử tại khu G 

Stt Hạng mục  
 Khu G (tấn/năm) 

U01 U05 U08 U10 U11 U12 U15 U16 Tổng 

1 Bao bì, khay nhựa đựng chi tiết  33,75 151,20 234,00 35,70 640,50 22,50 123,75 11,44 1.252,8 

2 Lõi quấn dây hàn 0,21 0,37 0,46 0,09 1,20 0,13 0,24 0,02 2,7 
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Stt Hạng mục  
 Khu G (tấn/năm) 

U01 U05 U08 U10 U11 U12 U15 U16 Tổng 

3 Chai lọ đựng chất trợ hạn  0,03 0,06 0,07 0,01 0,18 0,02 0,04 0,00 0,4 

4 Lọ đựng keo nhiệt  0,32 0,56 0,69 0,13 1,81 0,19 0,37 0,03 4,1 

5 Chai lọ đựng keo UV 0,28 0,48 0,60 0,11 1,57 0,17 0,32 0,03 3,6 

6 Lọ đựng chất tẩy rửa TI-2000-8 0,34 0,59 0,74 0,14 1,93 0,21 0,39 0,04 4,4 

7 Lọ đựng chất tẩy rửa EE-3320 0,19 0,33 0,42 0,08 1,08 0,12 0,22 0,02 2,5 

8 Bao bì đóng gói SP thải loại  28,13 126,00 195,00 29,75 533,75 18,75 103,13 9,53 1.044,0 

9 Thùng Carton thải loại  15,08 67,54 104,52 15,95 286,09 10,05 55,28 5,11 559,6 

10 Pallet (nhựa) thải loại  33,75 151,20 234,00 35,70 640,50 22,50 123,75 11,44 1.252,8 

11 Sản phẩm lỗi hỏng và chất thải rắn khác (≤ 10%TS) 11,21 49,83 77,05 11,77 210,86 7,46 40,75 3,77 412,7 

  Tổng cộng  123,3 548,2 847,5 129,4 2.319,5 82,1 448,2 41,4 4.539,6 

Bảng 3.5. Khối lượng và thành phần chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất các sản phẩm điện tử tại khu A, B 

Stt Hạng mục  
 Khu A (tấn/năm)  Khu B (tấn/năm) 

U13 AK019(1) AK019(2) AK019 Tổng U01 U04 Tổng 

1 Bao bì, khay nhựa đựng chi tiết  45,00 16,88 4,14 21,02 66,02 45,00 94,50 139,50 

2 Lõi quấn dây hàn 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,29 0,56 0,84 

3 Chai lọ đựng chất trợ hạn  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,08 0,13 

4 Lọ đựng keo nhiệt  0,11 0,09 0,02 0,12 0,23 0,43 0,83 1,26 



 

 

 

5 Chai lọ đựng keo UV 0,10 0,01 0,00 0,02 0,11 0,37 0,72 1,09 

6 Lọ đựng chất tẩy rửa TI-2000-8 0,12 0,01 0,00 0,01 0,13 0,46 0,89 1,35 

7 Lọ đựng chất tẩy rửa EE-3320 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 0,50 0,76 

8 Bao bì đóng gói SP thải loại  37,50 0,56 0,62 1,18 38,68 37,50 78,75 116,25 

9 Thùng Carton thải loại  20,10 0,30 0,33 0,63 20,73 20,10 42,21 62,31 

10 Pallet (nhựa) thải loại  45,00 0,68 0,74 1,42 46,42 45,00 94,50 139,50 

11 Sản phẩm lỗi hỏng và chất thải rắn khác (≤ 10%TS) 14,81 1,85 0,59 2,44 17,25 14,94 31,35 46,30 

  Tổng cộng  162,9 20,4 6,4 26,8 189,7 164,4 344,9 509,3 

 ○ Kết quả tổng hợp các loại chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử tại các khu vực bố trí 

nhà xưởng sản xuất của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.6. Khối lượng và thành phần chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất các sản phẩm điện tử của dự án 

Stt Hạng mục 
Khối lượng phát sinh chất thải rắn từ sản xuất điện tử (tấn/năm) 

Khu A Khu B Khu C Khu G Khu J Khu A Khu B Tổng 

1 Bao bì, khay nhựa đựng chi tiết 1.128,00 11.566,4 5.499,00 1.252,8 2.128,50 66,02 139,50 21.780,21 

2 Lõi quấn dây hàn 2,49 30,3 9,91 2,7 5,89 0,08 0,84 52,24 

3 Chai lọ đựng chất trợ hạn 0,37 4,5 1,49 0,4 0,88 0,01 0,13 7,84 

4 Lọ đựng keo nhiệt 3,73 45,4 14,86 4,1 8,84 0,23 1,26 78,47 

5 Chai lọ đựng keo UV 3,23 39,4 12,88 3,6 7,66 0,11 1,09 67,92 

6 Lọ đựng chất tẩy rửa TI-2000-8 3,98 48,5 15,85 4,4 9,43 0,13 1,35 83,58 

7 Lọ đựng chất tẩy rửa EE-3320 2,24 27,3 8,91 2,5 5,30 0,07 0,76 47,01 

8 Bao bì đóng gói SP thải loại 940,00 9.638,6 4.582,50 1.044,0 1.773,75 38,68 116,25 18.133,85 
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9 Thùng Carton thải loại 503,84 5.166,3 2.456,22 559,6 950,73 20,73 62,31 9.719,74 

10 Pallet (nhựa) thải loại 1.128,00 11.566,4 5.499,00 1.252,8 2.128,50 46,42 139,50 21.760,61 

11 
Sản phẩm lỗi hỏng và chất thải rắn khác (≤ 

10%TS) 
371,59 3.813,3 1.810,06 412,7 701,95 17,25 46,30 7.173,15 

 
Tổng cộng 4.087,5 41.946,4 19.910,7 4.539,6 7.721,4 189,7 509,3 78.904,6 



 

 

 

 + Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ hoạt động sản xuất, gia công 

các sản phẩm từ nhựa (TW2.1 ÷ TW2.5) từ khu B được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 3.7. Khối lượng và thành phần chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất các 

sản phẩm từ nhựa tại khu B 

Stt Hạng mục 
Khối lượng phát 

sinh (tấn/năm) 

1 Nhựa phế thải các loại: 779,15 

2 Thùng chứa, cặn sơn lót 3,31 

3 Bavia, bao bì đựng màng phim bảo vệ 4,52 

4 Bao bì chứa keo dán các loại 662,38 

5 Bao bì chứa keo nóng chảy 8,28 

6 Bao bì, thùng chứa hóa chất tẩy rửa 1,73 

7 Phế thải bao bì đóng gói SP 279,85 

8 Thùng Carton thải 2.281,90 

9 Pallet (nhựa) thải 3.659,92 

10 Sản phẩm lỗi hỏng và chất thải rắn khác (≤ 10%TS) 768,11 

 
Tổng cộng 8.449,16 

 + Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ quy trình sản xuất sản phẩm ốp khung 

bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (KW) tại khu J của dự án được trình bày trong bảng 

sau:  

Bảng 3.8. Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ sản xuất sản phẩm ốp 

khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (KW) tại khu J 

Stt Hạng mục  
Khối lượng tại khu J (tấn/năm) 

KW03 KW02 Tổng 

1 Bao bì đựng chi tiết lắp ráp 2,22 2,57 4,79 

2 Bao bì, thùng chứa hóa chất tẩy rửa 0,06 0,06 0,13 

3 Phế thải bao bì đóng gói SP 2,63 3,36 5,99 

4 Thùng Carton thải  3,01 3,75 6,76 

5 Pallet (nhựa) thải 6,15 8,13 14,28 

6 
Sản phẩm lỗi hỏng và chất thải rắn 

khác (≤ 10%TS) 
20,72 25,56 46,29 

  Tổng cộng  34,79 43,43 78,22 

 - Tổng hợp khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các khu vực bố trí 

nhà xưởng sản xuất của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.9. Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp trong vận hành dự án 

Stt Khu vực  Khối lượng CTRCN chủng loại sản phẩm (tấn/năm) 
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SX điện tử (U01 

÷ U16, K019) 

SX sản phẩm từ 

nhựa (TW2) 

SX sản phẩm 

kim loại (KW) 
Tổng 

1 Khu A 4.087,47 62,95 0,00 4.150,42 

2 Khu B 41.946,38 7.896,66 0,00 49.843,03 

3 Khu C 19.910,67 48,33 0,00 19.959,00 

4 Khu G 4.539,64 13,98 0,00 4.553,61 

5 Khu J 7.721,44 427,24 78,22 8.226,90 

6 Khu A 189,73 0,00 0,00 189,73 

7 Khu B 509,29 0,00 0,00 509,29 

  Tổng cộng: 78.904,61 8.449,16 78,22 87.431,98 

 - Theo kết quả tính toán tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh theo 

quy mô điều chỉnh của dự án khoảng 87.431,98 tấn/năm, với thành phần chính gồm:  

 + Chất thải rắn công nghiệp từ sản xuất điện tử phát sinh khoảng 78.904,61 

tấn/năm với thành phần chủ yếu gồm: Bao bì, khay nhựa đựng chi tiết; Lõi quấn dây 

hàn; Chai lọ đựng chất trợ hàn; Lọ đựng keo, chất tẩy rửa các loại; bao bì đóng gói sản 

phẩm, thùng carton, pallet nhựa và các chất thải rắn khác.  

 + Chất thải rắn công nghiệp từ sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa phát sinh 

khoảng 8.449,16 tấn/năm với thành phần chủ yếu gồm: Hạt nhựa và nhựa phế liệu các 

loại; thùng đựng sơn, cặn sơn; các loại bao bì, giấy bao gói, màng nilon, thùng carton; 

pallet nhựa và các chất thải rắn khác.  

 + Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất sản phẩm ốp khung 

bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại có khối lượng khoảng 78,22 tấn/năm. Thành phần 

chính gồm: Các chi tiết, sản phẩm không đạt chất lượng, bao bì chứa các loại keo dán 

và chất tẩy rửa; các loại bao bì, nhãn mác, thùng carton phục vụ đóng gói sản phẩm; 

Pallet nhựa và các chất thải rắn khác.  

 - Nhìn chung, khối lượng phát sinh các chất thải rắn công nghiệp là lớn, nhưng 

có khả năng thu gom, phân loại và xử lý tái chế sử dụng cho các mục đích khác nên ít 

gây tác động xấu đến môi trường.  

(3) - Tác động do bùn thải phát sinh từ hệ thống thu gom, thoát nước:  

 ♦ Nguồn gốc, khối lượng phát sinh: 

 Trong quá trình vận hành dự án, bùn thải phát sinh từ hệ thống thoát nước của dự án 

bao gồm: bùn thải từ nạo vét định kỳ hệ thống thu gom, thoát nước mưa; phân bùn bể tự 

hoại; bùn thải phát sinh từ công trình trạm xử lý nước thải tập trung… việc tính toán dự 

báo khối lượng phát sinh được thực hiện đối với từng nguồn thải này, bao gồm:  

  Tính toán dự báo khối lượng bùn thải từ hệ thống thu gom, thoát nước mưa:  

 - Bùn thải từ hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xác định theo công thức:  

Vb = 
 .Wga

T
 (3.1) 



 

 

 

Trong đó:  

Vb(m
3
/tháng): Khối lượng bùn thải phát sinh trung bình tháng 

Vga (m
3
): Dung tích tổng cộng các hố ga, Vga = 2,4m

3
/hố ga 

: Hệ số thể tích chứa bùn,   = 0,2 ÷ 0,3. Chọn   = 0,3  

T(tháng): Chu kỳ nạo vét hố ga, T=12 tháng 

 - Kết quả tính toán khối lượng bùn thải từ nạo vét hố ga thu nước mưa như sau:  

Bảng 3.10. Kết quả tính dự báo lượng bùn nạo vét hố ga hệ thống thoát nước mưa 

Stt 
Hạng mục 

tính 
Đơn vị 

Giá trị 

Khu 

A 

Khu 

B 

Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 

1 
Số lượng hố 

ga thu thăm: 
hố 

6 18 6 5 3 4 7 
49 

2 
Dung tích hố 

ga thu thăm 
m

3
/hố 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4   

3 
Tỷ lệ dung 

tích bùn 
% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   

4 
Chu kỳ nạo 

vét 

Tháng 

/lần 
12 12 12 12 12 12 12   

5 Thể tích bùn m
3
/năm 4,32 12,96 4,32 3,6 2,16 2,88 5,04 35,28 

Ghi chú: Dung tích bể chứa bùn được tính tối đa cho chu kỳ hút phốt là 12 tháng/lần 

và hệ số bùn dư tính φ = 0,3. 

 - Kết quả tính tổng lượng bùn thải phát sinh từ hoạt động nạo vét định kỳ hố ga 

của hệ thống thu gom, thoát nước mưa khoảng 35,28 m
3
/năm (khu A: 4,32 m

3
/năm; 

khu B: 12,96 m
3
/năm; khu C: 4,32 m

3
/năm; khu G: 3,6 m

3
/năm; khu J: 2,16 m

3
/năm; 

khu A: 2,88 m
3
/năm; khu B: 5,04 m

3
/năm). 

  Tính toán khối lượng bùn bể tự hoại phát sinh:  

 - Bùn bể tự hoại phát sinh được thực hiện theo công thức [7&8]:  

Vb = (1 α).Wb =
(1 α).b.T.Q

1000
 (3.2) 

Trong đó:  

Vb(m
3
/lần): Thể tích bùn phát sinh từ hoạt động hút phốt định kỳ 

Wb(m
3
): Thể tích phần chứa bùn của bể tự hoại  

Q(m
3
/ngđ): Lưu lượng nước thải cần xử lý bằng bể tự hoại  

α (%): Tỷ lệ bùn dư sau hút phốt, α=20%   

b: Hệ số tiêu chuẩn tính dung tích ngăn chứa bùn, b = 0,6 

T(tháng): Chu kỳ hút phốt, T = 12 tháng 

 - Căn cứ theo quy mô các hạng mục công trình bể tự hoại đã được trang bị đối 
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với các khu vực dự án như trình bày chi tiết tại mục 1.2.3.2(b) - Chương 1 của báo 

cáo, kết quả dự báo khối lượng bùn tự hoại phát sinh từ quá trình hút phốt định kỳ đối với 

hệ thống bể tự hoại của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.11. Kết quả tính dự báo khối lượng bùn bể tự hoại phát sinh định kỳ 

Stt 
Hạng mục 

tính 
Đơn vị 

Giá trị 

Khu 

A 

Khu 

B 

Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 

1 

Tổng 

dung tích 

bể tự hoại 

và hố ga 

tách dầu 

mỡ 

m
3
 214,9 334,0 120,9 136,9 70,0 76,0 121,7 1.074,2 

 
Bể tự hoại m

3
 176,0 270,0 82,0 98,0 70,0 60,0 120,0 876,0 

 

Hố ga 

tách dầu 

mỡ 

m
3
 38,9 64,0 38,9 38,9 0,0 16,0 1,7 198,2 

2 

Tiêu 

chuẩn 

ngăn chứa 

bùn 

%V 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

3 
Chu kỳ 

hút phốt 

tháng 

/lần 
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

4 

Dung tích 

ngăn chứa 

bùn 

m
3
 85,9 133,6 48,3 54,7 28,0 30,4 48,7 429,7 

5 
Hệ số bùn 

dư 
% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 
Dung tích 

bùn 
m

3
/năm 68,8 106,9 38,7 43,8 22,4 24,3 38,9 343,8 

 - Kết quả tính tổng lượng bùn thải phát sinh từ quá trình hút phốt định kỳ đối với 

bể tự hoại và hố ga tách dầu mỡ của hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

của dự án khoảng 343,8 m
3
/năm (khu A: 68,8 m

3
/năm; khu B: 106,9 m

3
/năm; khu C: 

38,7 m
3
/năm; khu G: 43,8 m

3
/năm; khu J: 22,4 m

3
/năm; khu A: 24,3 m

3
/năm; khu B: 

28,9 m
3
/năm). 

  Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung:  

 - Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học 

được xác định theo công thức: 



 

 

 

Wb = Q 
 Yb (C0 C)   XSS

X
 (3.3) 

Trong đó:  

Wb(m
3
/ngđ): Thể tích bùn thải (96%) thải ra hàng ngày 

Q(m
3
/ngđ): Lưu lượng nước thải đầu vào 

X(mg/l): Nồng độ bùn hoạt tính có trong bể hiếu khí, X = 2500 (mg/l) 

Xss(mg/l): Nồng độ bùn hoạt tính ra khỏi bể lắng, tối đa Xss = 0,8xCTSS  

CTSS(mg/l):  Hàm lượng cặn cho phép trong nước thải sau xử lý 

C0(mg/l): Nồng độ BOD5 nước thải đầu vào bể hiếu khí 

C(mg/l): Nồng độ BOD5 đầu ra theo quy chuẩn 

 - Tốc độ tăng trưởng của bùn hoạt tính (Yb) được tính bằng công thức:  

Yb=
Y

1+Kd  C
  

   

         
       (3.4) 

Trong đó:  

Y: Hệ số hàm lượng bùn (Y = 0,4 ÷ 0,8 mgVSS/mgBOD5), chọn Y = 

0,6mgVSS/mgBOD5)  

Kd: Hệ số phân hủy nội bào (Kd = 0,06 ngày
-1

) 

 C: Tuổi bùn hoạt tính,  C = 10 ngày ứng với khuấy trộn hoàn chỉnh 

 - Kết quả tính toán dự báo lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.12. Bảng tính toán dự báo lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung  

Stt 
Hạng mục 

tính 
Đơn vị 

Giá trị 

Khu 

A 
Khu B 

Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 

1 
Lưu lượng 

nước thải 
m

3
/ngđ 

209,4 2.370,0 242,5 297,0 153,0 72,0 270,0 3.613,9 

2 

Hàm lượng 

BOD5 đầu 

vào 

mg/l 275,0 

3 

Hàm lượng 

BOD5 đầu 

ra 

mg/l 50 

4 
Hàm lượng 

TSS đầu ra 
mg/l 100 

5 
Tốc độ tăng 

trưởng bùn 

mgVSS 

/ mg 

BOD5 

0.375 
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Stt 
Hạng mục 

tính 
Đơn vị 

Giá trị 

Khu 

A 
Khu B 

Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 

6 

Nồng độ 

bùn hoạt 

tính lưu 

trong bể 

mg/l 2500,0 

7 

Khối lượng 

bùn thải 

hàng ngày 

(96%) 

m
3
/ngđ 0,4 4,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,5 6,3 

8 

Khối lượng 

bùn ẩm 

(96%) thải 

theo năm 

m
3
/năm 134 1.514 155 190 98 46 172 2.308 

 - Kết quả tính tổng lượng bùn ẩm phát sinh từ vận hành hệ thống các công trình trạm 

xử lý nước thải tập trung của các khu vực dự án khoảng 2.308 m
3
/năm (khu A: 134 

m
3
/năm; khu B: 1.514 m

3
/năm; khu C: 155 m

3
/năm; khu G: 190 m

3
/năm; khu J: 98 

m
3
/năm; khu A: 46 m

3
/năm; khu B: 172 m

3
/năm). 

  Tổng hợp khối lượng bùn thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án: 

 - Từ các kết quả tính toán nêu trên, tổng hợp khối lượng bùn thải từ hệ thống thoát 

nước của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.13. Tổng hợp khối lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

Stt Hạng mục tính 

Giá trị 

Khu 

A 

Khu   

E 

Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 

1 
Bùn thải từ hệ 

thống nước mưa 
4,3 13,0 4,3 3,6 2,2 2,9 5,0 35,3 

2 

Bùn thải từ bể 

phốt xử lý sơ bộ 

nước thải sinh 

hoạt: 

68,8 106,9 38,7 43,8 22,4 24,3 38,9 343,8 

3 
Bùn thải từ trạm 

xử lý nước thải 
133,8 1.513,8 154,9 189,7 97,7 46,0 172,5 2.308,4 

 
Tổng cộng 206,8 1.633,7 197,9 237,1 122,3 73,2 216,4 2.687,4 

 - Kết quả tính tổng khối lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa và nước thải của dự án khoảng 2.687,4 m
3
/năm (khu A: 206,8 m

3
/năm; khu B: 

1.633,7 m
3
/năm; khu C: 197,9 m

3
/năm; khu G: 237,1 m

3
/năm; khu J: 122,3 m

3
/năm; 

khu A: 73,2 m
3
/năm; khu B: 216,4 m

3
/năm). 



 

 

 

 ♦ Đánh giá đặc trưng ô nhiễm và các tác động môi trường: 

 - Đặc trưng ô nhiễm đối với bùn thải từ nạo vét từ hệ thống bể tự hoại có thành 

phần chủ yếu gồm các chất hữu cơ, các loại virus, vi khuẩn gây bệnh và trứng giun 

sán... Tham khảo tài liệu nghiên cứu của AR.Mesdaghinia và cộng sự (2004) về đặc 

trưng thành phần ô nhiễm trong bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải chưa qua xử lý 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.14. Đặc trưng về thành phần ô nhiễm trong bùn trạm thải xử lý nước thải 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị 

1 pH - 7,6 

2 Tổng chất rắn (TS) % 56,9 

3 Tổng chất rắn bay hơi (TVS) % TS 41,9 

4 Tổng Nitơ K eldahl (TN) % TS 1,43 

5 Tổng Phospho (TP) % TS 0,7 

6 Tổng Coliform MNP/gam bùn khô 20.500.000 

7 Fecal Coliform MNP/gam bùn khô 2.016.543 

8 Cd g/kg bùn khô 0,1x10
-3

 

9 Cr g/kg bùn khô 125,2x10
-3

 

10 Cu g/kg bùn khô 1400,5x10
-3

 

11 Ni g/kg bùn khô 312,4x10
-3

 

12 Pb g/kg bùn khô 247,7x10
-3

 

13 Zn g/kg bùn khô 549,1x10
-3

 

Nguồn: AR Mesdaghinia và cộng sự, 2004 

 - Với đặc trưng về thành phần ô nhiễm trong bùn thải từ hệ thống thu gom, thoát 

nước thải chưa qua xử lý có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường như:  

 + Bùn thải phát sinh mùi, phát tán vi khuẩn gây bệnh vào môi trường gây ô 

nhiễm đến môi trường không khí khu vực. 

 + Việc quản lý, đổ thải và xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước không được quản lý 

tốt có khả năng phát tán chất ô nhiễm vào môi trường nước, gây ô nhiễm nguồn nước.  

 + Bên cạnh các tác động gián tiếp thông qua việc gây ô nhiễm đối với không khí, 

nước và đất thì bùn thải từ nạo vét hệ thống thoát nước có chứa hàm lượng lớn các loại vi 

khuẩn, virus và vi trùng gây bệnh, khi không được quản lý tốt có khả năng tạo nguồn phát 

sinh và lây lan dịch bệnh cao gây ảnh hưởng trực tiếp đối với sức khỏe con người.  

 - Nhìn chung, các nguy cơ tác động do bùn thải khi xảy ra thường có cường độ tác 

động lớn, gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

b) Đánh giá dự báo tác động do bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn vận hành:  

(1) - Đánh giá tác động do khí thải từ quá trình sử dụng khí gas hóa lỏng (LPG) 

từ khu nhà ăn: 

 ♦ Nguồn gốc phát sinh, tải lượng ô nhiễm:  
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 - Hoạt động đun nấu sử dụng LPG trong quá trình vận hành dự án kèm theo phát 

sinh bụi, khí thải độc hại... góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng 

đến sức khỏe cộng đồng. Việc dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ việc sử dụng 

LPG được xác định theo các công thức [1&12]:  

 + Tính toán tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải phân bố trung bình theo diện tích 

được thực hiện bằng công thức: 

ES= M.  = 
N.α. 

t
 (3.1) 

Trong đó:  

E (g/h): Tải lượng ô nhiễm trung bình đối với chất ô nhiễm 

  (g/kg.LPG) Hệ số phát thải khí ô nhiễm khi tiêu thụ 1 kg.LPG,  

M (kg.LPG/h): Khối lượng LPG tiêu thụ trung bình giờ cao điểm.  

N (suất ăn/ngày): Quy mô dân số tính toán, (người) 

α (kg.LPG/suất):  Định mức trung bình sử dụng LPG cho 1 suất ăn, lấy α = 

0,015 kg.LPG/suất. 

t(h/ngày) Số giờ cao điểm sử dụng LPG trong ngày. 

 - Các căn cứ tính toán, dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 

động đun nấu sử dụng khí gas hóa lỏng (LPG) của dự án, bao gồm: 

 + Quy mô phục vụ suất ăn ca trong ngày được tính tối đa bằng nhu cầu sử dụng 

lao động của dự án được trình bày chi tiết tại mục 1.1.6.3 - Chương 1 của báo cáo. 

 + Việc tổ chức nhà ăn ca của công nhân lao động trong dự án theo quy mô bố trí 

các hạng mục công trình chức năng tại mục 1.1.4 - Chương 1 của báo cáo, cụ thể:  

 ○ Toàn bộ công nhân lao động tại các khu A, E, F, J, A, B thuộc KCN  (mở rộng) 

được bố trí sử dụng chung khu nhà ăn ca tại khu B (E11& E12) với diện tích đất 

6.517,0m
2
, công trình được xây dựng 05 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 

27.785m
2
 và chiều cao tầng trung bình H = 4,5m. 

 ○ Toàn bộ công nhân lao động tại khu G thuộc KCN  III được bố trí tại khu nhà 

ăn ca tại khu G (G11) với tổng diện tích đất xây dựng 2.207,5 m
2
 với diện tích sàn xây 

dựng là 2.207,5m
2
 công trình 1 tầng, cao H = 5,3m.  

 + Việc sử dụng khí gas LPG đun nấu, chuẩn bị suất ăn ca cho người lao động nên 

chủ yếu tập trung vào các giờ cao điểm (từ 10 ÷ 12h; 16 ÷ 18h; 21 ÷ 23h), tính trung 

bình khoảng 06h/ngày. 

 + Định mức sử dụng LPG trung bình   = 0,0015 kg/suất ăn. 

 + Hệ số tải lượng ( ) của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt gas (LPG) được 

tham khảo theo tài liệu Air Emission Inventories and Controls, WHO, 1993. 

 - Kết quả tính toán nhu cầu sử dụng LPG đối với các khu nhà ăn ca (tại khu B và 

khu G) của dự án vào giờ cao điểm được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.15. Tính toán lượng LPG sử dụng trung bình giờ cao điểm của dự án 

Stt Hạng mục tính Đơn vị Giá trị 



 

 

 

Khu B Khu G Tổng 

1 Số xuất ăn dự tính Suất/ngđ 55.496 4.950 60.446 

2 Định mức sử dụng LPG kg/suất 0,015 0,015 0,015 

4 Số giờ cao điểm sử dụng LPG h/ngđ 6,00 6,00 6,00 

5 Nhu cầu sử dụng khí LPG kg/ngđ 832,44 74,25 906,69 

6 Lượng khí gas tiêu thụ trung bình kg/h 138,74 12,38 151,12 

Ghi chú: Nhu cầu cung cấp suất ăn được tính tối đa theo nhu cầu sử dụng lao động 

của dự án tại mục 1.1.6.3 - Chương 1 của báo cáo. 

 - Theo kết quả tính nhu cầu sử dụng LPG trung bình giờ cao điểm tại các khu 

vực bố trí nhà ăn ca, kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ việc 

sử dụng LPG trong quá trình chuẩn bị suất ăn ca cho công nhân lao động tại các khu 

nhà ăn (tại khu B và khu G) của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.16. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sử dụng LPG tại các khu nhà ăn 

ca của dự án 

Stt Hạng mục  

Nhu cầu sử dụng 

LPG (kg/h) Hệ số thải 

 (g/kg.LPG) 

Tải lượng TB (g/h) 

Khu B Khu G Khu B Khu G 

1 TSP 138,74 12,38 0,060 8,324 0,743 

2 SO2 138,74 12,38 0,100 13,874 1,238 

3 NO2 138,74 12,38 0,160 22,198 1,980 

4 CO 138,74 12,38 0,420 58,271 5,198 

5 VOCs 138,74 12,38 0,170 23,586 2,104 

 - Căn cứ theo kết quả tính tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình sử dụng 

LPG đối với các khu nhà ăn ca, cho phép xác định nồng độ ô nhiễm khí thải từ việc sử 

dụng LPG đối với khu nhà ăn ở điều kiện trao đổi không khí tự nhiên theo thiết kế 

công trình được tính bằng công thức:  

C = 
 

K
 

E

S.H
     

(3.5) 

Trong đó:  

C(μg/m
3
): Nồng độ ô nhiễm không khí trong công trình 

E(g/h): Tải lượng khí thải trung bình 

K(h
-1

): Hệ số trao đổi không khí tự nhiên 

S (m
2
): Diện tích sàn xây dựng công trình 

H(m):  Chiều cao công trình 

 - Các căn cứ tính toán theo mô hình được xác định bao gồm:  

 + Quy mô diện tích và chiều cao các công trình bố trí khu nhà ăn ca tại khu B (S 
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= 27.785 m
2
 sàn XD; H = 4,05m) và khu G (S =  2.207,5 m

2
 sàn; H = 5,3m) 

 + Hệ số trao đổi không khí nhà xưởng đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo TCVN 

5687:2010 - Thông gió - điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế là: K = 6,0 (h
-1

). 

 - Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm khí thải từ quá trình đốt cháy LPG khi 

không có hệ thống hút, xử lý khí:   

Bảng 3.17. Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải từ quá trình đốt cháy LPG  

Stt Hạng mục 
Quy mô công trình Tải 

lượng 

E(g/h) 

Nồng độ 

C(μg/m
3
) 

QCCP 

S(m
2
) H(m) K(h

-1
) (1) (2) 

I Khu B   
     

1 TSP 27.785,0 4,05 6,0 8,32 12,3 300 8.000 

2 SO2 27.785,0 4,05 6,0 13,87 20,5 200 5.000 

3 NO2 27.785,0 4,05 6,0 22,20 32,9 350 5.000 

4 CO 27.785,0 4,05 6,0 58,27 86,3 30.000 20.000 

5 VOCs 27.785,0 4,05 6,0 23,59 34,9 - - 

II Khu G           
  

1 TSP 2.207,5 5,30 6,0 0,743 10,6 300 8.000 

2 SO2 2.207,5 5,30 6,0 1,238 17,6 200 5.000 

3 NO2 2.207,5 5,30 6,0 1,980 28,2 350 5.000 

4 CO 2.207,5 5,30 6,0 5,198 74,0 30.000 20.000 

5 VOCs 2.207,5 5,30 6,0 2,104 30,0 - - 

Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép: (1) - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - Trung bình 1h; (2) - QCCP: 

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 và QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về giá trị giới hạn cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc - Mức giới hạn 

tiếp xúc theo ca làm việc (TWA). 

 - Kết quả bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải từ quá 

trình đốt cháy LPG rất nhỏ hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT; QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT. Nhìn chung, việc sử 

dụng LPG gây ra tác động đối với môi trường không khí ở mức thấp, ngắn hạn và có 

thể hạn chế được khi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô 

nhiễm phù hợp. 

(2) - Đánh giá tác động do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất các sản 

phẩm điện tử (U01 ÷ U16, AK019) của dự án: 

 ♦ Nguồn gốc phát sinh và tải lượng ô nhiễm: 



 

 

 

 - Khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử chủ yếu gồm:  

 + Hơi kim loại từ công đoạn hàn nối các chi tiết, thành phần chính gồm: các kim loại 

và hợp chất (Sn, Cu, Zn) và hơi Ethanol từ sử dụng chất trợ hàn. 

 + Hơi hữu cơ từ công đoạn gắn keo, thành phần chính gồm: Etylaxetat, 

Propylenoxyt, hơi keo (tính theo Phenol) và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác. 

 - Việc tính toán tải lượng và nồng độ bụi, khí thải từ quá trình sản xuất được xác 

định theo nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu đối với các công đoạn sản xuất trong các 

khu vực nhà xưởng của dự án theo các công thức sau: 

 + Công thức tính tải lượng trung bình bụi, khí thải từ việc sử dụng nguyên phụ 

liệu phục vụ sản xuất của dự án:  

ES(i) =  k.
MNPL.αi

S
 (3.6) 

Trong đó:  

E(g/h): Tải lượng ô nhiễm trung bình giờ 

αi (g/kg.NPL) Hệ số phát thải khí khi tiêu thụ 1 kg.NPL 

MNP (kg.NPL/h): Lượng nguyên phụ liệu tiêu thụ trung bình giờ 

 + Công thức tính nồng độ ô nhiễm không khí bên trong nhà xưởng đối với khí 

thải và hơi hóa chất sử dụng trong sản xuất của dự án:  

C = 
 

K
 

E

S.H
     

(3.7) 

Trong đó:  

C(μg/m
3
): Nồng độ ô nhiễm không khí trong công trình 

E(g/h): Tải lượng khí thải trung bình 

K(h
-1

): Hệ số trao đổi không khí tự nhiên 

S (m
2
): Diện tích sàn xây dựng công trình 

H(m):  Chiều cao công trình 

 - Các căn cứ tính toán dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ các 

công đoạn sản xuất của dự án, bao gồm:  

 + Nhu cầu sử dụng các loại phụ liệu, hóa chất tiêu hao trong sản xuất các sản 

phẩm điện tử của dự án được tổng hợp tại mục 1.5.1.2(a) - Chương 1 của báo cáo. Kết 

quả tính khối lượng trung bình giờ sản xuất theo từng khu vực như trong bảng sau:  

Stt Hạng mục  

Nhu cầu sử dụng theo khu vực (kg/h) 

Khu 

A 

Khu 

B 

Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 

1 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 6,91 84,16 27,51 7,59 16,37 0,23 2,34 

2 Chất trợ hàn 0,69 8,42 2,75 0,76 1,64 0,02 0,23 

3 Keo nhiệt 5,18 63,12 20,64 5,70 12,28 0,48 1,75 

4 Keo UV (95%): 4,49 54,70 17,88 4,94 10,64 0,18 1,52 
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5 Chất tẩy rửa TI-2000-8 5,53 67,32 22,01 6,08 13,10 0,20 1,87 

6 Chất tẩy rửa EE-3320 3,11 37,87 12,38 3,42 7,37 0,09 1,05 

 + Hệ số phát sinh hơi, khí thải từ việc sử dụng nguyên phụ liệu và hóa chất được 

tính tối đa theo khả năng bay hơi trong quá trình sử dụng, bao gồm:  

Bảng 3.18. Xác định hệ số phát thải chất ô nhiễm trong quá trình sử dụng phụ liệu và 

hóa chất tiêu hao 

Stt Tên nguyên phụ liệu/thành phần chính  
Tỷ lệ 

(%KL) 

Tỷ lệ bay 

hơi (%) 

Hệ số tải 

lượng  (g/kg) 

1 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 100     

  Thiếc (Sn) 87 0,5 4,35 

  Đồng (Cu)  4 0,5 0,20 

  Kẽm (Zn) 9 0,5 0,45 

2 Chất trợ hàn 100     

  Thiếc (Sn) 81 2,5 20,25 

  Bạc (Ag) 2,7 2,5 0,68 

  Đồng (Cu) 1,3 2,5 0,33 

  Nhựa thông  5 50 25,00 

  Ethanol 10 100 100,00 

3 Keo nhiệt 100     

  Nước 35 100 350,00 

  Axit acrylic 15 15 22,50 

  
Keo gốc (Phenol, anpha, pinen resin & 

Glyce rolester of hydrogenrate resin) 
40 5 20,00 

  Ethanol 5 100 50,00 

  n-Hexan 5 100 50,00 

4 Keo UV (95%): 100     

  Axit acrylic 10 80 80,00 

  

Keo gốc (Polyurethane methacrylate 

resin hoặc 2-Hydroxyethyl acrylate1, 

6-Co-Hexane-disocyanate 

homopolymer) 

70 5 35,00 

  Propanol 15 100 150,00 

  Chất hữu cơ khác 5 100 50,00 



 

 

 

Stt Tên nguyên phụ liệu/thành phần chính  Tỷ lệ 

(%KL) 

Tỷ lệ bay 

hơi (%) 

Hệ số tải 

lượng  (g/kg) 5 Chất tẩy rửa TI-2000-8 100     

  Nước  55 100 550,00 

  Isopropanol  45 100 450,00 

6 Chất tẩy rửa EE-3320 100     

  Isopropanol  100 100 1.000,00 

 - Kết quả tính tải lượng ô nhiễm hơi hóa chất trong quá trình gia công, lắp ráp 

các sản phẩm điện tử theo các khu vực dự án được trình bày trong bảng sau:  
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Bảng 3.19. Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm hơi, khí thải từ quá trình gia công các sản phẩm điện tử (U01 ÷ U16, AK019) 

Stt Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm theo khu vực (g/h) 

Khu A Khu B Khu C Khu G Khu J Khu A Khu B 

1 Dây hàn (Sn/Cu/Zn) 
       

 
Thiếc (Sn) 30,1 366,1 119,7 33,0 71,2 1,0 10,2 

 
Đồng (Cu) 1,4 16,8 5,5 1,5 3,3 0,0 0,5 

 
Kẽm (Zn) 3,1 37,9 12,4 3,4 7,4 0,1 1,1 

2 Chất trợ hàn 
       

 
Thiếc (Sn) 14,0 170,4 55,7 15,4 33,2 0,5 4,7 

 
Bạc (Ag) 0,5 5,7 1,9 0,5 1,1 0,0 0,2 

 
Đồng (Cu) 0,2 2,7 0,9 0,2 0,5 0,0 0,1 

 
Nhựa thông 17,3 210,4 68,8 19,0 40,9 0,6 5,8 

 
Ethanol 69,1 841,6 275,1 75,9 163,7 2,3 23,4 

3 Keo nhiệt 
       

 
Nước 1.813,5 22.091,0 7.222,6 1.993,5 4.297,3 169,5 613,6 

 
Axit acrylic 116,6 1.420,1 464,3 128,2 276,3 10,9 39,4 

 
Keo gốc (tính theo Phenol) 103,6 1.262,3 412,7 113,9 245,6 9,7 35,1 

 
Ethanol 259,1 3.155,9 1.031,8 284,8 613,9 24,2 87,7 

 
n-Hexan 259,1 3.155,9 1.031,8 284,8 613,9 24,2 87,7 



 

 

 

Stt Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm theo khu vực (g/h) 

Khu A Khu B Khu C Khu G Khu J Khu A Khu B 

4 Keo UV (95%): 
       

 
Axit acrylic 359,2 4.376,1 1.430,8 394,9 851,3 14,7 121,6 

 
Keo gốc (tính theo Phenol) 157,2 1.914,6 626,0 172,8 372,4 6,4 53,2 

 
Propanol 673,6 8.205,2 2.682,7 740,5 1.596,2 27,5 227,9 

 
Chất hữu cơ khác 224,5 2.735,1 894,2 246,8 532,1 9,2 76,0 

5 Chất tẩy rửa TI-2000-8 
       

 
Nước 3.039,7 37.028,7 12.106,4 3.341,5 7.203,2 107,3 1.028,5 

 
Isopropanol 2.487,1 30.296,2 9.905,3 2.734,0 5.893,5 87,8 841,5 

6 Chất tẩy rửa EE-3320 
       

 
Isopropanol 3.108,8 37.870,3 12.381,6 3.417,5 7.366,9 93,8 1.051,9 

 - Kết quả tổng hợp tải lượng theo các chất ô nhiễm đặc trưng phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.20. Tổng hợp tải lượng ô nhiễm hơi, khí thải theo các chất ô nhiễm đặc trưng 

Stt Chất ô nhiễm  
Tải lượng ô nhiễm theo khu vực (g/h) 

Khu A Khu B Khu C Khu G Khu J Khu A Khu B 

1 Thiếc (Sn) 44,04 536,50 175,41 48,41 104,36 1,45 14,90 

2 Đồng (Cu)  1,61 19,57 6,40 1,77 3,81 0,05 0,54 

3 Kẽm (Zn) 3,11 37,87 12,38 3,42 7,37 0,10 1,05 

4 Bạc (Ag) 0,47 5,68 1,86 0,51 1,11 0,02 0,16 

1 Nhựa thông (Colofan) 17,27 210,39 68,79 18,99 40,93 0,57 5,84 
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Stt Chất ô nhiễm  
Tải lượng ô nhiễm theo khu vực (g/h) 

Khu A Khu B Khu C Khu G Khu J Khu A Khu B 

2 Ethanol 328,15 3.997,42 1.306,94 360,73 777,61 26,49 111,03 

3 Axit acrylic 475,82 5.796,26 1.895,07 523,07 1.127,54 25,57 161,00 

5 n-Hexan 259,07 3.155,86 1.031,80 284,79 613,91 24,21 87,66 

6 Isopropanol  6.269,44 76.371,74 24.969,48 6.891,93 14.856,53 209,16 2.121,28 

7 Keo gốc (tính theo Phenol) 260,79 3.176,90 1.038,68 286,69 618,00 16,11 88,24 

8 Chất hữu cơ khác 224,53 2.735,08 894,22 246,82 532,05 9,17 75,97 

 - Căn cứ theo kết quả tính tải lượng các chất ô nhiễm nêu trên và quy mô diện tích bố trí nhà xưởng sản xuất tại các khu vực dự án 

như trình bày chi tiết tại mục 1.2.1.1 - Chương 1 của báo cáo. Kết quả dự báo nồng độ trung bình các chất ô nhiễm  phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động sản xuất của dự án đối với các khu vực nhà xưởng được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 3.21. Kết quả tính dự báo nồng độ ô nhiễm hơi, khí thải từ hoạt động sản xuất đối với môi trường trong nhà xưởng sản xuất 

Stt Chất ô nhiễm  
Nồng độ ô nhiễm trong nhà xưởng C(μg/m

3
) 

QCCP  
Khu A Khu B Khu C Khu G Khu J Khu A Khu B 

I Quy mô nhà xưởng                  

1 Diện tích sàn nhà xưởng, S(m
2
) 34820 255000 13208 50112 12768 5160 11640   

2 Chiều cao trung bình, H(m) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3   

3 Hệ số trao đổi không khí, K(h
-1

) 6 6 6 6 6 6 6   

II Hơi hóa chất từ các công đoạn sản xuất:                 

1 Thiếc (Sn) 39,8 66,2 417,6 30,4 257,0 8,8 40,3 - 



 

 

 

Stt Chất ô nhiễm  
Nồng độ ô nhiễm trong nhà xưởng C(μg/m

3
) 

QCCP  
Khu A Khu B Khu C Khu G Khu J Khu A Khu B 

2 Đồng (Cu)  1,5 2,4 15,2 1,1 9,4 0,3 1,5 500 

3 Kẽm (Zn) 2,8 4,7 29,5 2,1 18,1 0,6 2,8 4.012 

4 Bạc (Ag) 0,4 0,7 4,4 0,3 2,7 0,1 0,4 - 

5 Nhựa thông (Colofan) 15,6 25,9 163,8 11,9 100,8 3,5 15,8 - 

6 Ethanol 296,4 493,0 3.111,7 226,4 1.915,2 161,4 300,0 1.000.000 

7 Axit acrylic 429,7 714,8 4.511,9 328,2 2.777,0 155,8 434,9 - 

8 n-Hexan 234,0 389,2 2.456,6 178,7 1.512,0 147,6 236,8 90.000 

9 Isopropanol  5.662,0 9.418,1 59.449,1 4.324,9 36.590,4 1.274,7 5.730,8 - 

10 Keo gốc (tính theo Phenol) 235,5 391,8 2.473,0 179,9 1.522,1 98,2 238,4 4.000 

11 Chất hữu cơ khác 202,8 337,3 2.129,0 154,9 1.310,4 55,9 205,2 - 

 - Theo các kết quả tính toán dự báo ô nhiễm hơi hóa chất đối với môi trường không khí nhà xưởng sản xuất thấp hơn so với giới hạn 

cho phép theo QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc - 

Mức giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA). Tuy nhiên cũng cần quan tâm đến tính nguy hại của các loại hóa chất sử dụng như đã trình bày 

tại mục 1.5.2.2 để có biện pháp cảnh báo an toàn cho người lao động, cụ thể:  

 + Trong điều kiện hoạt động sản xuất cần thiết ổn định ở nhiệt độ từ 25 ÷ 28
o
C nên có thể gây ra tích tụ hơi hàn, hơi hữu cơ trong các nhà 

xưởng sản xuất và có thể gây tác động đến sức khỏe người lao động, có thể gây ra các bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc thường xuyên với hơi kim 

loại và hơi hữu cơ. 

 + Các bệnh thường gặp như da bị tiếp xúc nhiều với khói, bụi khi hàn có thể xuất hiện tượng dị ứng, viêm da. Bụi thiếc có thể gây ra các 

vấn đề nghiêm trọng đối với phổi mà không có các triệu chứng báo trước.  

 - Nhìn chung, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ các công đoạn sản xuất của dự án tác động không lớn đối với môi trường và 

sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, việc xả trực tiếp các khí thải này vào môi trường có thể gây ra ảnh hưởng đến môi trường không khí, sức 
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khỏe cộng đồng và các đối tượng liên quan khác. Vì vậy, các dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, lắp đặt đồng bộ các thiết bị xử lý 

hơi, khí hàn với hệ thống thiết bị sản xuất nhằm giảm thiểu các tác động của hơi hàn, hơi hóa chất đối với người lao động và môi trường. 



 

 

 

(3) - Tác động do bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

 - Trong quá trình giai đoạn vận hành, lắp đặt các máy phát điện dự phòng với công 

suất 1000KVA tại các khu nhà xưởng. Máy phát điện được sử dụng để đảm bảo cấp 

điện khi sự cố mất điện lưới nên việc sử dụng máy phát điện dự phòng sẽ không thường 

xuyên, thời gian hoạt động máy không dài, do đó lượng khí thải phát sinh không lớn và 

mức độ gây ra tác động đến môi trường sẽ không lớn. Chi tiết các tính toán dự báo và 

đánh giá khả năng gây ra tác động do khí thải từ nguồn này, bao gồm:  

 + Công suất máy phát điện: P = 1000KW 

 + Lượng dầu tiêu thụ: 269,1 L(DO)/h (theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD, ngày 

08/10/2015 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy 

và thiết bị thi công xây dựng). 

 + Lưu lượng khí thải khi đốt 1 lít dầu DO (hệ số khí dư k = 1,2): 18,5Nm
3
/L(DO). 

 + Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong khói thải tương ứng khi đốt 1 lít dầu DO 

được lấy theo tài liệu US-EPA, Locomotive Emissions Standard, Regulatory Support 

Document, April, 1998, cụ thể: αTSP = 1,8g/l; αSO2 = 2,8g/l; αCO = 7,25g/l; αNOx = 

3,4g/l. 

 - Kết quả dự báo nồng độ ô nhiễm trong khói thải của máy phát điện được trình 

bày trong bảng sau:  

Bảng 3.22. Kết quả dự báo tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện 

Stt Hạng mục tính  
Ký 

hiệu  
Đơn vị  

Giá trị tính  

Bụi SO2 NOx CO 

1 Công suất máy phát P KW 1000 

2 Lượng dầu tiêu thụ VDO L(DO)/h 269,1 

3 Hệ số khí thải (k = 1,2) q Nm
3
/L(DO) 18,5 

4 Lưu lượng khí thải  Q Nm
3
/h 4.978,4 

5 Hệ số tải lượng ô nhiễm α g/L(DO) 1,8 2,8 3,4 7,25 

6 Tải lượng ô nhiễm  E g/h 484,4 753,5 914,9 1.951,0 

7 Nồng độ chất ô nhiễm  C mg/Nm
3
 97,3 151,4 183,8 391,9 

8 QCCP  Cmax mg/Nm
3
 200 500 850 1000 

Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - cột B 

 - Theo kết quả tính toán và so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy 

phát điện với QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp - cột B, cho thấy các kết quả tính toán đều thấp hơn so với giới hạn cho phép. 

Bên cạnh đó, máy phát điện dự phòng chỉ được vận hành khi xảy ra sự cố mất điện nên 

thời gian sử dụng máy là rất ít nên tác động môi trường tự nhiên khu vực dự án do khí 

thải từ máy phát điện được đánh giá là không đáng kể.  

(4) - Tác động do mùi hôi từ hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường: 

 - Mùi của nước thải, rác thải thường do các loại khí tạo thành trong quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ. Dù mức độ mùi ở nồng độ thấp, nhưng con người dễ bị "sốc" về 

tâm lý hơn là tác hại đối với cơ thể. Mùi khó chịu sẽ làm mất ngon khi ăn, không muốn 
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dùng nước, gây khó thở, buồn nôn... ở trạng thái cực hạn, mùi khó chịu có thể gây cho 

người uể oải, mệt mỏi. 

 - Người ta đã kiến nghị là phải có 4 yếu tố độc lập với nhau để đánh giá đặc tính 

của mùi: Cường độ, đặc tính, độ dễ chịu (hay chó chịu) và ngưỡng phát hiện. Chỉ có 

ngưỡng phát hiện là yếu tố được dùng phổ biến trong việc đề xuất các qui định trạng 

thái đối với các mùi gây độc. 

Bảng 3.23. Các yếu tố xem xét để đánh giá đặc điểm của mùi 

Yếu tố Mô tả 

Đặc tính Liên quan đến tinh thần do chủ quan cảm giác, cảm thụ thấy mùi, xác 

định hoàn toàn theo chủ quan. 

Ngưỡng 

phát hiện 

Số lần pha loãng yêu cầu để giảm mùi tới ngưỡng nồng độ ít nhất phát 

hiện thấy mùi (MOTOC ) 

Độ dễ chịu Độ dễ chịu hoặc độ khó chịu tương đối của sự cảm thụ mùi do chủ 

quan. 

Cường độ Nồng độ tương đối có thể chấp nhận được thường đo bằng máy đo mùi, 

hoặc tính toán từ độ pha loãng tới ngưỡng phát hiện.  

Nguồn: Metcalf and Eddy. Wastewater Engineering. 3
rd

 Edition, 1991 

(5) - Tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận tải: 

 - Các hoạt động giao thông vận tải trong vận hành dự án chủ yếu bao gồm các hoạt 

động vận tải đối với vận tải hành khách và vận tải hàng hóa chủ yếu thông qua tuyến 

giao thông kết nối và các tuyến đường nội bộ của dự án.  

 - Việc tính toán dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải đối với khu vực tuyến 

đường kết nối dự án được xác định trung bình theo chiều dài tuyến được bằng công thức 

[12,13]: 

EL= k.N.( 
kt
+ .VNL) (3.2) 

Trong đó:  

EL: Tải lượng ô nhiễm theo chiều dài tuyến đối với chất ô nhiễm, (μg/m/s) 

 kt  Hệ số tải lượng ô nhiễm bụi khuếch tán từ mặt đường, (g/xe/km) 

  Hệ số tải lượng ô nhiễm từ ống xả động cơ, (g/xe/km) 

VNL: Lượng nhiên liệu trung bình đối với xe chạy 1km, (lít/km) 

N: Số lượt xe chạy có tải và không tải trung bình giờ, (lượt/giờ) 

k: Hệ số chuyển đổi đơn vị, trong đó: k = 1{g/km/h} = 0,28{μg/m/s} 

 - Các điều kiện tính toán tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động 

giao thông vận tải trong giai đoạn vận hành dự án, bao gồm:  

 + Nhu cầu vận tải của dự án bao gồm vận tải hàng hóa và chuyên chở công nhân, 

bao gồm:  

 ○ Lưu lượng vận tải công nhân lao động được tính toán theo số lượng công nhân 

lao động của dự án vào các giờ cao điểm (04 giờ/ngày) và quy đổi theo xe buýt loại 16 

chỗ (tương đương tải trọng 10T). Kết quả tính lưu lương vận tải này được trình bày 



 

 

 

trong bảng sau:  

Bảng 3.24. Tính toán dự báo lưu lượng giao thông đưa đón công nhân 

Stt 
Hạng 

mục 

Số lượng công 

nhân 

N(người) 

Tải trọng 

xe M(chỗ) 

Số giờ vận 

tải T(h/ngày) 

Lưu lượng vận tải  

N(lượt/ngđ) Ntb(lượt/h) 

1 Khu A 3.490 16 4 219 55 

2 Khu B 39.500 16 4 2469 618 

3 Khu C 4.256 16 4 266 67 

4 Khu G 4.950 16 4 310 78 

5 Khu J 2.550 16 4 160 40 

6 Khu A 1.200 16 4 75 19 

7 Khu B 4.500 16 4 282 71 

  Tổng: 60.446     3781 948 

 ○ Khối lượng vận tải các loại nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án được xác định 

theo quy mô công suất sản phẩm và nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, 

sản phẩm và chất thải rắn của dự án như trình bày chi tiết tại mục 1.5.2.1 - Chương 1 

của báo cáo, được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.25. Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa trong giai đoạn vận hành dự án 

Stt Hạng mục 

Khối lượng vận tải (tấn/năm) 

Phụ liệu SX Sản phẩm Chất thải rắn 
Vận chuyển 

khác (10%) 
Tổng cộng 

1 Khu A 34.160,8 30.010,4 4.150,4 6.832,2 75.153,7 

2 Khu B 444.234,7 394.391,7 49.843,0 88.846,9 977.316,3 

3 Khu C 163.352,4 143.393,4 19.959,0 32.670,5 359.375,3 

4 Khu G 37.278,4 32.724,8 4.553,6 7.455,7 82.012,4 

5 Khu J 69.139,0 60.912,1 8.226,9 13.827,8 152.105,7 

6 Khu A 1.679,5 1.489,8 189,7 335,9 3.695,0 

7 Khu B 4.173,7 3.664,4 509,3 834,7 9.182,2 

 
Tổng cộng 754.018,4 666.586,5 87.432,0 150.803,7 1.658.840,6 

  Khi tính toán với tải trọng phương tiện trung bình 10T và thời gian vận chuyển 

24/24h hàng ngày, kết quả tính lưu lượng vận tải hàng hóa của dự án được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3.26. Dự báo lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa 

Stt 
Hạng 

mục 

Khối lượng hàng 

hóa M(tấn/năm) 

Tải trọng xe 

M(tấn) 

Số giờ 

vận tải 

T(h/ngày) 

Lưu lượng vận tải  

N(lượt/ngđ) Ntb(lượt/h) 

1 Khu A 75.153,7 10 24 26 2 
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Stt 
Hạng 

mục 

Khối lượng hàng 

hóa M(tấn/năm) 

Tải trọng xe 

M(tấn) 

Số giờ 

vận tải 

T(h/ngày) 

Lưu lượng vận tải  

N(lượt/ngđ) Ntb(lượt/h) 

2 Khu B 977.316,3 10 24 326 14 

3 Khu C 359.375,3 10 24 120 5 

4 Khu G 82.012,4 10 24 28 2 

5 Khu J 152.105,7 10 24 51 3 

6 Khu A 3.695,0 10 24 2 1 

7 Khu B 9.182,2 10 24 4 1 

  Tổng: 1.658.840,6     557,0 28,0 

 ○ Kết quả tính tổng lưu lượng xe chạy trong giờ cao điểm trên các tuyến đường 

kết nối dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.27. Tổng hợp kết quả dự báo lưu lượng vận tải trong vận hành dự án 

Stt Hạng mục 

Lưu lượng vận tải Ntb(lượt/h) 

Vận tải công 

nhân 

Vận tải 

hàng hóa 
Tổng 

1 Khu A 55,0 2 57,0 

2 Khu B 618,0 14 632,0 

3 Khu C 67,0 5 72,0 

4 Khu G 78,0 2 80,0 

5 Khu J 40,0 3 43,0 

6 Khu A 19,0 1 20,0 

7 Khu B 71,0 1 72,0 

  Tổng cộng: 948,0 28,0 976,0 

 - Vì các khu nhà xưởng D, E, F, J, A, B nằm tại KCN  (mở rộng) và khu G thuộc KCN  

3 nên để tính phát thải do hoạt động vận tải, trong báo cáo này sẽ đánh giá phát thải theo các 

khu vực này, bao gồm:  

Bảng 3.28. Kết quả tính tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải giao thông đối với các khu vực 

dự án 

Stt Hạng mục 
Kí 

hiệu 
Đơn vị 

Giá trị tính 

TSP SO2 NO2 CO 

I Điều kiện chung: 
      

1 Đinh mức dầu DO trung bình VDO 
L.DO/xe 

/km 
0,25 0,25 0,25 0,25 

2 Tổng hệ số thải   g/km/xe 9,37 0,21 1,81 6,30 



 

 

 

Stt Hạng mục 
Kí 

hiệu 
Đơn vị 

Giá trị tính 

TSP SO2 NO2 CO 

 

Bụi khuếch tán mặt đường do 

xe chạy
(*)

 
 kt g/km 8,40 0 0 0 

 

Hệ số thải động cơ sử dụng dầu 

DO
(**)

 
 i g/l.DO 3,87 0,85 7,25 25,20 

II 
Kết quả tính tại KCN  (mở 

rộng)_khu A, E, F, J, A, B       

3 
Lưu lượng xe chạy (có tải và 

không tải) 
N Lượt/h 896 896 896 896 

5 Tải lượng ô nhiễm trung bình EL μg/m/s 2.350,12 53,31 454,72 1.580,54 

II 
Kết quả tính tại KCN  II _Khu 

G       

3 
Lưu lượng xe chạy (có tải và 

không tải) 
N Lượt/h 80 80 80 80 

5 Tải lượng ô nhiễm trung bình. EL μg/m/s 209,83 4,76 40,60 141,12 

 - Việc đánh giá dự báo tác động ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động vận tải được 

thực hiện theo phương trình Sutton cho nguồn đường vô hạn với các điểm cao gần mặt 

đất (coi z = 0; h = 0m) và độ ổn định của khí quyển là loại B theo Pasquyll theo công 

thức 3.11 và theo số liệu quan trắc tại điểm A1 ÷ A6 (tại mục 2.2.2.1 – Chương 2) được 

xác định trong bảng dưới đây làm giá trị nền tính toán. 

Bảng 3.29. Kết quả tính toán dự báo ô nhiễm không khí khu vực tuyến đường giao 

thông kết nối các khu vực dự án tại KCN  (mở rộng) 

Stt Hạng mục  
Tải lượng 

EL(μg/m/s) 

Nồng độ ô nhiễm (μg/m
3
) theo x(m) 

Nền Co 
∆C C = Co+∆C 

M.Hè M.Đông M.Hè M.Đông 

I Bụi (TSP)             

1 5m 2.350,12 88,3 324,4 275,3 412,6 363,6 

2 10m 2.350,12 88,3 195,6 166,0 283,8 254,3 

3 20m 2.350,12 88,3 117,9 100,1 206,2 188,3 

4 50m 2.350,12 88,3 60,4 51,3 148,7 139,5 

5 QCCP    300 

II Khí SO2             

1 5m 53,31 68,7 7,4 6,2 76,0 74,9 

2 10m 53,31 68,7 4,4 3,8 73,1 72,5 

3 20m 53,31 68,7 2,7 2,3 71,4 71,0 

4 50m 53,31 68,7 1,4 1,2 70,1 69,8 
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5 QCCP    200 

III Khí SO2             

1 5m 454,72 63,7 62,8 53,3 126,4 116,9 

2 10m 454,72 63,7 37,8 32,1 101,5 95,8 

3 20m 454,72 63,7 22,8 19,4 86,5 83,0 

4 50m 454,72 63,7 11,7 9,9 75,3 73,6 

5 QCCP    350 

IV Khí CO             

1 5m 1.580,54 3.317,5 218,1 185,1 3.535,6 3.502,6 

2 10m 1.580,54 3.317,5 131,5 111,6 3.449,0 3.429,1 

3 20m 1.580,54 3.317,5 79,3 67,3 3.396,8 3.384,8 

4 50m 1.580,54 3.317,5 40,6 34,5 3.358,1 3.352,0 

5 QCCP    30.000 

Bảng 3.30. Kết quả tính toán dự báo ô nhiễm không khí khu vực tuyến đường giao 

thông kết nối các khu vực dự án tại KCN  III 

Stt Hạng mục  
Tải lượng 

EL(μg/m/s) 

Nồng độ ô nhiễm (μg/m
3
) theo x(m) 

Nền Co 
∆C C = Co+∆C 

M.Hè M.Đông M.Hè M.Đông 

I Bụi (TSP)             

1 5m 209,83 88,3 324,4 275,3 412,6 363,6 

2 10m 209,83 88,3 195,6 166,0 283,8 254,3 

3 20m 209,83 88,3 117,9 100,1 206,2 188,3 

4 50m 209,83 88,3 60,4 51,3 148,7 139,5 

5 QCCP    300 

II Khí SO2             

1 5m 4,76 68,7 7,4 6,2 76,0 74,9 

2 10m 4,76 68,7 4,4 3,8 73,1 72,5 

3 20m 4,76 68,7 2,7 2,3 71,4 71,0 

4 50m 4,76 68,7 1,4 1,2 70,1 69,8 

5 QCCP    200 

III Khí SO2             

1 5m 40,60 63,7 62,8 53,3 126,4 116,9 

2 10m 40,60 63,7 37,8 32,1 101,5 95,8 



 

 

 

3 20m 40,60 63,7 22,8 19,4 86,5 83,0 

4 50m 40,60 63,7 11,7 9,9 75,3 73,6 

5 QCCP    350 

IV Khí CO             

1 5m 141,12 3.317,5 218,1 185,1 3.535,6 3.502,6 

2 10m 141,12 3.317,5 131,5 111,6 3.449,0 3.429,1 

3 20m 141,12 3.317,5 79,3 67,3 3.396,8 3.384,8 

4 50m 141,12 3.317,5 40,6 34,5 3.358,1 3.352,0 

5 QCCP    30.000 

 - Trên cơ sở các kết quả tính toán dự báo cho thấy: Mức độ gia tăng ô nhiễm (∆C) 

có sự gia tăng đối với bụi, khí thải độc hại trên các tuyến vận chuyển. Nồng độ ô nhiễm 

cộng hưởng (C) đã bao gồm nồng độ nền hiện trạng (C0) do bụi dọc các tuyến đường ở 

khoảng cách x = 5m đều cao hơn so giá trị trung bình 1 giờ theo QCVN 

05:2013/BTNMT, nhưng mức độ ô nhiễm giảm mạnh ở khoảng cách x ≥ 10m. Với các 

kết quả này cho thấy hoạt động vận tải tuy có đóng góp gia tăng ô nhiễm môi trường 

không khí tại các khu vực dự án nhưng mức độ ảnh hưởng không lớn và có thể giảm 

thiểu được. 

(6) - Tác động do bụi, khí thải phát sinh từ các nguồn khác:  

 - Trên cơ sở nhận dạng về các tác động môi trường do từng hoạt động của dự án 

như trình bày tại mục 3.2.2.1, ngoài các nguồn khí thải chủ yếu như đánh giá nêu trên, 

trong vận hành dự án còn kể đến bụi khí thải phát sinh từ các khu vực, bao gồm:  

 + Đối với khu vực nhà ăn ca và các khu nhà vệ sinh, tuy nhiên tải lượng ô nhiễm 

từ khí thải của nguồn này là rất nhỏ nên các tác động chủ yếu gây ra những ảnh hưởng 

cục bộ do nguy cơ tích lũy trong phạm vi khu nhà ăn, khu nhà vệ sinh.  

 + Đối với hoạt động của hệ thống thiết bị phụ trợ như hệ thống điều hòa, máy phát 

điện dự phòng… đều có khả năng phát sinh khí thải và gây ô nhiễm chéo giữa các công 

trình xây dựng trong quá trình vận hành.  

 - Nhìn chung, tải lượng ô nhiễm và các tác động từ nguồn này là không lớn đối với 

không khí khu vực dự án ngoại trừ nguy cơ tích tụ gây ảnh hưởng đến các đối tượng 

trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên, trong thiết kế lắp đặt các hạng mục này đã xem xét và áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu hợp lý. 

c) Đánh giá tác động do nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án: 

 Theo kết quả đánh giá khái quát về các tác động môi trường dự án, nguồn phát 

sinh nước thải chủ yếu trong vận hành dự án chủ yếu gồm: Nước thải sinh hoạt do tập 

trung lao động; Nước thải phát sinh không định kỳ từ quá trình xả cặn hệ thống làm mát 

không khí nhà xưởng… Chi tiết đánh giá dự báo khối lượng phát sinh và các tác động 

môi trường đối với từng loại nước thải này, bao gồm: 

(1) - Đánh giá tác động do nước thải sinh hoạt phát sinh  

 ♦ Nguồn gốc, khối lượng phát sinh: 

 - Trong giai đoạn vận hành, nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các khu vệ sinh, 

khu nhà ăn và khu văn phòng điều hành. Tùy thuộc vào nguồn gốc, vị trí và thành phần ô 

nhiễm đặc trưng, có thể chia làm 3 loại chính sau:  
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 + Nước thải chứa phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh (toilet) còn được gọi là "nước 

đen". Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. 

Hàm lượng chất hữu cơ (BOD) và các chất dinh dưỡng như: nitơ (N), photpho (P) cao 

và có nguy cơ cao gây nhiễm bẩn nguồn nước tiếp nhận.  

 + Nước thải không có chứa phân, nước tiểu và các loại thực phẩm từ các thiết bị 

vệ sinh như bồn tắm, chậu giặt, chậu rửa mặt chủ yếu chất rắn lơ lửng, các chất tẩy giặt 

và thường gọi là nước "xám". Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp và 

thường khó phân hủy sinh học, có chứa nhiều tạp chất vô cơ. 

 + Nước thải nhà bếp: chứa dầu mỡ, chất tẩy rửa bát đĩa và phế thải thực phẩm từ 

nhà bếp.... Loại nước thải này có chứa nhiều các chất hữu cơ (BOD, COD) và các hợp 

chất của nitơ và phốt pho là các chất dễ phân hủy sinh học, gây mùi hôi thối ảnh hưởng 

đến môi trường. 

 - Kết quả tính được trình bày chi tiết tại mục 1.2.3.2(a) - Chương 1 của báo cáo, lưu 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong vận hành dự án sau điều chỉnh khoảng 3.613,9 

m
3
/ngđ (bao gồm: Khu A: 209,4 m

3
/ngđ; khu B: 2.370,0 m

3
/ngđ; Khu C: 242,5 m

3
/ngđ; 

Khu G: 297,0 m
3
/ngđ; Khu J: 153,0 m

3
/ngđ; Khu A: 72,0 m

3
/ngđ; Khu B: 270,0 

m
3
/ngđ).  

 ♦ Đặc trưng ô nhiễm và các tác động môi trường: 

 - Đặc trưng về thành phần ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là các chất 

hữu cơ dễ phân hủy (Carbon hydrate, Protein, Lipid...) được chỉ thị qua các thông số ô 

nhiễm chính như: TSS, BOD5, NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, Dầu mỡ động thực vật, Coliform, 

E.coli,... 

 - Việc tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt 

được xác định theo tài liệu của Metcalf and Eddy (Wastewater Engineering- Third 

Edition, 1991) bằng các công thức: 

 E= 
i

3
  .N và C = k 

i

3
 
 

α
  (3.8) 

Trong đó: 

 E - tải lượng ô nhiễm trong nước thải đối với các chỉ tiêu hóa học (g/ngđ) hoặc đối 

với các chỉ tiêu vi sinh (10
3
MPN). 

 N - số lượng người tính toán (người). 

 C - Nồng độ ô nhiễm nước thải đối với các chỉ tiêu hóa học (mg/l) và đối với các 

chỉ tiêu vi sinh (MPN/100ml);  

 α - Định mức nước thải sinh hoạt (L/người/ngđ). 

   - Hệ số tải lượng ô nhiễm trung bình đối với các chỉ tiêu hóa học (g/người/ngđ) 

và các chỉ tiêu vi sinh (MPN/người/ngđ).  

 k - Hệ số chuyển đổi đơn vị: k = 1{g/L} = 10
3
{mg/L} hoặc k = 1(MPN/L} = 

0,1{MPN/100ml}. 

 - Các căn cứ tính toán dự báo tải lượng ô nhiễm các chất bẩn có trong nước thải 

sinh hoạt của công nhân lao động trên công trường, bao gồm: 

 + Quy mô sử dụng lao động ứng với giai đoạn điều chỉnh công suất của dự án như 

trình bày tại mục 1.1.6.4 - Chương 1 của báo cáo và hệ số lao động trung bình 01 

ca/người/ngày. 



 

 

 

 + Hệ số tải lượng ô nhiễm ( ) trong nước thải sinh hoạt được tính theo Metcalf 

and Eddy (Wastewater Engineering- Third Edition, 1991). 

 - Kết quả tính tải lượng thành phần ô nhiễm đặc trưng trong nước thải phát sinh từ 

các khu vực dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.31. Kết quả tính tải lượng ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt phát sinh 

trong giai đoạn vận hành dự án  

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Hệ số tải lượng ( ) 

 (*)   
 TB 

(đv/ngđ) 
 ca(đv/ca) 

I Các chỉ tiêu hóa học         

1 TSS g/người 70 ÷ 145 107,5 35,8 

2 BOD5 g/người 45 ÷ 54 49,5 16,5 

3 COD g/người 72 ÷ 102 87,0 29,0 

4 Tổng Nitơ g/người 6 ÷ 12 9,0 3,0 

5 N-NH4
+
 g/người 2,4 ÷ 4,8 3,6 1,2 

6 N-NO3
-
 g/người 3,36 ÷ 6,72 5,0 1,7 

7 Tổng Photpho g/người 0,8 ÷ 4,0 2,4 0,8 

II Các chỉ tiêu vi sinh         

7 Tổng Coliform MPN/người 10
6
 ÷ 10

8
 50,5x10

6
 16,8x10

6
 

8 Fecal Coliform MPN/người 10
5
 ÷ 10

6
 0,6x10

6
 0,2x10

6
 

Ghi chú: Các tính toán được thực hiện theo hệ số tải lượng ô nhiễm theo tài liệu 

Metcalf and Eddy - Waste water Engineering - Third Edition, 1991. 

 - Căn cứ vào lưu lượng phát sinh và tải lượng ô nhiễm đối với nước thải sinh hoạt 

do hoạt động của 1 công nhân lao động nêu trên, kết quả tính nồng độ ô nhiễm đối với 

nước thải sinh hoạt của Dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.32. Nồng độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân 

lao động trong giai đoạn vận hành dự án  

Stt Hạng mục Nồng độ (C) 
QCCP 

A B 

I Các chỉ tiêu hóa học mg/l mg/l 

1 TSS 583,5 50 100 

2 BOD5 268,7 30 50 

3 COD 472,2 - - 

4 Tổng Nitơ 48,9 - - 

5 N-NH4
+
 19,5 5 10 

6 N-NO3
-
 27,4 30 50 

7 P-PO4
3-

 13,0 6 10 
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Stt Hạng mục Nồng độ (C) 
QCCP 

A B 

II Các chỉ tiêu vi sinh MPN/100ml MPN/100ml 

8 Tổng Coliform 42.084,0 3000 5000 

Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt  

 - Với các kết quả tính toán dự báo tải lượng và nồng độ ô nhiễm các chỉ thị đặc 

trưng của nước thải sinh hoạt từ hoạt động của dự án cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt là rất lớn hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, do đó khi xả 

nước thải sinh hoạt không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để vào môi trường có nguy 

cơ gây ô nhiễm ở mức cao đối với môi trường nước mặt, đất và nước ngầm của khu vực 

dự án, theo đó: 

 + Các chất dinh dưỡng như N, P là các chất gây nên hiện tượng phú dưỡng đối với 

chất lượng nước nguồn tiếp nhận, bao gồm toàn bộ hệ thống thoát nước của dự án, hệ 

thống nguồn tiếp nhận. Bên cạnh đó, do quá trình phân hủy các chất ô nhiễm trong nước 

có khả năng gây mùi hôi, khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực 

dự án. 

 + Nước thải sinh hoạt là môi trường rất thuận lợi đối với các loại vi trùng, vi 

khuẩn gây bệnh. Nếu không được xử lí triệt để, trở thành nguồn gốc phát tán các loại 

dịch bệnh như bệnh tiêu chảy, bệnh tả lị, … có tác động tiêu cực đối với sức khỏe cộng 

đồng. 

 - Nhìn chung các tác động môi trường do nước thải sinh hoạt đối với môi trường 

và sức khỏe cộng đồng khi không được thu gom triệt để có xác suất xảy ra cao, dài hạn 

với cường độ tác động lớn. Tuy nhiên, các tác động này được giảm thiểu ở mức tối đa 

khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, kỹ thuật thu gom, xử lý triệt để trước khi 

thải vào môi trường.  

(2) - Tác động do nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp:  

 - Trong hoạt động sản xuất các sản phẩm điện tử, cơ bản không phát sinh nước thải 

công nghiệp, lượng nước thải sản xuất chủ yếu là nước xả cặn của hệ thống làm mát nhưng 

phát sinh không thường xuyên và lưu lương phát sinh không lớn. Theo tính toán lượng 

nước xả cặn phát sinh khoảng 19,1 m
3
/ngđ, trong đó: khu A phát sinh khoảng 1,7m

3
/ngày, 

khu B khoảng 12,8 m
3
/ngày, khu C khoảng 0,7 m

3
/ngày, khu G khoảng 2,5 m

3
/ngày, khu J 

khoảng 0,6 m
3
/ngày, khu A khoảng 0,3 m

3
/ngày và khu B khoảng 0,6 m

3
/ngày. 

 - Đặc trưng ô nhiễm trong nước thải xả cặn của hệ thống làm mát là nước sạch từ 

nguồn nước máy được đưa vào hệ thống làm mát và sử dụng tuần hoàn trong hệ thống 

này, lượng nước bay hơi để lại các chất không bay hơi và tăng độ khoáng hóa và bùn 

cặn ở mức cao hơn so với nước thông thường. Do đó, toàn bộ khối lượng nước thải này 

được thu gom và xử lý cùng nước thải sinh hoạt đạt Tiêu chuẩn của các KCN  mở rộng 

và KCN  III trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN 

này.     

(3) - Tác động do nước mưa chảy tràn bề mặt trong giai đoạn vận hành dự án: 



 

 

 

 - Khi dự án đi vào hoạt động, lưu lượng nước mưa chảy tràn và hàm lượng bùn đất 

bị rửa trôi theo nước mưa được tính toán dự báo theo phương trình phổ dụng RUSLE và 

các tham số tính toán, bao gồm:   

 - Phương trình tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn bề mặt sử dụng công thức:  

Q = 10 5.B.S (3.9) 

Trong đó:  

Q(m
3
/năm): Khối lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích tính toán  

B(mm/năm): Lượng mưa trung bình theo số liệu thống kê của khu vực 

S(ha): Diện tích khu vực tính toán nước mưa. 

 - Hàm lượng bùn đất bị rửa trôi trong nước mưa chảy tràn được xác định theo 

công thức:  

C(mg/l) = 
M

Q
=
GxS

Q
 

(3.10) 

Trong đó:  

C(mg/l): Nồng độ bùn đất có trong nước mưa chảy tràn đợt đầu 

Q(tr.m
3
/năm): Lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình năm  

M (tấn/năm): Khối lượng đất bị xói mòn do mưa trung bình giờ theo năm  

G(tấn/ha/năm): Khối lượng đất bị xói mòn, rửa trôi trung bình hàng năm 

 - Khối lượng đất bị xói mòn hàng năm do mưa được tính theo phương trình phổ 

dụng RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) do Renard (1997) cải tiến và hiệu 

chỉnh từ phương trình USLE (Universal Soil Loss Equation) của Wischmeier and Smith 

và Renard (1978) với những phương pháp khả thi cho việc xác định và tính toán những 

yếu tố của xói mòn đất có dạng:  

G = R.K. Lα.Cs.P (3.11) 

Trong đó:  

G: Lượng bùn đất tối đa có khả năng bị rửa trôi trong theo nước mưa 

(tấn/ha/năm) 

R: Hệ số xói mòn do mưa 

K: Hệ số ứng chịu xói mòn của đất hoặc hệ số kháng xói của đất, K=0,17 

{Tham khảo: Wischmeier, W.H and Smith D.D, 1978: Predicting Rainfall 

Erosion Losses, USDA Agr. Res. Serv. Handbook 537} 

Lα: Hệ số ảnh hưởng của điều kiện địa hình (độ dài sườn dốc và độ dốc) đến 

xói mòn do mưa 

Cs: Hệ số lớp phủ bề mặt, Cs=0,16 {Tham khảo: Renard K. G. et al -

Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with 

the revised. Universal Soil loss equation (RUSLE), The U.S Government 

Printing Office Superintedent of Document, Washington, 1998} 

P Hệ số hiệu quả của các biện pháp chống xói mòn, P=0,42 với α=1÷2% 

{Tham khảo: Wischmeier W.H. and Smith D.D (1978). Predicting Rainfall 

Erosion Losses, USDA Agr. Res. Serv. Handbook 537} 
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 - Hệ số xói mòn do mưa (R) được xác định theo công thức của Wischmeier và Smith:  

R = 0,6B- 59,9 (3.12) 

 - Yếu tố ảnh hưởng của địa hình đến xói mòn được thể hiện trong phương trình 

mất đất phổ dụng thông qua hệ số Lα, trong đó:  

 Lα = (0,43 + 0,30α + 0,043 α
2
) x (L/22,13)

α
/6,613 (3.13) 

Trong đó:  

Lα: Hệ số ảnh hưởng của điều kiện địa hình (độ dài sườn dốc và độ dốc) đến 

xói mòn do mưa 

L:  Chiều dài sườn dốc, tính trung bình theo diện tích tính toán: x = S
1/2

(m) 

α:  Độ dốc trung bình khu đất tính toán (%), α=0,4% 

 - Từ các hệ số α, K, C, P cho ta tính toán lưu lượng nước mưa, khối lượng đất bị 

rửa trôi theo nước mưa và hàm lượng bùn cặn lơ lửng trung bình trong nước mưa chảy 

tràn bề mặt khu đất dự án như trong bảng sau:  

Bảng 3.33. Kết quả tính toán lưu lượng và nồng độ bùn cặn trong nước mưa chảy tràn 

bề mặt các khu A, E, F, G 

Stt Hạng mục Đơn vị 
Giá trị tính theo khu vực 

Khu A Khu B Khu C Khu G 

1 Diện tích đất ha 6,280 19,946 2,623 5,462 

2 
Chiều dài sườn dốc trung 

bình 
m 250,6 446,6 162,0 233,7 

3 Độ dốc sườn trung bình - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

4 Hệ số chiều dài sườn dốc 
 

0,066 0,066 0,066 0,066 

5 
Lượng mưa trung bình 

năm của khu vực 
mm/năm 1.491 1.491 1.491 1.491 

6 
Hệ số xói mòn đất theo 

mùa 
- 834 834 834 834 

7 
Hệ số ứng chịu xói mòn 

của đất 
- 0,170 0,170 0,170 0,170 

8 
Hệ số che phủ bề mặt tiêu 

chuẩn 
- 0,190 0,196 0,196 0,185 

9 Hiệu quả chống xói mòn - 0,140 0,140 0,140 0,140 

10 
Tải lượng đất bị rửa trôi 

theo nước mưa 
tấn/ha/năm 0,25 0,26 0,26 0,24 

11 
Khối lượng bùn đất bị rửa 

trôi 
tấn/năm 1,56 5,12 0,67 1,32 

12 
Lưu lượng nước mưa chảy 

tràn trung bình năm 
tr.m

3
/năm 0,094 0,297 0,039 0,081 



 

 

 

Stt Hạng mục Đơn vị 
Giá trị tính theo khu vực 

Khu A Khu B Khu C Khu G 

13 
Nồng độ ô nhiễm trong 

nước mưa chảy tràn 
mg/l 16,7 17,2 17,1 16,3 

14 QCCP mg/l 50 50 50 50 

Bảng 3.34. Kết quả tính toán lưu lượng và nồng độ bùn cặn trong nước mưa chảy tràn 

bề mặt các khu J,A, B  

Stt Hạng mục Đơn vị 
Giá trị tính theo khu vực 

Khu J Khu A Khu B 

1 Diện tích đất ha 2,000 1,083 1,853 

2 
Chiều dài sườn dốc trung 

bình 
m 141,4 104,1 136,1 

3 Độ dốc sườn trung bình - 0,4% 0,4% 0,4% 

4 Hệ số chiều dài sườn dốc 
 

0,066 0,066 0,066 

5 
Lượng mưa trung bình 

năm của khu vực 
mm/năm 1.491 1.491 1.491 

6 
Hệ số xói mòn đất theo 

mùa 
- 834 834 834 

7 
Hệ số ứng chịu xói mòn 

của đất 
- 0,170 0,170 0,170 

8 
Hệ số che phủ bề mặt tiêu 

chuẩn 
- 0,183 0,192 0,185 

9 Hiệu quả chống xói mòn - 0,140 0,140 0,140 

10 
Tải lượng đất bị rửa trôi 

theo nước mưa 
tấn/ha/năm 0,24 0,25 0,24 

11 
Khối lượng bùn đất bị rửa 

trôi 
tấn/năm 0,48 0,27 0,45 

12 
Lưu lượng nước mưa chảy 

tràn trung bình năm 
tr.m

3
/năm 0,030 0,016 0,028 

13 
Nồng độ ô nhiễm trong 

nước mưa chảy tràn 
mg/l 16,0 16,8 16,2 

14 QCCP mg/l 50 50 50 

 - Căn cứ vào kết quả tính toán cho thấy hàm lượng bùn đất bị rửa trôi theo nước mưa 

chảy tràn trong khoảng từ 16,0 ÷ 17,2mg/l. Giá trị này nhỏ hơn nhiều so với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - cột B1.  

 - Nhìn chung, các kết quả tính toán dự báo ô nhiễm đối với nước mưa chảy tràn 

cho thấy nước mưa chảy tràn bề mặt có thể xem là sạch, ít gây ảnh hưởng đến hệ thống 

thoát nước. Tuy nhiên, nhằm hạn chế nguy cơ rửa trôi các chất bẩn gây ô nhiễm đối với 

nguồn nước mưa chảy tràn bề mặt trong giai đoạn vận hành, Chủ Dự án thực hiện theo 
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thỏa thuận đấu nối nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các tác động từ hệ thống này. 

d) Đánh giá dự báo tác động do chất thải nguy hại phát sinh: 

 ♦ Nguồn gốc, khối lượng phát sinh: 

 - Căn cứ theo quy trình công nghệ sản xuất của dự án, các loại chất thải nguy hại 

phát sinh chủ yếu bao gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải, bao bì, thùng 

chứa hóa chất bằng nhựa, các loại keo thải, dung môi thải, dầu thải, bản mạch, linh kiện 

lỗi hỏng, xỉ thiếc thải, dầu mỡ thải, găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, than hoạt tính thải,...  

 - Tham khảo theo số liệu thống kê hàng năm của Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử và 

các sản phẩm âm thanh đa phương tiện - Công ty TNHH Goertek Vina tại Lô L2&L3 - 

KCN , Bắc Ninh có quy mô, sản xuất các loại sản phẩm tương tự Dự án để tính toán dự báo 

khối lượng phát sinh các loại chất thải nguy hại trong giai đoạn sản xuất của Dự án  

 - Trên cơ sở so sánh các số liệu về quy mô sản xuất, nhu cầu vật liệu, hóa chất và 

chủng loại sản phẩm của Dự án, kết quả tính dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát 

sinh từ các khu vực được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.35. Tổng hợp kết quả tính toán dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

từ hoạt động của dự án  

Stt Tên chất thải 

Khối lượng (kg/tháng) 

Khu A Khu B 
Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 

1 Dầu mỡ thải 6,3 113,1 5,0 5,0 11,9 16,3 41,3 198,8 

2 

Găng tay, giẻ 

lau dính dầu 

mỡ 

2,8 50,9 2,3 2,3 5,3 7,3 18,6 89,5 

3 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 

7,5 15,7 1,9 3,5 2,2 2,2 2,2 35,3 

4 
Hộp mực in 

thải 
11,7 24,4 3,0 5,4 3,4 3,4 3,4 54,9 

5 Keo thải 55,4 115,1 14,2 25,6 16,1 16,1 16,1 258,6 

6 
Dung môi 

thải 
27,7 57,5 7,1 12,8 8,1 8,1 8,1 129,3 

7 Dầu thải 58,7 122,1 15,1 27,2 17,1 17,1 17,1 274,3 

8 

Bảng mạch, 

linh kiện lỗi, 

hỏng 

177,0 367,9 45,5 81,9 51,5 51,5 51,5 826,9 

9 
Than hoạt 

tính thải 
117,4 244,1 30,2 54,3 34,2 34,2 34,2 548,6 

10 
Can, thùng, 

hộp chứa hóa 

chất bằng 

785,1 1.632,1 201,7 363,1 228,7 228,7 228,7 3.668,1 



 

 

 

Stt Tên chất thải 

Khối lượng (kg/tháng) 

Khu A Khu B 
Khu 

C 

Khu 

G 

Khu 

J 

Khu 

A 

Khu 

B 
Tổng 

nhựa 

11 Xỉ thiếc thải 47,0 97,6 12,1 21,7 13,7 13,7 13,7 219,5 

 
Tổng cộng: 1.296,6 2.840,7 338,1 602,7 392,2 398,6 434,9 6.303,8 

Ghi chú: Hệ số phát thải các chất thải nguy hại được tham khảo từ số liệu thống kê năm 

2021 của dự án. 

 ♦ Đặc trưng ô nhiễm và các tác động môi trường:  

 - Trong giai đoạn vận hành dự án, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn, với 

thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, chất thải rắn nhiễm dầu và bùn cặn sơn các loại,... 

nên khi không được thu gom và xử lý triệt để có khả năng gây ra tác động môi trường 

chủ yếu, bao gồm:  

 + Với các thành phần chủ yếu có trong chất thải nguy hại phát sinh nêu trên, nếu 

các loại chất thải nguy hại này không được quản lý chặt chẽ, khi rò rỉ và phát tán ra 

ngoài môi trường có khả năng ảnh hưởng lớn và lâu dài tới môi trường đất, nước mặt 

xung quanh khu vực dự án.  

 + Kèm theo các nguy cơ tác động đối với các thành phần môi trường là nguy cơ 

tác động đối với hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Thông thường các tác động này 

không có biểu hiện cấp tính nhưng có nguy cơ tích lũy ở mức cao, lâu dài gây ra suy 

giảm sức khỏe và các bệnh tật hiểm nghèo. 

 - Nhìn chung, các tác động do chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp của dự án la rất cao, cường độ tác động lớn đến nghiêm trọng nếu không có biện 

pháp quản lý phù hợp. Do vậy, Dự án thực hiện các biện pháp thu gom phân loại, lưu 

chứa và vận chuyển xử lý theo quy định.  

 Đánh giá dự báo các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 3.2.1.2.

trong vận hành dự án 

a) Tác động do tiếng ồn từ các hoạt động trong giai đoạn vận hành dự án:  

(1) - Tác động do ô nhiễm tiếng ồn: 

 - Trong hoạt động sản xuất, lắp ráp tạo các sản phẩm điện tử không có các nguồn 

phát sinh tiếng ồn lớn, tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ hoạt động của hệ thống nén khí, hệ 

thống thông gió công nghiệp, hệ thống làm mát. Do đó trong báo cáo này chỉ tập trung 

tính toán cho các nguồn ồn này và được đề cập trong phần đánh giá dưới đây.  

 - Việc dự báo mức ồn đối với khu vực nhà máy trong giai đoạn vận hành rất khó 

định lượng. Tuy nhiên căn cứ theo chủng loại máy móc sử dụng và hoạt động của các 

loại dây chuyền công nghệ có thể dự báo mức ồn tương đương xung quanh các khu vực 

sản xuất công nghiệp có tiếng ồn lớn do hoạt động của các thiết bị sản xuất và phụ trợ 

gây ra tiếng ồn ở nhiều dải âm khác nhau. 

Bảng 3.36. Tiếng ồn nguồn phát sinh đối với một số thiết bị sản xuất chủ yếu 

Stt Thiết bị Mức ồn (dBA) 

1 Hệ thống khí nén 75 - 87 

2 Hệ thống quạt gió cưỡng bức 63 - 68 
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Stt Thiết bị Mức ồn (dBA) 

3 Hệ thống làm mát 59 - 63 

 QCCP-1 70 (6h-21h); 55 (21h-6h) 

 QCCP-2 85 

QCCP-1: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  

QCCP-2: QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

 - Giá trị tiếng ồn tham khảo lớn hơn nhiều so với quy định về mức ồn tại các khu vực 

theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn là 70dBA đối 

với ban ngày và 55 dBA đối với ban đêm. Tuy nhiên, mức ồn này thấp hơn so với mức ồn 

tối đa cho phép trong khu vực sản xuất theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc là 85 dBA.  

 - Áp dụng công thức tính toán mức độ lan truyền tiếng ồn như đã trình bày cụ thể 

trong giai đoạn thi công xây dựng, thì mức ồn cực đại tới khu vực xung quanh tính từ vị 

trí lắp đặt thiết bị như sau: 

Bảng 3.37. Tiếng ồn lan truyền từ các thiết bị phụ trợ 

Stt Nguồn gây ồn 
Mức ồn cực đại (dBA) 

20 m 100 m 

1 Hệ thống khí nén 79 65 

2 Hệ thống quạt gió cưỡng bức 61 47 

3 Hệ thống làm mát 56 42 

 QCCP-1 70dBA (6h-21h);55dBA (21h-6h) 

 QCCP-2 85 

QCCP-1: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  

QCCP-2: QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

 - Như vậy, khoảng cách tối thiểu đối với các khu vực lắp đặt hệ thống khí nén, hệ 

thống quạt gió, hệ thống làm mát là 100m sẽ đảm bảo tiếng ồn không vượt tiêu chuẩn 

cho phép đối với khu vực xung quanh (không tính đến các giải pháp giảm thiểu tiếng 

ồn), không gây ảnh hưởng tới công nhân làm việc trong các nhà xưởng, tuy nhiên sẽ 

gây tác động đến người làm việc trực tiếp tại khu vực này.  

 - Theo nhiều nghiên cứu về tác động do tiếng ồn đối với sức khỏe của công nhân 

lao động trong điều kiện tiếng ồn phát sinh là liên tục và kéo dài sẽ có những tác động 

cụ thể, tùy theo từng mức độ phát sinh: 

 + Tiếng ồn 50dB: làm suy giảm hiệu suất làm việc, nhất là đối với lao động trí óc.  

 + Tiếng ồn 70dB: làm tăng nhịp thở và nhịp đập của tim, tăng nhiệt độ cơ thể và 

tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày và giảm hứng thú lao động. 

 + Tiếng ồn 90dB: gây mệt mỏi, mất ngủ, tổn thương chức năng thính giác, mất 

thăng bằng cơ thể và suy nhược thần kinh.  



 

 

 

 - Như vậy khi tiếp xúc thường xuyên với nguồn phát sinh tiếng ồn, sẽ 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 

và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. 

 Ngoài ra, khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có một lượng các phương tiện giao thông 

(các xe vận chuyển hàng hoá, chất thải; xe đưa đón CBCNV; xe tự túc của cán bộ công 

nhân viên) ra vào nhà máy. Tiếng động cơ khi chạy của các phương tiện nói trên sẽ phát 

sinh tiếng ồn đáng kể. Tiếng ồn do xe cộ gây ra thường gây cho con người sự bực dọc, khó 

chịu đặc biệt là tiếng còi xe. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tiếng ồn của các phương tiện 

giao thông của dự án là rất ít và chỉ mang tính chất cục bộ trong thời gian ngắn. 

(2) - Tác động do ô nhiễm nhiệt độ: 

 - Các nguồn phát sinh nhiệt từ hoạt động của Nhà máy là hoạt động của máy phát 

điện dự phòng và dàn cục nóng của máy điều hòa nhiệt độ, các lò hàn sung hoặc lò hàn 

đối lưu trong dây chuyền công nghệ sản xuất lắp ráp các sản phẩm điện tử.  

 - Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao có thể gây trạng thái mệt mỏi, làm 

tăng rủi ro tai nạn lao động. Ô nhiễm nhiệt chủ yếu tác động đến sức khỏe của người công 

nhân làm việc trực tiếp trong các phân xưởng có nhiệt độ cao như khu vực gia nhiệt hàn 

keo và hàn thiếc, ghép nối các chi tiết sản phẩm…việc phát sinh nhiệt độ có khả năng gây 

ra các tác động đối với sức khỏe công nhân lao động trong nhà máy, theo đó:  

 + Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý con người như mất nhiều mồ 

hôi, mất một lượng muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe…Nhiệt độ cao cũng làm 

cơ tim phải làm việc nhiều hơn, chức năng thận, chức năng của hệ thần kinh trung ương 

cũng bị ảnh hưởng. 

 + Ngoài ra, làm việc trong môi trường nóng bức tỷ lệ mắc các bệnh thường cao 

hơn so với làm việc trong môi trường bình thường. Ví dụ như bệnh tiêu hóa chiếm tới 

15% so với 7,5 %, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6 %,…. 

b) Tác động đối với môi trường kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng trong giai 

đoạn vận hành dự án: 

(1) - Tác động tích cực đến kinh tế - xã hội:   

 - Sự hình thành dự án góp phần gia tăng nhu cầu lớn về lao động, tạo công ăn việc 

làm với thu nhập ổn định cho hơn 62.300 lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 

Việt Nam thông qua các loại thuế; thúc đẩy tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của 

tỉnh Bắc Ninh nói chung và thúc đẩy nhanh quá trình kêu gọi đầu tư vào KCN  mở rộng 

và KCN  III nói riêng. 

 - Đánh giá mối liên hệ của dự án với các dự án xung quanh: Hiện tại, KCN  có 

khoảng 54 dự án và KCN  3 có khoảng hơn 20 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, 

bao gồm các lĩnh vực chủ yếu là may mặc, điện tử, sản xuất thức ăn chăn nuôi… Do đó, 

ở giai đoạn trước mắt, các tác động đối với các công trình xung quanh là không lớn. 

Đồng thời, vì dự án lựa chọn đầu tư phù hợp với định hướng và quy hoạch chung của 

KCN nên các tác động sau này khi KCN được lấp đầy cũng sẽ được giảm thiểu và hạn 

chế đến mức tối đa. 

(2) - Tác động đến an ninh trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng:  

 - Khi Dự án hoạt động ổn định, tổng số lao động làm việc tại các khu nhà xưởng 

sản xuất khoảng 62.300 người gồm lao động nước ngoài, lao động đến từ các địa 

phương khác nhau trên cả nước sẽ kéo theo sự khác biệt về văn hóa, lối sống, phong tục 

tập quán,… là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột cộng đồng, gây ra 



 

 

 

182 

 

những ảnh hưởng công tác quản lý nhân khẩu, quản lý xã hội, công tác an ninh trật tự 

của địa phương.  

 - Mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương do khác biệt về văn hóa, 

tập quán, cũng như nhận thức, cư xử trong xã hội, … 

 - Gia tăng các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, trộm cướp, mại dâm, gia tăng 

khả năng lây lan dịch bệnh, HIV/AIDS, Covid-19,… 

 - Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người công nhân. 

Người công nhân phải sống trong điều kiện có nhiều hạn chế như nhà trọ tạm chật chội, 

không đảm bảo vệ sinh, an toàn, không có nơi vui chơi, giải trí. 

 Nhìn chung, bên cạnh những tác động tích cực mang lại những lợi ích nhất định cho 

người dân trong khu vực, chủ yếu là các hộ kinh doanh nhà trọ, thực phẩm,... sẽ kèm theo 

các tác động tiềm ẩn như gia tăng sức ép đến khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng xã 

hội, tài nguyên môi trường và các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và an toàn xã hội của 

địa phương. Tuy nhiên, các tác động này là không lớn và có thể hạn chế được. 

 Đánh giá dự báo các tác động gây nên bởi rủi ro, sự cố  3.2.1.3.

a) Đánh giá tác động do sự cố, rủi ro trong quá trình lưu chứa, sử dụng các loại 

nguyên nhiên liệu trong vận hành dự án: 

 Sự cố cháy nổ: (1) -

 - Trong quá trình vận hành dự án, các sự cố cháy, nổ hệ thống khí nén có thể xảy 

ra bởi các nguyên nhân:  

 + Nguyên nhân chủ yếu do không tuân thủ đúng yêu cầu phòng cháy chữa cháy 

theo quy định, vứt tàn thuốc lá vào nguyên liệu dễ cháy nổ, sự cố chập điện, bắt lửa 

trong quá trình gia nhiệt, đốt nóng,... Các vị trí có nguy cơ xảy ra cố cháy nổ như: kho 

phụ liệu và hóa chất; kho chứa chất thải rắn công nghiệp và thải nguy hại; khu vực nhà 

ăn, khu vực chứa LPG, máy nén khí,.... 

 + Sự cố khí nén có thể xảy ra tại các vị trí, đối với các thiết bị áp lực là các thiết bị 

dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học (nồi hơi) và dùng để chứa, bảo quản các môi 

chất ở trạng thái có áp suất cao hơn áp suất khí quyển như khí nén, khí hóa lỏng,...   

 - Từ các nguyên nhân gây ra sự cố cháy, nổ, sự cố khí nén trong quá trình vận 

hành dự án, báo cáo đưa ra phân tích các nguyên nhân cụ thể về khả năng cháy nổ của 

dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.38. Một số nguyên nhân gây ra cháy nổ tại các khu vực của Dự án 

Stt Khu vực Nguyên nhân cháy nổ 

1 
Nhà 

xưởng  

- Vi phạm các quy định về an toàn PCCC trong sử dụng điện, lửa 

trần và các loại nguồn nhiệt khác. 

- Để quá nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm trong xưởng sản xuất 

gần các thiết bị sinh lửa, nhiệt. 

- Sự cố kĩ thuật của hệ thống điện. 

- Không thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp PCCC để nhiều bụi, khí, 

hơi, chất thải có nguy hiểm cháy, nổ tồn đọng trong các phân xưởng sản 

xuất. 

- Bảo quản chung nhiều loại nguyên vật liệu, hàng hoá có tính chất 

nguy hiểm cháy, nổ có tác dụng phản ứng hoá học khi để gần nhau. 



 

 

 

Stt Khu vực Nguyên nhân cháy nổ 

- Lắp ráp thiết bị máy móc không đảm bảo các khoảng cách an toàn 

PCCC. 

2 
Nhà để 

xe 

Thiết bị chứa xăng không đảm bảo có thể gây xăng dầu rò rỉ, bay hơi 

và có thể gây cháy khi gặp nguồn nhiệt. Khu vực để xe máy, ô tô gần 

nguồn nhiệt. 

Vệ sinh công nghiệp không thường xuyên như để cây cỏ, bụi, 

rác...tạo điều kiện cho cháy lan từ bên ngoài vào. 

CBCNV thiếu hiểu biết về kiến thức PCCC hoặc thiếu tinh thần 

trách nhiệm làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy định khi bảo quản, tiếp 

xúc, sử dụng xăng dầu như hút thuốc, sử dụng lửa tại khu vực cấm,... 

3 Nhà ăn 

Trong bảo quản đặt bình và sản phẩm gas không đúng vị trí, gần 

nguồn nhiệt làm bình nóng lên rò rỉ khí gas gây cháy. 

Bình gas và đường ống dẫn không đảm bảo kín, rò rỉ khí gas ra 

ngoài gặp nguồn nhiệt gây cháy. 

Người tiếp xúc với khí gas thiếu hiểu biết về kiến thức PCCC, không 

thực hiện các quy định an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng 

khí gas. Tự ý thay thế sửa chữa đường ống dẫn và van khoá gas. 

4 
Trạm 

điện 

- Đối với dây dẫn có bọc cách điện, thì có những nguyên nhân dẫn đến 

hỏng vỏ bọc và gây chập điện như sau: Các mối nối hở, khoảng cách 

gần không đảm bảo an toàn. Đặt dây dẫn trong môi trường có hoá chất 

ăn mòn, có nhiệt độ cao hoặc do sử dụng lâu ngày, vỏ bọc bị ải mục, 

rách hỏng. Do kéo căng dây quá mức hay treo, đè vật nặng sắc cạnh lên 

dây dẫn. Do đường dây bị quá tải, cháy lớp vỏ nhựa. 

- Đối với dây trần: Khoảng cách giữa 2 dây quá gần nhau. Do giông 

bão dây dẫn va chạm vào nhau hay cành cây, đồ vật rơi vào. Do đầu 

nối của 2 dây dẫn vào các thiết bị điện không đúng kỹ thuật (bị lỏng 

chạm vào nhau). Do sét đánh thẳng vào đường dây. 

5 

Kho 

chứa N, 

phụ liệu 

- Hoá chất có nguy cơ cháy như các chất làm sạch mối hàn chứa 

Isopropanol. 

- Vi phạm quy định an toàn về PCCC trong quá trình vận chuyển 

xuất nhập. Sử dụng ngọn lửa trần trong kho hóa chất. 

6 

Khu vực 

bồn 

chứa khí 

nén 

- Rò rỉ khí gas trên thân bồn chứa do sử dụng lâu ngày dẫn tới ăn 

mòn tại các vị trí có mối hàn. 

- Do công nhân thao tác không đúng quy trình kỹ thuật. Do va đập. 

Các van, bích nối bị hỏng, không kín khít.. 

7 
Máy nén 

khí 

- Quá áp, thiết bị bảo vệ áp bị hỏng, vỏ bình bị ăn mòn,... 

- Thiếu bảo trì và kiểm định. Vận hành sai quy định,... 

8 
Bình khí 

nén 

- Bình chứa khí lâu ngày không xả đáy, gây ra cáu cặn ăn mòn đáy 

bình, gây nổ bình. 

- Các van an toàn không hoạt động khi áp suất quá tải. Bộ an toàn 

điện bị hỏng, gây ra hiện tượng bơm quá áp. Có tác động của bên 

ngoài, ... 



 

 

 

184 

 

Stt Khu vực Nguyên nhân cháy nổ 

9 

Bình 

chứa khí 

hóa lỏng 

- Vỏ bình bị nóng quá hoặc lạnh quá. Nóng quá làm mềm vật liệu 

thành bình và giảm cường độ cơ học của vật liệu. 

- Mặt trong thành bình bị gỉ, bong tróc có thể tạo thành tia lửa do ma 

sát và tích điện tĩnh điện. 

- Dầu mỡ và các chất lỏng dầu mỡ khác rơi vào bên trong van và 

bình sẽ dẫn đến sự tạo thành hỗn hợp gây nổ. 

- Va đập vào thành bình do rơi đổ hoặc va đạp lẫn nhau khi vận 

chuyển. 

 - Khi xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây tác động lớn đến môi trường tự nhiên, có thể ra 

những thiệt hại về người và tài sản gây ảnh hưởng của hỏa hoạn là đặc biệt nghiêm 

trọng đối với môi trường và bản thân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với ý nghĩa xã hội của dự án.  

 - Khi xảy ra cháy, nổ sẽ gây ra ô nhiễm môi trường do một lượng lớn các sản 

phẩm của quá trình cháy như CO, CO2, NOx… sẽ phát thải vào môi trường, gây ô 

nhiễm cục bộ môi trường không khí ở mức độ nghiêm trọng.  

 Từ những nguyên nhân và các tác động môi trường do sự cố cháy nổ gây ra, Chủ 

dự án thực hiện và tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ để hạn chế nguy cơ 

cháy nổ và khắc phục kịp thời khi các sự cố này xảy ra. 

 Sự cố hóa chất: (2) -

 - Quá trình vận hành của Dự án có sử dụng một lượng lớn các loại hóa chất (như: 

hóa chất tẩy rửa, keo các loại,... do đó sự cố hóa chất có khả năng xảy ra trong toàn bộ 

các hoạt động liên quan đến nhập, bảo quản và sử dụng hóa chất, trong suốt quá trình 

vận hành dự án.  

 - Nhận dạng về vị trí, nguyên nhân, tình huống xảy ra sự cố hóa chất trong vận 

hành dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.39. Nhận dạng các nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất trong quá trình vận 

Stt Vị trí xảy ra sự cố Dự kiến các tình huống xảy ra sự cố 

1 Trên đường vận chuyển hóa chất 

đến bể chứa; rò rỉ tại các vị trí 

khớp nối, mặt bích, van của 

đường ống dẫn axit 

- Không tuân thủ quy trình, thao tác chuẩn 

và các điều kiện an toàn trong quá trình 

vận chuyển hóa chất hoặc do bị phá 

hoại,... 

- Rò rỉ thùng chứa, can chứa hóa chất, va 

chạm, tai nạn trên đường vận chuyển dẫn 

đến rò rỉ, chảy tràn đổ hóa chất. 

- Rủi ro thiên tai: Bão lũ, động đất,... 

2 Vị trí nhập, xuất hóa chất - Không tuân thủ quy trình, thao tác chuẩn 

và các điều kiện an toàn trong xuất, nhập 

hóa chất,...  

- Sự cố rò rỉ hóa chất: do hỏng van, các vị 

trí khớp nối, mặt bích, khóa hoặc nứt, vỡ 



 

 

 

Stt Vị trí xảy ra sự cố Dự kiến các tình huống xảy ra sự cố 

thùng, can chứa hóa chất. 

3 Bồn chứa, thùng chứa các loại 

hóa chất  

- Không tuân thủ quy trình, thao tác chuẩn 

và các điều kiện an toàn trong lưu chứa 

hóa chất,...  

- Hệ thống giá đỡ, kệ chứa bị hỏng hay 

chứa quá trọng tải quy định, bị ăn mòn bởi 

các hóa chất khác, va chạm với xe nâng 

trong quá trình vận hành, ...   

- Thiết bị chứa bị hỏng do sử dụng quá lâu 

hoặc không đạt tiêu chuẩn; Cháy nổ bất 

ngờ, bão lụt, thiên tai, ...  

- Rò rỉ ở các mối hàn, khớp nối, nắp đậy 

hoặc do vỡ, thủng thùng chứa hóa chất, ... 

- Rủi ro thiên tai: Bão lũ, động đất,... 

4 Sử dụng hóa chất trong dây 

chuyền sản xuất:  

 

- Tràn đổ hóa chất do thao tác của công 

nhân, phản ứng khi pha không đúng 

cách,... 

- Không tuân thủ quy trình, thao tác và các 

quy định trong sử dụng hóa chất,... 

- Rủi ro thiên tai: Bão lũ, động đất,... 

 - Khi các sự cố hóa chất xảy ra thường kèm theo sự cố cháy nổ, tai nạn lao động 

kèm theo nguy cơ gây thiệt hại về người, tài sản ô nhiễm môi trường đất, nước khu vực 

dự án làm suy giảm chất lượng, số lượng tài nguyên sinh vật của nguồn tiếp nhận dẫn 

đến mất cân bằng sinh thái. Nhìn chung, các tác động khi xảy ra sự cố hóa chất thường 

có mức độ tác động lớn, dài hạn và chi phí khắc phục hậu quả là rất cao. Do đó việc xây 

dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất được chủ dự án thực hiện trong 

chương trình riêng theo quy định của luật hóa chất. Đồng thời, an toàn trong sản xuất, 

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Chủ Dự án tiến hành thiết kế, xây dựng kho 

chứa đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn hóa chất.  

b) Đánh giá tác động do sự cố vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình 

bảo vệ môi trường: 

 Trong giai đoạn vận hành dự án, sự cố hạ tầng kỹ thuật có khả năng xảy ra bao 

gồm: Sự cố hệ thống cấp điện; Sự cố hệ thống thu gom và xử lý nước thải; Sự cố từ hệ 

thống thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại; Sự cố hệ thống thu gom và xử lý 

khí thải;… Đánh giá dự báo các tác động môi trường do từng sự cố này, bao gồm: 

 Sự cố hệ thống cấp điện: (1) -

 - Sự cố hệ thống cấp điện bao gồm: Sự cố mất điện lưới, sự cố chập cháy, điện 

giật,… Khi xảy ra sự cố hệ thống cấp điện sẽ có những tác động đáng kể đối với vận 

hành của dự án, trong đó:  

 + Mất điện lưới gây ra ảnh hưởng đặc biệt là vận hành hệ thống chò trơi công 

nghệ và hoạt động của các công trình thuộc hệ thống thu gom và xử lí nước thải của dự 

án.  
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 + Sự cố chập điện thường là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng cháy nổ gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đối với môi trường, thiệt hại về người và tài sản,… 

 + Điện giật thường ảnh hưởng trực tiếp gây thương vong đối với người bị ảnh 

hưởng.  

 - Với các nguy cơ xảy ra và các tác động kèm theo đối với sự cố hệ thống cấp điện 

của dự án, các biện pháp đảm bảo an toàn điện được dự án thực hiện ngay từ giai đoạn 

thiết kế thi công xây dựng hệ thống này. 

 Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: (2) -

 - Theo phương án thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành dự án, toàn 

bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi khu nhà xưởng sản xuất (bao gồm nước 

thải từ các khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại; nước thải nhà bếp dẫn qua 

bể tách mỡ để xử lý sơ bộ) và các loại nước thải khác → Đường ống thu gom → Bể 

gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Lắng → Khử trùng → Nước thải 

sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN  mở rộng và KCN  III sau đó tiếp tục được thu gom 

về trạm xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp này.  

 - Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể gặp những sự cố và các 

tác động do các sự cố này được mô tả trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.40. Nguyên nhân và các tác động môi trường do sự cố hệ thống nước thải 

Stt Sự cố xảy ra Nguyên nhân Các tác động môi trường 

1 Sự cố tắc, vỡ 

hệ thống thu 

gom nước 

thải 

- Do quá tải đường 

ống hoặc tích tụ 

rác, bùn cặn gây 

cản trở dòng chảy. 

- Do bị ăn mòn hóa 

học hoặc bị vỡ, dập 

do tác động cơ học. 

- Nước thải chảy tràn lên bề mặt, vào hệ 

thống thu gom thoát nước mưa của dự án, 

gây ô nhiễm hệ thống này.  

- Khi xảy ra sự cố vỡ hoặc tắc cống thoát 

nước thải có khả năng gây ứ đọng các chất ô 

nhiễm. Các chất bẩn bị lưu lại sẽ gây ra tác 

động môi trường đáng kể như sự nổi dềnh 

trên bề mặt, ngấm vào đất, nước ngầm,… gây 

ra ô nhiễm môi trường đối với khu vực dự án. 

2 Sự cố sụt 

lún, vỡ bể 

chứa hoặc bể 

xử lí 

Do thi công xây 

dựng sai thiết kế 

hoặc do không 

đánh giá đầy đủ 

điều kiện địa chất 

công trình 

- Đối với các sự cố sụt lún, vỡ bể công nghệ 

xử lý nước thải thường dẫn đến sự tràn lấp 

nước thải chứa hóa chất, nồng độ các chất ô 

nhiễm,…  

- Nước thải từ bể chứa chảy tràn lan bể mặt 

gây nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước 

khu vực dự án,… 

3 Sự cố máy 

bơm nước 

thải do hỏng 

hóc, cháy 

hoặc quá tải. 

- Do hoạt động quá 

tải hoặc cũ hỏng,… 

- Chập cháy, hỏng 

cơ học 

- Gây ùn ứ nước thải trong các khu vực sản 

xuất, bể chứa,… 

- Giảm hiệu quả vận hành hệ thống xử lí, suy 

giảm chất lượng nước thải sau xử lí. 

4 Xảy ra các 

sự cố đối với 

- Các công trình xử 

lí hoạt động không 

- Gây ô nhiễm đối với môi trường nước 

nguồn tiếp nhận.  



 

 

 

Stt Sự cố xảy ra Nguyên nhân Các tác động môi trường 

hệ thống xử 

lý nước thải 

hiệu quả do quá tải  

- Ngừng hoạt động 

của hệ thống xử lí 

nước thải, chất 

lượng nước đầu ra 

không đạt quy 

chuẩn xả 

5 Sự cố mưa 

lớn bất ngờ; 

- Gây ra các hiện 

tượng nước mưa 

tràn vào hệ nước 

thải, gây tràn bể 

hoặc tăng lưu 

lượng nước cần xử 

lí 

- Gây suy giảm chất lượng nước thải sau xử 

lí dẫn đến các tác động ô nhiễm đối với khu 

vực tiếp nhận.  

6 Sự cố tràn 

dầu, rò rỉ 

hóa chất 

- Do các sự cố hóa 

chất, rò rỉ, tràn dầu 

- Gây ô nhiễm nước thải với dầu tràn, hóa 

chất,… dẫn đến đầu độc hệ thống xử lí, suy 

giảm khả năng, hiệu quả vận hành hệ thống 

xử lí. Các chất hữu cơ, phân bùn,… có 

trong nước thải bị phân hủy phát sinh các 

khí thải gây mùi hôi khó chịu, gây ô nhiễm 

không khí, có ảnh hưởng nghiêm trọng đối 

với sức khỏe cộng đồng và khu vực xung 

quanh. 

 - Nước thải sau xử lí ô nhiễm dầu, hóa 

chất,… không đảm bảo chất lượng gây ảnh 

tác động đối với nguồn tiếp nhận. 

 - Nhìn chung, các sự cố này xảy ra không thường xuyên nhưng nếu xảy ra thì sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước thải sau xử lý, gia tăng tải lượng đối với hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn 

tiếp nhận, ô nhiễm môi trường, gây tác động tiêu cực đối với sức khỏe cộng đồng, gây 

mất mỹ quan môi trường và đặc biệt có thể trở thành nguyên nhân gây ra các sự cố môi 

trường khác. Do vậy, ngay từ giai đoạn đầu tư, các hạng mục công trình xử lí nước thải 

đã được nghiên cứu thiết kế với quy mô công suất đủ lớn để đáp ứng được khả năng 

phát thải, đồng thời Dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố 

đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải trong suốt quá trình vận hành dự án.  

 Sự cố hệ thống xử lý khí thải: (3) -

 - Theo phương án xử lý khí, bụi tại các xưởng sản xuất của Nhà máy, hơi khí, bụi 

được xử lý trực tiếp bằng các thiết bị lắp đồng bộ theo dây chuyền sản xuất, sau khi 

được xử lý tại nguồn phát sinh, khí thải được thu gom và tiếp tục được xử lý tại các 

công trình xử lý khí thải tập trung, do vậy khi xảy ra sự cố sẽ ít gây tác động đến môi 

trường không khí xung quanh, điều này cũng được thể hiện trong kết quả tính toán dự 

báo ô nhiễm hơi hóa chất từ hoạt động sản xuất trong các khu nhà xưởng sản xuất của 

dự án tại bảng 3.49 cũng như các kết quả quan trắc khí thải tại khu A, E được thể hiện 

tại Chương 2.     
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 - Khí thải phát sinh từ các hoạt động của dự án, chủ yếu gồm khí thải hàn, hơi hữu 

cơ phát sinh phân tán trong dây chuyền sản xuất và trong các khu vực nhà xưởng có khả 

năng tác động trực tiếp đến môi trường bên trong nhà xưởng và sức khỏe công nhân lao 

động. Nhằm hạn chế các tác động này, dự án trang bị và duy trì vận hành hệ thống thu 

gom và xử lý khí thải đối với từng nguồn thải phát sinh. Kèm theo hoạt động của các 

công trình xử lý hơi, khí thải có khả năng xảy ra sự cố chủ yếu gồm:  

 + Quạt hút bị hỏng không phát hiện kịp thời, không thu gom được triệt để lượng 

khí ô nhiễm phát sinh. 

 + Hệ thống thu gom khí bị rò rỉ nên giảm hiệu quả hút khí, đồng thời phát tán khí 

ô nhiễm ra ngoài môi trường. 

 + Vật liệu hấp thụ hoặc hấp phụ bị bão hòa hoặc hệ thống xử lí làm việc không 

hiệu quả… 

  - Với các khả năng xảy ra sự cố hệ thống xử lí khí thải nêu trên, khi xảy ra ở mức 

độ cao nhất thì toàn bộ khí thải phát sinh không qua xử lý sẽ phát tán vào môi trường, 

gây ra các tác động trực tiếp đối với môi trường và sức khỏe công nhân lao động với 

quy mô tác động đã được đánh giá chi tiết tại mục 3.2.1.1(b) nêu trên. Do đó, nhằm 

phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ xảy ra và các tác động kèm theo khi xảy ra sự cố hệ 

thống thu gom và xử lý khí thải, Dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý vận 

hành, kiểm tra, duy tu bảo dưỡng yêu cầu toàn bộ hệ thống và đảm bảo phù hợp với dự 

án. 

 Sự cố từ hệ thống thu gom và lưu chứa chất thải nguy hại (4) -

 - Sự cố kho chứa chất thải nguy hại bao gồm việc vỡ thùng chứa, rò rỉ tràn đổ chất 

thải hoặc dầu mỡ thải, … 

 - Khi xảy ra sự cố kho chứa chất thải nguy hại thường kéo theo sự thất thoát, rò rỉ 

chất thải nguy hại vào môi trường, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường đất, 

nước, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. 

c) Sự cố tai nạn lao động, rủi ro ATVSTP, phát sinh và lây lan dịch bệnh: 

 Sự cố tai nạn lao động:  (1) -

 - Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, dự báo sự cố tai nạn lao động là một vấn 

đề quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người lao 

động. Các sự cố tai nạn điển hình có thể gặp trong giai đoạn này là: 

 + Tai nạn về điện trong giai đoạn sản xuất như bị điện giật, chập điện và bất cẩn 

khi đóng ngắt điện; 

 + Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu trong quá trình bốc dỡ nếu xảy ra 

sự cố sẽ có thể gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người; 

 + Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong nhà máy cũng có thể gây ra tai 

nạn rất nguy hiểm cho người lao động nếu có những sơ sót khi vận hành.  

 - Tùy thuộc vào sự quan tâm của Công ty và ý thức chấp hành an toàn lao động 

của công nhân viên mà tần suất xảy ra tai nạn và mức độ thiệt hại là nhiều hay ít. Do đó, 

Chủ Dự án cần có các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động đến mức 

tối đa và có giải pháp cứu chữa kịp thời nếu như xảy ra sự cố. 

 Sự cố tai nạn giao thông: (2) -



 

 

 

 - Tai nạn giao thông có nguy sơ xảy ra mà nguyên nhân có thể do các phương tiện 

không đảm bảo an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy 

tắc an toàn giao thông;...  

 - Ảnh hưởng của tai nạn giao thông đối với con người và tài sản là tương đối rõ 

ràng. Ở mức độ nhẹ là hỏng xe, phương tiện tham gia giao thông, xây xát chân tay,.... Ở 

mức độ nặng hơn là gãy chân, tay, đa chấn thương các bộ phận trên cơ thể và nghiêm 

trọng hơn nữa là có thể dẫn tới tử vong. Dó đó, tai nạn giao thông là vấn đề nghiêm 

trọng nên luôn cần được quan tâm đúng mức. 

 - Tuy nhiên, những sự cố này hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách kiểm tra 

tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vận chuyển, thi công; tuyên truyền nâng cao ý thức 

chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân và chú ý quan sát khi tham gia giao thông. 

 Rủi ro về vệ sinh an toàn thực phẩm: (3) -

 - Với tổng số lao động làm việc tại Dự án rất lớn nên các vấn đề vệ sinh an toàn 

thực phẩm rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của cán bộ, 

nhân viên Công ty. Các bệnh do thực phẩm gây nên không chỉ là các bệnh cấp tính do 

ngộ độc thức ăn mà còn là các bệnh mạn tính do nhiễm và tích lũy các chất độc hại từ 

môi trường bên ngoài vào thực phẩm, gây rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, 

trong đó có bệnh tim mạch và ung thư.  

 - Trước mắt, thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của 

cơ thể, đảm bảo sức khỏe con người nhưng đồng thời cũng là nguồn có thể gây bệnh 

nếu không đảm bảo vệ sinh. Về lâu dài thực phẩm không những có tác động thường 

xuyên đối với sức khỏe mỗi con người mà còn ảnh hưởng lâu dài đến nòi giống. Sử 

dụng các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trước mắt có thể bị ngộ độc cấp tính với 

các triệu chứng ồ ạt, dễ nhận thấy, nhưng vấn đề nguy hiểm hơn nữa là sự tích lũy dần 

các chất độc hại ở một số cơ quan trong cơ thể sau một thời gian mới phát bệnh hoặc có 

thể gây các dị tật, dị dạng cho thế hệ mai sau.  

 - Số lượng cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự án là rất lớn nên Chủ Dự án thực 

hiện quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc. 

 Phát sinh và lây lan dịch bệnh: (4) -

 - Khi Dự án hoạt động ổn định sẽ tập trung khoảng 62.300 lao động, nên nguy cơ 

lây lan dịch bệnh có thể xảy ra nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid đang diễn ra rất 

phức tạp thì việc tập trung số lượng lớn lao động có thể gây ra sự lây nhiễm dịch bệnh 

ra công đồng là rất lớn. 

 - Khi có dịch bệnh xảy ra sẽ gây tổn thất về sức khỏe cho người lao động, đồng 

thời gây tổn thất cho chủ dự án. Mặc dù đã có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và khám 

sức khỏe định kỳ cho công nhân nhưng vẫn có thể xảy ra những dịch bệnh bất thường 

nằm ngoài dự tính. 

 - Trong tường hợp dịch bệnh phát sinh ở mức độ nghiệm trọng, chủ dự án cần tới 

sự giúp đỡ của cơ quan y tế để có biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời. 

d) Đánh giá tác động do rủi ro thiên tai 

 Giông bão, động đất (1) -

 - Thiên tai có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của dự án ví dụ như tình trạng mưa 

lớn gây ngập úng, gió lớn và lốc xoáy trên địa bàn… đặc biệt là các hình thái thời tiết 

cực đoan diễn ra ngày càng nhiều do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Khi xảy ra thiên 

tai có thể như: mưa lớn kéo dài gây hiện tượng ngập úng cục bộ; bão hoặc gió lớn, lốc xoáy 

có thể gây tốc mái nhà xưởng gây thiệt hại về tài sản,… 
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 Đánh giá rủi ro do sét đánh (2) -

 - Tác hại khi sét đánh trực tiếp: Do năng lượng của một cú sét lớn nên sức phá hoại 

của nó rất lớn khi một công trình bị sét đánh trực tiếp có thể bị ảnh hưởng đến độ bền cơ 

khí, cơ học của các thiết bị trong công trình, nó có thể phá hủy công trình, gây cháy nổ… 

 - Ảnh hưởng của xung xét lan truyền: Khi xảy ra phóng điện sét sẽ gây nên một 

sóng điện từ tỏa ra xung quanh với tốc độ rất lớn, trong không khí tốc độ của nó tương 

đương tốc độ ánh sáng. Sóng điện từ truyền vào công trình theo các đường dây điện lực, 

thông tin… gây quá điện áp tác dụng lên các thiết bị trong công trình, gây hư hỏng đặc 

biệt đôi với các thiết bị nhạy cảm: thiết bị điện, điện tử, máy tính cũng như mạng máy 

tính… 

 - Ngoài ra còn do một số nguyên nhân khác như: do chuyển mạch nguồn, hay do 

dòng khởi động của động cơ điện tạo ra các xung quá điện áp cảm ứng phá hủy các đường 

dây lân cận. Do đó việc lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền cũng không kém phần quan 

trọng so với chống sét trực tiếp. Dự án có rất nhiều thiết bị điện, điện tử, số lượng lao động 

làm việc lớn, nên việc phòng chống sét là rất quan trọng nên dự án đề xuất các biện pháp 

phòng ngừa, ứng cứu sự cố như trình bày tại mục 3.2.2.3(d-2) dưới đây.  

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 

 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý và giảm thiểu tác động do 3.2.2.1.

chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án 

a) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn phát sinh trong 

giai đoạn vận hành dự án:  

 Công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh (1) -

hoạt phát sinh trong vận hành dự án 

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật thu gom toàn bộ khối lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án nhằm phòng ngừa, giảm 

thiểu các tác động đối với môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng.  

 - Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động chi tiết tại 

mục 3.2.1.1(a-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 

 ♦ Nội dung thực hiện:  

 Biện pháp quản lý: 

 -  Tuyên truyền nâng cao nhận thức của công nhân lao động về việc thu gom, 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt.  

 - Tuân thủ các quy định về thu gom chất thải rắn sinh hoạt của KCN. Chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh từ các khu chức năng được thu gom, phân loại và tập kết về kho tập 

kết chất thải rắn sinh hoạt của dự án chờ vận chuyển xử lý theo quy định.  

 - Ký hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt với đơn vị chức năng thu 

gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

  Biện pháp kỹ thuật thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt:  

 - Thực hiện thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Quy 

trình thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt của dự án được mô 

tả trên hình sau: 

http://www.asitec.com.vn/san-pham/bo-chong-set-phoenix-contact


 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý CTR sinh hoạt 

 - Theo sơ đồ quy trình thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý CTR sinh hoạt:   

 + Các loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu vực chức năng và chất thải 

rắn từ hoạt động chăm sóc cây xanh cảnh quan của dự án được thu gom, phân loại tại 

nguồn bằng hệ thống các thùng rác.  

 + Rác thải từ các thùng rác được thu gom, tập kết bằng xe đẩy rác về kho chứa 

chất thải rắn sinh hoạt hiện trạng của các khu vực bố trí nhà xưởng của dự án và phân 

loại xử lý theo từng loại chất thải:  

 ○ Đối với chất thải rắn tái chế được thu gom, tập kết về kho chứa chờ bán tái chế; 

 ○ Chất thải rắn không tái chế được thu gom, tập kết hàng ngày về vị trí chờ vận 

chuyển xử lý.  

 + Vận chuyển xử lý chất thải rắn: Toàn bộ các chất thải rắn sinh hoạt không tái 

chế được vận chuyển xử lý hàng ngày. Công tác vận chuyển xử lý do đơn vị chức năng 

thực hiện theo hợp đồng với chủ dự án. 

  Đầu tư trang bị thu gom, lưu chứa rác:  

 - Tiếp tục duy trì hệ thống thu gom, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt và bổ 

sung đủ số lượng thùng rác, xe đẩy rác đối với các khu vực dự án đảm bảo đủ số lượng 

thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo các khu vực của dự án, trong đó: 

 + Duy trì vận hành các công trình lưu chứa tạm thời chất thải rắn sinh hoạt đã được 

đầu tư trang bị tại các khu vực dự án với quy mô chi tiết được trình bày tại mục 1.2.3.4(a-2) 

- Chương 1 của báo cáo, bao gồm 06 kho chứa với tổng diện tích sử xây dựng 330m
2
 (gồm: 

01 kho chứa diện tích 80m
2
 tại khu B; 01 kho chứa diện tích 90m

2
 tại khu A; 01 kho chứa 

diện tích 40m
2
 tại khu C; 01 kho chứa diện tích 80m

2
 tại khu G; 01 kho chứa diện tích 

10m
2
 tại khu A và 01 kho chứa diện tích 30m

2
 tại khu B). 

 + Trang bị đủ số lượng thùng rác các loại tại các khu nhà ăn ca, nhà bếp, khu văn 

phòng, các khu vực công cộng (đường giao thông, sân bãi, khu vực cây xanh, tiểu cảnh, 

hành lang…) để thu gom triệt để các loại rác thải phát sinh từ các khu vực này. 

 + Đầu tư đủ số xe đẩy rác (loại 1m
3
) sử dụng cho việc thu gom và tập kết chất thải 

rắn sinh hoạt về các vị trí tập kết chờ xe vận chuyển rác theo quy định. 

 + Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Tần suất: 1 ngày/lần. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: thực hiện nội dung đề xuất trong suốt giai đoạn vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện đầy đủ các nội dung được đề xuất sẽ đảm bảo 
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thu gom, vận chuyển xử lý triệt để các chất thải rắn và giảm thiểu tối đa các nguy cơ tác 

động do chất thải rắn phát sinh từ các khu vực của dự án đối với môi trường tự nhiên, 

sinh thái và sức khỏe cộng đồng. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn công nghiệp: (2) -

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động do chất thải 

rắn công nghiệp phát sinh trong quá trình vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 

3.2.1.1(a-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện:   

  Biện pháp quản lý:  

 - Duy trì thực hiện công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải công nghiệp. 

Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp được thu gom, phân loại và quản lý theo từng loại 

chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án, bao gồm:  

 + Thành phần có khả năng tái chế được thu gom, tập kết tại kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp và chuyển giao cho đơn vị có chức năng tái chế. 

 + Thành phần không có khả năng tái chế được thu gom, tập kết vào kho và thuê 

đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

 + Chất thải rắn nguy hại hoặc chứa thành phần nguy hại được chuyển đến kho 

chứa chất thải nguy hại theo đề xuất tại mục 3.2.2.1(d) dưới đây.  

 - Hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải rắn công nghiệp: Toàn bộ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường được chuyển giao định kỳ cho đơn vị chức năng thu gom, 

vận chuyển xử lý theo quy định. Tần suất giao chất thải phụ thuộc vào số lượng chất 

thải rắn phát sinh, tối thiển 1 lần/tuần. 

 - Tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, phân loại, 

lưu chứa và hợp đồng vận chuyển xử lý đối với toàn bộ chất thải rắn công nghiệp theo 

quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 

quy định chi tiết 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 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan.  

  Biện pháp kỹ thuật thu gom, phân loại, lưu chứa chất thải rắn công nghiệp: 

 - Duy trì vận hành hệ thống kho chứa chất thải rắn công nghiệp hiện có tại các khu 

vực bố trí nhà xưởng sản xuất củ dự án:  

 + Dự án hiện có 6 kho chứa chất thải công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.515 

m
2
 hoàn toàn đáp ứng nhu cầu lưu chứa chất thải rắn công nghiệp phát sinh với khối 

lượng dự báo tối đa khoảng 87.431,98 tấn/năm, tương đương với 7.286,0 tấn/tháng, bao 

gồm: 01 kho chứa tại khu A diện tích 315m
2
; 01 kho chứa tại khu B diện tích 820m

2
; 01 

kho chứa tại khu C diện tích 90m
2
; 01 kho chứa tại khu G diện tích 240m

2
; 01 kho chứa 

tại Khu A diện tích 20m
2
;
 
01 kho chứa tại khu B diện tích 30m

2
;  

 + Riêng đối với khu J, toàn bộ chất thải rắn công nghiệp phát sinh được thu gom, 

vận chuyển về lưu chứa tại Nhà chứa rác tại khu A để lưu chứa theo quy định.   

 + Hiện trạng toàn bộ các công trình kho chứa chất thải rắn công nghiệp được lắp 

đặt các thiết bị PCCC, có mương thu gom dung dịch tràn đổ, nền chống thấm theo quy 



 

 

 

định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 - Tần suất thu gom, vận chuyển và xử lý: Chủ dự án ký hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng vận chuyển, xử lý. Tần suất thu gom, vận chuyển & xử lý tùy theo khối 

lượng phát sinh nhưng không quá 3 tháng/lần. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 + Thời gian: thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất trong suốt quá trình vận hành.  

 + Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện đầy đủ các nội dung được đề xuất sẽ đảm bảo 

thu gom, vận chuyển xử lý triệt để các chất thải rắn và giảm thiểu tối đa các nguy cơ tác 

động do chất thải rắn phát sinh từ các khu vực của dự án đối với môi trường tự nhiên, 

sinh thái và sức khỏe cộng đồng. 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do bùn thải hệ thống thoát nước, (3) -

bùn trạm xử lý nước thải:  

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đối với 

môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng do bùn thải từ hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án. 

 - Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động chi tiết 

được trình bày tại mục 3.2.1.1(a-3) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với 

dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện: 

 Thực hiện các biện pháp thu gom và vận chuyển xử lý toàn bộ bùn thải từ hệ 

thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom, thoát nước thải bẩn, bùn trạm xử lý nước 

thải theo quy định, cụ thể:  

  Đối với bùn thải từ hệ thống thoát nước mưa và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

thuộc phạm vi quản lý của dự án:  

 - Thực hiện công tác nạo vét, hút phốt định kỳ bằng xe bồn đối với toàn bộ hệ 

thống hố ga thu nước mưa, hố ga tách váng dầu mỡ của nước thải nhà bếp và phân bùn 

bể trong bể tự hoại, … với tần suất theo thiết kế các công trình (tối thiểu 12 tháng/lần). 

 - Toàn bộ khối lượng bùn thải loại này được thu gom bằng xe bồn hút phốt và vận 

chuyển và bơm về bể xử lý bùn của các trạm xử lý nước thải để xử lý. Các hạng mục bể 

xử lý bùn được thiết kế kín, xây ngầm, có hệ thống thu & thoát khí và dung tích bể 

được thiết kế để đảm bảo thời gian phân hủy, giảm thể tích bùn cần vận chuyển và giảm 

thiểu tác động do khí mùi phát sinh. 

 - Hợp đồng nạo vét, vận chuyển xử lý bùn thải: Chủ dự án ký kết hợp đồng thuê 

các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống 

thoát nước theo quy định. Việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng thu gom và vận chuyển 

xử lý được xác định cụ thể trong các giai đoạn vận hành của dự án. 

  Đối với bùn thải từ hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung:  

  - Chủ dự án thuê đơn vị chức năng lấy mẫu, phân tích đánh giá ngưỡng chất thải 

nguy hại theo quy định đối với bùn thải từ hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 

trung (gồm: Bùn thải từ bể nén bùn; Bùn thải từ nạo vét đường ống dẫn nước và kênh 

xả nước thải; …).  

 - Việc kiểm tra được kiểm tra đánh giá ngưỡng CTNH được tuân thủ theo QCVN 
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50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. Căn cứ theo các kết quả đánh giá ngưỡng chất thải 

nguy hại để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp: 

 + Trường hợp bùn thải này có thành phần nguy hại cao hơn ngưỡng chất thải nguy 

hại được xử lý theo quy định với chất thải nguy hại, Biện pháp thu gom, lưu chứa chất 

thải nguy hại được trình bày tại mục 3.2.2.1(d) dưới đây.  

 + Trường hợp bùn thải này có thành phần nguy hại thấp hơn giới hạn cho phép 

được thu gom và vận chuyển đổ thải theo quy định cùng với các loại chất thải rắn thông 

thường.   

 - Hợp đồng vận chuyển xử lý bùn thải:  Chủ dự án ký kết hợp đồng thuê các đơn 

vị có chức năng thu gom và vận chuyển xử lý phân bùn thải theo quy định của nhà 

nước. Việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng thu gom và vận chuyển xử lý được xác 

định cụ thể trong các giai đoạn vận hành của dự án. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất trong suốt quá trình vận hành   

 - Hiệu quả thực hiện: Giảm thiểu tối đa các tác động do bùn thải từ hệ thống thu 

gom, xử lý và thoát nước từ các khu vực chức năng đối với môi trường tự nhiên, sinh 

thái và sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn vận hành dự án. 

b) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải trong giai đoạn vận 

hành dự án:  

 Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động do khí thải phát sinh từ (1) -

hoạt động đun nấu sử dụng khí gas hóa lỏng:  

  ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật giảm thiểu tác động môi 

trường do khí thải phát sinh từ việc đun nấu sử dụng khí gas hóa lỏng (LPG) trong quá 

trình vận hành dự án.  

 - Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại 

mục 3.2.1.1(b-7) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Biện pháp quản lý: 

 - Tuân thủ phương án thiết kế kỹ thuật hệ thống thông gió, điều hòa đối với các 

hạng mục công trình bố trí khu nhà ăn ca của dự án.  

 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường chung đối với toàn bộ công 

nhân lao động của dự án, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế 

định kỳ đối với hệ thống thông gió, hệ thống hút mùi khu nhà bếp đối với khu vực nhà 

ăn ca.  

  Biện pháp kỹ thuật: 

 - Tính toán thiết kế khu nhà ăn, nhà bếp đảm bảo tối đa điều kiện thông gió tự 

nhiên và có bội số trao đổi không khí đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 5687:2010. 

 - Trang bị các thiết bị nấu hiện đại, đảm bảo các yếu tố vệ sinh thực phẩm đối với 

các dụng cụ chế biến. Hạn chế sử dụng hoặc sử dụng loại gas có chất lượng cao, có tính 

an toàn về cháy nổ cao và về khí thải.  

 - Tính toán, lựa chọn thiết kế hệ thống thông gió, quạt hút khói, khử mùi, khử 



 

 

 

khuẩn hiện đại nhằm hạn chế các tác động đến môi trường. Mùi, hơi khí thải từ đun nấu 

được thu gom bằng quạt hút đẩy qua hệ thống ống dẫn khí thải ra ngoài môi trường 

được thiết kế phù hợp với kiến trúc, tránh các tác động ô nhiễm chéo giữa các công 

trình chức năng. 

 ♦ Thời gian, hiệu quả thực hiện:   

 - Thời gian: Duy trì thực hiện, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ 

thống hút mùi nhà bếp trong suốt quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Với việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc thiết 

kế, lắp đặt hệ thống thông gió và hệ thống khử mùi khu nhà bếp đối với các hạng mục 

công trình chức năng của dự án sẽ hạn chế tối đa các tác động đối với môi trường, sức 

khỏe cộng đồng và đảm bảo điều kiện phục vụ tốt nhất với dự án. 

 Phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do khí hàn và hơi hữu cơ phát sinh từ (2) -

hoạt động sản xuất: 

  ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật thu gom và xử lý khí hàn và 

hơi hữu cơ phát sinh từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử (U01 ÷ U16, AK019) 

trong quá trình vận hành dự án.  

 - Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động môi trường 

chi tiết được trình bày tại mục 3.2.1.1(b-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp 

với dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Biện pháp quản lý: 

 - Tuân thủ phương án thiết kế kỹ thuật hệ thống thông gió, điều hòa đối với các 

hạng mục công trình nhà xưởng sản xuất của dự án.  

 - Duy trì hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý khí thải đã được trang bị đối 

với các dây chuyền sản xuất hiện hữu của dự án.  

 - Đầu tư, lắp đặt bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, hệ thống thu gom và xử lý hơi, 

khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm mới theo đề xuất điều chỉnh của 

dự án.  

 - Đảm bảo yêu cầu chất lượng khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và 

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

một số chất hữu cơ trước khi thải vào môi trường. Đồng thời đảm bảo yêu cầu đối với 

môi trường không khí bên trong nhà xưởng đáp ứng QCVN 02:2019/BYT đối với bụi 

tổng số và 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 - Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA). 

  Biện pháp kỹ thuật thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ khu vực sản xuất các 

sản phẩm điện tử: 

 - Lựa chọn giải pháp thu gom và xử lý khí hàn và hơi hữu cơ từ quá trình sản xuất, 

gia công, lắp ráp các sản phẩm điện tử:  

 + Trong giai đoạn vận hành sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử hơi hàn, hơi hữu 

cơ chủ yếu phát sinh từ các thiết bị hàn sóng, hàn đối lưu khi sử dụng các loại keo, nhựa 

thông hay các chất vệ sinh bản mạch, mối hàn (Isopropanol).  

 + Dự án lựa chọn giải pháp thu gom và xử lý toàn bộ lượng hơi hàn, hơi hữu cơ phát 

sinh bằng các thiết bị thu gom, xử lý tại nguồn, được lắp đặt đồng bộ trong dây chuyền 



 

 

 

196 

 

công nghệ sản xuất như mô tả trên hình sau: 

  

  

  

Hình 3.2. Hình ảnh minh họa thiết bị thu gom, xử lý hơi hàn, hơi hữu cơ lắp đặt đồng 

bộ trong dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất lắp ráp các sản phẩm điện tử 

 - Mô tả quy trình công nghệ: Hơi hàn, hơi hữu cơ → chụp hút, quạt hút → thiết bị 

xử lý hơi, khí hàn đồng bộ với hệ thống thiết bị sản xuất (lọc hấp phụ bằng than hoạt 

tính) → hệ thống thu gom, thông gió nhà xưởng → ống phóng không (xả khí sạch vào 

môi trường). 

 - Thuyết minh quy trình công nghệ: Theo sơ đồ nguyên lý, toàn bộ lượng khí hàn, 

hơi hữu cơ từ các nguồn phát sinh được thu gom bằng chụp hút,  quạt hút cưỡng bức và 

ống dẫn qua hộp lọc hấp phụ than hoạt tính, theo đó:  

 + Tùy từng nguồn phát sinh, sử dụng các đầu hút, chụp hút có đường kính 5 ÷ 

200mm, tốc độ hút tại cửa ống là khoảng 2,0m/s để đảm bảo hút toàn bộ khí, hơi hàn, 

hơi hữu cơ phát sinh vào thiết bị xử lý. Trong thực tế đầu hút có thể áp dụng hệ thống 

đồng bộ hoặc được lắp ghép vào dây chuyền sản xuất đảm bảo thu gom toàn bộ hơi, khí 

thải phát sinh để xử lý trong thiết bị lọc hấp phụ, cụ thể:  

 ○ Khu vực hàn siêu sóng, hàn đối lưu: quá trình hàn thực hiện bằng thiết bị hàn 

sóng, thiết bị hàn đối lưu hệ thống xử lý tuần hoàn không khí, không phát tán hơi hàn, 

đồng thời làm nguội mối hàn nhanh.  

 ○ Khu vực hàn thủ công, cắt, hàn nhúng thiếc và gắn keo: Tại các bàn hàn, gắn 

keo được bố trí chụp hút lưu động để hút khí thải theo đường ống dẫn đưa đến các thiết 

lọc có chứa lớp vật liệu lọc.  



 

 

 

   

Hình 3.3. Mô tả hệ thống chụp hút, ống dẫn và thiết bị lọc khí thải cục bộ 

 + Khí thải từ vị trí phát sinh được đưa qua hộp lọc than hoạt tính để xử lý. Mỗi 

hộp lọc được đặt trong bình kín tại thân máy của thiết bị xử lý. Cấu tạo hộp lọc gồm 04 

lớp lọc theo thứ tự từ trên xuống được vận hành theo nguyên lý công năng của từng lớp 

lọc, bao gồm:   

 ○ Lớp lọc thô Rd: Được sử dụng để ngăn những hạt bụi có kích thước lớn, nâng 

cao hiệu quả lọc của các lớp lọc tiếp theo.  

 ○ Lớp lọc hiệu quả ban đầu và lớp lọc hiệu quả trung: Được sử dụng để lọc những 

hạt bụi có kích nhỏ. 

 ○ Lớp lọc hiệu quả cao: Được sử dụng để lọc những hạt bụi rất nhỏ. 

 ○ Dòng khí thải sau khi qua máy lọc được làm sạch và được đẩy trở lại môi trường 

làm việc. Lớp vật liệu lọc định kỳ được thay thế, thu gom, xử lý theo quy định. 

 

Hình 3.4. Mô tả cấu tạo lớp lọc của thiết bị xử lý khí hàn và hơi hữu cơ 

 + Trong các thiết bị lọc hấp phụ xử lý hơi khí hàn, sử dụng hộp lọc than hoạt tính 

được chế tạo sẵn với khối lượng khoảng 14,65 kg/bộ. Chỉ số Iodine của than tính trung 

bình khoảng ≥ 800 mg/g. Chu kỳ thay thế khuyến nghị của nhà sản xuất tối thiểu từ 1 

lần/năm.  

 - Thông số thiết bị thiết bị xử lý khí hàn, hơi keo lắp đặt đồng bộ trong dây chuyền 

sản xuất của Dự án như sau: 

Bảng 3.41. Thông số kỹ thuật thiết bị xử lý khí, mùi lắp đồng bộ theo thiết bị sản xuất 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Điện áp vào 220V 50 / 60HZ 

2 Số miệng hút 2 

3 Áp suất tĩnh 3000 Pa 

4 Lưu lượng quạt hút： 240 m
3
/giờ 
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Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

5 Lưu lượng có bộ lọc  200 m
3
/giờ 

6 Hiệu quả lọc: 99,97% với kích thước hạt: 0,3µm 

7 Công suất： 250W 

8 Độ ồn： < 65dB 

9 Trọng lượng： Máy chủ：15,5Kg 

10 Kích thước máy： 470 * 230 * 500mm 

11 Tấm lọc sơ cấp (KFPS-6100) (368 x 176 x 5) mm 

12 Tấm lọc trung cấp (KFMS-6100) (367 x 175 x 62) mm 

13 Tấm lọc hiệu quả cao (KFH-01-102) (382 * 195 * 300) mm 

 - Hiệu quả hoạt động: Đây là giải pháp công nghệ áp dụng phổ biến đối với việc 

xử lý bụi, khí thải phát sinh với quy mô nhỏ, phân tán. Đối với việc áp dụng hiện tại của 

dự án, các kết quả phân tích chất lượng môi trường lao động tại các khu vực hàn của dự 

án được tổng hợp tại chương 2 cho thấy hiệu suất xử lý của các máy lọc đạt hiệu quả 

cao, đạt yêu cầu chất lượng không khí khu vực làm việc.  

  Biện pháp kỹ thuật thu gom và xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất ốp 

khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (KW): 

 - Trong dây chuyền sản xuất, gia công ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim 

loại được mô tả chi tiết tại mục 1.4.1.3 - Chương 1 của báo cáo, kèm theo việc phát sinh 

bụi kim loại và hơi hữu cơ từ các công đoạn chính như:  

 + Bụi phát sinh chủ yếu từ các công đoạn: Khắc laser phía trong và phía ngoài ốp 

khung; Đánh bóng và làm sạch bề mặt sau khắc laser; Khắc và quét mã QR. Thành phần 

chính gồm: Bụi kim loại chủ yếu là hợp kim của sắt, Ni, Crom và các kim loại khác. 

 + Hơi hữu cơ phát sinh chủ yếu từ công đoạn gắn nút, dán băng keo và làm sạch 

sản phẩm bằng chất tẩy rửa các loại. 

 - Nhằm thu gom và xử lý bụi kim loại và hơi hữu cơ phát sinh từ các công đoạn 

sản xuất sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (KW), Dự án lựa chọn 

giải pháp lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý cục bộ đối với khí thải và hơi hữu cơ sử 

dụng thiết bị lọc hấp phụ bằng than hoạt tính với quy trình công nghệ tương tự như thiết 

bị được áp dung cho dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử được trình bày nêu trên.  

 - Giải pháp lựa chọn thiết bị: Nhằm đảm bảo hiệu quả và tính phù hợp với dây 

chuyền sản xuất các sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại (KW) dự 

kiến đầu tư, Dự án lựa chọn trang bị các thiết bị lọc hấp phụ bằng than hoạt tính 

QUICK6101 và QUICK6102, theo đó:  

 + Cấu tạo của thiết bị QUICK6101 và QUICK6102 bao gồm các bộ phận chính 

chụp hút, ống dẫn và bình lọc hấp phụ. Các thiết bị này có tính lưu động và điều chỉnh 

trong quá trình hoạt động, như mô tả trên hình sau: 



 

 

 

  

Hình 3.5. Ảnh mô tả cấu tạo và lắp đặt thiết bị xử lý bụi, hơi hữu cơ bằng lọc hấp phụ 

than hoạt tính 

 + Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị lọc hấp phụ QUICK6101 và 

QUICK6102 được lựa chọn đầu tư, lắp đặt của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.42. Thông số kỹ thuật thiết bị lọc bụi, khí thải trang bị trong dây chuyền sản 

xuất sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại 

Stt Thông số kỹ thuật 
Giá trị theo loại thiết bị 

QUICK6101 QUICK6102 

1 Số vị trí 1 2 

2 Áp suất tĩnh 900Pa 

3 Lưu lượng quạt 200 m
3
/h 320 m

3
/h 

4 Lưu lượng hệ thống (có bộ lọc) 160 m
3
/h 2*100 m

3
/h 

5 Hiệu suất lọc 0,3 μm 99,97% 

6 Công suất 80W 120W 

7 Tiếng ồn Nhỏ hơn 55dB 

8 Ống chụp hút Độ dài: 1,5m 

9 Điện áp đầu vào 220V AC 

10 Kích thước ngoài 
400(L)*230(W)*

350(H) mm 

470(L)*230(W)*500

(H) mm 

11 Trọng lượng thiết bị Khoảng 7,8kg Khoảng 15,5kg 

 - Khối lượng và quy mô lắp đặt thiết bị thu gom và xử lý bụi, hơi hữu cơ đối với 

dây chuyền sản xuất các sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại được 

tính theo nhu cầu trang bị và số vị trí phát sinh bụi, hơi hữu cơ trên dây chuyền công 

nghệ sản xuất tại khu J, dự kiến: 90 bộ (gồm: 75 bộ thiết bị xử lý bụi kim loại; 15 bộ 

thiết bị xử lý hơi hữu cơ). 

 - Hiệu quả hoạt động: Đây là giải pháp công nghệ áp dụng phổ biến đối với việc 

xử lý bụi, khí thải phát sinh với quy mô nhỏ, phân tán và đặc biệt hiệu quả đối với các 
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dây chuyền khắc laser được áp dụng trong hệ thống nhà máy của tập đoàn Goertek 

Hong Kong.  

  Khối lượng quy mô đầu tư trang bị hệ thống xử lý khí hàn và hơi hữu cơ trong 

dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử của dự án:  

 - Đối với toàn bộ các dây chuyền sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử hiện có 

của dự án đã được trang bị đầy đủ, đồng bộ hệ thống đầu hút, chụp hút và xử lý khí hàn 

và hơi hữu cơ từ quá trình gắn keo. Số lượng trang bị chi tiết theo từng khu vực nhà xưởng 

sản xuất của dự án được tuân thủ theo Giấy phép số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh 

Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 như trong bảng sau: 

Bảng 3.43. Thống kê số lượng trang bị hệ thống thu gom, xử lý khí hàn và hơi hữu cơ 

trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm diện tử của dự án 

Stt Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng  

D E F G J A B Tổng 

1 

Đầu hút, chụp hút và xử 

lý khí hàn (đồng bộ với 

hệ thống thiết bị hàn) 

Bộ 1041 1279 223 927 357 210 179 4.126 

2 

Đầu hút, chụp hút và 

xử lý hơi keo (đồng bộ 

với hệ thống thiết bị 

sản xuất) 

Bộ 315 374 69 235 108 79 65 1.245 

 Tổng cộng:  1.356 1.653 292 1.162 465 289 244 5.371 

  - Kết quả tổng hợp số lượng hệ thống xử lý cục bộ khí hàn và hơi hữu cơ đối với 

các dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử của dự án bằng phương pháp lọc hấp phụ 

than hoạt tính đã được lắp đặt với tổng số 5.371 bộ (gồm: 4.126 bộ xử lý khí hàn; 1.245 

bộ xử lý hơi hữu cơ). 

  Công trình, biện pháp thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ dây chuyền sản 

xuất các sản phẩm từ nhựa:  

 - Trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm tự nhựa (TW2.1 ÷ TW2.5) được bố trí 

lắp đặt bổ sung tại khu B, có phát sinh bụi từ quá trình cắt sản phẩm, hơi hữu cơ phát 

sinh từ quá trình gia nhiệt đúc nhựa và sơn lót sản phẩm. Nhằm xử lý triệt để bụi, khí 

thải từ quá trình này, Dự án đầu tư, lắp đặt bổ sung 02 hệ thống thu gom và xử lý bụi, 

khí thải tập trung quy mô công suất mỗi hệ thống 10.000m
3
/giờ để xử lý trước khi xả 

vào môi trường qua ống thải khí. 

 - Mô tả quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → Chụp hút → Quạt hút → Đường ống 

→ Thiết bị lọc bụi túi → tháp hấp phụ than hoạt tính → ống phóng không (H=15m). 

 - Thuyết minh quy trình công nghệ: 

 + Tại các vị trí phát sinh bụi phát sinh từ khu vực máy cắt, CNC trong dây chuyền 

công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nhựa, được thu gom bằng các chụp hút và ống dẫn 

khí D150, D300, D400 sau đó được dẫn về tuyến ống chính D500 để dẫn ra hệ thống xử 

lý bụi, khí thải tập trung. 

 + Hơi hữu cơ phát sinh từ các công đoạn gia nhiệt, đúc nhựa và hơi dung môi sơn 

từ công đoạn quét sơn lót trong dây chuyền sản xuất được thu gom bằng chụp hút có 



 

 

 

kích thước 250x100, sau đó theo ống dẫn theo các tuyến ống D150, D300, D400 sau đó 

được dẫn về tuyến ống chính D500 để dẫn ra hệ thống xử lý bụi, khí thải tập trung.  

 + Bụi, khí thải sau khi được thu gom về hệ thống xử lý, lần lượt được đưa qua 

tháp lọc bụi túi vải và tháp hấp phụ than hoạt tính để xử lý.  

 - Danh mục thiết bị và các thông số kỹ thuật chính của thiết bị lọc bụi và hấp phụ 

than hoạt tính được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.44. Danh mục thiết bị của tháp xử lý bụi, công suất: 10.000m
3
/giờ 

Stt Hạng mục Quy cách/loại 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Thiết bị lọc bụi 
- Lưu lượng xử lý: 10.000m³/giờ 

- Kích thước:1450*1280*4200 (L*W*H） 
Bộ 1 

2 Lõi lọc 

- Vật liệu lọc: PTFE 

- Thông số kỹ thuật của túi: Ф325mm * 

1200mm, diện tích bộ lọc đơn là 20m² 

- Kích thước màng lọc: 0,3µm, hiệu suất lọc: 

99% 

- Xuất xứ: Yuankai 

Cái 9 

3 

Thiết bị tách 

bụi 

 

- Van điện từ dạng phun: 1,5 inch * 9 bộ 

- Van điều chỉnh áp suất đầu khí vào + bộ tách 

dầu-nước 

- Áp lực đập và thổi ngược làm sạch bụi: 0,4-

0,6MPa 

Bộ 1 

4 Quạt hút 
- Lượng hút :10.000m

3
/giờ 

- Áp suất tĩnh: 350mmAq 
máy 2 

5 Van xả 

- Xả tự động, van xả tự động có thể mở định 

kỳ hoặc liên tục. 

- Quy cách van: Ф300mm (kết nối trực tiếp 

với động cơ). 

- Công suất: 0,75KW 

Cái 1 

6 Tủ điều khiển 

- Hộp điều khiển điện chống mưa ngoài trời 

hai lớp 

- Tổng công suất của bộ điều khiển chính là 

30KW, 

- Linh kiện điện: Schneider 

- Quạt làm mát độc lập 

Bộ 1 

8 Thiết bị lọc khí Giới hạn đo: 0~150kg/cm
2
 Bộ 1 

Bảng 3.45. Danh mục thiết bị và thông số kỹ thuật tháp xử lý hơi hữu cơ, công suất: 

10.000m
3
/giờ 
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Stt Hạng mục Quy cách/loại 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 
Thiết bị xử 

lý khí thải 

- Thông số kỹ thuật: 5,8m*2,5m*3,2m (L*W*H) 

- Vật liệu: SS41 2T 

- Xuất xứ: Chiline 

Bộ 1 

2 

Cột than 

hoạt tính 

(Than) 

- Kích thước hạt: 4mm, giá trị iốt ≥800mg/g, 

- Công suất làm việc của butan không được nhỏ 

hơn 12,5g/dl 

- Diện tích bề mặt cụ thể BET không được nhỏ hơn 

1400m
2
/g 

- Xuất xứ: Việt Nam 

m
3
 11,2 

3 Quạt hút 

- Lưu lượng hút: 50000m
3
/giờ; 

- Áp suất tĩnh: 230mmAq - 250mmAq 

- Công suất: 75HP（55KW） 

- Điện áp: 380V-4P-50HZ 

- Xuất xứ: GOLDEN FLAG 

Bộ 2 

4 
Tủ điện 

ngoài trời 

- Điều khiển tổng công suất 80KW, (nhãn hiệu linh 

kiện điện: Schneider) 

- Công nghệ Jiangyuan Mô hình: JY368; Đầu ra: 

4-20m; Chế độ điều khiển: PLC + điều khiển máy 

người (bao gồm cả mô-đun Ethernet) 

Bộ 1 

 - Mô tả yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng than hoạt tính trong tháp hấp phụ:  

 + Theo phương án thiết kế của dự án, các hệ thống xử lý khí thải và hơi hữu cơ 

được trang bị sử dụng than hoạt tính có các yêu cầu về kỹ thuật như sau: kích thước 3-6 

mm, chỉ số iotdine > 800 mg/g, độ cứng > 90%, độ ẩm < 20%, diện tích bề mặt 10
5
 ÷ 

10
6
 m

2
/kg. Khối lượng than sử dụng cho 1 thiết bị hấp phụ khoảng 250kg đối với hệ 

thống, chu kỳ thay than tối thiểu 6 tháng/lần. 

 + Theo thống kê, tổng lượng than hoạt tính thải bỏ từ các thiết bị xử lý khí thải 

khoảng 250 kg/lần thay, tương ứng với lượng than thay thế theo khuyến cáo của nhà 

cung cấp với tần suất 3 tháng/lần, tương ứng với khối lượng than hoạt tính thải khoảng 

500 kg/3 tháng, trung bình khoảng 170 kg/tháng.  

 - Yêu cầu chất lượng khí thải sau xử lý và xả vào môi trường qua ống thải khí đạt 

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

với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

 - Ngoài ra để đảm bảo yếu tối môi trường vi khí hậu bên trong công trình, tại các 

nhà xưởng, chủ dự án lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa với tổng số là 43 hệ thống 

cho các công trình nhà xưởng. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: Thực hiện đầy đủ đề xuất trong toàn bộ quá trình vận hành dự án.  



 

 

 

 - Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật 

phòng ngừa, giảm thiểu đề xuất sẽ hạn chế tối đa các tác động đối với môi trường và 

sức khỏe cộng đồng do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án.  

 

 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn từ hoạt động của máy (3) -

phát điện dự phòng: 

 - Máy phát điện dự phòng được bố trí đặt bên cạnh các trạm biến áp, tuân thủ theo 

quy hoạch xây dựng đối với các phân khu chức năng của dự án.  

 - Sử dụng các máy phát điện động cơ diesel 4 kỳ có TURBO tăng áp và được 

trang bị bộ điều tốc điện tử. Máy phát được lựa chọn là loại kín, tự động kích từ không 

sử dụng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp.  

 - Hệ thống nhiên liệu được bố trí riêng 01 thùng nhiên liệu cho mỗi máy phát điện 

đủ để máy chạy dự phòng trong 20 giờ, với dung tích ≤ 500L. Đường ống cấp và hồi 

nhiên liệu được sử dụng bằng ống thép đen đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

 - Trang bị hệ thống làm mát, giảm ồn và phòng ngừa tích tụ khí thải:  

 + Vị trí lắp đặt máy phát điện đảm bảo hoạt động bình thường, phù hợp có các cửa 

sổ thông gió tự nhiên, đảm bảo cách âm: lớp hấp thụ âm trên tường và trần phòng máy; 

bình tiêu âm ống xả tăng cường; khối tiêu âm cửa hút khí; khối tiêu âm cửa xả khí;… 

Phòng máy thiết kế đảm bảo các quy định: Chiều rộng phòng máy phát điện = chiều 

rộng máy + chiều rộng 2 bên máy với tường (tối thiểu mỗi bên là 800mm), chiều dài 

phòng máy phát điện = chiều dài máy + chiều dài tiêu âm gió ra, gió vào + chiều dài 

chụp thoát gió + khoảng cách tối thiểu 1000 mm, Chiều cao phòng máy phát điện = 

chiều cao máy + chiều cao bô giảm thanh và ống khói + khoảng cách tối thiểu 1000mm 

 + Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống này, bao gồm: hệ thống ống thoát khí, cách 

âm và sàn chống rung trong các công trình được bố trí đặt máy phát điện dự phòng theo 

yêu cầu thiết kế chung nhằm dập tắt các rung động của tổ máy gây ra trong quá trình 

hoạt động tổ máy được lắp đặt trên các gối đỡ giảm chấn tăng cường. Hiệu quả hoạt 

động của hệ thống này đảm bảo độ ồn của máy phát điện xuống mức  75dB ở khoảng 

cách 7m bên ngoài phòng đặt máy. 

 + Ngoài ra, Dự án thực hiện đầy đủ các biên pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa, 

ứng phó sự cố rò rỉ, tràn dầu và các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối được đề xuất 

tại mục 3.3.2.3 dưới đây. 

 - Thời gian: Áp dụng đầy đủ các biện pháp đề xuất đối với toàn bộ các hoạt động 

thiết kế lắp đặt và duy trì trong suốt quá trình vận hành máy phát điện dự phòng.  

 - Hiện quả thực hiện: Phòng ngừa, giảm thiểu tối đa các tác động do việc vận hành 

máy phát điện dự phòng đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng trong suốt 

quá trình vận hành dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do mùi hôi từ các khu lưu chứa chất thải: (4) -

 ♦ Mục đích: 

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi 

phát sinh từ hệ thống thu gom chất thải rắn, bùn thải và nước thải sinh hoạt trong quá 

trình vận hành dự án.  

 - Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại 

mục 3.2.1.1(b-4) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.  
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 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Đối với mùi hôi từ hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 

 - Chủ dự án cũng thực hiện các giải pháp hạn chế mùi hôi áp dụng trong quy trình 

vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, cụ thể: 

 + Đối với hệ thống tuyến ống được bố trí đảm bảo thuận tiện trong việc vận hành 

và bảo dưỡng thường xuyên các công trình (làm sạch, thông tắc các đường ống).  

 + Đối với các công trình bể chứa, trạm bơm và các loại hố ga được thiết kế có nắp 

đậy, hệ thống thông hơi, hút khí nhằm giảm thiểu mùi hôi trong quá trình vận hành.  

 + Thiết kế đường ống sục cặn đáy tránh lắng cặn và thối rữa, sinh mùi. Thường 

xuyên kiểm tra, sục rửa, trách tắc đường ống sục cặn. 

 + Thiết kế thông hơi, tạo điều kiện thông thoáng trong khu vực này để tránh ảnh hưởng 

trực tiếp đến công nhân quản lý, vận hành công trình chức năng và khu vực xung quanh. 

 + Bê tông hóa hoặc sử dụng các ống nhựa kín cho quá trình dẫn và thoát nước 

thải, tránh thoát mùi và ảnh hưởng đến hệ thống nước ngầm. 

 - Thực hiện quy trình vận hành và bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống thu 

gom nước thải:  

 + Nạo vét bùn cặn bể phốt, các hố ga thu nước thải, bể tự hoại và các công trình vệ 

sinh công cộng... nhằm hạn chế tích tụ và phân hủy bùn cặn hữu cơ có trong hệ thống 

này bị phân hủy ở điều kiện kỵ khí bị phân huỷ sinh ra mùi hôi thối. Bùn được nạo vét 

bằng xe hút phốt và vận chuyển xử lí theo hợp đồng với đơn vị có chức năng. 

 + Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống thu 

gom, xử lý và thoát nước thải trong suốt quá trình vận hành dự án như trình ở nội dung 

tiếp theo của chương này.  

 + Thiết kế xây dựng ngầm hoặc bán ngầm các công trình bể xử lý nước thải. 

 - Tuân thủ các quy định về khoảng cách ly: Đối với các công trình bể gom, trạm 

bơm được quy hoạch ở khu vực bằng phẳng, cuối hướng gió chủ đạo, có điều kiện 

thông thoát tốt, giảm tối đa ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực dự án. 

  Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi do bùn thải và rác thải sinh hoạt: 

 - Bùn thải từ hệ thống thu gom, xử lí nước thải và rác thải sinh hoạt phát sinh từ 

khu vực xử lí nước thải thu gom, vận chuyển định kỳ, không để lưu cữu, tránh phân hủy 

sinh ra mùi, các loại khí độc.  

 + Như đã trình bày ở phần trên, lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống thoát nước có 

độ ẩm 96% (phân bùn bể tự hoại, bùn trạm xử lý nước sinh hoạt, bùn cặn nạo vét hệ 

thống thu gom, thoát nước) với tổng khối lượng khoảng 2.687,4 m
3
/năm (khu A: 206,8 

m
3
/năm; khu B: 1.633,7 m

3
/năm; khu C: 197,9 m

3
/năm; khu G: 237,1 m

3
/năm; khu J: 

122,3 m
3
/năm; khu A: 73,2 m

3
/năm; khu B: 216,4 m

3
/năm), được bơm về bể nén bùn 

trong các trạm xử lý nước thải của từng khu nhà xưởng.  

 + Các hạng mục bể thiết kế kín, xây ngầm, có hệ thống thu & thoát khí và dung 

tích bể được thiết kế để đảm bảo thời gian phân hủy, giảm thể tích bùn cần vận chuyển 

và giảm thiểu tác động do khí mùi phát sinh. 

 - Việc vận chuyển bùn thải, chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện bằng thùng 

đựng và xe bồn chuyên dụng, có nắp kín, có thu nước rò rỉ. Chu kỳ vận chuyển tới khu 

xử lý không quá 2 ngày. Trong trường hợp chưa kịp vận chuyển đi, bùn thải được rắc 



 

 

 

vôi bột để tránh côn trùng xâm nhập. 

 - Tuân thủ các nguyên tắc bảo hộ lao động như trang bị cho công nhân mặt nạ 

phòng hơi độc, ủng, găng... Tập huấn và thường xuyên kiểm tra về kỹ thuật an toàn lao 

động và xử lý tình huống sự cố cho công nhân. Trải nhựa đường ở các đường dẫn tới 

trạm bơm, trạm xử lý nước thải để tránh bụi. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: Duy trì các biện pháp giảm thiểu trong suốt quá trình vận hành  

 - Hiệu quả thực hiện: Việc phòng ngừa, giảm thiểu tác động do mùi hôi từ hệ thống 

thoát nước thải và vệ sinh môi trường của dự án do chủ dự án thực hiện đầu tư và trực tiếp 

quản lí vận hành trong suốt quá trình vận hành nhằm giảm thiểu tối đa các nguy cơ ô nhiễm 

môi trường không khí, sức khỏe người lao động. 

 Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí (5) -

do hoạt động giao thông vận tải: 

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa và giảm thiểu tác 

động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận tải đối với khu vực các tuyến đường 

giao thông nội bộ và các tuyến đường kết nối với dự án nhằm phòng ngừa, giảm thiểu 

các tác động đối với môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng.  

 - Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động chi tiết tại 

mục 3.2.1.1.(b-5) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 

 ♦ Nội dung thực hiện:  

  Thực hiện công tác quản lý các phương tiện vận tải:  

 - Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông vận tải đã đăng kiểm theo đúng quy 

định, đảm bảo tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

 - Bố trí hợp lý đường vận chuyển, quy định tốc độ đối với các tuyến đường trong 

phạm vi dự án, chở đúng tải trọng của xe. 

 - Không chuyên chở vượt tải trọng danh định và lưu thông đúng tuyến đường vận 

chuyển. Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại. Lập hàng rào chắn cách ly các khu vực 

nguy hiểm, vật liệu dễ cháy nổ... Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm và 

bảo vệ công trình.  

  Thực hiện biện pháp khống chế ô nhiễm bụi, ồn từ các tuyến giao thông:  

 - Quy định về sử dụng các phương tiện vận tải trong khu vực dự án: xe ôtô đưa, đón 

công nhân và xe chở hàng đỗ dừng đúng các vị trí qui định và theo hướng dẫn của người 

điều khiển nhằm hạn chế lượng khí thải, tiếng ồn và các sự cố ùn tắc, tai nạn giao thông. 

 - Thực hiện các biện pháp hạn chế bụi khuếch tán từ hoạt động giao thông: Sử dụng 

hệ thống các vòi phun nước tưới ẩm, rửa đường đối với các khu vực bãi xe, cổng ra vào và 

các tuyến đường nội bộ của khu vực dự án. Lắp các vòi nước phun tia tại các bãi cỏ, vườn 

hoa vừa tưới cây, vừa bảo đảm độ ẩm và cải thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án, 

theo chế độ tưới với tần suất từ 1÷ 2 lần/ngày, mật độ tưới từ 3 ÷ 5 lít/m
2
. 

 - Bố trí trồng cây xanh dọc các tuyến đường để giảm bụi, giảm tiếng ồn và tạo 

cảnh quan môi trường trong các khu nhà xưởng sản xuất. 

 - Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo cam kết. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 -  Thời gian thực hiện: duy trì trong toàn bộ giai đoạn vận hành dự án. 
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 - Hiệu quả thực hiện: Việc kiểm soát hoạt động giao thông, vệ sinh môi trường, 

trông đủ diện tích cây xanh cách li có tác dụng hạn chế ô nhiễm bụi, tiếng ồn từ nguồn 

này ở mức cao nhất và hoàn toàn khả thi. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn khác: (6) -

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động do bụi, khí 

thải đối với môi trường không khí bên trong các công trình và sức khỏe công nhân lao 

động trong giai đoạn vận hành dự án. 

 - Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động chi tiết tại 

mục 3.2.1.1.(b-11) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 

 ♦ Nội dung: 

  Biện pháp thông gió nhà xưởng sản xuất:  

 - Thiết kế nhà xưởng thoáng gió, tận dụng tối đa thông gió tự nhiên kết hợp thông gió 

bằng quạt hút đảm bảo mức độ tích tụ các khí thải là nhỏ nhất. Hệ số trao đổi không khí nhà 

xưởng đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo TCVN 5687:2010 - Thông gió - điều hòa không khí 

tiêu chuẩn thiết kế là: K = 6,0 (h
-1

). 

 - Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống đường ống công nghệ. 

Trang bị các thiết bị cảnh báo tự động các sự cố rò rỉ khí thải từ các đường ống công 

nghệ như các thiết bị cảnh báo ô nhiễm… trên cơ sở phát hiện ngưỡng ô nhiễm đối với 

các khí này trong khu vực nhà xưởng. 

 - Lắp đặt hệ thống thông gió cưỡng bức: Bên trong nhà xưởng bố trí quạt công 

nghiệp để làm mát cho công nhân thao tác tại khu vực sản xuất. Lắp đặt hệ thống điều 

hòa trung tâm cho khu vực văn phòng và một số khu vực sản xuất.  

 - Kiểm tra, đảm bảo các điều kiện vi khí hậu trong môi trường lao động đạt tiêu chuẩn 

môi trường trong lao động của Bộ Y tế về các yếu tố vi khí hậu theo qui định. 

 - Trang bị bảo hộ lao động đối với công nhân tham gia trực tiếp các hoạt động sản xuất 

có nguy cơ ô nhiễm bởi khí thải phát sinh trong các công đoạn sản xuất. Thường xuyên kiểm 

tra công tác an toàn lao động, tuyên truyền về các tác động tiêu cực do khí thải. 

 - Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các công nhân tham gia lao động 

trong dự án, đảm bảo chế độ nghỉ dưỡng hợp lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực 

đối với sức khỏe của công nhân lao động. 

  Giảm thiểu tác động do hệ thống làm mát, điều hòa không khí: 

 - Trong quá trình thiết kế các công trình, thực hiện việc tổ chức thông gió kết hợp với 

hệ thống điều hoà không khí để khống chế ô nhiễm nhiệt đối với môi trường xung quanh và 

đảm bảo tính mỹ quan của công trình với kiến trúc không gian toàn khu. 

 - Thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ô nhiễm bên trong công trình như 

phương án điều hoà không khí trung tâm được áp dụng cho các công trình nhà xưởng 

sản xuất, khu nhà ăn và nhà ký túc xá của dự án  

 - Thiết kế lắp đặt hệ thống thông gió điều hòa đảm bảo tính năng sử dụng của công 

trình, hệ thống thông gió, điều hòa sẽ được tính toán, thiết kế đảm bảo các thông số kỹ 

thuật bên trong nhà theo yêu cầu và phù hợp với các tiêu chuẩn theo quy định của 

TCXD-BXD và tuân thủ yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt:  



 

 

 

 + Các dàn làm lạnh máy điều hòa không khí (AHU & FCU) có công suất lạnh 

tương ứng với các tổ hợp máy lạnh của toà nhà và được bố trí lắp đặt tại các vị trí thích 

hợp của từng công trình.  

 + Hệ thống đường ống dẫn không khí lạnh từ các AHU và FCU thổi vào các khu 

vực cần điều hoà qua các miệng thổi được bố trí phù hợp với kết cấu nhà, đảm bảo mỹ 

quan riêng của công trình và kiến trúc cảnh quan chung của toàn khu.  

 - Hệ thống thông gió cho công trình được thiết kế lắp đặt chủ yếu cho các khu vệ 

sinh, nhà bếp,… hút gió chung đảm bảo chế độ thông thoáng theo các tiêu chuẩn vệ 

sinh. Sử dụng tối đa chế độ thông gió tự nhiên và có bội số trao đổi không khí đảm bảo 

tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của TCXD.  

 - Căn cứ vào thiết kế kiến trúc và tính năng sử dụng của công trình để ưu tiên sử 

dụng hệ thống thông gió điều hòa trung tâm kết hợp với nghiên cứu sử dụng tháp giải 

nhiệt trung tâm để khống chế ô nhiễm do khí thải của các hệ thống điều hoà, các dàn 

lạnh, máy lạnh, tháp giải nhiệt, bơm nước lạnh, bơm tuần hoàn... được tạo thành một 

chu trình kín tải lạnh cho toàn bộ công trình.  

 - Yêu cầu về hệ thống thông gió điều hoà trung tâm lắp đặt trên cơ sở tính toán, 

thiết kế đảm bảo các thông số kỹ thuật bên trong nhà theo yêu cầu Nhà xưởng sản xuất 

đặc thù và phù hợp với các tiêu chuẩn theo quy định của TCXD-BXD. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: Duy trì trong suốt quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất sẽ hạn chế được 

tối đa các nguy cơ tác động do hơi thiếc, các khí khác phát sinh đối với sức khỏe công 

nhân lao động trong quá trình sản xuất của dự án. 

c) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải phát sinh trong vận hành dự án: 

 Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong giai đoạn (1) -

vận hành dự án: 

 Về cơ bản, toàn bộ các công trình thu gom, xử lý và đấu nối nước thải của dự án 

đã được đầu tư hoàn chỉnh tuân thủ theo Giấy phép môi trường số 313/GPMT-UBND 

ngày 20/7/2022 và được duy trì vận hành trong giai đoạn điều chỉnh của dự án với khối 

lượng và quy mô các hạng mục công trình được mô tả chi tiết tại mục 1.2.3.2 - chương 

1 của báo cáo, theo đó:  

 ♦ Mô tả biện pháp thu gom, xử lý và đấu nối nước thải:  

 - Theo kết quả tính toán nhu cầu thu gom, xử lý nước thải theo quy mô điều chỉnh 

của dự án được trình bày tại mục 1.2.3.2(a) - Chương 1 của báo cáo,  tổng lưu lượng 

nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án khoảng 3.633,1 m
3
/ngđ (gồm: Nước thải 

sinh hoạt khoảng 3.613,9 m
3
/ngđ; nước thải xả định kỳ hệ thống làm mát khoảng 19,1 

m
3
/ngđ). Lưu lượng nước thải phát sinh theo từng khu vực bố trí nhà xưởng của dự án.  

 - Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án được thu gom, xử lý và đấu 

nối nước thải với KCN  và Nam Sơn - Hạp Lĩnh III  theo thỏa thuận đấu nối, được mô 

tả trên sơ đồ nguyên lý như sau:  
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Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải của dự án 

 - Thuyết minh quy trình thu gom, xử lý và đấu nối nước thải: 

 + Nước thải phát sinh từ khu nhà bếp/nhà ăn được thu gom dẫn qua bể tách mỡ 

trước khi xả ra hệ thống thoát nước thải để dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của 

từng Khu nhà xưởng sản xuất; 

 + Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh, khu văn phòng gồm nước thải chứa 

phân sẽ được dẫn qua bể tự hoại để xử lý sơ bộ, sau đó cùng nước xám (nước rửa sản, 

rửa tay chân, nước tắm,...) được thu gom dẫn khi xả ra hệ thống thoát nước thải để dẫn 

về trạm xử lý nước thải tập trung của từng Khu nhà xưởng sản xuất; 

 + Nước xả cặn từ hệ thống làm mát được thu gom định kỳ vận chuyển về trạm xử 

lý nước thải tập trung của từng Khu nhà xưởng sản xuất bằng đường ống hoặc xe bồn; 

 + Nước thải sau xử lý tại các trạm xử lý nước thải tập trung của các khu A, E, F, J, 

A, B đạt Tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi đấu nối vào hệ thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của KCN  mở rộng. Các yêu cầu về chất lượng nước vào trạm và chất 

lượng nước sau xử lý như sau:  

Bảng 3.46. Yêu cầu nước thải sau xử lý 

Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn đấu nối KCN  

1 pH -  5 ÷ 9 

2 BOD (20
o
C) mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 TSS (Tổng chất rắn lơ lửng) mg/l 100 

5 Tổng N mg/L 40 

6 Nitơ Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l - 

8 Dầu mỡ, chất béo động thực vật mg/l 10 

9 Phospho tính theo P mg/l 6 

10 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

 + Nước thải sau xử lý tại trạm xử lý tập trung của khu G được đấu nối với hệ 

thống thu gom, xử lý tập trung của KCN  III để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi 

trường.  - Yêu cầu vận hành: Không sử dụng hoá chất độc hại và không sinh ra các hoá 
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chất độc hại. Vận hành đơn giản theo hình thức tự động hoặc bán tự động và đáp ứng 

khả năng mở rộng công suất rất linh hoạt  

 ♦ Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình thu gom và xử lý sơ bộ nước thải:  

 Theo kết quả tổng hợp khối lượng, quy mô các hạng mục công trình thu gom và 

xử lý sơ bộ nước thải được duy trì vận hành theo quy mô điều chỉnh dự án như trình bày 

tại mục 1.2.3.2(b) - Chương 1 của báo cáo. Mô tả chi tiết hệ thống thu gom và đấu nối 

nước thải theo từng khu vực bố trí nhà xưởng sản xuất của dự án, bao gồm:  

  Tại khu A:  

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà xưởng được thu gom xử lý sơ bộ 

qua các bể tự hoại (gồm: 3 bể tự hoại dung tích 18m
3
; 2 bể tự hoại dung tích 42m

3
; 2 bể 

loại 14m
3
; 1 bể loại 10m

3
) được thu gom bằng các tuyến ống PVC D110 (i=0,4%), tổng 

chiều dài 60,5m sau đó được dẫn về các tuyến ống thu gom PVC D125 (i=0,4%) có 

tổng chiều dài 395,7m và tuyến PVC D160 (i=0,4%) có tổng chiều dài 269,2m để dẫn 

nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 - Nước thải từ khu nhà ăn được thu gom và xử lý tách mỡ sơ bộ bằng bể tách mỡ 3 

ngăn có (ngăn 1: (3,8 x 2,1)m; ngăn 2: (3,65 x 2,1)m; ngăn 3: (1,8 x 2,1)m) sau đó được 

dẫn về trạm xử lý nước thải bằng tuyến ống PVC D200 có tổng chiều dài là 175,66m. 

  Tại khu B: 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà xưởng được thu gom xử lý sơ bộ 

qua các bể tự hoại 3 ngăn (gồm: 7 bể tự hoại dung tích 26m
3
; 2 bể tự hoại dung tích 

14m
3
; 6 bể loại 10m

3
) được thu gom và dẫn nước thải theo các tuyến cống DN200 

(i=0,5%), tổng chiều dài 175,9m, tuyến cống DN300 (i=0,5%) có tổng chiều dài 

1.258,6m, sau đó dẫn về tuyến cống thu gom DN400 (i=0,5%) có tổng chiều dài 

940,8m để dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 - Nước thải từ khu nhà ăn được thu gom và xử lý tách mỡ sơ bộ bằng 8 bể tách mỡ 

có dung tích khoảng 8m
3
 (kích thước: DxRxH=(3,1x1,8x1,5)m), nước thải sau bể tách 

mỡ được dẫn về các tuyến cống DN200, DN300, DN400 và DN500 để dẫn nước thải về 

trạm xử lý nước thải tập trung. 

  Tại khu C: 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà xưởng được thu gom xử lý sơ bộ 

qua các bể tự hoại 3 ngăn (gồm: 3 bể tự hoại dung tích 18m
3
; 2 bể tự hoại dung tích 

14m
3
) được thu gom bằng các tuyến ống PVC D160 (i=0,5%) với tổng chiều dài 

khoảng 459,4m và đấu nối với tuyến cống PVC D200 dài 27,3m và PVC D250 dài 

97,8m (i=0,5%), cuối cùng đấu nối vào tuyến ống PVC D300 (i=0,5%) có tổng chiều 

dài 73m để dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 - Nước thải từ khu nhà ăn được thu gom và xử lý tách mỡ sơ bộ tại 01 bể tách mỡ 

3 ngăn có (ngăn 1: LxB = (3,8 x 2,1)m; ngăn 2: LxB=(3,65 x 2,1)m; ngăn 3: LxB=(1,8 

x 2,1)m), nước thải sau bể tách mỡ được dẫn về các tuyến cống PVC D250 dài 97,8 

cùng với nước thải sinh hoạt dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. 

  Tại khu G: 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng 04 bể tự 

hoại 3 bể tự hoại tổng dung tích 70m
3
 (01 bể dung tích 42m

3
/bể; 02 bể dung tích 

14m
3
/bể), sau đó được thu gom bằng các tuyến ống PVC D200 (i=0,04%) với tổng 

chiều dài khoảng 203,8 m và đấu nối với tuyến ống PVC D300 dài 236,8m (i=0,04%) 

và dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 - Nước thải từ khu nhà ăn được thu gom và xử lý tách mỡ sơ bộ tại 01 bể tách mỡ 
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3 ngăn có (ngăn 1: LxB =(3,8 x 2,1)m; ngăn 2: LxB=(3,65 x 2,1)m; ngăn 3: LxB=(1,8 x 

2,1)m), nước thải sau bể tách mỡ được dẫn về các tuyến cống PVC D200 dài 161m và 

đấu nối với tuyến ống D300 cùng với nước thải sinh hoạt dẫn về trạm xử lý nước thải 

tập trung. 

  Tại khu J: 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà xưởng được thu gom xử lý sơ bộ 

qua các bể tự hoại 3 ngăn (gồm: 2 bể tự hoại dung tích 42m
3
; 1 bể tự hoại dung tích 

14m
3
).  

 - Nước thải sau khi qua bể tự hoại được thu gom bằng tuyến ống PVC D140 dài 

63,8m và thu gom, đấu nối với tuyến ống PVC D200 dài 321,3m để dẫn nước thải về 

trạm xử lý nước thải tập trung. 

  Tại khu A: 

 - Tại lô K16: Nước thải từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ tại 01 bể tự hoại dung 

tích 60m
3
; nước thải nhà ăn được xử lý sơ bộ qua 01 bể tách mỡ 16m

3
. Toàn bộ nước 

thải sau đó được thu gom dẫn về 01 trạm xử lý nước thải công suất 100m
3
/ngđ.  

 - Nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống thoát nước thải của KCN bằng tuyến 

cống PVC D200 có chiều dài khoảng 105m, qua hố ga có kích thước (2x2)m và đấu nối 

vào hệ thống thoát nước thải trên đường D2 của KCN  mở rộng. 

  Tại khu B: 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ tại 04 bể tự 

hoại có tổng dung tích  m
3
 (gồm: 02 bể dung tích 42m

3
/bể; 02 bể dung tích 18m

3
/bể), 

sau đó được thu gom bằng các tuyến ống PVC D200÷300 (i=0,04%) với tổng chiều dài 

khoảng 360m và đấu nối với tuyến ống dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung 

công suất 400m
3
/ngđ. 

 - Nước thải từ khu nhà ăn được thu gom và xử lý tách mỡ sơ bộ tại 01 bể tách mỡ 

3 ngăn có dung tích 1,68m
3
, nước thải sau bể tách mỡ được dẫn về các tuyến cống PVC 

D200 dài 37m và đấu nối với tuyến ống D200 cùng với nước thải sinh hoạt dẫn về trạm 

xử lý nước thải tập trung công suất 400m
3
/ngđ. 

 - Nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống thoát nước thải của KCN bằng tuyến 

cống PVC D200 có chiều dài khoảng 15m, qua hố ga có kích thước (2x2)m và đấu nối 

vào hệ thống thoát nước thải của KCN  mở rộng tại hố ga trên đường D2 cách cổng 

chính về phía đường N3 là 46m. 

 ♦ Công trình trạm xử lý nước thải tập trung: 

 Theo kết quả tính toán nhu cầu xử lý nước thải và tổng hợp khối lượng, quy mô 

công suất các trạm xử lý nước thải hiện có thuộc phạm vi điều chỉnh dự án tại mục 

1.2.3.2(c) - Chương 1 của báo cáo cho thấy các công trình trạm xử lý nước thải hiện có 

hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thu gom và xử lý nước thải phát sinh theo quy mô điều 

chỉnh của dự án. Chi tiết mô tả quy mô công suất, công nghệ và vận hành các công trình 

trạm xử lý nước thải này, bao gồm:  

  Công trình xử lý nước thải tại khu A: 

 Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu A được xử lý tập trung tại Trạm xử lý nước 

thải có công suất là 350m
3
/ngày đêm, sau đó nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống 

thoát nước thải của KCN bằng tuyến ống PCV D200, i=0,4% với tổng chiều dài là 

215m. 



 

 

 

 - Công suất thiết kế: 350 m
3
/ngđ 

 - Qui trình công nghệ xử lý nước thải:  

 Nước thải  Bể gom (B-01) → Bể điều hòa (B-02) → Bể thiếu khí (Anoxic) (B-

03) → Bể hiếu khí (Oxic) kết hợp giá thể vi sinh (B-04) → Bể lắng (B-05) → Bể khử 

trùng (B-06) → Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN  mở rộng.   

 - Chế độ vận hành: 24/24 giờ 

 - Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: được trình bày trong hình dưới đây: 

 

Hình 3.7. Sơ đồ dây công nghệ xử lý nước thải tại khu A (công suất: 350m
3
/ngđ) 

 - Thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải 

 Nước thải phát sinh được thu gom về bể tiếp nhận sau đó được bơm lên hệ thống 

để xử lý. Chứa năng xử lý và qui trình vận hành các công trình được mô tả cụ thể như 

sau: 

 + Bể gom: Có nhiệm vụ tiếp nhận nước các nguồn nước thải phát sinh của nhà 

máy. Bơm được đặt chìm trong bể để bơm nước từ tiếp nhận lên thiết bị tách rác sau đó 

chảy xuống bể điều hòa. Qui trình vận hành bể tiếp nhận như sau:  

 Bật 2 bơm nước thải sang chế độ (Auto) tự động, bơm chạy tự động theo 

phao báo đầy và chạy luân phiên theo time thời gian đã được kỹ thuật cài đặt 

sẵn thời gian. (có thể thay đổi theo yêu cầu). 

 Kiểm tra các phao cạn đầy, phao điện có thể bị kẹt dẫn tới tình trạng bơm 

không tự ngắt khi cạn nước và không tự bơm khi nước đầy. Do đó phải kiểm 

tra  theo định kỳ ngày 2 lần. 

 Vớt bỏ váng nổi nếu có, để bơm không bị tắc rác. 

 Vệ sinh tách rác hàng ngày, nếu không vệ sinh lâu ngày có thể dẫn tới tình 
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trạng  tách rác bị tắc gây tràn nước ra ngoài. 

 + Bể điều hòa: Có nhiệm vụ điều hòa về lưu lượng và nồng độ chất hữu cơ trong 

nước thải nhằm tránh gây hiện tượng quá tải cho các công trình xử lý phía sau. Nhờ 

năng lượng cánh khuấy (hoặc được sục khí) trong bể điều hòa làm nước thải được xáo 

trộn đều và tránh sự lắng cặn trong bể, tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí tạo mùi hôi. 

Tiếp đó nước được bơm sang bể Anoxic bằng 2 bơm chìm dưới bể điều hòa chạy tự 

động theo phao và luân phiên theo time thời gian. Qui trình vận hành bể điều hòa như 

sau: 

 Bật 2 bơm nước thải sang chế độ (Auto) tự động, bơm chạy tự động theo 

phao báo đầy và chạy luân phiên theo time thời gian đã được kỹ thuật cài đặt 

sẵn thời gian. (có thể thay đổi theo yêu cầu). 

 Kiểm tra các phao cạn đầy, phao điện có thể bị kẹt dẫn tới tình trạng bơm 

không tự ngắt khi cạn nước và không tự bơm khi nước đầy. Do đó phải kiểm 

tra theo định kỳ ngày 2 lần. 

 Mở 2 máy thổi khí ở chế độ tự động trên tủ điện. 

 Kiểm tra các van khóa, thường để nguyên vì đã được kỹ thuật điều chỉnh phù 

hợp. 

 + Bể (thiếu khí) Anoxic: Có tác dụng ổn định bùn và khử nitrat 

 Bể Anoxic giúp khử Nitrat trong điều kiện thiếu khí. Quá trình diễn ra nhờ các vi 

sinh vật sử dụng Nitrat, Nitrite làm chất oxy hóa để sản xuất năng lượng. Trong bể 

Anoxic, quá trình khử Nitrat sẽ diễn ra theo phản ứng:  

6NO3
+
 + 5CH3OH  5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH

-
    

 Nitơ từ dạng nitrat hòa tan sẽ chuyển thành dạng khí và thoát ra ngoài. 

 Tại bể Anoxic có lắp đặt 2 khuấy trộn chìm (cài đặt chế độ (Auto) tự động, khuấy 

chạy theo time thời gian) để tạo ra sự xáo trộn trong bể giúp bọt khí N2 (từ quá trình 

khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước.  

 Sau khi đi từ bể thiếu khí sang bể hiếu khí, nước thải sẽ được khử loại bỏ chất hữu 

cơ, Nitơ và Phốtpho theo các quá trình nêu trên. Nước sau đó tự chảy sang ngăn sinh 

học hiếu khí 1 và 2. 

 + Bể sinh học tiếp xúc hiếu khí là nơi diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ 

và quá trình Nitrat hoá trong điều kiện cấp khí bằng 2 máy thổi khí. 

 ○ Quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ: Trong bể sinh học các vi sinh vật (VSV) 

hiếu khí sử dụng oxi được cung cấp chuyển hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải 

một phần thành vi sinh vật mới, một phần thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình 

phản ứng sau: 

VSV + C5H7NO2 (chất hữu cơ) + 5O2           5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới 

 ○ Quá trình nitrate hóa: Quá trình Nitrate hóa là quá trình oxy hóa các hợp chất 

chứa Nitơ, đầu tiên là Ammonia thành Nitrite sau đó oxy hóa Nitrite thành Nitrate. Quá 

trình Nitrate hóa ammonia diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng 

Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Bước1: Ammonium được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi Nitrosomonas: 

   NH4
+
 + 1,5 O2             NO2

- 
 +  2 H

+ 
 +  H2O       

Bước2:  Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài Nitrobacter: 



 

 

 

   NO2
-
  +  0,5 O2       NO3

-   
                       

 Các giá thể – Vật liệu tiếp xúc (dạng sợi) được lắp đặt có diện tích bề mặt tiếp xúc 

khoảng 205 m
2
/m

3
, là nơi để các vi sinh vật bám dính và phát triển. Dòng nước thải 

chảy liên tục vào bể sinh học đi qua bề mặt của giá thể tiếp xúc, đồng thời không khí 

cũng được cung cấp liên tục vào bể (oxy hòa tan DO > 2 mg/l). Trong điều kiện đó vi 

sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh tạo thành các màng vi sinh vật có chức năng hấp 

thụ các chất hữu cơ và màu của nước thải. Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là 

dung dịch xáo trộn (mixed liquor), hỗn hợp này chảy sang bể lắng 2 nhằm tiến hành quá 

trình tách nước và bùn. 

 Qui trình vận hành bể hiếu khí như sau: 

 Mở 2 máy thổi khí ở chế độ tự động trên tủ điện. 

 Kiểm tra các van khóa, thường để nguyên vì đã được kỹ thuật điều chỉnh phù 

hợp. 

 Lấy mẫu phân tích MLSS, SVI30. Thường chỉ đo SVI 30, cách đo dùng 

cylinder 1000 ml, để bùn lắng 30 phút, thể tích bùn lắng được (ml) chính là 

SVI30. Giá trị SVI 30 = 180 – 300 bùn tốt, nếu SVI 30 >300 bùn nhiều cần 

tiến hành xả bùn dư, SVI 30<180 bùn yếu cần bổ sung dinh dưỡng ở đây có 

thể dùng mật rỉ đường để bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh phát triển. 

 Bật 02 bơm nước tuần hoàn sang chế độ Auto (chạy luân phiên theo time). 

 + Bể lắng 1 Có nhiệm vụ phân tách hỗn hợp nước và bùn (bùn hoạt tính). Phần 

nước trong sẽ tự chảy sang bể khử trùng. Phần bùn hoạt tính sẽ được bơm tuần hoàn về 

bể Anoxic và ngăn 1 của bể sinh học hiếu khí nhằm ổn định nồng độ bùn, tăng hiệu quả 

xử lý cho các bể, một phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn và được hút theo định 

kỳ khoảng 6 tháng/lần. Qui trình vận hành bể lắng như sau: 

 Quan sát chất lượng nước đầu ra. 

 Vệ sinh rong rêu, váng bọt, bùn nổi nếu có để đảm bảo chất lượng nước đầu 

ra không bị ảnh hưởng. 

 Tuần hoàn bùn với tỉ lệ lớn hơn 100%. 

 Xả bùn dư 5 phút/ca trực khi SVI 30 >300. 

 Bật bơn bùn tuần hoàn sang chế độ Auto trên tủ điện, bơm chạy luân phiên 

theo thời gian. 

 + Bể khử trùng: Quá trình khử trùng được thực hiện trực tiếp trên đường ống 

thoát nước đầu ra. Sử dụng vien nén Cloramin B hoặc viên nén Clo TCCA 

(Tricholoroisocyanuric axit) Hàm lượng chlorine cần thiết để khử trùng cho nước sau 

lắng khoảng 3 - 15mg/L. Nước sau khử trùng được dẫn ra hê thống thoát nước chung 

theo QCVN 40-2011, cột A. Qui trình vận hành bể khử trùng như sau: 

 Quan sát chất lượng nước đầu ra. 

 Vệ sinh rong rêu, váng bọt, bùn nổi nếu có để đảm bảo chất lượng nước đầu 

ra không bị ảnh hưởng. 

 + Bể nén bùn: Có nhiệm vụ chứa bùn dư từ bể lắng 1 và lắng 2, khi bùn đầy bể sẽ 

được hút định kỳ (khoảng 6 tháng 1 lần) 

 - Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình và danh mục thiết bị của trạm xử 

lý nước thải tại khu A được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.47. Thông số kỹ thuật các hạng mục của Trạm xử lý nước thải tại khu A 
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Thông số Đơn vị Giá trị 

BỂ GOM (3 ngăn kích thước như nhau) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước: L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,0 x 2,0 x 2,5 

2,0 x 2,0 x 2,8 

10 

11,2 

BTCT 

BỂ ĐIỀU HÒA 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

8,0 x 6,0 x 3,0 

8,0 x 6,0 x 3,5 

144 

168 

BTCT 

BỂ THIẾU KHÍ (ANOXIC) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

5,0 x 4,0 x 3,0 

5,0 x 4,0 x 3,5 

60 

70 

BTCT 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ (NGĂN 1) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

6,0 x 3,0 x 3,0 

6,0 x 3,0 x 3,5 

54 

63 

BTCT 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ (NGĂN 2) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

6,0 x 3,0 x 3,0 

6,0 x 3,0 x 3,5 

54 

63 

BTCT 

BỂ LẮNG 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

m 

m 

m
3
 

m
3
 

4,3 x 4,3 x 3,0 

4,3 x 4,3 x 3,5 

55,47 

64,7 



 

 

 

- - Vật liệu - BTCT 

BỂ NÉN BÙN 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

5,0 x 2,0 x 3,0 

5,0 x 2,0 x 3,5 

30 

35 

BTCT 

BỂ KHỬ TRÙNG   

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

1,5 x 4,3 x 3,0 

1,5 x 4,3 x 3,5 

19,35 

22,5 

BTCT 

 Bảng 3.48. Thông số kỹ thuật các thiết bị của Trạm xử lý nước thải tại khu A 

Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

Bể gom 

-  2Bơm 

nước thải 

nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể tiếp nhận qua tách rác, đến bể điều hòa.  

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao cạn 

đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 1 Phao 

cảm biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

 
Tách rác 

thô. 

- Thiết bị gia công, inox, lấy rác thủ công. 

Bể điều 

hoà 

2 Bơm 

nước thải 

nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể điều hòa đến bể Anoxic. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao cạn 

đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

1 Phao 

cảm biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

2 Máy thổi 

khí 

 

- Máy taiwan, 2.2 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển, xáo trộn bùn hoạt tính. 

- Cung cấp khí để pha hóa chất 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế độ 

AUTO và HAND. 

Bể thiếu 

khí 

(Anoxic) 

2 Máy 

khuấy trộn 

chìm 

 

- Công suất 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Dùng làm xáo  trộn nước thải trong bể anoxic. 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế độ 

AUTO và HAND. 
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Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

Bể sinh 

học hiếu 

khí  

2 Máy thổi 

khí 

 

- Máy taiwan, 15kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển, xáo trộn bùn hoạt 
tính. 

- Cung cấp khí để pha hóa chất 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế độ 

AUTO và HAND. 

2 Bơm 

nước thải 

nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về bể anoxic và sinh học 1. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế độ 

AUTO và HAND. 

Bể lắng 

1 

-1 Motor 

khuấy gạt 

bùn 

 

- Motor 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Gom bùn về đáy bể lắng để bơm bùn tuàn hoàn bơm tuần 

hoàn về bể Anoxic, sinh học hiếu khí. 

- Động cơ hoạt động liên tục 24/24, chú ý không để động cơ 

tắt. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 2 bơm 

bùn tuần 

hoàn 

- Bơm cạn, 2.2 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về nhằm ổn định hàm lượng bùn trong 

bể sinh học hiếu khí và tăng khả năng xử lý nitơ. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế độ 

AUTO và HAND. 

Bể khử 

trùng 

2 Bơm 

clorin 

- Nhãn hiệu Blue White – 0,45W/220 V/50HZ 

- Bơm chạy tự động theo bơm bể điều hòa và luân phiên theo 

thời gian. 

Bồn hóa 

chất 

- Bồn nhựa, V=1000L. 

  Công trình xử lý nước thải khu B: 

 Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu B được xử lý tập trung tại Trạm xử lý nước 

thải có công suất là 2.400m
3
/ngày đêm (2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có công suất 

1.200m
3
/ngày đêm), sau đó nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống thoát nước thải 

của KCN bằng tuyến cống DN500 có chiều dài khoảng 500m, qua hố ga có kích thước 

(2x2)m và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN tại vị trí trên góc đường D4 

và N4. 

 - Công suất thiết kế: 2.400 m
3
/ngđ (gồm 2 mô đun, mỗi mô đun có công suất thiết 

kế là 1.200m
3
/ngđ) 

 - Qui trình công nghệ xử lý nước thải:  

 Nước thải  Bể gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể hiếu khí 

(Oxic) kết hợp giá thể vi sinh → Bể lắng → Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt 

tiêu chuẩn đấu nối của KCN  mở rộng. 



 

 

 

 - Chế độ vận hành: 24/24 giờ 

 - Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: được trình bày trong hình dưới đây: 

 

Hình 3.8. Sơ đồ dây công nghệ xử lý nước thải mô đun xử lý nước thải tại khu B 

(công suất: 1200m
3
/ngđ/mô đun)  

 - Thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải: 

 Xem phần  thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải tại 

khu A nêu trên. 

 - Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình và danh mục thiết bị của trạm xử 

lý nước thải: 

 Bảng 3.49. Thông số kỹ thuật các hạng mục của mô đun xử lý nước thải, công suất 

1200m
3
/ngày đêm/mô đun - Trạm xử lý nước thải tại khu B  

Thông số Đơn vị Giá trị 

BỂ GOM (dùng chung cho 2 mô đun) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước: L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

10,0 x 3,4 x 1,5 

10,0 x 3,4 x 4,0 

51 

136 

BTCT 

BỂ ĐIỀU HÒA 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

m 

m 

m
3
 

18,2 x 10 x 3,3 

18,2 x 10 x 4,0 

600 
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Thông số Đơn vị Giá trị 

- Thể tích bể 

- Vật liệu 

m
3
 

- 

728 

BTCT 

BỂ THIẾU KHÍ (ANOXIC) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể 

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

10,0 x 20,0 x 3,7 

10,0 x 20,0 x 4,0 

740 

800 

BTCT 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

10,0 x 12,2 x 3,7 

10,0 x 12,2 x 4,0 

451,4 

488 

BTCT 

BỂ LẮNG 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

10,0 x 10,0 x 2,7 

10,0 x 10,0 x 4,0 

270 

400 

BTCT 

BỂ NÉN BÙN 

- Kích thước: F x H hữu ích 

- Kích thước:  F x Hbể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể 

- Vật liệu 

- 

- 

m
3
 

m
3
 

- 

14 x 3,7 

14 x 4 

53 

56 

BTCT 

BỂ KHỬ TRÙNG   

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể 

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,8 x 5,0 x 3,7 

2,8 x 5,0 x 4,0 

51,8 

56 

BTCT 

 Bảng 3.50. Thông số kỹ thuật các thiết bị của mô đun xử lý nước thải, công suất 

1200m
3
/ngày đêm/mô đun - Trạm xử lý nước thải tại khu B 

Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 



 

 

 

Bể gom 

- 2 Bơm 

nước thải 

nhúng chìm 

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể tiếp nhận qua tách rác, đến bể điều 

hòa.  

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao cạn 

đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 1 Phao báo 

mực nước 

cảm biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

 
Tách rác 

thô. 

- Thiết bị gia công, inox, lấy rác thủ công. 

Bể điều 

hoà 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể điều hòa đến bể Anoxic. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao cạn 

đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

1 Phao cảm 

biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

2 Máy thổi 

khí 

 

- Máy Taiwan, 2.2 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển, xáo trộn bùn hoạt tính. 

- Cung cấp khí để pha hóa chất 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

1 Đồng hồ 

đo lưu lượng 

điện tử 

- DN80 

Bể thiếu 

khí 

(Anoxic) 

09 Máy 

khuấy trộn 

chìm 

 

- Công suất 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Dùng làm xáo trộn nước thải trong bể anoxic. 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể sinh 

học hiếu 

khí  

2 Máy thổi 

khí 

 

- Máy Taiwan, 15kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển, xáo trộn bùn hoạt 
tính. 

- Cung cấp khí để pha hóa chất 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về bể anoxic và sinh học 1. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

1 Đồng hồ 

đo lưu lượng 

điện tử 

- DN80 
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Bể lắng 

1 

- 1 Motor 

khuấy gạt 

bùn 

 

- Motor 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Gom bùn về đáy bể lắng để bơm bùn tuàn hoàn bơm tuần 

hoàn về bể Anoxic, sinh học hiếu khí. 

- Động cơ hoạt động liên tục 24/24, chú ý không để động cơ 

tắt. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 2 bơm bùn 

tuần hoàn 

- Bơm cạn, 2.2 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về nhằm ổn định hàm lượng bùn trong 

bể sinh học hiếu khí và tăng khả năng xử lý nitơ. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể khử 

trùng 

2 Bơm 

clorin 

- Nhãn hiệu Blue White – 0,45W/220 V/50HZ 

- Bơm chạy tự động theo bơm bể điều hòa và luân phiên theo 

thời gian. 

Bồn hóa 

chất 

- Bồn nhựa, V=1000L. 

Xử lý 

bùn 

02 Máy ép 

bùn   

-  

  Công trình xử lý nước thải khu C: 

 Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu C được xử lý tập trung tại Trạm xử lý nước 

thải có công suất là 265m
3
/ngày đêm, nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống thoát 

nước thải của KCN bằng tuyến cống PVC D250 có chiều dài khoảng 184,2m, qua hố ga 

có kích thước (2x2)m và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN tại vị trí trên 

đường D1 cách điểm mốc số 1 là 3m. 

 - Công suất thiết kế: 265 m
3
/ngđ 

 - Qui trình công nghệ xử lý nước thải:  

 Nước thải  Bể gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể hiếu khí 

(Oxic) kết hợp giá thể vi sinh → Bể lắng 1 → Bể lắng 2 → Bể khử trùng → Nước thải 

sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN  mở rộng.    

 - Chế độ vận hành: 24/24 giờ 

 - Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: được trình bày trong hình dưới đây: 



 

 

 

 

Hình 3.9. Sơ đồ dây công nghệ xử lý nước thải tại khu C (công suất: 265m
3
/ngđ) 

 - Thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải: 

 Xem phần  thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải tại 

khu A nêu trên.  

 - Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình và danh mục thiết bị của trạm xử 

lý nước thải:  

 Bảng 3.51. Thông số kỹ thuật các hạng mục của Trạm xử lý nước thải tại khu C 

Thông số Đơn vị Giá trị 

BỂ GOM (3 ngăn kích thước như nhau) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước: L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

1,35 x 2,057 x 1,15 

1,35 x 2,057 x 2,0 

3,2 

5,6 

BTCT 

BỂ ĐIỀU HÒA 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,75 x 6,5 x 3,5 

3,75 x 6,5 x 3,75 

85,3 

91,4 

BTCT 

BỂ ANOXIC 

- Kích thước: L x W x H hữu ích m 2,6 x 6,5 x 3,3 
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Thông số Đơn vị Giá trị 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,6 x 6,5 x 3,75 

55,8 

63,4 

BTCT 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ (NGĂN 1) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,5 x 6,5 x 3,3 

2,5 x 6,5 x 3,75 

53,6 

60,9 

BTCT 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ (NGĂN 2) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,5 x 6,5 x 3,3 

2,5 x 6,5 x 3,75 

53,6 

60,9 

BTCT 

BỂ LẮNG 1 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,75 x 3,75 x 2,4 

3,75 x 3,75 x 3,75 

33,75 

64,7 

BTCT 

BỂ LẮNG 2 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,75 x 3,75 x 2,4 

3,75 x 3,75 x 3,75 

33,75 

64,7 

BTCT 

BỂ NÉN BÙN 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,75 x 2,5 x 3,3 

3,75 x 2,5 x 3,75 

30,94 

35,16 

BTCT 

BỂ KHỬ TRÙNG   



 

 

 

Thông số Đơn vị Giá trị 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,75 x 2,5 x 3,3 

3,75 x 2,5 x 3,75 

30,94 

35,16 

BTCT 

 Bảng 3.52. Thông số kỹ thuật các thiết bị của Trạm xử lý nước thải tại khu C 

Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

Bể 

gom 

- 2 Bơm 

nước thải 

nhúng chìm   

 

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể tiếp nhận qua tách rác, đến bể điều hòa.  

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao 

cạn đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND 

- 1 Phao cảm 

biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

 Tách rác thô. - Thiết bị gia công, inox, lấy rác thủ công. 

Bể 

điều 

hoà 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể điều hòa đến bể Anoxic. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao 

cạn đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

1 Bơm định 

lượng 

- Bơm NaHCO3, 45W – 1Ph-220V – 50Hz 

- Bơm chạy tự động theo bơm điều tiếp nhận. Có 2 chế độ 

chạy auto và Hand 

1 Phao cảm 

biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

Bể 

Anoxic 

2 Máy khuấy 

trộn chìm 

 

- Công suất 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Dùng làm xáo  trộn nước thải trong bể anoxic. 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể 

sinh 

học 

hiếu 

khí  

2 Máy thổi 

khí 

 

- Máy taiwan, 15kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển, xáo trộn bùn hoạt tính. 

- Cung cấp khí để pha hóa chất 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về bể anoxic và sinh học 1. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 
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Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

Bể 

lắng 1 

-1 Motor 

khuấy gạt 

bùn 

 

- Motor 0.75 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Gom bùn về đáy bể lắng để bơm bùn tuần hoàn bơm tuần 

hoàn về bể Anoxic, sinh học hiếu khí. 

- Động cơ hoạt động liên tục 24/24, chú ý không để động cơ 

tắt. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 2 bơm bùn 

tuần hoàn 

- Bơm cạn, 1.5 kW – 3Ph – 380V – 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về nhằm ổn định hàm lượng bùn trong 

bể sinh học hiếu khí và tăng khả năng xử lý nitơ. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể 

lắng 2 

- 1 bơm bùn 

tuần hoàn 

- Bơm cạn, 0.4 kW – 3Ph – 380V – 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về nhằm ổn định hàm lượng bùn trong 

bể sinh học hiếu khí và tăng khả năng xử lý nitơ. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể khử 

trùng 

1 Bơm clorin - Nhãn hiệu Blue White – 0,45W/220 V/50HZ 

- Bơm chạy tự động theo bơm bể điều hòa. 

Bồn hóa chất - Bồn nhựa, V=1000L. 

  Công trình xử lý nước thải khu G: 

 - Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu G được xử lý tập trung tại 02 Trạm xử lý 

nước thải có tổng công suất là 300m
3
/ngày đêm (1 trạm công suất 200m

3
/ngày đêm & 

01 trạm có công suất 100m
3
/ngày đêm), nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống thoát 

nước thải của KCN bằng tuyến cống PVC D200 có chiều dài khoảng 15m, qua hố ga có 

kích thước (2x2)m và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN tại vị trí trên 

đường số 2 – KCN  III. 

 - Công suất thiết kế: 01 trạm công suất 100m
3
/ngày đêm & 01 trạm có công suất 

200m
3
/ngày đêm 

 - Qui trình công nghệ xử lý nước thải:  

 Nước thải  Bể gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể hiếu khí → 

Bể lắng → Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN  III    

 - Chế độ vận hành: 24/24 giờ 

 - Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: được trình bày trong hình dưới đây: 



 

 

 

 

Hình 3.10. Sơ đồ dây công nghệ xử lý nước thải tại khu G (công suất: 100m
3
/ngđ) 

 

Hình 3.11. Sơ đồ dây công nghệ xử lý nước thải tại khu G (công suất: 200m
3
/ngđ) 

 - Thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải: 

 Xem phần  thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải tại 

mục 2.1.2 (a). 

 - Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình và danh mục thiết bị của trạm xử 

lý nước thải:  

 Bảng 3.53. Thông số kỹ thuật các hạng mục của Trạm xử lý nước thải tại khu G 

Thông số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

CS: 100 m
3
/ngđ CS: 200 m

3
/ngđ 
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Thông số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

CS: 100 m
3
/ngđ CS: 200 m

3
/ngđ 

BỂ GOM     

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước: L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,0 x 1,35 x 2,4 

3,0 x 1,35 x 3,0 

9,72 

12,15 

BTCT 

3,6 x 1,5 x 2,8 

3,6 x 1,5 x 2,5 

13,5 

15,12 

BTCT 

BỂ ĐIỀU HÒA    

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,0 x 3,95 x 2,4 

3,0 x 3,95 x 3,0 

28,44 

35,55 

BTCT 

3,6 x 6,0 x 2,8 

3,6 x 6,0x 2,5 

54 

60,48 

BTCT 

BỂ ANOXIC    

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,1 x 5,5 x 2,7 

2,1 x 5,5 x 3,0 

32,185 

34,65 

BTCT 

3,6 x 4,6 x 2,8 

3,6 x 4,6 x 2,5 

41,4 

46,37 

BTCT  

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ    

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

4,0 x 5,5 x 2,7 

4,0 x 5,5 x 3,0 

59,4 

66 

BTCT 

3,6 x 9,0 x 2,8 

3,6 x 9,0 x 2,5 

81 

90,72 

BTCT  

BỂ LẮNG    

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,8 x 3,1 x 1,8 

2,8 x 3,1 x 3,0 

15,6 

26,04 

BTCT 

3,6 x 4,5 x 2,8 

3,6 x 4,5 x 2,4 

38,88 

45,36 

BTCT 

BỂ NÉN BÙN    

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

m 

m 

m
3
 

1,8 x 2,2 x 2,9 

1,8 x 2,2 x 3,0 

11,48 

1,7 x 3,0 x 2,8 

1,7 x 3,0 x 2,5 

12,75 



 

 

 

Thông số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

CS: 100 m
3
/ngđ CS: 200 m

3
/ngđ 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m
3
 

- 

11,88 

BTCT 

14,28 

BTCT 

BỂ KHỬ TRÙNG    

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

0,8 x 2,2 x 2,2 

0,8 x 2,2 x 3,0 

3,87 

5,28 

BTCT 

1,7 x 3,0 x 2,8 

1,7 x 3,0 x 2,5 

12,75 

14,28 

BTCT 

 Bảng 3.54. Thông số kỹ thuật các thiết bị của Trạm xử lý nước thải tại khu G 

Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

Bể tiếp 

nhận 

-  2 Bơm 

nước thải 

nhúng chìm   

 

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể tiếp nhận qua tách rác, đến bể điều hòa.  

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao 

cạn đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 1 Phao cảm 

biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

 Tách rác thô. - Thiết bị gia công, inox, lấy rác thủ công. 

Bể điều 

hoà 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể điều hòa đến bể Anoxic. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao 

cạn đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

1 Bơm định 

lượng 

- Bơm NaHCO3, 45W – 1Ph-220V – 50Hz 

- Bơm chạy tự động theo bơm điều tiếp nhận. Có 2 chế độ 

chạy auto và Hand 

1 Phao cảm 

biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

Bể 

Anoxic 

- 2 Máy 

khuấy trộn 

chìm 

- Công suất 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Dùng làm xáo  trộn nước thải trong bể anoxic. 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể sinh 

học 

hiếu khí  

2 Máy thổi 

khí 

 

- Máy taiwan, 15kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển, xáo trộn bùn hoạt tính. 

- Cung cấp khí để pha hóa chất 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 



 

 

 

228 

 

Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về bể anoxic và sinh học 1. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể lắng  -1 Motor 

khuấy gạt 

bùn 

 

- Motor 0.75 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Gom bùn về đáy bể lắng để bơm bùn tuàn hoàn bơm tuần 

hoàn về bể Anoxic, sinh học hiếu khí. 

- Động cơ hoạt động liên tục 24/24, chú ý không để động cơ 

tắt. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 2 bơm bùn 

tuần hoàn 

- Bơm cạn, 1.5 kW – 3Ph – 380V – 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về nhằm ổn định hàm lượng bùn trong 

bể sinh học hiếu khí và tăng khả năng xử lý nitơ. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể khử 

trùng 

1 Bơm clorin - Nhãn hiệu Blue White – 0,45W/220 V/50HZ 

- Bơm chạy tự động theo bơm bể điều hòa. 

Bồn hóa chất - Bồn nhựa, V=1000L. 

  Công trình xử lý nước thải khu J: 

 Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu J được xử lý tập trung tại Trạm xử lý nước 

thải có công suất là 180 m
3
/ngày đêm, nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống thoát 

nước thải của KCN bằng tuyến cống PVC D200 có chiều dài khoảng 34,8m, qua hố ga 

có kích thước (2x2)m và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN tại vị trí trên 

đường D3 cách điểm mốc số 1 là 63m. 

 - Công suất thiết kế: 180 m
3
/ngđ 

 - Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH môi trường và công nghệ Xanh Việt 

 - Đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư Trường Phát 

 - Tư vấn giám sát: Chủ dự án tự giám sát 

 - Qui trình công nghệ xử lý nước thải:  

 Nước thải  Bể gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể hiếu khí → 

Bể lắng → Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN  mở 

rộng. 

 - Chế độ vận hành: 24/24 giờ 

 - Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: được trình bày trong hình dưới đây: 



 

 

 

 

Hình 3.12. Sơ đồ dây công nghệ xử lý nước thải tại khu J (công suất: 180m
3
/ngđ) 

 - Thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải: 

 Xem phần  thuyết minh qui trình công nghệ và vận hành trạm xử lý nước thải tại 

khu A nêu trên. 

 - Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình và danh mục thiết bị của trạm xử 

lý nước thải: 

 Bảng 3.55. Thông số kỹ thuật các hạng mục của Trạm xử lý nước thải tại khu J 

Thông số Đơn vị Giá trị 

BỂ GOM (2 ngăn kích thước như nhau) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước: L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

1,25 x 1,375 x 2,0 

1,25 x 1,375 x 2,325 

3,4 

4,0 

BTCT 

BỂ ĐIỀU HÒA 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,5 x 4,5 x 3,85 

2,5 x 4,5 x 4,2 

43,3 

47,25 

BTCT 

BỂ ANOXIC 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

m 

m 

1,85 x 4,5 x 3,85 

1,85 x 4,5 x 4,2 
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Thông số Đơn vị Giá trị 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m
3
 

m
3
 

- 

32,05 

35 

BTCT 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ (NGĂN 1) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,05 x 4,5 x 3,85 

2,05 x 4,5 x 4,2 

35,5 

38,7 

BTCT 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ (NGĂN 2) 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,05 x 4,5 x 3,85 

2,05 x 4,5 x 4,2 

35,5 

38,7 

BTCT 

BỂ LẮNG 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

2,9 x 2,9 x 3,5 

2,9 x 2,9 x 4,2 

29,4 

35,3 

BTCT 

BỂ NÉN BÙN 

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

3,5 x 0,75 x 3,85 

3,5 x 0,75 x 4,2 

10,1 

11,0 

BTCT 

BỂ KHỬ TRÙNG   

- Kích thước: L x W x H hữu ích 

- Kích thước:   L x W x H bể 

- Thể tích hữu ích 

- Thể tích bể  

- Vật liệu 

m 

m 

m
3
 

m
3
 

- 

1,25 x 1,375 x 2,0 

1,25 x 1,375 x 2,325 

3,4 

4,0 

BTCT 

 Bảng 3.56. Thông số kỹ thuật các thiết bị của Trạm xử lý nước thải tại khu J 



 

 

 

Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

Bể tiếp 

nhận 

- 2 Bơm 

nước thải 

nhúng chìm   

 

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể tiếp nhận qua tách rác, đến bể điều 

hòa.  

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao 

cạn đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

- 1 Phao cảm 

biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

 Tách rác thô. - Thiết bị gia công, inox, lấy rác thủ công. 

Bể điều 

hoà 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm nước thải từ bể điều hòa đến bể Anoxic. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên, được điều khiển bằng phao 

cạn đầy. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 

1 Bơm định 

lượng 

- Bơm NaHCO3, 45W – 1Ph-220V – 50Hz 

- Bơm chạy tự động theo bơm điều tiếp nhận. Có 2 chế độ 

chạy auto và Hand 

1 Phao cảm 

biến 

- Nguồn điện 24 V, điều khiển bơm chạy tự động khi nước 

đầy bơm tự chạy, khi cạn nước bơm ngắt. 

Bể 

Anoxic 

2 Máy khuấy 

trộn chìm 

 

- Công suất 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Dùng làm xáo  trộn nước thải trong bể anoxic. 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể sinh 

học 

hiếu khí  

2 Máy thổi 

khí 

 

- Máy taiwan, 15kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển, xáo trộn bùn hoạt tính. 

- Cung cấp khí để pha hóa chất 

- 2 máy hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

2 Bơm nước 

thải nhúng 

chìm   

- Bơm Grampus, 1.5 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về bể anoxic và sinh học 1. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể lắng  -1 Motor 

khuấy gạt 

bùn 

 

- Motor 0.75 kW - 3Ph - 380V - 50Hz. 

- Gom bùn về đáy bể lắng để bơm bùn tuàn hoàn bơm tuần 

hoàn về bể Anoxic, sinh học hiếu khí. 

- Động cơ hoạt động liên tục 24/24, chú ý không để động cơ 

tắt. Có 2 chế độ AUTO và HAND. 
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Hạng 

mục 
Tên thiết bị Đặc điểm 

- 2 bơm bùn 

tuần hoàn 

- Bơm cạn, 1.5 kW – 3Ph – 380V – 50Hz. 

- Bơm bùn tuần hoàn về nhằm ổn định hàm lượng bùn trong 

bể sinh học hiếu khí và tăng khả năng xử lý nitơ. 

- 2 bơm hoạt động luân phiên theo time thời gian. Có 2 chế 

độ AUTO và HAND. 

Bể khử 

trùng 

1 Bơm clorin - Nhãn hiệu Blue White – 0,45W/220 V/50HZ 

- Bơm chạy tự động theo bơm bể điều hòa. 

Bồn hóa chất - Bồn nhựa, V=1000L. 

  Công trình xử lý nước thải khu A: 

 - Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu A được thu gom, xử lý tập trung tại 01 trạm 

xử lý nước thải công suất 100m
3
/ngđ tại lô K16 (Công trình này nằm trong tổng số 02 

trạm xử lý nước thải của Công ty TNHH Goertek Vina đã được Sở Tài nguyên và môi 

trường cấp Giấy xác nhận số 28/XN-TNMT ngày 16/3/2018). 

 - Qui trình công nghệ xử lý nước thải: Nước thải  Bể gom → Bể điều hòa → 

Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể hiếu khí (Aerotank) → Bể lắng → Bể khử trùng → Bể bơm 

nước thải sau xử lý về bể chứa nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải công suất 

là 100m
3
/ngđ tại Lô K16. 

 - Chế độ vận hành: 24/24 giờ 

 - Thông số kỹ thuật: 

 + Bể gom: 3,635m
3
 

 + Bể điều hòa: 79,97m
3
 

 + Bể thiếu khí: 23,85m
3
 

 + Bể hiếu khí 2 ngăn: dung tích mỗi ngăn là 59,97m
3
 

 + Bể lắng: 11,78m
3
 

 + Bể khử trùng: 9,16m
3
 

 + Bể bơm nước thải sau xử lý: 28,89m
3
 

 - Nước thải sau xử lý được bơm về bể chứa nước thải sau xử lý của trạm xử lý 

nước thải công suất là 100m
3
/ngđ (tại Lô K16) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải tập trung của KCN. 

  Công trình xử lý nước thải khu B (đã được Sở Tài nguyên và môi trường cấp 

Giấy xác nhận số 109/XN-TNMT ngày 16/11/2017): 

 - Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu B được xử lý tập trung tại Trạm xử lý nước 

thải có công suất là 400m
3
/ngày đêm, nước thải sau xử lý được dẫn ra hệ thống thoát 

nước thải của KCN bằng tuyến cống PVC D200 có chiều dài khoảng 5m, qua hố ga có 

kích thước (2x2)m và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN  mở rộng tại vị trí 

trên đường D2 cách cổng chính về phía đường N3 là 46m. 

 - Qui trình công nghệ xử lý nước thải: 

 Nước thải  Bể gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí (Anoxic) → Bể hiếu khí 

(Aerotank) → Bể lắng sinh học 1 → Bể lắng sinh học 2 → Bể khử trùng → Nước thải 



 

 

 

sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN  (mở rộng). 

 - Chế độ vận hành: 24/24 giờ 

 - Thông số kỹ thuật: 

 + Bể gom: 25m
3
 

 + Bể điều hòa: 5 bể, trong đó 1 bể dung tích 19m
3
, 1 bể dung tích 90,5m

3
, 01 bể 

dung tích 15,7m
3
, 02 bể dung tích 34,7m

3
. 

 + Bể thiếu khí: 71,5m
3
 

 + Bể hiếu khí: 83,5m
3
 

 + Bể lắng sinh học 1: 81,3m
3 

 
+ Bể lắng sinh học 2: 81,3m

3
 

 + Bể khử trùng: 4,8m
3
 

 Hiện các hạng mục công trình này đã được Sở Tài nguyên và môi trường cấp Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 109/XN-TNMT ngày 16/11/2017 

(xem văn bản đính kèm tại phần phụ lục). 

 ♦ Hiệu quả công trình xử lý: 

 + Theo kết quả giám sát định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý của các công trình 

xử lý nước thải tại các khu nhà xưởng cho thấy chất lượng nước thải đảm bảo cột B, 

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

khi dấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN   

 + Giải pháp xử lý sinh học thiết khí + hiếu khí kết hợp giá thể vi sinh cho phép 

giảm thiểu tối đa lượng bùn phát sinh so với phương án xử lý hiếu khí một bậc. Đồng 

thời, chi phí vận hành trạm xử lí thấp và giảm rủi ro do sự cố. 

 + Hiệu suất xử lý cao, ổn định và đảm bảo tiêu chuẩn đấu nối về Nhà máy xử lý 

nước thải của khu công nghiệp.  

 + Đầu tư đầy đủ kinh phí duy tu, bảo dưỡng và đảm bảo vận hành ổn định hệ 

thống thu gom, xử lý và thoát nước thải trong suốt quá trình vận hành của dự án. 

 + Ngoài ra, dự án thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình phòng ngừa và 

ứng phó sự cố. Xử lý sự cố trạm khi xảy ra và đền bù thiệt hại, hoàn nguyên môi trường 

sau khi xảy ra sự cố. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trong giai đoạn vận (2) -

hành: 

 - Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xây dựng hoàn chỉnh tại các khu nhà 

xưởng và độc lập với hệ thống thoát nước thải. Cụ thể như sau:  

 + Tại khu A: Nước mưa chảy tràn được thu gom, thoát vào các tuyến cống PCV 

D300, i=0,4% có tổng chiều dài khoảng 1.891m và dẫn về các 6 hố ga có kích thước 

(2x2)m bên trong tường rào, sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của 

KCN tại 6 vị trí, trong đó vị trí VT1÷5 nằm trên đường D3-1 và 1 vị trí đấu nối trên 

đường N4-3 theo thỏa thuận đấu nối. 

 + Tại khu B: Nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống BTCT 

D600, i=0,3% có tổng chiều dài khoảng 1.526m, sau đó được đấu nối vào tuyến công 

thoát nước tuyến cống BTCT D800 (i=0,2%)có tổng chiều dài 1.370,5m và D1000, 

i=0,2% có tổng chiều dài khoảng 398,2m và dẫn về tuyến cống BTCT D1200 (i=0,1%) 

có chiều dài khoảng 141,9m dọc tuyến đường N4  hố ga có kích thước (2x2)m bên 

trong tường rào  đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 1 vị trí trên 
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đường D4 theo thỏa thuận đấu nối. 

 +  Tại khu C: Nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống uPVC 

D300, i=0,4% có tổng chiều dài khoảng 1.086,5m, sau đó được đấu nối vào tuyến công 

thoát nước tuyến cống BT D600, i=0,2%  hố ga có kích thước (2x2)m bên trong 

tường rào  đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 3 vị trí trên đường D1 

theo thỏa thuận đấu nối. 

 + Tại khu J: Nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống uPVC 

D300, i=0,4% có tổng chiều dài khoảng 800,4m  hố ga có kích thước (2x2)m bên 

trong tường rào  đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 3 vị trí trên 

đường D3 - KCN  mở rộng theo thỏa thuận đấu nối (Vị trí 1: cách điểm mốc số 1 là 

26m; Vị trí 2: cách điểm mốc số 1 là 65m; Vị trí 3: cách điểm mốc số 2 là 39m)       

 + Tại khu G: Nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống BTCT 

D300, i=0,4% có tổng chiều dài khoảng 1.326,3m  tuyến công thoát nước tuyến cống 

BT D600, i=0,2%  hố ga có kích thước (2x2)m bên trong tường rào  đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của KCN tại 3 vị trí trên tuyến đường 2 theo thỏa thuận đấu nối. 

 + Tại khu A: Nước mưa trên mái được thu gom bằng ống PVC D110 sau đó cùng 

nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống BTCT D300, i=0,4% có tổng 

chiều dài khoảng 300m  hố ga có kích thước (2x2)m bên trong tường rào  đấu nối 

vào hệ thống thoát nước mưa của KCN theo thỏa thuận đấu nối. 

 + Tại khu B: Nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về các tuyến cống BTCT 

D300, i=0,4% có tổng chiều dài khoảng 926,3m  tuyến công thoát nước tuyến cống 

BT D600, i=0,2%  hố ga có kích thước (2x2)m bên trong tường rào  đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của KCN theo thỏa thuận đấu nối. 

 - Do hầu hết khu đất của Dự án được bê tông hóa nên lượng nước mưa chảy tràn 

lớn sẽ rất dễ xảy ra ngập úng cục bộ.  Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu cực 

có thể xảy ra, Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

 + Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần các tuyến thoát nước mưa để ngăn 

ngừa thất thoát và gây tắc nghẽn đường ống. 

 + Kiểm tra định kỳ hàng tháng nạo vét cặn lắng ở các hố ga, khơi thông cống thoát 

nước mưa, không để chất thải sản xuất xâm nhập vào đường ống thoát nước gây tắc 

nghẽn. Tổng vệ sinh 6 tháng/lần cho toàn bộ khu vực dự án. 

 + Công tác kiểm tra, khơi thông, nạo vét toàn bộ các bùn đất, chất lắng cặn đảm 

bảo công suất tiêu thoát nước mưa của dự án, tránh dồn ứ, tắc nghẽn gây ảnh hưởng đến 

môi trường được thực hiện thường xuyên trong quá trình vận hành dự án.  

 - Thời gian: Thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất trong suốt quá trình vận hành.  

 - Hiện quả thực hiện: Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lí và kỹ thuật đối với 

hệ thống thu gom, thoát nước mưa có khả năng giảm thiểu tối đa các nguy cơ tác động 

môi trường từ nguồn này.  

d) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại trong giai 

đoạn vận hành dự án:  

 - Biện pháp tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại: 

 + Việc quản lý chất thải được tuân thủ theo quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

 + Thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường trong đó có nội dung đề 

xuất cấp phép đối với “Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường” theo Phụ lục 6, Mẫu số 40, Phụ lục II và cập nhật mã chất thải theo qui định tại 

mục C, kèm theo Phụ lục III, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.  

 + Toàn bộ các hoạt động thu gom, phân loại và kiểm kê các chất thải phát sinh 

theo mã chất thải được đăng ký, kê khai theo Phụ lục 6, Mẫu số 40, Phụ lục II và cập 

nhật mã chất thải theo qui định tại mục C, kèm theo Phụ lục III, Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

 - Thu gom, phân loại và lưu chứa chất thải nguy hại:  

 + Các chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu chứa trong các loại bao gói, 

thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn chất thải theo quy định và phân loại dựa theo tính nguy 

hại gây ra cho sức khoẻ con người và môi trường. Theo đó việc thu gom, dán nhãn chất 

thải được do các công nhân thuộc tổ vệ sinh môi trường của dự án, trong đó:  

 ○ Đóng gói, chứa chất thải: Sử dụng các loại bao bì, thùng chứa có chất lượng tốt; 

không bị rò rỉ khi lưu trữ, vận chuyển; không bị mài mòn; không giảm độ bền trong suốt 

quá trình sử dụng; không bị tương tác hóa học với chất thải nguy hại; thân và phần bao 

quanh bao bì có cấu trúc thích hợp với từng loại chất thải để có thể chịu rung động… (tham 

khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu – Material Safety Data Sheets – MSDS). 

 ○ Dán nhãn và sử dụng biển báo chất thải nguy hại: Mã chất thải theo qui định tại 

mục C, kèm theo Phụ lục III, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và QCVN 

07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại: 

Bảng 3.57. Quy định về dán nhãn chất thải nguy hại khi đưa vào lưu chứa chở xử lý 

Mô tả chất thải Nhãn 

Loại 1. Chất thải dễ bắt lửa, dễ cháy 

Nhóm 1.1: chất thải lỏng dễ cháy, có nhiệt độ bắt cháy dưới 60°C;  

Nhóm 1.2: chất thải dễ cháy : Chất thải không là chất lỏng, dễ bốc 

cháy khi ma sát trong điều kiện vận chuyển, khi bị ẩm ướt thì tự xảy 

ra phản ứng và bốc cháy ở nhiệt độ và áp suất khí quyển;  

Nhóm 1.3: chất thải có thể tự cháy  

Nhóm 1.4: chất thải tạo ra khí dễ cháy  

 

Loại 2: Chất thải gây ăn mòn  

Nhóm 2.1: chất thải có tính axit  

Nhóm 2.2: chất thải là chất ăn mòn  
 

Loại 3: Chất thải dễ nổ  

 

Loại 4: chất thải dễ bị oxy hoá  

Nhóm 4.1: chất thải chứa các tác nhân oxy hoá vô cơ  

Nhóm 4.2: chất thải chứa peroxyt hữu cơ  
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Mô tả chất thải Nhãn 

Loại 5: Chất thải gây độc cho người, sinh vật  

Nhóm 5.1: chất thải gây độc cấp tính  

Nhóm 5.2: chất thải gây độc chậm hoặc mãn tính  

Nhóm 5.3: chất thải sinh ra khí độc  
 

Loại 6: Chất thải độc hại cho hệ sinh thái  

 

Loại 7: Chất thải gây nhiễm bệnh  

 

 + Trang bị đủ số lượng thùng chứa chất thải nguy hại và lưu giữ trong kho chứa. 

Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom chất thải nguy hại đưa về kho chứa CTNH của 

Dự án. Chất thải nguy hại được lưu chứa theo mã chất thải và đặt trong ngăn chứa riêng. 

 - Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: Dự án duy trì vận hành 06 công trình kho 

lưu giữ chất thải nguy hại đã được đầu tư tại các khu vực bố trí nhà xương sản xuất của 

dự án, bao gồm: 

 + Khu A: Chất thải chất thải nguy hại phát sinh được lưu giữ tại khu nhà rác có 

tổng diện tích khoảng 495m
2
, trong đó kho chất thải nguy hại có diện tích 90 m

2
. 

 + Khu B: Chất thải nguy hại được lưu giữ tại khu nhà kho hóa chất và chứa chất 

thải nguy hại có tổng diện tích khoảng 312m
2
, trong đó diện tích kho CTNH là 100,1 

m
2
; 

 + Khu C: Chất thải nguy hại được lưu giữ tại Nhà kho hóa chất và chứa rác có 

diện tích khoảng 235m
2
, trong đó diện tích kho chất thải nguy hại là 40 m

2
; 

 + Khu G: 01 kho diện tích 30 m
2
; 

 + Khu J: Chất thải phát sinh nguy hại tại khu J được thu gom, vận chuyển về lưu 

chứa tại khu A. Tại khu J không xây dựng nhà chứa rác thải công nghiệp và nguy hại.  

 + Khu A: 01 kho diện tích 10m
2
; 

 + Khu B: 01 kho diện tích 15m
2 

 - Phương án lưu chứa chất thải nguy hại trong kho:  

 + Dựa trên đặc tính của các loại chất thải phát sinh, xác định tính tương thích của 

chất thải (khả năng tương tác) để lựa chọn khu vực lưu giữ trong kho bằng các thùng 

chứa theo mã chất thải nguy hại riêng biệt.  

 + Mỗi loại chất thải nguy hại được phân loại theo các nhóm chất thải nguy hại 

gồm: Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại chất thải khác có chứa thuỷ ngân...; Các 

loại dầu mỡ  và giẻ lau dính dầu trong quá trình bảo dưỡng các thiết bị hạ tầng kỹ thuật; 

Hộp mực in thải; Pin, ắc quy thải; các linh kiện, thiết bị điện, điện tử thải khác...  

 + Chất thải nguy hại được bộ phận phụ trách về môi trường thu gom và chứa vào 

các thiết bị chuyên dụng: thùng phuy, thùng đựng chất thải nguy hại có nắp đậy, để 

trong Kho chứa chất thải riêng biệt. Các thùng phân loại CTNH có tên, mã chất thải và 

biển cảnh báo theo đúng TCVN 6707:2009.  



 

 

 

 + Số lượng thùng chứa các loại chất thải nguy hại: đảm bảo bố trí đủ số lượng thùng 

chứa chất thải cho từng mã chất thải nguy hại phát sinh.  

 - Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại: Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị chức 

năng xử lý để thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại nói trên theo đúng qui định hiện 

hành. Tần suất thu gom theo thực tế phát sinh nhưng không quá 3 tháng/lần.  

 - Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thiết kế đúng quy cách nhà lưu giữ chất thải nguy 

hại và thu gom, xử lý, quản lý chất thải nguy hại phát sinh đảm bảo các theo quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định 

chi tiết 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 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất 3.2.2.2.

thải trong giai đoạn vận hành dự án 

a) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do tiếng ồn, rung và nhiệt độ trong 

giai đoạn vận hành dự án:  

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm ồn, rung từ các công trình nhà xưởng và phụ (1) -

trợ: 

 - Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, rung:  

 Như đã phân tích nêu trên, mức ồn tại Dự án nằm trong khoảng 55 – 90dBA và 

chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân tiếp xúc trực tiếp với tiếng ồn. Do đó, Chủ dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp hạn chế tác động do ồn, rung trong quá trình hoạt động. Cụ thể: 

 + Thiết kế nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung động 

đạt quy chuẩn cho phép và đảm bảo khả năng cách âm giữa khu vực sản xuất với khu 

làm việc cũng như khu vực ngoài của nhà máy. 

 + Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo 

dưỡng đối với thiết bị mới là 4 ÷ 6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

 + Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong xưởng cách xa nhau (giảm mật độ thiết 

bị trên một đơn vị diện tích) nhằm giảm tác động lan truyền của sóng âm. Để biện pháp 

phân lập có hiệu quả cao hơn cần bố trí thêm các tường ngăn giữa các bộ phận. 

 + Các nguồn gây ồn lớn như máy nén khí, trạm phát điện dự phòng, máy bơm,… 

được đặt trong nhà cách âm có lớp tường dày 200 mm, kế tiếp đến lớp xốp cách âm dày 

100 mm, cửa sổ bố trí dạng vách nghiêng tiêu âm, cửa chính kín và bằng gỗ nặng.  - Lắp 

các thiết bị chống rung, phân bố máy móc hợp lý để phát tán tiếng ồn đối với các máy 

móc, thiết bị động cơ khác. 

 + Đối với các máy gây chấn động lớn chú ý đến nền móng đặt máy và đặt máy 

trên các bộ phận giảm chấn bằng lò so hoặc cao su,… như nêu trên. Tất cả các thiết bị 

chuyển động đều được cân bằng động trong quá trình lắp đặt. 

 + Cây xanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm, cải 

thiện môi trường không khí như ngăn cản sự phát tán bụi, tiếng ồn. Vì vậy, công tác 

trồng cây xanh tại Dự án sẽ được quan tâm và thực hiện một cách đồng bộ.  

 + Ngoài ra, Dự án còn trang bị trang bị đầy đủ các thiết bị chống ồn như nút bịt 

tai, mũ chụp tai, … cho công nhân vận hành tại các khu vực có độ ồn cao. 

 - Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt: 

 Để giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao tới sức khỏe của công nhân, Chủ dự án đã 

áp dụng các biện pháp sau đây: 
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 + Xây dựng nhà xưởng thông thoáng. 

 + Bên trong nhà xưởng được chống nóng bằng hệ thống quạt thông gió cục bộ. 

 + Lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ cho các khu vực có nhiệt độ cao.  

 + Dự án trang bị hệ thống quạt công nghiệp để đảm bảo duy trì nhiệt độ trong xưởng 

vào mùa khô 27 ÷ 28
0
C và tốc độ gió tại khu vực làm việc của công nhân là 1 ÷ 1,5m/s. 

+ Bên cạnh đó, Dự án còn trồng nhiều cây xanh để tạo bóng mát, hạn chế ô nhiễm 

môi trường nói chung và ô nhiễm nhiệt nói riêng. 

 - Thời gian: Duy trì thực hiện các nội dung đề xuất trong suốt quá trình vận hành. 

 - Hiệu quả thực hiện: Giảm thiểu tối đa ô nhiễm tiếng ồn, rung từ hoạt động giao 

thông đối với môi trường và sức khỏe công nhân lao động. 

 Giảm thiểu tiếng ồn, rung:  (2) -

 Trong quá trình vận hành dự án, ngoài tiếng ồn, rung phát sinh kèm theo từ hoạt 

động của các phương tiện giao thông, hệ thống thông gió, điều hòa, máy phát điện dự 

phòng,… Tiếng ồn, rung còn phát sinh từ các hoạt động của phương tiện, máy móc, 

trang thiết bị được trang bị cho các khu Aịch vụ, công cộng và hệ thống các hạng mục 

phụ trợ như máy bơm nước, hệ thống thu gom, thoát nước thải, …  

 Để hạn chế tối đa các tác động của các hoạt động này thì dự án có kế hoạch theo 

dõi, bảo trì thường xuyên, cũng như thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong lắp đặt và 

vận hành các trang thiết bị của dự án, trong đó bao gồm:  

Bảng 3.58. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động từ các thiết bị 

Stt Nguồn ô nhiễm Biện pháp giảm thiểu Áp dụng 

1 
Thiết bị trao đổi 

nhiệt 

+ Xử lý hấp thụ âm thanh trong tường 

+ Cửa ngăn âm thanh 

+ Tấm cao su ngăn âm thanh 

+ Tấm cao su ngăn 

âm thanh 

2 Máy Bơm 

+ Xử lý hấp thụ âm thanh trong tường 

+ Cửa ngăn âm thanh 

+ Nền ngăn âm thanh 

+ Vật liệu cách âm cho ống 

+ Khung ngăn rung 

động. 

+ Giá treo lò xo 

3 AHU và quạt 

+ Đệm cao su chống rung thiết bị 

+ Thiết bị ngăn ngừa dịch chuyển theo 

phương ngang 

+ Dụng cụ ngăn ngừa rung trên ống 

+ Bộ giảm âm 

+ Xử lý hấp thụ âm thanh bên trong 

+ Buồng hấp thụ âm thanh 

+ Nền ngăn rung 

động và giá treo lò 

xo 

+ Thiết bị ngăn 

ngừa dịch chuyển 

phương ngang 

4 Tháp làm mát 

+ Ngăn ngừa rung trên thiết bị 

+ Xử lý ngăn ngừa rung động trên ống nối 

+ Xem xét vị trí và hướng lắp đặt 

 

+ Lắp lò xo và khớp 

nối mềm 

5 Ống đứng + Dụng cụ ngăn rung động + Neo đường ống 



 

 

 

Stt Nguồn ô nhiễm Biện pháp giảm thiểu Áp dụng 

+ Đệm gioăng giữa các ống + Ống nối mềm 

6 Ống thẳng 
+ Bộ giảm âm. Tốc độ phù hợp 

+ Đường ống kín khít 

+ Giá treo lò xo 

+ Lắp bộ giảm âm 

 + Với biện pháp kỹ thuật đối với các nguồn ồn từ các trang thiết bị được lắp đặt và 

vận hành trong dự án cùng với các biện pháp trồng cây xanh cách ly, vệ sinh bảo dưỡng 

đường giao thông, thực hiện các biện pháp kỹ thuật có khả năng giảm thiểu tác động do 

lan truyền tiếng ồn, mức rung đối với các khu chức năng một cách hiệu quả. 

 + Thời gian: Duy trì thực hiện đề xuất trong suốt quá trình vận hành.  

 + Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa các tác động do tiếng ồn, rung từ vận hành 

các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng khu vực. 

 Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung từ hoạt động giao thông vận tải: (3) -

 - Hoạt động giao thông vận tải ngoài các tác động do bụi, khí thải còn kể đến tiếng 

ồn phát sinh từ ác hoạt động này gây ra những ảnh hưởng đáng kể đối với môi trường 

và sức khỏe cộng đồng. Nhằm giảm thiểu các tác động do tiếng ồn từ hoạt động này, dự 

án thực hiện các biện pháp, cụ thể:  

 + Thực hiện đầy đủ các biện pháp được đề xuất trong giảm thiểu không khí từ hoạt 

động giao thông như đã trình bày ở trên.  

 + Lắp đặt đầy đủ các biển báo chỉ dẫn an toàn giao thông. Thành lập tổ tự quản để 

điều tiết giao thông khi cần thiết và giảm thiểu khả năng ùn tắc,… gây gia tăng tiếng ồn 

đối với khu các khu vực chức năng.  

 + Quy định về việc sử dụng các phương tiện vận tải trong khu vực dự án: Các xe ô 

tô đưa, đón công nhân và đỗ dừng tại các vị trí qui định theo hướng dẫn của nhân viên 

để hạn chế lượng khí thải, tiếng ồn và các sự cố ùn tắc, tai nạn giao thông. 

 - Việc trồng đủ diện tích cây xanh, lắp đặt biển báo và lập quy định về hoạt động 

giao thông trong dự án được thực hiện ngay sau khi hoàn thành hệ thống giao thông và 

duy trì trong suốt quá trình hoạt động của dự án nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ tác 

động từ hệ thống này.  

 + Thời gian: Duy trì thực hiện các đề xuất trong suốt giai đoạn vận hành dự án. 

 + Hiệu quả thực hiện: Giảm thiểu tối đa ô nhiễm tiếng ồn, rung từ hoạt động giao 

thông đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng 

đồng trong giai đoạn vận hành dự án: 

 Giảm thiểu tác động do tập trung lao động đến an ninh trật tự xã hội  (1) -

 Khi dự án đi vào hoạt động dễ phát sinh các tệ nạn xã hội, các vấn đề mất trật tự 

an ninh xã hội, tai nạn giao thông gây ảnh hưởng đến KTXH khu vực. Nhằm giảm thiểu 

các tác động này, Dự án chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để thường 

xuyên theo dõi, quản lý nhân khẩu, ngăn chặn tệ nạn xã hội và giải quyết các mâu thuẫn 

nảy sinh, giữ gìn an ninh trật tự. Nội dung phối hợp thực hiện các biện pháp, bao gồm:  

 - Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác 

động đối với kinh tế - xã hội: 

 + Dự án phối hợp cùng chính quyền đại phương kiểm soát chặt chẽ số lượng nhân 

khẩu trong khu vực Dự án. Kiểm tra định kỳ công tác đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm 

vắng trên địa bàn khu vực Dự án.  
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 + Phối hợp cùng lực lượng an ninh khu vực thành lập đường dây nóng, phản ứng 

nhanh trong các tình huống xấu có thể xảy ra. 

 + Phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác ngăn chặn những tệ nạn 

xã hội như mại dâm, ma túy, gây rối trật tự an ninh - xã hội nhằm giảm thiểu các tác 

động tiêu cực đến an ninh – chính trị - kinh tế – xã hội khu vực. 

 - Thực hiện các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức người lao động:  

 + Đối với giai đoạn vận hành, các thành viên của Dự án, tổ trưởng các tổ kỹ thuật, 

bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường được đào tạo và cấp chứng 

chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành dự án về vệ 

sinh, môi trường.  

 + Dự án thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tổ chức tập 

huấn định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy và diễn tập ứng phó các sự cố rủi ro trong 

quá trình vận hành Dự án, đồng thời tổ chức các câu lạc bộ giao lưu thường xuyên, 

tuyên truyền, hướng dẫn về công tác vệ sinh môi trường. 

 - Thời gian: Duy trì thực hiện các đề xuất trong suốt giai đoạn vận hành.  

 - Hiệu quả thực hiện: Thực hiện nghiệm túc các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

các tác động đối với kinh tế - xã hội của khu vực dự án, đồng thời phát huy các yếu tố 

tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

 Giảm thiểu tác động đối với sức khỏe người lao động:  (2) -

 - Thiết lập trạm y tế tại cá khu nhà xưởng sản xuất, hoặc các tủ cứu thương để sơ 

cứu khi có các sự cố tai nạn trong quá trình sản xuất.  

 - Điều trị ốm đau, cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân; Hướng dẫn công tác vệ 

sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, an toàn và kỷ luật lao động cho công nhân 

 - Tổ chức cứu chữa tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng 

trước khi chuyển về bệnh viện.  

 - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh môi trường, an toàn lao động: Quá 

trình thi công xây dựng của dự án được xây dựng dựa trên những quy định về vệ sinh và 

an toàn lao động (Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT), an toàn điện (TCVN 4086-1995); 

Phòng chống cháy, nổ (TCVN 3254-1989, TCVN 3255-1986).  

 - Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi vận hành dự án: Vấn đề bố trí 

máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi, nguyên 

vật liệu, sản phẩm, phòng chống sét,… 

 - Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động: quần áo bảo hộ lao động, mũ, khẩu 

trang, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng, nút tai chống ồn cho công nhân lao động tham gia 

vận hành dự án.  

 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, không quá 6 tháng/lần. 

 - Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị, máy móc: Chỉ cho các 

công nhân đã qua đào tạo được điều khiển, vận hành các loại máy móc dây chuyền công 

nghệ sản xuất. Các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị thi công được 

kiểm tra trước khi đưa vào hoạt động.  

 - Xây dựng nội quy PCCC đối với khu chứa nguyên nhiên liệu và thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ. 

 Phòng ngừa và giảm thiểu các tác động do phát sinh, lây lan dịch bệnh: (3) -



 

 

 

 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động môi trường 

do chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án như các nội dung nêu trên nhằm đảm 

bảo điều kiện vệ sinh môi trường đối với các quá trình thi công dự án, theo đó:  

 - Chủ dự án thành lập tổ vệ sinh tự quản: Trách nhiệm của tổ vệ sinh là thực hiện 

vệ sinh và đôn đốc các tổ chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

các tác động trong hoạt động sản xuất của dự án. 

 - Nghiêm túc thực hiện đối với các quy định về vệ sinh môi trường và an toàn lao 

động. Không để nước tù đọng ở các thiết bị, công trình để tránh muỗi sinh sôi nảy nở.  - 

Thực hiện các biện pháp cơ bản để BVMT, an toàn lao động và sức khỏe công nhân và 

công tác kiểm soát bệnh dịch, giáo dục, tuyên truyền và thực hiện các chương trình nâng 

cao nhận thức và phòng chống dịch bệnh, HIV-AIDS, bệnh lây lan qua đường tình dục, đặc 

biệt là thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid hiện nay.  

 Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn 3.2.2.3.

vận hành Dự án 

a) Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố trong lưu chứa, sử dụng nguyên phụ 

liệu phục vụ sản xuất: 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ: (1) -

 ♦ Mục đích: 

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ trong giai 

đoạn vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả nhận dạng và đánh giá tác động môi 

trường chi tiết tại mục 3.2.1.3(a-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với 

dự án. 

 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Biện pháp phòng ngừa sự cố:  

 - Lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC ngoài nhà, bao gồm đường ống, họng nước chữa 

cháy, và yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy tại chỗ, cho các công trình thuộc phạm vi 

dự án, bao gồm: Bình bột chữa cháy cá nhân; Bố trí cửa thoát hiểm và biển báo cần 

thiết để hướng dẫn khi xảy ra cháy.  

 - Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC theo Luật phòng 

cháy chữa cháy. Đào tạo cho cán bộ dự án thực hiện công tác PCCC trong khu vực dự 

án, đảm bảo vận hành hệ thống PCCC thành thạo, bài bản. Xây dựng, chỉnh lý và tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm theo quy định. 

 - Thường xuyên kiểm tra hệ thống PCCC tại các công trình nhà xưởng, kho chứa, 

các khu vực có nguy cơ cháy cao. Bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên để phát hiện 

và xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. 

 - Hệ thống đường điện của dự án đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị điện 

được nối đất. Hàng năm có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác phòng cháy và 

chữa cháy cho toàn thể cán bộ công nhân viên đại diện công nhân lao động. 

 - Đầu tư đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho phòng kỹ 

thuật thuộc chủ dự án. Các trang thiết bị này được bố trí, lắp đặt theo tiêu chuẩn, quy 

phạm TCVN 2622-95, bao gồm các thiết bị sau: Bình CO2, bình bọt, họng nước cứu 

hoả và hệ thống thiết bị vòi phun nước chữa cháy, …  

 - Mô tả một số biện pháp áp dụng để phòng ngừa sự cố nổ của các thiết bị áp lực 

sẽ áp dụng tại dự án như sau: 



 

 

 

242 

 

Bảng 3.59. Một số biện pháp phòng ngừa sự cố nổ của các thiết bị áp lực 

Stt Thiết bị Biện pháp 

1 
Máy nén 

khí 

- Phải kiểm định thiết bị đầy đủ trước khi đưa vào sử dụng. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, khắc phục các sự cố kịp 

thời. 

- Công nhân vận hành máy nén khí phải được cấp chứng chỉ đào 

tạo và có sức khỏe tốt. 

- Nơi đặt máy phải bằng phẳng, đảm bảo thông gió tốt, tránh bụi, 

tránh xa nguồn nhiệt và các chất dễ nổ. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành thiết bị của nhà sản 

xuất. 

- Có sổ ghi chép tình trạng làm việc của thiết bị trong ca vào sổ giao 

ca. 

- Không cho phép sửa chữa bình và các bộ phận chịu áp lực của nó 

trong khi đang hoạt động và vẫn còn áp lực. 

- Vệ sinh nơi làm việc, chú ý làm vệ sinh các cánh giải nhiệt ở đầu 

máy nén và thân bình, làm vệ sinh bên trong vào ở các tiếp điểm 

của rơle áp suất. Riêng bộ phận lọc bụi phải làm vệ sinh hàng tuần. 

2 
Bình khí 

nén 

- Các bình trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định KTAT, 

đăng ký sử dụng theo quy định. Người sử dụng thiết bị được giao 

trách nhiệm quản lý bình khí nén cho cán bộ quản lý thiết bị bằng văn 

bản. 

- Việc vận hành các bình chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi 

trở lên, có đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu 

về kiến thức chuyên môn, quy trình KTAT vận hành thiết bị chịu áp 

lực và phải được người sử dụng lao động giao trách nhiệm bằng 

văn bản. 

- Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau: 

+ Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế. Không cho phép làm giảm 

diện tích lỗ thoát hơi của van an toàn. 

+ Áp kế: mỗi bình phải trang bị một áp kế có thang đo phù hợp, áp 

kế phải được kiểm định và niêm chì hàng năm. 

+ Bình khí nén phải đặt xa nguồn nhiệt ít nhất 5 mét, không đặt ở 

những nơi dễ cháy, nổ. 

- Đối với bình chứa không khí nén di động: Không được tự ý dời 

chỗ đặt máy và sử dụng máy vào mục đích khác mà không được sự 

đồng ý của người quản lý thiết bị. Trước khi di chuyển bình phải 

cắt nguồn điện và xả hết áp suất trong bình. 

3 

Bình chứa 

khí hóa 

lỏng 

- Không để các bình chứa khí gần những nơi có ngọn lửa trần hoặc 

nguồn nhiệt cao. 

- Bình khí phải được bảo quản trong các căn nhà thoáng mát, không 

để tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào bình. Khoảng cách từ bình đến 



 

 

 

Stt Thiết bị Biện pháp 

các thiết bị sưởi ấm không dưới 1m. 

- Không để dầu mỡ dính vào van, nắp bình.  

- Các bình chứa khí đặt đứng phải để vào các khung giá đỡ phòng tránh 

đổ. 

- Khi vận chuyển phải có các phương tiện chuyên dùng, để bình 

nằm ngang, giữa chúng có kê hai thanh gỗ hay vòng đệm bằng cao 

su hoặc sợi bện thừng. 

- Bình chứa khí phải có đầy đủ thiết bị an toàn như van bảo hiểm, 

áp kế (manômét). 

 + Trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức, Công ty TNHH khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina sẽ tiến hành tuyển và đào tạo nghiêm ngặt những người làm việc trực tiếp 

với các thiết bị áp lực, xe nâng,…. Công nhân vận hành các thiết bị trên được cơ quan 

nhà nước có thẩm cấp chứng chỉ đào tạo. 

  Biện pháp tổ chức ứng cứu sự cố cháy nổ:  

 + Tổ chức PCCC tại chỗ: Thành lập tổ ứng cứu sự cố bao gồm các cán bộ nhân 

viên của chủ dự án thực hiện các công việc như sau:  

 - Tổ thông tin liên lạc:  

 ○ Khi có cháy xảy ra nhanh chóng báo cho Ban lãnh đạo nhà máy và ban chỉ huy 

ứng phó sự cố biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy.  

 ○ Gọi điện báo cháy theo số 114 để lực lượng PCCC sẵn sàng chi viện khi được 

yêu cầu; báo cho công an xã để cử người phối hợp xử lí sự cố. 

 ○ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy với khu vực xung quanh. Báo động bằng 

chuông, loa kêu gọi mọi người nhanh chúng rời khỏi khu vực cháy và yêu cầu ban chỉ 

huy sử dụng hệ thống truyền thông nội bộ để ra thông báo về sự cố. 

 ○ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. 

 - Tổ cứu hộ cứu nạn:  

 ○ Mở tất cả các cửa thoát nạn, hướng dẫn mọi người thực hiện thoát nạn theo nội 

quy thoát hiểm và nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; 

 ○ Tìm kiếm, cứu những người bị kẹt, bị nạn trong đám cháy, đưa họ ra nơi an 

toàn, giao cho tổ cứu thương. 

 - Tổ chức thực hiện chữa cháy:  

 ○ Sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực trên lối thoát nạn, 

các cửa ra vào cơ sở và tập trung các loại bình chữa cháy ở các khu vực khác, nhanh 

chóng tiếp cận đồng loạt phun chất chữa cháy vào đám cháy; 

 ○ Triển khai đội hình chữa cháy từ các hộp chữa cháy vách tường phun trực tiếp 

vào đám cháy. Huy động lực lượng tập trung di chuyển hàng hóa trong khu vực cháy và 

khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn. 

 ○ Lực lượng bảo vệ: Không cho người không có nhiệm vụ ra vào khu vực đám 

cháy xảy ra. Hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC, các lực lượng khác tiếp cận và triển 

khai chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.  

  Quy trình ứng cứu sự cố:  

 + Nguyên tắc chung:  

 - Quy trình ứng phó sự cố được áp dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Khi sự cố 
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xảy ra, các hành động xử lý sự cố môi trường phải tuân theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên là 

bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người và cộng đồng dân cư, tiếp đến bảo vệ tài sản và 

bảo vệ môi trường.  

 - Quy trình ứng phó khẩn cấp đối với sự cố cháy nổ, bao gồm các bước cơ bản 

theo trình tự sau: 

 ○ Cắt điện toàn bộ khu vực cháy trước khi triển khai công tác cứu chữa.  

 ○ Tổ chức cứu người bị nạn và hướng dẫn thoát nạn (nếu có).  

 ○ Nhanh chóng cứu tài sản gần khu vực cháy ra nơi an toàn, chống cháy lan đồng 

thời tổ chức bảo vệ tài sản cứu được.  

 ○ Triển khai phun nước khu vực cháy, khống chế ngăn chặn không để cháy lan 

sang khu vực lân cận. 

  Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy:  

 + Thành phần chính của lực lượng PCCC dự kiến, phương tiện phòng cháy chữa cháy 

được huy động tùy thuộc vào cấp độ cháy và hậu quả của các đám cháy trên công trường, 

bao gồm: Lực lượng ứng cứu tại chỗ;  

Bảng 3.60. Danh sách lực lượng, phương tiện dự kiến huy động ứng cứu sự cố cháy nổ 

Stt Đơn vị huy động 
Số người 

huy động 

Sô lượng, chủng loại phương tiện 

huy động 

1 Lực lượng tại chỗ Toàn bộ 

Các phương tiện bình chữa cháy, xe 

cát, vòi, máy bơm nước, đội ngũ y tế 

công trường, dụng cụ cắt điện,…. 

2 KCN  và KCN  3 20 02 xe tiếp nước 

3 

Phòng CS PCCC & CNCH Bắc 

Ninh và huyện Nam Sơn - Hạp 

Lĩnh 

30 04 xe chữa cháy 

4 
CA thành phố Bắc Ninh và 

huyện Nam Sơn - Hạp Lĩnh 
15 Phương tiện chuyên dụng 

5 CA các xã lân cận  5 Phương tiện chuyên dụng 

6 
Bệnh viện đa khoa thành phố Bắc 

Ninh 
05 01 xe cứu thương 

7 
Điện lực thành phố Bắc Ninh và 

huyện Nam Sơn - Hạp Lĩnh 
4 dụng cụ cắt điện 

 + Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng chữa cháy tại chỗ: 

 - Báo cháy: Khi xảy ra cháy nhanh chóng báo động toàn công trường và báo cáo 

Lãnh đạo công ty để tổ chức chữa cháy ban đầu. Gọi điện báo cháy yêu cầu sự giúp đỡ 

từ các lực lượng bên ngoài.  

 - Tổ chức các hoạt động chữa cháy ban đầu: Thành lập Ban chỉ huy chữa cháy ban 

đầu do đồng chí lãnh đạo có chức vụ cao nhất có mặt tại công trường khi xảy ra cháy 

làm Trưởng ban.  



 

 

 

 + Triển khai các bước ứng cứu: Báo cháy → Ngừng các hoạt động thi công → Cắt 

điện khu vực bị cháy và các khu vực xung quanh → Huy động lực lượng phương tiện 

tại chỗ để tổ chức chữa cháy, thành lập các tổ thực hiện các nhiệm vụ: 

 - Tổ trinh sát: Trinh sát và báo cáo cho chỉ huy chữa cháy có người bị kẹt trong 

đám cháy hay không nếu có thì tìm cách cứu ra ngoài, diện tích đám cháy, hướng phát 

triển của đám cháy, các đường thoát nạn của khu vực bị cháy, theo dõi và nắm tình đám 

cháy, duy trì liên lạc thường xuyên với chỉ huy chữa cháy. 

 - Tổ cứu người: Dùng hệ thống loa pin, loa cục bộ thông báo cho mọi người biết 

các lối thoát nạn, cử người chốt ở các vị trí đầu cầu thang bộ hướng dẫn mọi người bình 

tĩnh thoát nạn qua các hướng cầu thang bộ ra khu vực an toàn. Tìm kiếm những người 

bị thương tìm cách cứu ra ngoài để cấp cứu, sơ cứu ban đầu và đưa đi bệnh viện nếu bị 

thương nặng. 

 - Tổ cứu tài sản: huy động mọi người di chuyển tài sản ra xa khu vực cháy chống 

cháy lan (chú ý không gây cản trở cho việc cứu người). 

 - Tổ chữa cháy: Sử dụng các bình chữa cháy phun vào đám cháy. Sử dụng xe chữa 

cháy, vòi phun, máy bơm nước chữa cháy làm mát chống cháy lan và chữa cháy. Huy 

động xe tiếp nước tiếp nước cho xe chữa cháy. 

 - Tổ bảo vệ: Có nhiệm vụ tổ chức đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ công trường, 

bảo vệ tài sản không để kẻ gian lợi dụng để lấy trộm, cử người đón và hướng dẫn các 

lực lượng đến chữa cháy tham gia chữa cháy nhanh chóng. Phối hợp với cơ quan chức 

năng bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

 - Tổ thông tin liên lạc: Có nhiệm vụ thông báo và duy trì liên lạc để báo cáo tình 

hình diễn biến đám cháy cho các lực lượng cảnh sát PCCC. 

  Tổ chức phối hợp chữa cháy với lực lượng chuyên nghiệp:  

 + Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì chỉ huy chữa cháy ban đầu (lãnh 

đạo công trường) giao quyền chỉ huy chữa cháy cho chỉ huy chữa cháy của lực lượng 

Cảnh sát PCCC và báo cáo tình hình diễn biến của đám cháy, kết quả chữa cháy ban 

đầu, giao thông nguồn nước gần khu vực cháy cho chỉ huy chữa cháy nắm được sau đó 

tiếp tục tham gia và ban chỉ huy chữa cháy. 

 + Lực lượng chữa cháy tại chỗ lúc này có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chữa cháy 

chuyên nghiệp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chữa theo lệnh của chỉ huy chữa cháy. 

 + Sau khi đám cháy được dập tắt có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan có chức 

năng tổ chức bảo vệ hiện trường đám cháy, tham gia khám nghiệm và điều tra nguyên 

nhân vụ cháy ra, khắc phục hậu quả vụ cháy. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: Duy trì trong suốt quá trình hoạt động của dự án.  

 - Hiệu quả: Hạn chế nguy cơ xảy ra và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản 

và môi trường do sự cố cháy nổ trong vận hành dự án. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: (2) -

 ♦ Mục đích: 

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố hóa chất trong giai 

đoạn vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả nhận dạng và đánh giá tác động môi 

trường chi tiết tại mục 3.2.1.3(a-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với 

dự án. 
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 ♦ Nội dung thực hiện: 

 Trong giai đoạn hoạt động, dự án sản xuất và sử dụng một lượng lớn các hoá chất nguy 

hiểm được đưa vào sử dụng, Chủ dự án lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất 

riêng tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong 

phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất, bao gồm:  

  Thực hiện, tuân thủ các biện pháp an toàn khi lưu chứa hóa chất: 

 - Kho chứa hóa chất: Dự án đã bố trí 04 kho hóa chất và phụ liệu với tổng diện 

tích khoảng 1.054,0 m
2
 (bao gồm: 01 kho tại khu A có diện tích 312m

2
; 01 kho tại khu 

B có diện tích 312m
2
; 01 kho tại khu G có diện tích 180 m

2
; 01 kho tại khu J có diện 

tích 250 m
2
). Các công trình kho chứa hóa chất được thiết kế xây dựng theo đúng các 

quy định trong TCVN 2622:1995, TCVN 4604:1988 và đảm bảo khoảng cách an toàn 

với các khu vực xung quanh, cụ thể:  

 + Trong kho chứa, các loại hóa chất được sắp xếp tùy thuộc vào tính chất của từng 

loại hóa chất. Không xếp trong cùng một khu vực các hóa chất có khả năng phản ứng 

với nhau hoặc có phương pháp chữa cháy khác nhau. Có hào, rãnh xung quanh vị trí 

xếp hóa chất lỏng đề phòng thường hợp rò rỉ, đổ vỡ hóa chất tràn ra nền kho. 

 + Xây dựng tường bao quanh các bồn chứa, thùng chứa hóa chất lỏng nguy hiểm 

nhằm đề phòng dò rỉ tràn hóa chất ra ngoài, đặc biệt đối với các axit đặc như HNO3, 

HF, kiềm, axit,… Công nhân vận hành các cương vị thường xuyên được huấn luyện, 

kiểm tra định kỳ về an toàn lao động. 

 + Kho chứa hóa chất có hệ thống thông gió tốt (theo đúng quy đinh trong TCVN 

3288:1979), khô ráo, thoáng mát, chống thấm dột., nền kho phải cao hơn mặt bằng 

chung. Có hệ thống thu lôi chống sét trên mái và được nối tiếp đất. Định kỳ kiểm tra hệ 

thống này theo quy định hiện hành. 

 + Trước cửa kho có các biển cảnh báo nguy hiểm; các trang bị phòng cháy chữa 

cháy, có biển ghi ký hiệu rõ ràng và được đặt ở nơi dễ thấy nhất. 

 - Công tác lưu chứ hóa chất trong kho:  

 + Các hóa chất lỏng chứa trong phuy, hộp không xếp cao quá 2 tầng hoặc không 

cao quá 2m. Thường xuyên kiểm tra lớp hóa chất dưới cùng, đảm bảo không bị đè vỡ. 

 + Lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5m. Không để các phuy, thùng đã dùng, 

vật liệu dễ cháy ở trong kho. Không xếp các lô hàng nặng hơn khả năng chịu tải của nền 

kho. 

 → Ảnh minh họa công trình kho chứa và các nguyên tắc an toàn trong kho chứa 

hóa chất được trình bày trên hình sau: 

 



 

 

 

Hình 3.13. Ảnh kho chứa hóa chất 

  Thực hiện các biện pháp an toàn trong quản lý xuất, nhập hóa chất: 

 -  Quản lý chặt chẽ quá trình xuất, nhập kho các loại hóa chất nguy hiểm. Việc 

quản lý kho hóa chất phải giao cho người có trình độ chuyên môn phù hợp. Phải có sổ 

theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng ngày. Khi thấy thiếu, thừa hoặc sai quy cách phải báo 

ngay với cấp trên để xử lý kịp thời. 

 - Khi giao nhận hóa chất nguy hiểm, chứng từ phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ 

tên, có chữ ký của người giao, nhận hàng và xác nhận của cơ sở có hàng. Chỉ được giao 

nhận hàng có bao bì nguyên vẹn và đầy đủ nhãn hàng hóa với các thông tin theo quy 

định hiện hành. 

 - Hóa chất hết hạn sử dụng hoặc mất phẩm chất được xử lý và thải bỏ tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định hiện hành của nhà nước. Không sử dụng hóa chất không có 

nhãn mà chưa nhận biết rõ ràng. Công nhân tham gia sản xuất được đào tạo cụ thể về 

những quy trình đúng trước khi vận hành với hóa chất. Không vận hành với những hóa 

chất mà mức độ nguy hiểm của nó chưa biết rõ ràng. Nắm vững “Số liệu an toàn của 

hóa chất” bao gồm cả quy trình vận hành an toàn đối với tất cả các hóa chất được sử 

dụng; 

 - Khi hóa chất bị tràn, phải đóng cửa cống, không dùng nước cũng như không 

được phép để hóa chất chảy tràn vào hệ thống cống. Khoanh vùng và trung hòa hóa chất 

tràn sau đó xúc vào thùng, quét và rửa bằng nước. 

  Thực hiện các biện pháp an toàn khi tiếp xúc, sử dụng hóa chất: 

 - Tuân thủ theo đúng yêu cầu về an toàn hóa chất đã qui định theo pháp luật. Sử 

dụng trang thiết bị bảo hộ thích hợp khi vận hành với hóa chất nguy hiểm, độc hại. 

Công nhân thao tác sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn lao động, trang bị kiến 

thức an toàn khi tiếp xúc với hoá chất, được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động 

như: 

 + Trang bị mũ, kính bảo vệ, kính che mặt khi thực hiện những công việc có thể 

gây ra nhức mắt, có bụi hoặc hóa chất bắn vào mắt và mặt; Máy thở hoặc mặt nạ sử 

dụng ở những nơi có thể gây nguy hại cho sức khoẻ như khu vực mù axít, hơi, khói; 

 + Trang bị và bắt buộc đeo găng tay khi làm những việc nguy hiểm đến bàn tay, 

đặc biệt là khi vận chuyển những chất có nguy hại cho bàn tay hay khi vận chuyển 

những vật nhọn thô ráp;  

 + Dùng khẩu trang loại hai lớp trở lên ở những vùng có khí độc. Mang kính bảo 

hộ lao động, để phòng chống nhiễm độc các khí. Dùng mặt nạ phòng độc khi sửa chữa, 

xử lý tại những khu vực có khí độc nguy hiểm. 

 - Đọc bảng “Số liệu an toàn của hóa chất” bao gồm cả quy trình vận hành an toàn đối 

với tất cả các hóa chất được sử dụng. Bất kỳ ai khi vận hành với hóa chất đều biết được cách 

tránh mối nguy hiểm. Tắm rửa sạch sẽ sau khi vận hành với hóa chất. 

  Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

 - Chuẩn bị năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: 

 + Tổ chức lực lượng phòng ngừa và ứng phó tại chỗ: Nhằm chủ động trong phòng 

ngừa và ứng phó sự cố hóa chất khi xảy ra, chủ dự án thành lập lực lượng tại chỗ gồm 15 

người trong biên chế ứng cứu sự cố. Khi xảy ra sự cố (lực lượng ứng cứu sự cố chuyên 

nghiệp chưa đến), Ban chỉ huy ứng cứu sự cố triển khai tổ chức chỉ huy ứng cứu sự cố cụ thể 

như sau: 

 ○ Tổ thông tin liên lạc do bảo vệ phụ trách: Khi nhận được tin báo sự cố, nhanh chóng 
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đánh kẻng hoặc (hú còi) báo động cho toàn bộ CBCNV đang làm việc được biết. Gọi điện 

thoại đến các nơi như sau: Cho lực lượng PCCC theo số 114 và Đội ứng cứu sự cố của Khu 

công nghiệp; Công an địa phương và Cảnh sát 113 để bảo vệ an ninh trật tự; Lực lượng y tế 

cấp cứu 115 để cứu người bị nạn (nếu có); Báo cho lãnh đạo cơ sở biết. 

 ○ Tổ bảo vệ:  Khi kẻng báo cháy, cắt điện toàn bộ khu vực sự cố, triển khai các khu 

vực trọng điểm, canh gác bảo vệ tài sản. Mở cổng đón và hướng dẫn các lực lượng ứng cứu 

sự cố chuyên nghiệp vào làm nhiệm vụ, không cho những người không có nhiệm vụ vào khu 

vực sự cố, nắm tình hình diễn biến của đám cháy cung cấp cho các lực lượng có liên quan, 

bảo vệ hiện trường cháy. 

 ○ Tổ ứng cứu sự cố: Khi nghe kẻng báo, nhanh chóng huy động toàn bộ đội ứng cứu sự 

cố tập trung và nhanh chóng triển khai công tác ứng cứng sự cố.  

 ○ Tổ cứu thương và hậu cần: Sử dụng các dụng cụ y tế cứu thương để cứu những 

người bị nạn. Chuẩn bị tốt, kịp thời nước uống, đồ ăn nhanh cho toàn bộ những người tham 

gia ứng cứu sự cố (nếu thời gian kéo dài) để đảm bảo duy trì ứng cứu sự cố liên tục. 

 + Ban chỉ huy chữa cháy cơ sở sau khi sự cố được xử lý, tổ chức khắc phục hậu quả do 

sự cố gây ra, rút kinh nghiệm nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa và tổ chức cứu sự cố, bổ 

sung những mặt còn thiếu trong phương án ứng cứu sự cố tại chỗ. Phối hợp với cơ quan điều 

tra khám nghiệm hiện trường và nguyên nhân sự cố. Khen thưởng kịp thời những người có 

thành tích, kỷ luật những người thiếu trách nhiệm gây ra sự cố.  

 - Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong 

trường hợp sự cố khẩn cấp: 

 + Lưu số điện thoại của các đơn vị chức năng để gọi điện thoại đến các nơi khi xảy ra 

sự cố bao gồm: 

 + Cho lực lượng PCCC theo số 114 hoặc đội chữa cháy khu công nghiệp. 

 + Sở điện lực báo cắt điện khu vực xảy ra sự cố. 

 + Công an khu công nghiệp hoặc Cảnh sát 113 để bảo vệ an ninh trật tự. 

 + Lực lượng y tế cấp cứu 115 để cứu người bị nạn (nếu có) 

 + Báo cho lãnh đạo cơ sở biết: 

 - Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực 

lượng bên ngoài khi xảy ra sự cố: 

 + Khi hóa chất bị tràn, phải đóng cửa cống, không dùng nước cũng như không được để 

hóa chất chảy tràn vào hệ thống cống thu gom, thoát nước mưa, nước thải. Khoanh vùng và 

trung hòa hóa chất tràn sau đó thu gom vào thùng, quét và rửa bằng nước. 

 + Khi xảy ra sự cố, toàn bộ cán bộ công nhân viên đang làm việc, dừng máy tắt điện di 

chuyển lên phía cổng để nhận lệnh. 

 + Bô phận thanh niên trẻ khỏe ở lại hỗ trợ ứng cứu. Phụ nữ, công nhân lớn tuổi sơ tán 

khi cần thiết. 

 + Lực lượng cảnh sát 113, công an khu vực, UBND các xã sơ tán dân ra khỏi vùng ảnh 

hưởng khi sự cố nghiêm trọng. 

 - Kế hoạch huấn luyện và diễn tập theo định kỳ: 

 + Hàng năm tổ chức huấn luyện và diễn tập định kỳ các tình huống cụ thể 1lần/ năm. 

Lực lượng phòng chống cháy nổ và ứng phó sự cố gồm 30 người. Giám đốc là chỉ huy 

trưởng. 



 

 

 

 + Đầu tư đầy đủ kinh phí tập huấn, huấn luyện, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế 

định kỳ hệ thống trang thiết bị phòng ngừa, ứng cứu sự cố.  

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện:  

 - Thời gian: Duy trì thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố 

hóa chất trong suốt quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời, giảm 

thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất trong giai đoạn 

vận hành dự án. 

b) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hạ tầng kỹ thuật 

(1) - Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố mất điện lưới và an toàn điện: 

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố, rủi ro đối với hệ 

thống cấp điện trong giai đoạn vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động chi tiết tại mục 

3.2.1.3(b-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện:  

  Đối với sự cố mất điện lưới: 

 - Đối với khu vực Dự án, sự cố mất điện lưới là khá nghiêm trọng nếu không có 

nguồn điện dự phòng. Khi mất điện các hệ thống kỹ thuật cho dự án (cấp nước, đèn 

chiếu sáng chung….) tạm ngừng hoạt động gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản 

xuất và độ an toàn của các trang thiết bị và sức khỏe công nhân lao động.  

 - Vì vậy, trong quá trình hoạt động để đảm bảo hoạt động của các phụ tải hạ tầng 

kỹ thuật. Dự án bố trí các máy phát điện dự phòng và UPS. Máy phát điện được bố trí 

khu vực hạ tầng kỹ thuật cùng với thiết bị chuyển mạch đổi nguồn điện tự động (ATS) 

loại đi kèm với máy phát điện. 

  Đối với sự cố về an toàn điện: 

 - Dự án lắp đặt tại mỗi tủ điện, đầu vào cấp cho các khu nhà một hệ thống 

automate bảo vệ quá tải ngắn mạch. Hệ thống các automate này được tính chọn và bố trí 

một cách chọn lọc, phân cấp và khoa học. Bảo đảm loại trừ nhanh và chính xác khi có 

sự cố về điện xảy ra tại mỗi khu vực trong công trình. 

 - Hệ thống nối đất: toàn bộ hệ thống tủ điện đều được nối đất an toàn qua hệ thống 

nối đất toà nhà gồm dây và cọc tiếp đất, đảm bảo điện trở tiếp đất R  4 . Toàn bộ vỏ 

kim loại các tủ điện, thang cáp, vỏ động cơ bơm nước, thang máy, các ổ cắm ba chấu và 

bình đun nước tại các căn hộ được nối đất để đảm bảo an toàn. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: Duy trì trong suốt quá trình vận hành. 

 - Hiệu quả thực hiện: Giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự cố và hạn chế được các 

thiệt hại đối với người và tài sản khi sự cố xảy ra. 

(2) - Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống thu gom và xử lý nước thải:  

 ♦ Mục đích: 

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải trong suốt quá trình vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động chi tiết tại 

mục 3.3.1.3(b-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.  
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 ♦ Nội dung thực hiện:  

  Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống thu gom, thoát nước thải:  

 - Xây dựng, hoàn thiện các công trình theo đúng quy mô thiết kế: bể điều hòa 

được thiết kế có thời gian lưu nước trong 8÷10 giờ, giúp ổn định nước thải trước khi 

sang các bể xử lý tiếp theo và phòng ngừa khi có sự cố xảy ra; trạm xử lý nước thải tại 

khu B có công suất lớn (2.400m
3
/ngđ) được thiết kế 2 nhiều mô đun xây dựng theo để 

đảm bảo việc vận hành trạm xử lý nước thải ổn định, hiệu quả và giảm thiểu sự cố (khi 

1 mô đun ngừng hoạt động do sự cố thì các mô đun khác vẫn hoạt động bình thường); 

thiết kế hệ thống van chặn tại các bể chứa thành phần để tăng thể tích lưu chứa đảm bảo 

thời gian lưu chứa tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố; 

 - Thiết kế, lắp đặt các thiết bị dự phòng để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động khi 

có sự cố. Khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải, tiến hành tạm dừng hoạt động của 

trạm xử lý nước thải để kiểm tra. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo 

nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp 

Lĩnh mở rộng và khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh III trước khi đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp này để tiếp tục xử lý trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận. 

 - Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành 

hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập 

cho các trạm xử lý nước thải của Dự án. 

 - Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải. Trang bị đầy đủ và thay thế đúng kỳ hạn các loại vật tư tiêu hao, các trang 

thiết bị hư hỏng. Các thiết bị (bơm thổi khí,...) tại các hạng mục chính luôn có thiết bị 

dự phòng để kịp thời hoạt động thay thế khi thiết bị đang hoạt động bị hỏng hóc, trục 

trặc đột xuất. 

 - Đầu tư máy phát điện dự phòng để bảo đảm kịp thời xử lý nước thải trong trường 

hợp hệ thống điện cấp của các hệ thống xử lý gặp trục trặc. 

 - Đảm bảo công tác vận hành an toàn hệ thống: Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, 

quy phạm đối với hệ thống xử lý nước thải. Công nhân vận hành hệ thống xử lý được 

đào tạo, tập huấn về vận hành, phòng ngừa và ứng phó các sự cố.  

 - Thực hiện chương trình giám sát định kỳ nước thải theo chương trình giám sát 

môi trường đối với nước thải theo đề xuất tại chương 5 của báo cáo này. Việc giám sát 

môi trường định kỳ được thực hiện bởi các đơn vị chức năng theo quy định.  

  Kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải:  

 - Cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải thực hiện giám sát, kiểm tra hệ thống 

liên tục để theo dõi các thông số giám sát, hiện tượng bất thường tại hệ thống. Khi xảy 

ra các hiện tượng không bình thường tại các công đoạn xử lý nước thải, thực hiện kịp 

thời, chính xác các biện pháp kiểm tra chuẩn đoán, sửa chữa theo tài liệu hướng dẫn vận 

hành hệ thống.  

 - Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng chưa khắc phục được 

ngay, nước thải thường xuyên phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý có thể được lưu 

chứa tạm thời vào các bể chứa nước thải trong thời gian khắc phục sự cố. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả vận hành: 

 - Thời gian: Duy trì thực hiện các đề xuất trong suốt quá trình vận hành.  



 

 

 

 - Hiệu quả thực hiện: Giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự cố và hạn chế được các 

thiệt hại đối với người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố, rủi ro đối với vận hành 

hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án. 

(3) - Phòng ngừa và ứng phó sự cố với hệ thống xử lý khí thải: 

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống thu 

gom, xử lý bụi, khí thải và hơi hóa chất trong vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động môi trường 

chi tiết tại mục 3.2.1.3(b-3) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 

 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý khí thải: 

 - Thường xuyên duy tu bảo dưỡng và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử 

lý bụi, khí thải và hơi hóa chất.  

 - Thay thế định kỳ các trang thiết bị hư hỏng hoặc không đảm bảo điều kiện kỹ 

thuật. 

 - Tổ chức đào tạo vận hành và thiết lập các quy tắc, quy định đối với các cán bộ, 

công nhân vận hành, đặc biệt tập huấn về phòng ngừa ứng sự cố,… 

 - Thiết kế bộ phận cấp xử lý khẩn cấp hoặc cấp không khí sạch pha loãng khí thải, 

hơi hóa chất khi có sự cố. 

  Biện pháp ứng cứu sự cố hệ thống xử lý khí thải: 

 - Trong hoạt động sản xuất lắp ráp linh kiện và các sản phẩm điện tử, hơi hàn, hơi 

hữu cơ phát sinh được các thiết bị thu hút, xử lý lắp đặt đồng bộ trong dây chuyền công 

nghệ thiết bị sản xuất nên các vấn đề sự cố đối với các thiết bị này rất ít xảy ra.  

 - Trường hợp hệ thống thiết bị xử lý bị sự cố tương ứng với trường hợp hơi hàn, 

hơi hữu cơ không được xử lý. Trong trường hợp này, theo kết quả tính toán dự báo 

nồng độ ô nhiễm hơi hóa chất trong điều kiện hơi hàn, hơi hữu cơ được trình bày kết 

quả tại chương 2 cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong không khí nhà xưởng sản 

xuất thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc - Mức giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA). 

 - Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất bộ phận kỹ thuật/chuyên gia thường kiểm tra, 

phát hiện sớm các nguyên nhân có thể gây ra các sự cố thiết bị dây chuyền sản xuất 

cũng như các bộ phận thiết bị hút, xử lý hơi hàn, hơi hữu cơ và tiến hành khắc phục sự 

cố trong vòng 4h kể từ thời điểm phát hiện sự cố. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: thực hiện trong suốt quá trình vận hành dự án. 

 - Hiệu quả thực hiện: Giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự cố và hạn chế được các 

thiệt hại đối với người và tài sản khi sự cố xảy ra. 

(4) - Phòng  ngừa và ứng phó sự cố kho chứa chất thải rắn nguy hại: 

 ♦ Mục đích: 

 - Đề xuất biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống thu 

gom, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại trong vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động môi trường 

chi tiết tại mục 3.2.1.3(b-4) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
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 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Phòng ngừa sự cố:  

 - Các sự cố đối với vận hành kho chứa thải nguy hại có khả năng xảy ra bao gồm:  

sụt lún, vỡ tường bao quanh ngăn chứa, … Những sự cố này có khả năng gây ra sự tràn 

đổ hóa chất và chất thải nguy hại đối với các khu vực xung quanh. Biện pháp hiệu quả 

phòng ngừa và ứng phó các sự cố này bao gồm: 

 + Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm các vết nứt và nguy cơ vỡ, đổ các thùng 

chứa chất thải nguy hại và hóa chất trong kho chứa và kiểm tra tường bao quanh các 

ngăn chứa. Tiến hành sửa chữa và áp dụng các biện pháp khắc phục ngay khi phát hiện 

có các hiện tượng trên. 

 + Trước các trận mưa bão, kiểm tra toàn bộ công trình kho chứa, hệ thống thu 

gom, thoát nước xung quanh và các phương tiện ứng cứu sự cố. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các loại phương tiện, vật tư, trang thiết bị cho ứng cứu sự cố: 

Thùng chứa thay thế; Hệ thống thu gom khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ; Các phương tiện 

khắc phục sự cố;… 

  Kế hoạch ứng cứu sự cố:  

 - Mục đích của kế hoạch ứng cứu sự cố nhằm hạn chế các thiệt hại về con người, 

tài sản và những tác động môi trường khi xảy ra sự cố trong quá trình quản lý CTNH.  

 - Phân tích các kịch bản sự cố có thể xảy ra: Chất thải thu gom, vận chuyển đến 

kho chứa thải nguy hại. Tùy theo tính chất và mức độ xảy ra sự cố mà các tác động đến 

các yếu tố môi trường và sức khỏe cộng đồng sẽ khác nhau. 

 - Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố các ưu tiên thứ tự sau: 

 + Ưu tiên số 1: Cứu người và đảm bảo an toàn cho những người liên quan. Khi 

xảy ra sự cố phải sơ tán toàn bộ mọi người đến nơi an toàn.  

 + Ưu tiên số 2: Giảm thiểu các tác động đến môi trường. 

 + Ưu tiên số 3: ngăn chặn và giải phóng tài sản.  

 + Ưu tiên số 4: Thông báo viện trợ (nếu cần thiết) và xử lý sự cố môi trường.  

 + Ưu tiên số 5: Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chuyên môn và chính 

quyền địa phương thực hiện hoàn nguyên môi trường và đền bù, xử lý các tác động có 

thể xảy ra sau sự cố. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả vận hành: 

 - Thời gian: Duy trì trong suốt quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời, giảm 

thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố hệ thống lưu giữ chất 

thải nguy hại trong vận hành dự án.  

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn lao động: (1) -

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: (2) -

 ♦ Mục đích: 

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự tai nạn lao động 

trong suốt quá trình vận hành dự án.  

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 



 

 

 

3.2.1.3(c-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị ứng cứu sự cố: 

 - Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định tại 

các Điều: 36, 37, 38 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, 

kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định các Điều: 76, 78 Luật An toàn, vệ sinh lao 

động. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo quy 

định. Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người 

quản lý và người lao động theo quy định trước khi vào làm việc. 

 - Bố trí 1 phòng y tế và các tủ cứu thương tại các khu nhà xưởng sản xuất để kịp 

thời sơ cứu trong trường hợp cán bộ công nhân viên bị tai nạn. Trường hợp nặng hơn sẽ 

được chuyển lên tuyến trên bằng xe cứu thương. 

 - Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng 

tay, kính bảo vệ mắt, giày ủng.... Có quy định riêng về quản lý, sử dụng đồ bảo hộ lao 

động cho từng công đoạn sản xuất.  

 - Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho người công nhân, bao gồm: Môi 

trường làm việc thông thoáng đảm bảo lượng không khí sạch tối thiểu cho công nhân; 

Đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xưởng dưới mức tiêu chuẩn cho phép. Hệ 

thống chiếu sáng hoạt động tốt để đạt được các qui định về chiếu sáng cho công nhân 

lao động trong phân xưởng thuộc loại này. 

 - Công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập qui trình xử lý theo đúng 

quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy 

ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng. 

 - Khám chữa bệnh cho công nhân định kỳ để tránh các bệnh nghề nghiệp có thể 

xảy ra. Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hàng năm: 2 lần /năm tại Trung tâm Y Tế 

huyện, thành phố.  

 - Thực hiện đầy đủ chính sách về bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ đối với bệnh nghề 

nghiệp/tai nạn lao động: thực hiện theo đúng chế độ của nhà nước. Cụ thể như sau:  

 + Hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo đúng Bộ Luật Lao Động quy định. Thời gian làm 

việc của công nhân viên công ty là 08h/ngày.  

 + Chế độ ăn uống: công ty có bộ phận phục vụ, nấu cơm trưa với chế độ dinh 

dưỡng đầy đủ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân, nhân viên trong quá trình làm 

việc.   

 + Ngoài ra cuối mỗi tháng, công ty còn trợ cấp sữa, đường, bột ngọt và dầu ăn 

cùng với trợ cấp tiền độc hại.    

 + Trong quá trình làm việc, công nhân công ty có gặp sự cố gì hay bị bệnh, tai nạn 

lao động công ty chúng tôi đều chăm sóc chu đáo và hỗ trợ tiền bạc để chữa bệnh và 

cho nghĩ phép đến khi sức khỏe được hồi phục mới bắt đầu làm việc trở lại. Trong thời 

gian nghĩ dưỡng sức, công ty vẫn trợ cấp và tính lương hàng tháng.  

 + Kết quả khám sức khỏe định kỳ mới nhất của cán bộ nhân viên: toàn bộ công 

nhân viên đều đảm bảo sức khỏe tốt, đủ khả năng làm việc.  

 - Xây dựng bản hướng dẫn dạng rút gọn hoặc sơ đồ quy định về bảo vệ sức khỏe 

và niêm yết công khai tại khu nhà ăn ca của công ty: 
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Hình 3.14. Sơ đồ quy định về bảo vệ sức khỏe CBCNV 

  Biện pháp tổ chức ứng cứu sự cố:  

 - Tổ chức ứng cứu tại chỗ: 

 + Thông báo cho lãnh đạo công ty về sự cố xảy ra.  

 - Thực hiện quy trình ứng cứu sự cố:  

 + Bản hướng dẫn dạng rút gọn hoặc sơ đồ ứng phó sự cố tai nạn lao động trong 

vận hành dự án được trình bày trên hình sau:  

 

Hình 3.15. Sơ đồ ứng phó khẩn cấp đối với sự cố tai nạn lao động  

 + Nếu có người bị thương, thực hiện các biện pháp sơ cứu → gọi xe cấp cứu số 115 

để đưa nạn nhân tới bệnh viện, nơi gần nhất → Cô lập hiện trường, ở lại khắc phục sự cố. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian thực hiện: Duy trì trong toàn bộ quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời, giảm 

thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố tai nạn lao động. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố tai nạn giao thông: (3) -

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố, rủi ro tai nạn giao 

thông vận tải trong vận hành dự án.  



 

 

 

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động chi tiết tại mục 3.2.1.3 

(c-3) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện: 

 - Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông là rất cần thiết trong giai đoạn vận hành dự 

án, các biện pháp được chủ dự án áp dụng bao gồm: 

 + Tuân thủ phương án thiết kế xây dựng và quy trình bảo trì, bảo dưỡng thường 

xuyên đối với hệ thống giao thông kết nối và giao thông nội bộ trong suốt quá trình vận 

hành dự án.  

 + Bố trí lực lượng ứng cứu và thường xuyên tập huấn, chuẩn bị các biện pháp ứng 

phó khi sự cố xảy ra. 

 - Sơ đồ rút gọn quá trình ứng cứu sự cố ùn tắc và tai nạn giao thông: Nhanh chóng 

tổ chức, huy động mọi lực lượng cần thiết để cứu người → Cắm các biển báo hiệu cần 

thiết để thông báo cho các phương tiện khu vực xảy ra sự cố tai nạn giao thông → Cắt 

cử người trông giữ và bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông → Thông báo cho các 

cơ quan QLNN theo quy định để tổ chức hướng dẫn và giám sát quá trình ứng cứu sự 

cố khi xảy ra tai nạn giao thông,… 

 - Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông do chủ dự án trực 

tiếp triển khai thực hiện trong suốt quá trình vận hành dự án. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông được triển 

khai trong toàn bộ quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời, giảm 

thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông trong 

giai đoạn vận hành dự án. 

 Biện pháp ứng phó sự cố ngộ độ thực phẩm, phát sinh và lây lan dịch bệnh: (4) -

 ♦ Mục đích:  

 - Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố ngộ độc thực 

phẩm, phát sinh và lây lan dịch bệnh trong giai đoạn vận hành dự án. 

 - Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động chi tiết tại mục 

3.2.1.3(c-4) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.  

 ♦ Nội dung thực hiện: 

  Biện pháp ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

 - Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ Dự án đưa ra các yêu cầu nghiêm 

ngặt đối với các nhà thầu cung cấp thực phẩm. Cụ thể như sau: 

 + Lựa chọn thực phẩm tươi, sống, có nguồn gốc rõ ràng. 

 + Nước dùng cho nấu ăn phải đảm bảo sạch sẽ. Sử dụng vật liệu bao gói thực phẩm 

sạch sẽ, thích hợp và đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, 

giữ gìn môi trường sống sạch sẽ. 

 + Chế biến thực phẩm đúng cách, sạch sẽ, ăn chín uống sôi, bảo quản thực phẩm 

cẩn thận. Nhân viên nhà ăn phải luôn giữ vệ sinh cá nhân, vê sinh dụng cụ nhà ăn sạch 

sẽ, tiệt trùng cẩn thận. 

 - Định kỳ lấy mẫu bề mặt đối với các dụng cụ nhà ăn để phân tích các chỉ tiêu vi 

sinh gây hại cho sức khỏe.  

  Biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh:  
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  - Khi có dịch bệnh phát sinh, chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan y tế địa phương để có 

biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời. Cụ thể như sau: 

 +  Có biện pháp ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu vực dân cư xung quanh. 

 + Xác định và khoanh vùng dịch bệnh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng. 

 + Thông báo và hướng dẫn cán bộ, công nhân việc dự án không đến khu vực phát 

sinh dịch bệnh để tránh lây nhiễm. 

 + Bố trí phòng y tế, có các cán bộ y tế, thuốc men để sơ cứu, khám chữa bệnh khi 

có dịch bệnh. 

 - Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên để phát 

sinh bệnh dịch sớm. 

 ♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 

 - Thời gian: Duy trì trong toàn bộ quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời khi xảy ra 

sự cố ngộ độc thực phẩm trong suốt quá trình vận hành dự án. 

d) Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu rủi ro thiên tai 

 Biện pháp phòng chống sét (1) -

 Để phòng tránh các tác hại do sét gây ra, Chủ dự án thực hiện biện pháp như sau: 

 + Biện pháp chống sét đánh thẳng dùng cột thu sét bằng kim loại (cột thu lôi): Lợi 

dụng tính chất dễ phóng điện của mũi nhọn ở vị trí cao hơn để dẫn dòng điện sét xuống 

đất, chủ dự án lắp đặt các cột kim loại trên các vị trí cao và được nối đất cẩn thận Sét sẽ 

đánh vào các cột kim loại này, làm cho những đối tượng có chiều cao thấp hơn được 

bảo vệ khỏi sét đánh.  

 + Thiết bị chống sét đánh thẳng bao gồm bộ phận thu sét, bộ phận dẫn sét và bộ 

phận nối đất. Bộ phận thu sét kim thép mạ kẽm, được cố định chắc chắn trên cột hay 

trên công trình, đảm bảo chịu được tải trọng gió. Kích thước của kim thép  12 -  16.  

 + Bộ phận dẫn sét dùng thép  10 -  12, nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất và 

đặt cách xa lối đi. Dây dẫn sét được cố định chắc chắn với công trình. Bộ phận nối đất 

được đặt cách móng công trình 5m, dùng phương thức nối đất tập trung và mỗi nhánh 

không dài quá 20m, độ dài khoảng 12m. 

 + Do đặc điểm của dự án có nhiều thiết bị điện, điện tử nên chủ dự án sẽ lắp đặt 

thiết bị cắt sét cho mạch điện. Các hệ thống này đều được định kỳ kiểm tra và đo điện 

trở tiếp đất bởi đơn vị có đủ năng lực. 

 - Thời gian: Duy trì trong toàn bộ quá trình vận hành dự án.  

 - Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời, giảm 

thiểu thiệt hại về, tài sản và nguy cơ các sự cố khác khi xảy ra sét đánh trong suốt quá 

trình vận hành dự án. 

 Biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai do mưa bão (2) -

 + Do kết cấu địa chất của khu vực tương đối tốt nên khả năng xảy ra động đất 

cũng như ảnh hưởng do động đất từ các khu vực khác tới vị trí thực hiện dự án là không 

đáng kể. Các hiện tượng thiên tai có thể ảnh hưởng tới hoạt động của dự án gồm: mưa 

bão, lốc xoáy, úng ngập cục bộ,…  

 + Các biện pháp được áp dụng để hạn chế ảnh hưởng và ứng phó khi xảy ra thiên 

tai được áp dụng gồm: 



 

 

 

 - Nhà xưởng được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng về cấp động đất của 

khu vực, khả năng chịu tải gió, khả năng chống thấm, khả năng tiêu thoát nước,… 

 - Thường xuyên kiểm tra kết cấu nền móng và nhà xưởng để đảm bảo tình trạng 

nhà xưởng ở mức độ tốt. 

 - Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để biết được các hình thái thời tiết bất thường có thể xảy ra. 

 - Khi có dự báo về lốc xoáy, bão, gió mạnh, mưa lớn kéo dài: Lập tức chỉ đạo cán 

bộ kỹ thuật kiểm tra kết cấu mái, thực hiện gia cố nếu cần thiết. Liên hệ với KCN để 

xác nhận khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước của KCN.  

 - Bố trí công nhân trực vào thời gian nghỉ sản xuất để kịp thời ứng phó khi xảy ra 

sự cố 

 + Khi xảy ra mưa lớn kéo dài, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp: 

 - Kiểm tra thực tế tình trạng tiêu thoát nước của KCN, của mương thủy lợi gần 

khu vực Dự án. 

 - Di chuyển các máy móc, phương tiện sản xuất tới vị trí cao hơn khi có nguy cơ 

ngập úng. 

 - Khi xảy ra tình trạng ngập úng: Tùy tình trạng ngập úng, có thể tạm dừng sản 

xuất và bố trí công nhân trực 24/24h để có biện pháp ứng phó khi cần thiết. Đồng thời, 

chuẩn bị các hóa chất khử trùng vệ sinh toàn bộ khu vực dự án sau khi hết ngập úng. 

 + Thời gian: Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro thiên tai được triển khai 

trong toàn bộ quá trình vận hành dự án.  

 + Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời, giảm 

thiểu thiệt hại về, tài sản và nguy cơ các sự cố khác khi xảy ra rủi ro thiên tai trong suốt 

quá trình vận hành dự án. 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

 Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án như sau: 

Bảng 3.61. Các công trình môi trường của dự án 

Stt Các hạng mục công trình 
Số 

lượng 

Ghi chú 

1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 
 

 

- Trạm xlnt khu A: công suất 350m
3
/ngđ 01 Đã xây dựng 

hoàn chỉnh 
- 

Trạm xlnt khu B: công suất 2.400m
3
/ngđ (gồm 2 mô 

đun, công suất 1.200m
3
/ngđ/mô đun) 

01 

- Trạm xlnt khu C: công suất 265 m
3
/ngđ 01 

- 
Trạm xlnt khu G gồm: 01 trạm xlnt công suất 200 

m
3
/ngđ và 01 trạm xlnt công suất 100 m

3
/ngđ

 02 

- Trạm xlnt khu J: công suất 180 m
3
/ngđ  

- 
Trạm xlnt khu A gồm: 01 trạm xlnt công suất 100 

m
3
/ngđ tại lô K16 

01 

- Trạm xlnt khu B: công suất 400 m
3
/ngđ 01 
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Stt Các hạng mục công trình 
Số 

lượng 

Ghi chú 

2 Công trình thu gom, xử lý khí thải:   

 

Thiết bị xử lý khí thải được lắp đặt đồng bộ với dây 

chuyền sản xuất các sản phẩm diện tử gồm: 4.126 bộ 

hút, xử lý hơi hàn và 1.245 bộ hút, xử lý hơi hữu cơ tại 

điểm gắn keo. 

5.371 

Hiện trạng 

 

Thiết bị thu gom và xử lý bụi kim loại và hơi hữu cơ từ 

dây chuyền sản xuất sản phẩm ốp khung bảo vệ mặt 

đồng hồ: 90 bộ tại khu J (75 bộ xử lý bụi; 15 bộ xử lý 

hơi hữu cơ) 

90 

Bổ sung mới  

 

Thiết bị thu gom và xử lý bụi, khí thải từ sản xuất các 

sản phẩm nhựa: 01 hệ thống xử lý công suất 

10.000m
3
/ngđ (gồm: 01 tháp xử lý bụi; 01 tháp xử lý 

hơi hữu cơ) tại khu B 

02 

Bổ sung mới  

3 Kho lưu giữ chất thải sinh hoạt  
 

 

 

01 kho tại Khu B: 80m
2
; 01 kho tại Khu A: 90m

2
; 01 kho 

tại khu C: 40m
2
; 01 kho tại khu G: 80m

2
; 01 kho tại khu 

A: 10m
2
; 01 kho Khu B: diện tích 30m

2
 

05 

Công trình hiện 

trạng 

4 Kho lưu giữ chất thải công nghiệp 
 

 

 

01 kho khu A diện tích 315m
2
; 01 kho khu B diện tích 

820m
2
; 01 kho khu C diện tích 90m

2
; 01 kho tại khu G 

diện tích 240m
2
; 01 kho Khu A: diện tích 20m

2
; 01 kho 

Khu B: diện tích 30m
2
 

06 

Công trình hiện 

trạng 

5 Kho lưu giữ chất thải nguy hại 
 

 

 

01 kho khu A diện tích 90m
2
; 01 kho khu B diện tích 

100,1m
2
; 01 kho khu C diện tích 40m

2
; 01 kho tại khu 

G diện tích 40m
2
; 01 kho Khu B: diện tích 10m

2
; 01 

kho Khu B: diện tích 15m
2
 

06 

Công trình hiện 

trạng 

6 

Thùng chứa chất thải các loại Số lượng trang bị đủ để 

đảm bảo chứa đựng các 

loại chất thải phát sinh 

theo quy định  

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

 - Kế hoạch xây dựng lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường thực hiện đúng theo 

tiến độ thực hiện của dự án: 

Bảng 3.62. Kế hoạch hoàn thiện, lắp đặt các công trình BVMT 

Stt Các hạng mục công trình Tiến độ 

1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 
 



 

 

 

Stt Các hạng mục công trình Tiến độ 

 Trạm xlnt khu A: công suất 350m
3
/ngđ 

Đã xây dựng hoàn chỉnh 

 
Trạm XLNTkhu B: công suất 2.400m

3
/ngđ (gồm 2 

mô đun, công suất 1.200m
3
/ngđ/mô đun) 

 Trạm XLNT khu C: công suất 265 m
3
/ngđ 

 
Trạm XLNT khu G: 01 trạm xlnt công suất 100 

m
3
/ngđ và 01 trạm xlnt công suất 200 m

3
/ngđ 

 Trạm XLNT khu J: công suất 180 m
3
/ngđ 

 Trạm XLNT khu B: công suất 400 m
3
/ngđ 

 Trạm XLNT khu A: 01 trạm công suất 100 m
3
/ngđ  

2 Công trình thu gom, xử lý khí thải:  

 

Thiết bị xử lý khí thải được lắp đặt đồng bộ với dây 

chuyền sản xuất các sản phẩm diện tử gồm: 4.126 bộ 

hút, xử lý hơi hàn và 1.245 bộ hút, xử lý hơi hữu cơ 

tại điểm gắn keo. 

Đã lắp đặt và vận hành 

 

Thiết bị thu gom và xử lý bụi kim loại và hơi hữu cơ 

từ dây chuyền sản xuất sản phẩm ốp khung bảo vệ 

mặt đồng hồ: 90 bộ tại khu J (75 bộ xử lý bụi; 15 bộ 

xử lý hơi hữu cơ) 

Lắp đặt bổ sung và đưa vào 

vận hành thử nghiệm trước 

tháng 6/2023. 

Vận hành chính thức từ 

tháng 9/2023. 

 

Thiết bị thu gom và xử lý bụi, khí thải từ sản xuất 

các sản phẩm nhựa: 01 hệ thống xử lý công suất 

10.000m
3
/ngđ (gồm: 01 tháp xử lý bụi; 01 tháp xử lý 

hơi hữu cơ) tại khu B 

Lắp đặt bổ sung và đưa vào 

vận hành thử nghiệm trước 

tháng 6/2023. 

Vận hành chính thức từ 

tháng 9/2023. 

2 Kho lưu giữ chất thải sinh hoạt  

Công trình hiện trạng 
 

01 kho tại Khu B: 80m
2
; 01 kho tại Khu A: 90m

2
; 01 

kho tại khu C: 40m
2
; 01 kho tại khu G: 80m

2
; 01 kho 

tại khu A: 10m
2
; 01 kho Khu B: diện tích 30m

2
 

3 Kho lưu giữ chất thải công nghiệp 
 

 

01 kho khu A diện tích 315m
2
; 01 kho khu B diện 

tích 820m
2
; 01 kho khu C diện tích 90m

2
; 01 kho tại 

khu G diện tích 240m
2
; 01 kho Khu A: diện tích 

20m
2
; 01 kho Khu B: diện tích 30m

2
 

Công trình hiện trạng 

4 Kho lưu giữ chất thải nguy hại  

 

01 kho khu A diện tích 90m
2
; 01 kho khu B diện tích 

100,1m
2
; 01 kho khu C diện tích 40m

2
; 01 kho tại 

khu G diện tích 40m
2
; 01 kho Khu B: diện tích 10m

2
; 

01 kho Khu B: diện tích 15m
2
 

Công trình hiện trạng 

 - Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường hiện có của dự án đã được đưa vào 



 

 

 

260 

 

vận hành theo giấy phép môi trường số 313/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh 

cấp ngày 22/07/2022. 

 Tóm tắt dự toán kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường 3.3.2.1.

 - Các công trình bảo vệ môi trường đã được xây lắp hoàn thiện 

 - Dự kiến chi phí quản lý vận hành: 15.000 đồng/m
3
 x 3.700m

3
/ngđ = 55.500.000 

đồng/ngày 

 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường giai 3.3.2.2.

đoạn vận hành: 

 

Hình 3.16. Sơ đồ thực hiện quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành 

 Cơ chế thực hiện quản lý môi trường trong các giai đoạn của dự án như sau: 

 

Hình 3.17. Cơ cấu tổ chức an toàn môi trường trong giai đoạn hoạt động 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

 - Các phương pháp áp dụng để dự báo ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá 

trình thi công xây dựng và vận hành của dự án đều là các phương pháp phổ biến, đang 

được sử dụng rộng rãi trong quá trình ĐTM hiện nay tại Việt Nam cũng như các nước 

trên thế giới. Mặc dù các phương pháp này được thực hiện trên cơ sở tham khảo theo 

các tài liệu của WHO, EPA và EC biên soạn nhưng việc áp dụng với điều kiện Việt 

Nam đều có những hạn chế đáng kể.  

 - Tuy nhiên, các kết quả đánh giá tác động môi trường được sử dụng kết hợp giữa 

các phương pháp khác nhau có sự hiệu chuẩn theo các tài liệu, số liệu nghiên cứu thực 

tế trong nhiều năm của các chuyên gia đánh giá nên các kết quả thu được khá gần với 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh 

 

Đơn vị tư vấn môi trường (Hỗ trợ) 

Báo cáo 

Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina 

Giám đốc 

 

Bộ phận kỹ thuật 

 

Bộ phận hành chính 

Chất lượng 

 

Kiểm soát CLSP 

 

Hành chính 

 

An toàn và 

y tế 

 

Nguồn lực tại chỗ 

 

Thu gom và 

xử lý 

Môi 

trường 



 

 

 

thực tế triển khai dự án. Theo đó độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường của 

dự án đạt mức độ từ trung bình đến cao, chi tiết được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.63. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường 

Stt Các đánh giá Mức độ chi tiết 
Độ tin 

cậy 
Ghi chú 

I Giai đoạn chuẩn bị dự án 

1 Đánh giá sự phù hợp 

của phương án lựa 

chọn vị trí, quy 

hoạch, thiết kế dự án 

Định tính, khái 

quát 

Trung 

bình 

- Các đánh giá được thực hiện 

trên cơ sở các quy hoạch phát 

triển chung của khu vực dự án. 

2 Đánh giá tác động do 

đền bù giải phóng mặt 

bằng 

Định lượng có 

mức độ được các 

tác động. 

cao - Các số liệu chi tiết được cung 

cấp bởi chủ dự án và các kết quả 

khảo sát trên thực tế trên hiện 

trường của dự án nên các số liệu 

đánh giá là chính xác. 

3 Đánh giá tác động do 

dọn dẹp mặt bằng, 

chuẩn bị công trường 

thi công 

Định lượng được 

các tác động. 

Trung 

bình 

- Các tính toán dựa trên cơ sở 

các số liệu cụ thể của dự án. 

-  Đánh giá theo các tài liệu của 

dự án kết hợp với kinh nghiệm 

của các chuyên gia. 

II Giai đoạn thi công     

1 Các đánh giá tác động 

liên quan đến chất 

thải (Chất thải rắn, 

chất thải nguy hại, 

nước thải, khí thải,…) 

- Đã nhận dạng 

được hầu hết các 

tác động. 

- Các đánh giá 

được định lượng 

đối với từng 

nguồn tác động 

và đối tượng bị 

tác động. 

Cao -  Các tính toán dựa trên cơ sở 

các số liệu cụ thể của dự án. 

-  Đánh giá theo các tài liệu của 

dự án kết hợp với kinh nghiệm 

của các chuyên gia. 

2 Đánh giá tác động do 

tiếng ồn, rung  

-  Định lượng chi 

tiết các tác động 

Cao - Tiếng ồng nguồn phát sinh dựa 

theo tài liệu tham khảo có điều 

chỉnh với điều kiện của dự án. 

- Tiếng ồn lan truyền chỉ tính 

toán theo công thức chung và 

đạt được sát với thực tế, đồng 

thời được điều chỉnh theo kinh 

nghiệm đánh giá của các chuyên 

gia.  

3 Đánh giá các tác động 

khác 

- Định tính Trung 

bình 

- Các tác động chủ yếu được 

nhận dạng và đánh giá theo kinh 

nghiệm của chuyên gia đánh 

giá. 

- Đánh giá định lượng cần được 
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Stt Các đánh giá Mức độ chi tiết 
Độ tin 

cậy 
Ghi chú 

cụ thể trong giai đoạn thi công 

dự án. 

III Giai đoạn vận hành    

1 Các đánh giá tác động 

liên quan đến chất 

thải (Chất thải rắn, 

chất thải nguy hại, 

nước thải, khí thải,…) 

-  Đã nhận dạng 

được hầu hết các 

tác động. 

- Đã tính toán, dự 

báo được một 

cách định lượng 

các loại chất thải 

phát sinh.  

Cao -  Các tính toán dựa trên cơ sở 

các số liệu cụ thể của dự án và 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành. 

- Đánh giá theo các tài liệu của 

dự án kết hợp với kinh nghiệm 

của các chuyên gia. 

2 Các đánh giá tác động 

môi trường do vận 

hành dự án đối với 

kinh tế - xã hội của 

khu vực dự án 

- Định tính Trung 

bình 

- Chưa có đủ cơ sở để đánh giá 

định lượng. 

- Các đánh giá định lượng cần 

phải xem xét trong thực tế vận 

hành dự án. 

3 Tác động môi trường 

liên quan đến vận 

hành các hạng mục 

dự án 

- Định lượng 

được các tác 

động  

Trung 

bình 

- Chưa có đủ cơ sở để đánh giá 

định lượng. 

- Cần thực hiện chương trình 

giám sát môi trường trong vận 

hành dự án. 

 - Với kết quả đánh giá về độ tin cậy các phương pháp có thể khẳng định về mức 

độ tin cậy của các kết quả ĐTM là chấp nhận được và phù hợp với thực tiễn và có thể 

sử dụng làm cơ sở để Chủ đầu tư dự án đề xuất các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu 

các tác động tiêu cực đối với môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong suốt quá trình 

triển khai dự án. Đồng thời cũng được sử dụng làm cơ sở giám sát, kiểm tra cho các cơ 

quan quản lý môi trường đối với việc thực hiện và hiệu quả thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường của dự án. 



 

 

 

CHƯƠNG 4.                                                                                                                    
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG  

 Căn cứ theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2021, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết 

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. Dự án không thuộc loại hình khai thác khoáng sản, chôn lấp 

chất thải hoặc có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học nên không có phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường và bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG 5.                                                                                                                             
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

5.1.1. Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường 

 - Chương trình quản lý môi trường là cơ sở đảm bảo quản lý và thực hiện dự án 

tuân thủ theo các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn cụ thể 

của dự án. Đồng thời cập nhật, thu thập và liên tục điều chỉnh các thông tin về sự biến 

đổi chất lượng các thành phần môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án, để kịp 

thời phát hiện và đề xuất các biện pháp tăng cường giảm thiểu các tác động phát sinh 

ngoài dự kiến.  

 - Chương trình quản lý môi trường sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt và 

được chuyển hóa thành các điều khoản trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, đặc biệt trong 

yêu cầu đối với các nhà thầu thi công các hạng mục công trình. Lập kế hoạch thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động môi trường trong từng giai đoạn 

của dự án đối với từng nguồn gây tác động môi trường và đối tượng bị tác động tương 

ứng.  

5.1.2. Nội dung chương trình quản lý môi trường 

 Kế hoạch thực hiện đầu tư, triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của dự án như trình bày trong các chương 

1&3 của báo cáo được tổng hợp trong bảng sau:  

 



 

 

 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

I. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG   

II. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH    

(1) - Tập trung 

công nhân lao 

động 

(2) - Vận hành 

các công trình 

nhà xưởng sản 

xuất 

(3) - Vận hành 

hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật 

và phụ trợ 

(3) - Hoạt đông 

vận tải phục vụ 

vận hành dự 

án. 

 

(1) - Tác động do chất thải rắn phát sinh 

trong vận hành dự án: 

(1) - Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do 

chất thải rắn thông thường: 

Đã 

hoàn 

thành  

Đã 

hoàn 

thành 
♦ Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động của công nhân lao động tham gia 

dự án.  

- Dự báo khối lượng phát sinh tối đa theo 

nhu cầu lao động khi dự án hoạt động ổn 

định khoảng 16.263 kg/ngày.  

- Đặc trưng thành phần chủ yếu trong chất 

thải rắn bao gồm: 75% là các loại chất thải 

rắn hữu cơ dễ phân hủy như rau củ quả, thức 

ăn thừa,... và 25% là các loại chất thải rắn 

khó phân hủy không nguy hại gồm trang 

phục cá nhân, giấy bao gói, nilon, chai lọ.  

♦ Thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt:  

+ Trang bị đủ số lượng thùng rác các loại tại các khu 

nhà ăn ca, nhà bếp, khu văn phòng, các khu vực công 

cộng (đường giao thông, sân bãi, khu vực cây xanh, 

tiểu cảnh, hành lang…) để thu gom, phân loại chất 

thải sau đó tập kết về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 

của dự án: 01 kho tại Khu B: 80m
2
; 01 kho tại Khu A: 

90m
2
; 01 kho tại khu C: 40m

2
 và 01 kho tại khu G: 

80m
2
; 01 kho tại khu A: 10m

2
; 01 kho tại Khu B: 30m

2
   

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử 

lý chất thải theo quy định (tần suất 1 ngày/lần) 

 

 ♦ Chất thải rắn công nghiệp: 

+  Chất thải rắn công nghiệp phát sinh chủ 

yếu từ các hoạt động sản xuất tại khu vực 

♦ Thu gom, phân loại và lưu chứa chất thải rắn công 

nghiệp:  

- Đặt các thùng chứa tại khu vực sản xuất, phân loại 

Đã 

hoàn 

thành  

Đã 

hoàn 

thành 
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Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

nhà xưởng và phụ trợ với tổng khối lượng dự 

báo khoảng 443.324,9 kg/tháng.  

+ Thành phần: bao bì carton, sắt thép phế 

liệu, phế liệu đồng, phế liệu thiếc, nhôm phế 

liệu phế liệu nhựa, phế liệu gỗ, cao su,... 

 

chất thải rắn sản xuất ngay tại nguồn sau đó thu gom, 

lưu giữ tại 6 kho chất thải: 01 kho khu A diện tích 

315m
2
; 01 kho khu B diện tích 820m

2
; 01 kho khu C 

diện tích 90m
2
; 01 kho tại khu G diện tích 240m

2
; 01 

kho Khu A: diện tích 20m
2
; 01 kho Khu B: diện tích 

30m
2
 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử 

lý chất thải theo quy định (tần suất theo khối lượng 

phát sinh nhưng không quá 3 tháng/lần) 

-nt- ♦ Bùn thải từ hệ thống thoát nước mưa, nước 

thải: 

+ Theo tính toán lượng bùn thải phát sinh từ 

hệ thống thoát nước có độ ẩm 96% (phân 

bùn bể tự hoại, bùn trạm xử lý nước sinh 

hoạt, bùn cặn nạo vét hệ thống thu gom, 

thoát nước) với tổng khối lượng khoảng 

3.291m
3
/năm.  

+ Thành phần chủ yếu gồm bùn thải phát 

sinh thường xuyên từ các công trình trạm xử 

lý nước thải; Các loại bùn thải nạo vét định 

kỳ từ hệ thống thu gom, thoát nước mưa và 

hút phốt định kỳ, với đặc trưng ô nhiễm là 

các loại cặn bẩn và các loại vi trùng, vi 

♦ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bùn thải từ hệ 

thống thoát nước:  

- Toàn bộ khối lượng bùn hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải được bơm hoặc vận chuyển về bể nén 

bùn trong khu xử lý nước thải.  

- Sau khi tách nước, định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng sử dụng xe bồn hút và vận chuyển xử lý theo 

quy định. Tần suất hút và vận chuyển xử lý: tùy theo 

thiết kế bể chứa, nén bùn, nhưng không quá 12 

tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

Đã 

hoàn 

thành  

Đã 

hoàn 

thành 



 

 

 

Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

khuẩn gây bệnh. 

 (2) - Tác động do bụi, khí thải phát sinh từ 

các hoạt động:  

(2) - Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, 

khí thải:  

  

-nt- ♦ Khí thải do sử dụng LPG từ các khu nhà ăn 

ca: 

- Khí thải do sử dụng LPG từ các khu nhà ăn 

ca, có thành phần chính gồm khói bụi (TSP), 

các khí độc hại (SO2, NO2, CO).  

- Ngoài ra còn kể đến các chất hữu cơ bay 

hơi VOCs (gồm: Hơi dầu mỡ thực vật, mùi 

thức ăn, hương liệu các loại…).  

♦ Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải 

do sử dụng LPG từ các khu nhà ăn:  

- Thiết kế lắp đặt đầy đủ hệ thống thông gió, điều hòa 

của khu nhà ăn ca theo yêu cầu của TCVN 5687: 

2010 - Thông gió - điều hòa không khí, tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- Đầu tư trang bị hệ thống bếp nấu hiện đại, hạn chế 

sử dụng LPG và lắp đặt đầy đủ hệ thống quạt hút 

khói, khử mùi, khử khuẩn hiện đại nhằm hạn chế các 

tác động đến môi trường. 

Đã 

hoàn 

thành  

Đã 

hoàn 

thành 

-nt- ♦ Hơi hàn, hơi hữu cơ từ các khu nhà xưởng 

sản xuất các sản phẩm điện tử 

+ Hơi hàn chứa các hơi kim loại (Sn, Cu, Zn, 

Ag) và hơi hữu cơ chứa các chất hữu cơ bay 

hơi (Nhựa thông; Ethanol; Axit acrylic; 

Hexan; Isopropanol; Keo gốc và các hất hữu 

cơ khác) phát sinh chủ yếu từ công đoạn hàn 

nối và gắn keo trong dây chuyền sản xuất các 

sản phẩm của dự án.  

♦ Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hơi, khí 

thải từ các khu vực nhà xưởng sản xuất và phụ trợ:  

- Duy trì vận hành hệ thống đầu hút & thiết bị xử lý 

hơi hàn, hơi hữu cơ đồng bộ theo dây chuyền công 

nghệ & thiết bị sản xuất các bộ hút, xử lý hơi hàn và 

hơi hữu cơ tại điểm gắn keo. Số lượng hiện có: 4.126 

bộ hút, xử lý hơi hàn và 1.245 bộ hút, xử lý hơi hữu 

cơ tại điểm gắn keo. 

- Quy trình xử lý: Hơi hàn, hơi hữu cơ → chụp hút, 

quạt hút → thiết bị xử lý hơi, khí hàn đồng bộ với hệ 

Đã 

hoàn 

thành  

Đã 

hoàn 

thành 
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Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

thống thiết bị sản xuất (lọc hấp phụ bằng than hoạt 

tính) → hệ thống thu gom, thông gió nhà xưởng → 

ống phóng không (xả khí sạch vào môi trường). 

 ♦ Bụi, hơi hữu cơ từ dây chuyền sản xuất các 

sản phẩm từ nhựa tại khu B: 

- Bụi phát sinh từ khu vực máy cắt, CNC 

trong dây chuyền công nghệ sản xuất các sản 

phẩm từ nhựa. 

- Hơi hữu cơ phát sinh từ các công đoạn gia 

nhiệt, đúc nhựa và hơi dung môi sơn từ công 

đoạn quét sơn lót.  

♦ Công trình xử lý bụi, khí thải từ sản xuất các sản 

phẩm nhựa: 

- Dự án đầu tư, lắp đặt bổ sung 02 hệ thống thu gom 

và xử lý bụi, khí thải tập trung quy mô công suất mỗi 

hệ thống 10.000m
3
/giờ để xử lý trước khi xả vào môi 

trường qua ống thải khí. 

- Mô tả quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → Chụp 

hút → Quạt hút → Đường ống → Thiết bị lọc bụi túi 

→ tháp hấp phụ than hoạt tính → ống phóng không 

(H=15m). 

04/2023 06/2023 

 ♦ Bụi, hơi hữu cơ từ dây chuyền sản xuất các 

sản phẩm từ ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ 

bằng kim loại tại khu J:  

- Bụi phát sinh chủ yếu từ các công đoạn: 

Khắc laser phía trong và phía ngoài ốp 

khung; Đánh bóng và làm sạch bề mặt sau 

khắc laser; Khắc và quét mã QR. Thành phần 

chính gồm: Bụi kim loại chủ yếu là hợp kim 

của sắt, Ni, Crom và các kim loại khác. 

- Hơi hữu cơ phát sinh chủ yếu từ công đoạn 

♦ Biện pháp xử lý bụi, hơi hữu cơ từ dây chuyền sản 

xuất các sản phẩm từ ốp khung bảo vệ mặt đồng hồ 

bằng kim loại tại khu J:  

- Lựa chọn trạng bị các thiết bị lọc hấp phụ bằng than 

hoạt tính QUICK6101 và QUICK6102. 

- Trang bị, lắp đặt tổng số : 90 bộ (gồm: 75 bộ thiết 

bị xử lý bụi kim loại; 15 bộ thiết bị xử lý hơi hữu cơ). 

04/2023 06/2023 



 

 

 

Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

gắn nút, dán băng keo và làm sạch sản phẩm 

bằng chất tẩy rửa các loại. 

-nt- ♦ Khí thải từ máy phát điện dự phòng:  

- Khí thải phát sinh từ hoạt động này chủ yếu 

từ quá trình sử dụng nhiên liệu dầu DO với 

thành phần chính là bụi (TSP), khí SO2, NO2 

và CO.  

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng phát 

sinh không thường xuyên, gây tác động đối 

với môi trường không khí và sức khỏe cộng 

đồng ở mức thấp.   

♦ Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy phát điện dự 

phòng:  

- Lựa chọn máy phát điện loại kín, tự động kích từ 

không sử dụng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp 

sử dụng động cơ diesel 4 kỳ có TURBO tăng áp, 

được trang bị bộ điều tốc điện tử.  

- Thiết kế phòng máy đảm bảo các quy định: Chiều 

rộng phòng máy phát điện = chiều rộng máy + chiều 

rộng 2 bên máy với tường (tối thiểu mỗi bên là 

800mm), chiều dài phòng máy phát điện = chiều dài 

máy + chiều dài tiêu âm gió ra, gió vào + chiều dài 

chụp thoát gió + khoảng cách tối thiểu 1000 mm, 

Chiều cao phòng máy phát điện = chiều cao máy + 

chiều cao bô giảm thanh và ống khói + khoảng cách 

tối thiểu 1000mm 

Đã 

hoàn 

thành 

Đã 

hoàn 

thành 

-nt-  ♦ Mùi hôi từ hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải:  

- Kèm theo hoạt động của hệ thống thu gom 

chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải có 

khả năng phát sinh các chất gây mùi hôi khó 

chịu như ammoniac (NH3), Hydro sulfur 

♦ Giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi từ hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải:  

- Tuân thủ quy trình vận hành các công trình thu gom 

chất thải rắn và thu gom, thoát nước thải. 

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, thay thế định kỳ 

đảm bảo vận hành an toàn và ổn định hệ thống gom 

-nt- -nt- 
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Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

(H2S), các dẫn suất N, S và khí methane 

(CH4). 

- Khí thải loại này gây ra các tác động cục bộ 

đối với môi trường không khí xung quanh hệ 

thống thu gom chất thải rắn, nước thải và sức 

khỏe người tiếp xúc. 

nước thải và chất thải rắn. 

- Trồng cây xanh cách ly để giảm thiểu mùi hôi phát 

sinh từ các công trình thu gom và xử lý nước thải. 

- Thiết kế xây dựng ngầm hoặc bán ngầm các công 

trình bể xử lý nước thải. 

-nt- ♦ Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận 

tải:  

- Hoạt động vận tải phát sinh bụi khuếch tán, 

khí thải động cơ với thành phần ô nhiễm chủ 

yếu gồm bụi (TSP), SO2, NO2 và CO.  

- Khí thải từ hoạt động giao thông vận tải 

trong vận hành dự án góp phần gia tăng ô 

nhiễm đối với môi trường không khí và sức 

khỏe cộng đồng dọc theo các tuyến giao 

thông kết nối khu vực, các tuyến đường trục 

của KCN và đường nội bộ của dự án. 

♦ Giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải từ hoạt động 

giao thông:  

- Chỉ sử dụng các loại phương tiện vận tải có đầy đủ 

đăng kiểm, đảm bảo các yêu cầu môi trường. 

- Tuân thủ các quy định về hoạt động giao thông vận 

tải về tải trọng, tốc độ di chuyển.  

- Trồng đủ diện tích cây xanh, đảm bảo cây xanh 

cách ly và cây xanh cảnh quan theo quy hoạch.  

 

-nt- -nt- 

 (3) - Tác động do nước thải phát sinh trong 

vận hành dự án:  

(3) - Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do 

nước thải: 

-nt- -nt- 

-nt- - Tổng lượng nước thải phát sinh của Dự án 

3.633,1 m
3
/ngđ, trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt khoảng 3.613,9 

- Công suất xử lý: Duy trì vận hành của các công trình 

trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu vực dự án với 

tổng công suất 3995,0 m
3
/ngđ thuộc phạm vi điều 

chỉnh dự án. Các công trình này đã được phê duyệt 

-nt- -nt- 



 

 

 

Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

m
3
/ngđ, với thành phần ô nhiễm gồm: Các 

chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), các hợp 

chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh 

dưỡng (N, P) và vi sinh,... 

+ Nước xả cặn hệ thống làm mát khoảng 

19,1 m
3
/ngày có thành phần ô nhiễm chủ yếu 

là bùn cặn và nồng độ khoáng hóa cao… 

theo Giấy phép môi trường số 313/GPMT - UBND 

do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/7/2022 (Trừ 

các công trình trạm xử lý nước thải công suất 240 

m
3
/ngđ tại lô K09- Khu A thuộc diện điều chỉnh 

không thuê và trả lại Công ty TNHH Goertek Vina). 

- Yêu cầu về nước thải trước và sau xử lý: Nước thải 

sinh hoạt từ các khu vực chức năng sau xử lí sơ bộ 

bằng bể tự hoại, bể tách mỡ trước khi dẫn về trạm xử 

lý tập trung. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu 

nối của KCN trước khi đấu nối vào hệ thu gom và xử 

lý nước thải tập trung của KCN  (mở rộng) và Nam 

Sơn - Hạp Lĩnh III. 

 (4) - Tác động do chất thải nguy hại phát 

sinh trong vận hành dự án:  

(4) -  Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do 

chất thải nguy hại 

  

-nt- - Tổng khối lượng phát sinh khoảng 6.303,8 

kg/tháng.  

- Thành phần: Dầu mỡ thải; Găng tay, giẻ lau 

dính dầu mỡ; Bóng đèn huỳnh quang thải; 

Hộp mực in thải; Keo thải; Dung môi thải; 

Dầu thải; Bảng mạch, linh kiện lỗi, hỏng; 

Than hoạt tính thải; Can, thùng, hộp chứa 

hóa chất bằng nhựa; Xỉ thiếc thải 

 

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

trong các loại bao gói, thùng chứa có nắp đậy, được 

dán nhãn chất thải theo quy định. 

- Toàn bộ chất thải nguy hại được thu gom, lưu chứa tại 

06 kho chứa chất thải nguy hại: 01 kho khu A diện 

tích 90m
2
; 01 kho khu B diện tích 100,1m

2
; 01 kho 

khu C diện tích 40m
2
; 01 kho tại khu G diện tích 

40m
2
; 01 kho Khu B: diện tích 10m

2
;
 
01 kho Khu A: 

diện tích 15m
2
. 

-nt- -nt- 
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Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 

theo quy định (tần suất theo khối lượng thực tế phát 

sinh nhưng không quá 3 tháng/lần).  

 (5) - Tác động môi trường không liên quan 

đến chất thải: 

(5) - Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên 

quan đến chất thải:  

  

-nt-  Tác động do ô nhiễm tiếng ồn, rung:  

+ Tác động ô nhiễm tiếng ồn, rung do vận tải 

đối với các tuyến đường kết nối khu vực dự 

án.  

+ Tác động ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ 

hoạt động của hệ thống máy móc, trang thiết 

bị sản xuất và hoạt động giao thông vận tải 

nội bộ… gây ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân lao động.  

+ Gia tăng lưu lượng các phương tiện vận tải 

gây ùn tắc, hư hỏng các tuyến đường giao 

thông khu vực.  

 Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, rung:   

+ Giảm thiểu tiếng ồn từ khu vực giao thông:  Tuyên 

truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông và thực 

hiện thường xuyên công tác vệ sinh, duy tu bảo dưỡng 

các tuyến đường giao thông.  

+ Trồng đủ diện tích cây xanh cách ly và cây xanh 

cảnh quan theo qui định trong Hợp đồn thuê đất & 

nhà xưởng. 

+ Giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống điều hòa không 

khí: Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và thay thế 

định kỳ hệ thống điều hòa không khí đảm bảo không 

ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan môi trường, giảm 

thiểu ô nhiễm chéo giữa các công trình.  

+ Giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

Lắp đặt hệ thống đường ống (cấp nước, thu gom 

nước thải…) và các trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật 

kèm theo trang bị chống ồn, rung đối với các thiết bị 

gây ồn lớn như máy bơm nước, máy phát điện, trạm 

-nt- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-nt- 



 

 

 

Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

xử lý nước thải… 

-nt-  Tác động do tập trung lao động:  

+ Phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột 

cộng đồng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự 

và an toàn xã hội khu vực, 

+ Phát sinh và lây lan dịch bệnh gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe công nhân lao động và 

cộng đồng dân cư khu vực dự án;  

 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với yếu tố kinh 

tế - xã hội: 

+ Đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực 

dự án: Chủ động phối hợp với chính quyền địa 

phương để thường xuyên theo dõi, quản lý nhân 

khẩu, ngăn chặn tệ nạn xã hội và giải quyết các mâu 

thuẫn nảy sinh xảy ra, góp phần giữ gìn an ninh trật 

-nt- -nt- 
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Hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian  

Bắt đầu 
Hoàn 

thành  

tự khu vực dự án.  

+ Đối với sức khỏe cộng đồng: Tuân thủ các quy 

định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và thực 

hiện các phương án phòng ngừa ứng cứu sự cố, rủi ro 

môi trường trong vận hành dự án. Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân 

lao động.  
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5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án 

 Không đề xuất 

5.2.2. Chương trình giám sát môi trường trong vận hành dự án 

 Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại  5.2.2.1.

 - Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp và chất thải nguy hại; khu lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. 

 - Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 

 - Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

 - Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, quy định chi tiết 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 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

 Giám sát nước thải 5.2.2.2.

 - Số điểm lấy mẫu giám sát: 16 vị trí giám sát (đầu vào và đầu ra của 08 trạm 

XLNT)  

 - Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, 

sunfua, Amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng Phốt pho (tính theo P), Coliform. 

 - Quy chuẩn so sánh: tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN  mở rộng (đối với 

TXLNT tại khu A, E, F, J, A, B) và KCN  3 (đối vơi TXL tại khu G).  

 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

 Giám sát khí thải 5.2.2.3.

 - Số điểm giám sát: 02 vị trí (đầu vào và đầu ra) của công trình xử lý khí thải từ 

dây chuyền sản xuất các sản phẩm nhựa tại khu B. 

 - Thông số giám sát: Bụi tổng số, Etylaxetat, Propylenoxyt, hơi keo (tính theo 

Phenol). 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT.  

 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

5.2.3. Kinh phí giám sát môi trường 

 - Kinh phí đơn giá giám sát môi trường được thực hiện theo đơn giá hiện hành của 

nhà nước và chủ dự án thuê đơn vị có chức năng tư vấn giám sát môi trường thực hiện.  

5.2.4. Chế độ báo cáo 

 - Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và kết quả giám sát môi trường 

định kỳ hàng năm được đơn vị tư vấn và giám sát môi trường thực hiện.  

 - Các kết quả giám sát môi trường môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính 

từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ban quản lý các KCN trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 
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CHƯƠNG 6.                                                                                                                               
KẾT QUẢ THAM VẤN 

 Tuân thủ theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2021, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 

quy định chi tiết 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 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường chủ dự án đã tiến hành tham vấn theo quy 

định, bao gồm:  

6.1. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

 Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 6.1.1.1.

 - Thực hiện điểm a, khoản 3 Điều 26 - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường:  

 + Chủ Dự án đã gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đăng tải 

thông tin để thực hiện tham vấn theo quy định. 

 + Bộ Tài nguyên và môi trường đã đăng tải báo cáo ĐTM của dự án trên Hệ thống 

tham vấn đánh giá tác động môi trường và công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường từ ngày 07/02 ÷ 22/02/2023. 

 - Đến ngày 22/02/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 228/VP-

TTTT về việc gửi kết quả tham vấn Dự án, theo đó đã nhận được 0 (không) ý kiến, kiến 

nghị của người dân, doanh nghiệp đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án (Chi tiết văn bản kèm theo phụ lục 1 của báo cáo này).  

 Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực 6.1.1.2.

tiếp bởi dự án 

 Theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 26 - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường, dự án không thuộc đối tượng phải Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. 

 Tham vấn bằng văn bản theo quy định 6.1.1.3.

 - Ngày ........., Chủ dự án đã gửi Văn bản số ..../2023/CV kèm theo báo cáo ĐTM 

của dự án đến Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP về việc tham vấn trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

 - Đến nay, Chủ dự án chưa nhận được văn bản trả lời tham vấn của Tổng Công ty 

Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP là chủ quản lý, kinh doanh hạ tầng KCN  mở rộng.  

6.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

 - Trên cơ sở các văn bản, biên bản tham vấn, kết quả tổng hợp các ý kiến, kiến 

nghị của đối tượng được tham vấn và giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn 

thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (sắp xếp các ý kiến góp ý theo chương, mục 

liên quan của báo cáo đánh giá tác động môi trường), cụ thể như bảng sau: 

Bảng 6.1. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Stt Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/ người 

góp ý 
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Stt Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/ người 

góp ý 

I Tham vấn thông qua đăng tải 

trên trang thông tin điện tử 

{Không có ý kiến tham vấn}  

II Tham vấn bằng hình thức tổ 

chức họp lấy ý kiến: 

{Dự án không thuộc đối tượng 

tham vấn công đồng dân cư} 

 

III Tham vấn bằng văn bản: {Chưa có ý kiến tham vấn}   

1 Về vị trí dự án   

    

2 Về tác động môi trường của 

dự án đầu tư: 

  

    

    

3 Về các biện pháp giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường: 

  

    

    

    

4 Về chương trình giám sát môi 

trường: 

  

    

5 Về phương án phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trường: 

  

    

6 Các nội dung khác có liên 

quan đến dự án đầu tư: 

  

    

    

6.2. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC 

 - Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, Chủ dự án đã xin ý kiến tham vấn 03 chuyên 

gia, nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án và chuyên gia môi trường, 

bao gồm:  

 1 - TS. Phạm Duy Đông – Bộ môn Kỹ thuật Cấp thoát nước, khoa Kỹ thuật Môi 

trường, Trường đại học Xây dựng Hà Nội. 

 2 - TS. Hoàng Minh Giang – Bộ môn Công nghệ và quản lý môi trường, Khoa Kỹ 

thuật Môi trường, Trường đại học Xây dựng Hà Nội. 

 3- ThS. Ngô Văn Tuấn – Nguyên giám đốc trung tâm Kỹ thuật đo lường - Tổng 
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cục công nghiệp Bộ Quốc Phòng. 

 - Nội dung ý kiến tham vấn của các chuyên gia được đính kèm trong phần Phụ lục 

tham vấn của báo cáo và được trình bày tóm tắt dưới đây: 

Bảng 6.2. Giải trình nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến tham vấn chuyên gia 

Stt Nội dung ý kiến chuyên gia Phản hồi của Chủ dự án 

I TS. Phạm Duy Đông – Bộ môn Kỹ thuật Cấp thoát nước - Môi trường nước, Đại 

học Xây dựng 

1 Quy định thống nhất tên gọi các nhà máy 

sản xuất hiện tại và mở rộng (thêm) tại các 

lô/khu khác nhau là xưởng hoặc khu sản 

xuất,… xưởng/khu sản xuất vì tên dự án là 

“Điều chỉnh, mở rộng, nâng công suất nhà 

máy...” 

Chủ Dự án xin tiếp thu ý kiến nhận 

xét của chuyên gia và đã thống nhất 

tên gọi các khu nhà xưởng trong 

báo cáo. 

2 Lập bảng thống kê công suất các sản phẩm, 

nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng, công 

nhân lao động trực tiếp hiện tại, sau điều 

chỉnh, nâng công suất tại các xưởng/khu sản 

xuất và toàn nhà máy 

Đã lập bảng thống kê công suất các 

sản phẩm, nguyên vật liệu, hóa chất 

sử dụng, công nhân lao động trực 

tiếp hiện tại, sau điều chỉnh, nâng 

công suất tại các xưởng/khu sản 

xuất và toàn nhà máy 

3 Quan hệ giữa các xưởng/khu sản xuất về 

nguyên vật liệu, bán sản phẩm, sản phẩm, 

lao động, kho tàng… 

Đã trình bày các công trình nhà 

xưởng, công trình phụ trợ, nhà kho 

tại mục 1.2 

4 Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường, hiệu 

quả các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường của các xưởng/khu sản xuất hiện 

đang sản xuất. 

Đã trình bày hiện trạng công tác 

bảo vệ môi trường, hiệu quả các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường của các xưởng/khu sản xuất 

hiện đang sản xuất tại mục 1.1.4 

5 Dự báo việc phát sinh các loại chất thải 

trong giai đoạn hoạt động của dự án sau khi 

mở rộng, nâng công suất dựa vào thống kê 

của nhà máy hiện tại và các nhà máy sản 

xuất các sản phẩm tương tự. 

Đã tính toán chi tiết các loại chất 

thải phát sinh trong giai đoạn hoạt 

động của dự án sau khi mở rộng, 

nâng công suất trong báo cáo tại 

mục 3.3 (chương 3) 

6 Việc đề xuất các giải pháp thu gom và xử lý 

chất thải của dự án sau khi mở rộng, nâng 

công suất dựa vào đánh giá hiệu quả của các 

công trình của nhà máy hiện tại. 

Cơ bản các giải pháp thu gom và 

xử lý chất thải của dự án sau khi 

mở rộng, nâng công suất được đề 

xuất trên cơ sở các công trình của 

nhà máy hiện tại của Nhà máy. 

II TS. Hoàng Minh Giang – Bộ môn Công nghệ và và quản lý môi trường, Đại học 

Xây dựng 
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Stt Nội dung ý kiến chuyên gia Phản hồi của Chủ dự án 

1 Quy trình sử dụng keo: Bản chất hóa học 

của keo và các dung môi và khả năng phát 

tán vào môi trường. Cung cấp các MSDS 

của các thành phần sử dụng trong keo và 

dung môi (không chỉ có xylene). 

Thành phần các loại hóa chất sử 

dụng được mô tả chi tiết tại mục 

1.5.2.3 - Chương 1. 

2 Đối với công đọan hàn nên mô tả rõ hơn về 

các vấn đề sau: Công nghệ hàn (tự động hay 

bằng tay khả năng phát thải hơi thiếc và 

chất tẩy hoặc trợ hàn, bản chất hóa học của 

hóa chất sử dụng trong công đoạn hàn); 

Thiết bị hút hơi hàn; Bảo hộ lao động cho 

người công nhân; 

Trong hoạt động sản xuất sử dụng 

công nghệ hàn tự động và bằng tay 

khả năng phát thải hơi thiếc. Tại 

các khu hàn, gắn keo được lắp đặt 

đầy đủ hệ thống đầu hút & thiết bị 

xử lý hơi hàn, hơi hữu cơ đồng bộ 

theo dây chuyền công nghệ & thiết 

bị sản xuất. 

3 Bổ sung hiện trạng hoạt động của các dây 

chuyền hiện đang có và mối quan hệ với dự 

án mở rộng. 

Đã trình bày hiện trạng hoạt động sản 

xuất, công tác bảo vệ môi trường, 

hiệu quả các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường của các xưởng/khu 

sản xuất hiện đang sản xuất tại mục 

1.1.4 

4 Nên lưu ý tác động của các hóa chất phát 

thải dưới dạng khí thải trong cộng đoạn hàn 

vì ở đó có nhiệt độ cao. 

Đã tính toán tải lượng, nồng độ 

chất ô nhiễm trong khí thải từ hoạt 

động sản xuất, lắp ráp linh kiện 

điện tử tại mục 3.3.1.1 (b-2) 

5 Cần thiết phải cung cấp mô tả của hệ thống 

hút hơi hàn và hơi keo trong công đọạn gắn 

keo và từ đó nhận diện và đánh giá các tác 

động (nếu có) từ miệng xả của hệ thống hút 

(ai bị tác động, mức độ). 

Trong hoạt động sản xuất sử dụng 

công nghệ hàn tự động và bằng tay 

khả năng phát thải hơi thiếc. Tại các 

khu hàn, gắn keo được lắp đặt đầy 

đủ hệ thống đầu hút & thiết bị xử lý 

hơi hàn, hơi hữu cơ đồng bộ theo 

dây chuyền công nghệ & thiết bị sản 

xuất. 

6 Mô tả rõ hơn hệ thống và hiệu quả thu hồi 

hơi hàn và hơi dung môi 

Dự án không thực hiện thu hồi 

dung môi, hơi hàn. Các biện pháp 

thu gom, xử lý được trình bày tại 

mục 3.3.2.1 

7 Cần xây dựng lại chương trình quản lý môi 

trường tập trung thêm vào các vấn đề khí thải. 

Chủ Dự án xin tiếp thu ý kiến nhận 

xét của chuyên gia ở chương 5 

8 Về quan trắc, cần xem xét lại thông số và 

tần suất cần quan trắc tương ứng với các 

hoạt động thay thế và bảo trì hệ thống hút 

khí thải và than hoạt tính. 

Chủ Dự án xin tiếp thu ý kiến nhận 

xét của chuyên gia ở chương 5 

III ThS. Mai Quang Tuấn, Giảng viên, Đại học Tài nguyên Môi trường 
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Stt Nội dung ý kiến chuyên gia Phản hồi của Chủ dự án 

1 Rà soát loại bỏ các văn bản pháp lý không 

liên quan trực tiếp đến dự án. 

Đã rà soát loại bỏ các văn bản pháp 

lý không liên quan trực tiếp đến dự 

án 

2 Mô tả công nghệ sản xuất: Lắp ráp các bộ 

phận trong đó có hàn nối, dán các bộ phận 

của thiết bị kèm theo nguyên vật liệu hóa 

chất đầu vào và phát thải đầu ra. 

Đã mô tả qui trình sản xuất tại mục 

1.4. 

3 Bổ sung thuyết minh quỵ trình công nghệ và 

quy trình sản xuất 

Đã mô tả qui trình sản xuất tại mục 

1.4. 

4 Dự báo sử dụng nước và nước thải trên cơ 

sở TCVN/QCVN và thực tế của cơ sở đang 

hoạt động. 

Đã tính toán lượng nước thải phát 

sinh. 

5 Phương án thu gom, xử lý khí thải phát sinh 

trong quá trình hàn nối các bộ phận của sản 

phẩm. 

Tại các khu hàn, gắn keo được lắp 

đặt đầy đủ hệ thống đầu hút & thiết 

bị xử lý hơi hàn, hơi hữu cơ đồng 

bộ theo dây chuyền công nghệ sản 

xuất. 
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KẾT LUẬN                                                                                                                         

KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1.  KẾT LUẬN 

 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được lập theo đúng yêu cầu 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định 

chi tiết 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 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 - Nội dung của báo cáo đã trình bày chi tiết các đánh giá một tác động đối với môi 

trường tự nhiên, kinh tế xã hội trong quá trình thực hiện dự án. Các đánh giá được cụ 

thể hóa từ nguồn gây tác động đến đối tượng và quy mô bị tác động. Trên cơ sở những 

đánh giá, báo cáo đã trình bày các biện pháp kỹ thuật xử lý, giảm thiểu các tác động tiêu 

cực đối với môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nảy sinh từ các hoạt động của dự án. 

 - Hầu hết các đánh giá tác động môi trường đều được đánh giá định lượng, cụ thể 

hóa đối với từng nguồn tác động và đối tượng bị tác động. Trên cơ sở các đánh giá tác 

động môi trường theo từng giai đoạn của dự án, báo cáo đã đề xuất các biên pháp phòng 

ngừa và ứng phó các tác động tiêu cực cũng như các biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

sự cố môi trường phù hợp yêu cầu của các quy định về môi trường và phù hợp với năng 

lực của chủ dự án. 

2. KIẾN NGHỊ 

 - Với các kết quả đánh giá tác động, việc đề xuất thực hiện các công trình, biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường chủ yếu được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu hồ 

sơ quy hoạch, thiết kế dự án nên khó tránh khỏi những thiếu sót: 

 + Nhận dạng, đánh giá chưa đủ về nguồn gây tác động, về quy tác động đến các 

đối tượng hoặc chưa định lượng hóa một cách chính xác và tin cậy đối với kết quả đánh 

giá.   

 + Các biện pháp đề xuất dựa trên thiết kế dự án và các quy định liên quan đôi khi 

thiếu tính khả thi, chưa phù hợp và khó đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trường.  

 + Ngoài ra, trong báo cáo đã nhận dạng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và 

ứng phó sự cố, củi ro môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án, 

tuy nhiên có những sự cố, rủi ro môi trường xảy ra không lường trước được và nằm 

ngoài khả năng xử lý của chủ dự án. 

 - Với các vấn đề còn tồn tại nêu trên, Chủ dự án kiến nghị các cơ quan chức năng, 

các đơn vị liên quan xem xét, hướng dẫn cho chủ đầu tư về việc hoàn chỉnh nội dung 

các biện pháp, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu 

các tác động môi trường đối với từng giai đoạn hoạt động của dự án theo quy định pháp 

luật Việt Nam. 

3. CAM KẾT 

 Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày chi tiết trong báo cáo, Chủ đầu tư dự án 

cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn 

vận hành dự án bao gồm: 

 - Cam kết tuân thủ các phương án thiết kế, quy hoạch đã được duyệt và pháp luật 

bảo vệ môi trường. Đầu tư xây dựng, lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường theo 

đúng đề xuất trong báo cáo gồm các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải. 
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 - Trong trường hợp có những thay đổi về quy mô công trình, công nghệ và các giải 

pháp liên quan… chủ dự án sẽ có báo cáo với BTNMT, các cơ quan chức năng và chỉ 

thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của BTNMT và các cơ quan chức năng. 

 - Cam kết đối với chất thải: 

 + Thu gom, lưu chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển 

xử lý 100% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh..   

 + Thu gom, phân loại, lưu chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận 

chuyển xử lý 100% khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh. 

 + Thu gom, phân loại, lưu chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận 

chuyển xử lý 100% khối lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

 + Thực hiện quản lý chất thải rắn phát sinh theo đúng Nghị định số 38/2015/NĐ-

CP, ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý 

chất thải nguy hại. 

 - Đối với thoát nước và xử lý nước thải: Đầu tư kinh phí vận hành hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải theo quy mô công suất thiết kế của dự án đảm bảo đáp ứng hệ số 

K = 1,1 

 + Cam kết thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt tiêu chuẩn đấu nối vào 

KCN trước khi đấu nối vào nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của 

KCN  (mở rộng) và KCN  III. 

 - Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án 

trước khi dự án đi vào vận hành chính thức;  

 - Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo đúng qui 

định của pháp luật 

 - Cam kết không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

 - Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

 + Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, 

đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

 + Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 

phòng chống cháy, nổ và các quy phạm kỹ thuật trong quá trình thực hiện Dự án theo 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

 + Quản lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của Dự án, từ hệ thống lắng, lọc 

nước mưa chảy tràn theo quy định của pháp luật. 

 + Thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của Dự án, đảm bảo tuân 

thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định có liên quan về bảo vệ môi trường. 

 + Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường 

trong suốt quá trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật./. 
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PHỤ LỤC 2.  

CÁC BẢN VẼ CHI TIẾT TRONG BÁO CÁO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3. 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG                                                      

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN 


