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I. Thông tin về dự án: 

1.1. Tên dự án 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng. 

1.2. Tên chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án 

a.Thông tin về chủ dự án 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam 

- Người đại diện: Ông Ku Ja Kyung                               Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Địa chỉ: Lô CN4, ô số 1, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Điện thoại: 02112.481.005 

b. Tổng mức đầu tư của dự án 

Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án là: 308.231.044.165 VNĐ (Ba trăm linh tám 

tỉ, hai trăm ba mươi mốt triệu đồng, không trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm sáu lăm 

đồng Việt Nam). Trong đó: Vốn góp để thực hiện Dự án là 308.231.044.165 VNĐ, chiếm 

100% tổng vốn đầu tư. 

c. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị dự kiến thực hiện từ tháng 7/2023. 

Tiến độ đi vào hoạt động chính thức dự kiến từ tháng 7/2023. 

1.3. Vị trí địa lý 

Khu đất thực hiện dự án nằm trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc với quy mô diện tích đất sử dụng là 15.003m2 (Hợp đồng thuê đất số 152/HĐTĐ 

ngày 14/01/2014). 

1.4. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi, quy mô của dự án: 

+ Diện tích đất sử dụng: 15.003m2. 

+ Quy mô sản xuất: 

TT Dây chuyền 

Công suất 

Theo ĐTM đã được phê 

duyệt 
Giai đoạn mở rộng 

1 Sản xuất động cơ rung 96.000.000 sản phẩm/năm 96.000.000 sản phẩm/năm 

2 
Sản xuất bộ nguồn 

chuyển mạch (SMPS) 
600.000 sản phẩm/năm 3.700.000 sản phẩm/năm 
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3 Sản xuất bộ sạc 360.000 sản phẩm/năm 1.300.000 sản phẩm/năm 

4 
Sản xuất, gia công mô 

đun đèn Led 
- 5.000.000 sản phẩm 

5 
Sản xuất, gia công mô 

đun điện tử 
- 5.000.000 sản phẩm 

6 Sản xuất máy chiếu - 60.000 sản phẩm/năm 

7 
Sản xuất thiết bị truyền 

thông 
- 4.000.000 sản phẩm/năm 

8 
Sản xuất bộ khuếch đại 

âm thanh 
- 2.000.000 sản phẩm/năm 

9 
Sản xuất thiết bị cân 

bằng tín hiệu âm thanh 
- 2.000.000 sản phẩm/năm 

10 
Sản xuất các sản phẩm 

điện tử dân dụng khác 
- 4.500.000 sản phẩm 

11 
Sản xuất, gia công các 

loại đèn Led 
- 3.800.000 sản phẩm 

- Công nghệ sản xuất: 

+ Dây chuyền sản xuất động cơ rung: 

Lắp ráp bộ phận quay (H-PCB, cuộn cảm, gối đỡ, trọng lượng, khuôn đúc áp lực) 

 Lắp ráp bộ phận tĩnh (trục, congxon, nam châm, bàn chải, mạch in mềm gấp lại được) 

 Lắp ráp vỏ máy (lắp ráp bộ phận quay và bộ phận tĩnh)  Lắp ráp mạch (lắp ráp 

mạch in mềm gấp lại được lên vỏ máy)  Kiểm tra sản phẩm (kiểm tra hoạt động, tiếng 

ồn, vết xước)  Đóng gói và nhập kho. 

+ Các dây chuyền còn lại của dự án đều có chung quy trình sản xuất như sau: 

Công nghệ gắn kết bề mặt (găn kết và hàn chíp)  Ráp mạch tự động (sử dựng 

các máy lắp ráp tự động)  Ráp mạch bằng tay  Hàn (in kem hàn vào các vị trí 

găn linh kiện trên bảng mạch)  Lò hàn Reflow (gia nhiệt để gắn chặt linh kiện vào 

bản mạch PCB)  Kiểm tra (sử dụng máy kiểm tra chức năng và kiểm tra ngoại quan) 

 Đóng gói và nhập kho. 

II. Đánh giá, dự báo các tác động của dự án đến môi trường 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường trong giai đoạn hoạt động hiện tại 

a. Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường:  

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm.  

- Hoạt động sản xuất của các dây chuyền. 

- Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh hàng ngày của công nhân. 
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b. Các loại chất thải phát sinh: 

- Bụi, khí thải:  

+ Từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm: Phát sinh tiếng ồn, bụi 

và khí thải. 

+ Khí thải phát sinh có thành phần chủ yếu là hơi nhựa thông, CO, hơi đồng, 

Isopropyl Alcohol. 

- Nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 10m3/ngày có thành phần ô nhiễm chủ 

yếu là chất hữu cơ. Hoạt động sản xuất của nhà máy không phát sinh nước thải sản xuất. 

- Chất thải rắn:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân phát sinh gồm: các loại thức ăn thừa nhà 

ăn ca, chai lọ đựng nước, nilong đựng thực phẩm, các loại vỏ hộp nhựa đựng thực phẩm. 

khoảng 20kg/ngày. 

+ Chất thải rắn xây dựng phát sinh gồm: bìa carton, palet gỗ, giấy…khối lượng 

phát sinh khoảng 30.880kg/năm). 

- Chất thải nguy hại: Thành phần chủ yếu là linh kiện điện tử lỗi hỏng, than hoạt 

tính thải, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải, hóa chất thải, bao bì đựng hóa 

chất, giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải.... khối lượng phát sinh khoảng 1.784kg/năm. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Tác động kinh tế, giao thông khu vực. 

- Các sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, hệ thống xử lý nước thải, khí thải,…. 

2.2. Đánh giá, dự báo các tác động của dự án đến môi trường giai đoạn sau khi điều 

chỉnh  

a. Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường:  

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển hàng hóa và các phương tiện đi lại 

của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

- Hoạt động sản xuất: lò hàn Reflow, máy hàn điểm, công đoạn làm sạch kem 

hàn,…. 

- Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân nhà máy. 

- Hoạt động của bếp ăn trong phạm vi nhà máy. 

b. Các loại chất thải phát sinh:  

- Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất: hơi nhựa thông, CO, hơi cồn, hơi đồng…. 

https://vietchem.com.vn/tin-tuc/ipa-la-chat-gi.html
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- Nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 29m3/ngày.đêm. 

- Chất thải: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân phát sinh gồm: các loại thức ăn thừa nhà 

ăn ca, chai lọ đựng nước, nilong đựng thực phẩm, các loại vỏ hộp nhựa đựng thực phẩm. 

khoảng 38kg/ngày. 

+ Chất thải rắn xây dựng phát sinh gồm: bìa carton, palet gỗ, giấy… 

- Chất thải nguy hại: Thành phần chủ yếu là linh kiện điện tử lỗi hỏng, than hoạt 

tính thải, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải, hóa chất thải, bao bì đựng hóa 

chất, giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Tác động kinh tế, giao thông khu vực. 

III. Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường 

3.1. Giai đoạn hoạt động hiện tại 

 Giảm thiểu bụi, khí thải: 

- Để giảm thiểu tác động từ hoạt động của các phương tiện giao thông, Công ty 

tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

+ Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. Các phương tiện vận chuyển 

chở đúng tải trọng, giảm tốc độ trong khuôn viên Công ty.  

+ Không cho xe nổ máy trong khi đang giao, nhận nguyên vật liệu, sản phẩm của 

Công ty. 

+ Phân công nhân viên vệ sinh quét đường, thu gom rác thải, lá cây trong phạm 

vi Công ty tối thiểu 1 lần/ngày. 

+ Tưới nước bề mặt đường nội bộ Công ty để giảm bụi với tần suất 2 lần/ngày. 

Công tác tưới nước do các nhân viên vệ sinh môi trường của Công ty thực hiện. 

- Tiếp tục vận hành 04 hệ thống xử lý khí thải bằng màng lọc than hoạt tính để 

xử lý hơi hữu có và mùi hóa chất phát sinh từ quá trình sản xuất. 

Quy trình xử lý khí thải như sau: 
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Quy trình xử lý khí thải của các hệ thống lắp đặt mới  

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các biện pháp như thường xuyên vệ sinh môi 

trường công nghiệp, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy, tưới nước sân nền và mặt 

đường để giảm thiểu bụi và tạo môi trường không khí làm việc tốt nhất cho công nhân. 

Tiếp tục duy trì và thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động cho công nhân làm việc 

trong nhà máy thông qua việc trang bị: Quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, mũ, giầy 

bảo hộ. 

 Giảm thiểu tác động từ nước thải 

 Giai đoạn hiện tại:  

Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty không phát sinh nước thải sản xuất 

mà chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. Sơ đồ thu gom, phân luồng nước thải sinh hoạt của 

dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khí thải phát sinh 

Chụp hút 

Quạt hút 

Tháp xử lý 

Khí thải đầu ra đạt: 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

và QCVN 20:2009/BTNMT 

Than hoạt tính Than hoạt tính thải bỏ 

Thu gom theo CTNH 
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Hình 1. 1. Sơ đồ phân luồng, thu gom nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt 

động hiện tại của Công ty 

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải tập trung được mô tả như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống thoát nước thải chung của KCN 

Nước thải sinh hoạt 

Bể phốt 

Nước thải 

từ toilet 

Nước thải từ 

nhà ăn 

Tách mỡ 

Song 

chắn 

rác 

Trạm XLNT sinh hoạt 80m3/ngày.đêm 

Hố ga đấu nối 
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Hình 1. 2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 80m3/ngày.đêm  

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Nước thải được xử lý sơ bộ trước khi đi vào hệ thống xử lý: 

- Nước thải nhà ăn: Được qua song chắn rác và bể tách dầu mỡ có dung tích 3m3 

nhằm loại bỏ thành phần chất thải rắn (cọng rau, thực phẩm thừa,…), dầu mỡ thực vật. 

- Nước thải phát sinh từ chậu rửa (lavabo), thoát sàn: Được dẫn qua song chắn 

rác, hố ga trước khi chảy vào trạm XLNT sinh hoạt của Công ty. 

- Nước thải từ toilet: Lượng nước thải phát sinh từ toilet được thu gom và xử lý 

sơ bộ tại 02 bể tự hoại 3 ngăn, tổng thể tích 30m3 trước khi chảy vào trạm XLNT sinh 

hoạt có công suất 80m3/ngày.đêm của Công ty.  

Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn được thể hiện trong hình dưới đây: 

 

 

 

Nước thải nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 03 ngăn 

Bể thu gom 

Nước thải nhà ăn 

Bể tách dầu mỡ 

Bể điều hoà 

Bể hiếu khí 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Hệ thống thu gom nước thải 

của KCN 

Dinh dưỡng vi sinh 

Máy thổi khí 

Chlorin 

Bể chứa bùn 

Bùn dư 

Thuê đơn vị có 

chức năng thu 

gom xử lý 

Nước ót bùn 
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Ngăn 1 Ngăn 2 

Ngăn 3 

 
Nước thải 

sinh hoạt 

 

Trạm xử lý 

nước thải tập 

trung của 

Công ty 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, ngăn này có vai trò làm ngăn lên 

men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm có trong dòng nước 

thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động 

theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí có trong lớp bùn hình 

thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ 

và chuyển hóa.  

Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch hơn nhờ các vi sinh vật 

kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo 

nước. 

Toàn bộ nguồn nước thải trên được dẫn về bể điều hòa, tại đây bổ sung hóa chất 

NaOH và cung cấp hàm lượng oxi nhằm cân bằng pH và tăng cường hoạt động của vi 

sinh vật, sau đó nước thải được chảy qua bể Anoxic.  

- Bể sinh học thiếu khí (Anoxic): 

Bể sinh học này có có nhiệm vụ khử nitơ. Nước thải sinh hoạt có hàm lượng nitơ 

tổng và amoni cao nên Methanol được cấp vào để cung cấp cơ chất cho vi sinh phát 

triển. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của 

motor khuấy trộn đặt tại bể. Vi sinh thiếu khí phát triển sinh khối bằng cách lấy các chất 

ô nhiễm làm thức ăn. Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể sinh học 

hiếu khí để tiếp tục được xử lý.  

-  Bể sinh học hiếu khí:  

Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là giai đoạn quyết định hiệu 

quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải. Các vi khuẩn 

hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và 

chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi 

sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng 

ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. Hóa chất chỉnh pH cũng được châm vào 
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bể sinh học hiếu khí (bằng bơm định lượng và điều khiển bởi thiết bị đo pH tự động) nhằm 

đảm bảo pH tối ưu cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển. 

Nước sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí thì hàm lượng COD và BOD giảm 

khoảng 80-95%, tổng N giảm khoảng 80%, tổng P giảm khoảng 80%, amoni giảm 

khoảng 80%. Nước thải sau khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ & chuyển hóa amoni thành 

nitrate sẽ được tuần hoàn 100% về bể thiếu khí để khử nittơ. Nước thải sau khi qua bể 

hiếu khí sẽ mang theo một lượng bùn lơ lửng tiếp tục chảy qua bể lắng. 

- Bể lắng:  

Nhiệm vụ: lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông bùn 

này ra khỏi nước thải. Nước thải từ bể sinh học hiếu khí được dẫn vào ống phân phối 

nhằm phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể. Ống phân phối được 

thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm nhất (trong trạng thái 

tĩnh), khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng 

nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD, 

BOD giảm 80-90% (hiệu quả lắng đạt 75-90%). Nước thải sau khi lắng các bông bùn sẽ 

qua máng thu nước và được dẫn qua bể khử trùng. 

- Bể khử trùng:  

Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 – 106 

vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải 

là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả năng gây 

bệnh. Khi cho Chlorine vào nước, dưới tác dụng chảy rối do cấu tạo vách ngăn của bể 

và hóa chất Chlorine có tính oxi hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh 

vật và gây phản ứng với men bên trong của tế bào vi sinh vật làm phá hoại quá trình trao 

đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Nước ra khỏi bể khử trùng có hàm lượng 

Coliform giảm khoảng 95%. Tại đây, nước thải được bơm vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Bá Thiện. 

- Bể chứa bùn:  

Tiếp nhận lượng bùn sinh ra từ bể lắng 2. Tại đây, bùn được bơm tuần hoàn 1 

phần về bể sinh học hiếu khí nhằm đảm bảo nồng độ bùn hoạt tính trong bể luôn duy trì 

từ 2.500-4.000 mg/l, một phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa và phân hủy bùn. Bùn 

dư từ bể chứa và phân hủy bùn được chủ dự án hợp đồng thu gom xử lý theo quy định. 

Phần nước sau khi tách bùn sẽ được đưa trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Bùn thải định kỳ 6 tháng/lần thuê đơn vị hút bùn xử lý. 

Đánh giá hiệu quả xử lý: 
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Để đánh giá hiệu quả xử lý của 02 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công 

ty, báo cáo căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2022 của Dự án. Qua 

kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu được phân tích trong nước thải sau xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B. Như vậy, có thể thấy hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty đang hoạt 

động tương đối tốt. 

 Đối với nước mưa chảy tràn 

Các biện pháp phân luồng và thoát nước mưa của Công ty như sau: 

Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn 

- Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo ống inox có kích thước D110, D130 

có tổng chiều dài 120m và ống nhựa PVC D160 có tổng chiều dài 160m từ trên mái 

nhà xưởng chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt BTCT đặt ngầm dưới sân đường. 

- Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa từ mặt đường, sân bãi, mái nhà 

xưởng, được thu vào các hố hố ga lắng cặn theo ống bê tông D400 có tổng chiều dài 

460m. Trên đường ống thu gom có bố trí 55 hố ga lắng cặn chung (kích thước 

110x110x110mm) và 06 hố ga thu nước mái (kích thước 450x450x450mm). Sau đó đổ 

vào hố ga thu nước mưa của KCN Bá Thiện thông qua 01 cửa xả nước mưa. 

- Các hố ga được nạo vét định kỳ tần suất 12 tháng/lần. 

Mặt khác, Công ty còn duy trì các biện pháp sau: 

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống cống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

Nước mưa 

trên mái 

Đường ống 

dẫn 

Nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt 

Hệ thống rãnh 

bê tông cốt thép 

Hố ga 

Hệ thống thoát nước mưa 
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+ Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa, 

không để rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

  Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị: 

- Rác thải sinh hoạt: 

Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lắp đặt máy móc thiết bị được Công ty 

thu gom, xử lý cùng với rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động sản xuất 

hiện tại. Chất thải được đưa tới khu vực nhà kho chứa chất thải sinh hoạt của Công ty, 

sau đó đơn vị thu gom sẽ đến vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn thông thường: 

Đối với chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc 

thiết bị, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Phân loại tại nguồn các chất thải rắn phát sinh để có biện pháp thu gom và lưu 

giữ riêng cho từng loại. 

+ Thu gom toàn bộ các chất thải phát sinh về khu lưu giữ tạm thời chất thải của 

Công ty. 

+ Định kỳ các chất thải này được đơn vị thu gom đến vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

 Chất thải rắn từ quá trình hoạt động hiện tại của Công ty: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Công tác thu gom, lưu giữ: 

- Đặt các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các nhà xưởng, nhà ăn, khu văn 

phòng và hành lang Công ty, cụ thể như sau: 

- Tần suất thu gom: 2 lần/ngày. 

- Tần suất vận chuyển: 01 lần/ngày. 

- Toàn bộ chất thải phát sinh tại Công ty được thu gom về kho rác thải sinh hoạt 

có diện tích 15m2, sau đó thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

Đối với chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất, Công ty thực hiện các  

biện pháp sau: 

Toàn bộ chất thải rắn sản xuất phát sinh được phân loại ngay từ nguồn phát sinh 

và thu gom, tập kết về 02 khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp có tổng diện tích 20m2. 



Báo cáo tóm tắt ĐTM Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

Chủ dự án: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam                                                  12 

- Tần suất thu gom: 1 lần/ngày. 

- Tần suất vận chuyển: 2 tuần/lần hoặc tùy vào khối lượng phát sinh. 

- Đơn vị thu gom, xử lý: Thuê đơn vị đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định. 

d. Chất thải nguy hại 

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

- Phân loại tại nguồn các chất thải nguy hại phát sinh để có biện pháp thu gom và 

lưu giữ riêng cho từng loại. 

- Thu gom toàn bộ các chất thải nguy hại phát sinh về khu lưu giữ tạm thời chất 

thải của Công ty. 

- Định kỳ các chất thải này được thu gom, đơn vị xử lý đến vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

 Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động hiện tại của Công ty: 

Biện pháp giảm thiểu cụ thể đối với từng loại chất thải nguy hại của Công ty 

như sau: 

- Phân loại chất thải nguy hại ngay tại nguồn phát sinh, không để lẫn chất thải nguy 

hại khác loại với nhau hoặc các loại chất thải khác. 

- Công ty bố trí các thùng chứa có nắp đậy để thu gom chất thải nguy hại phát sinh 

tại từng vị trí. Sau đó, cuối mỗi ca làm việc, Công ty thu gom và chuyển về kho lưu giữ 

tạm thời chất thải nguy hại của Công ty. 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích: 20m2. 

- Kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại của Công ty có biển cảnh báo rõ ràng 

theo quy định. 

- Toàn bộ các CTNH phát sinh lưu giữ tại khu chứa rác sẽ được thuê đơn vị đủ 

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

 Giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động sản xuất hiện tại 

Để giảm thiểu tiếng ồn, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp: 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Lựa chọn các thiết bị sản xuất có mức ồn thấp. 

+ Bố trí máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, đồng 

thời thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc định kỳ. 

+ Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đặt các đệm chống rung 

bằng cao su và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 
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+ Tại những nơi phát sinh cường độ âm lớn sẽ áp dụng biện pháp chống ồn thích 

hợp như lắp vách ngăn để bao che, giảm lan truyền tiếng ồn ra xung quanh và ảnh hưởng 

đến khu vực lân cận. 

3.2. Giai đoạn hoạt động sau điều chỉnh 

 Giảm thiểu bụi, khí thải: 

Trong giai đoạn mở rộng, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm bụi và khí thải như trong giai đoạn hoạt động hiện tại. cụ thể:  

- Đối với hoạt động giao thông: 

+ Các phương tiện được sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ, kiểm định an toàn của 

các cơ quan chức năng. 

+ Không cho xe nổ máy trong khi đang giao, nhận nguyên vật liệu, sản phẩm.. 

+ Phân công nhân viên vệ sinh quét đường, thu gom rác thải trong phạm vi của 

Công ty định kỳ 2 lần/ngày. 

+ Tưới nước sân nền và mặt đường nội bộ để giảm thiểu bụi. 

- Đối với hoạt động sản xuất: 

+ Thường xuyên vệ sinh môi trường công nghiệp sau mỗi ca làm việc. 

+ Áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong nhà máy 

thông qua việc trang bị: Quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, mũ, giầy. 

+ Lắp đặt hệ thống quạt thông gió. 

+ Lắp đặt hệ thống điều hòa làm mát không khí nhà xưởng. 

+ Công ty tiếp tục vận hành các hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính như 

hiện tại. 

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các biện pháp như thường xuyên vệ sinh môi 

trường công nghiệp, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy, tưới nước sân nền và 

mặt đường để giảm thiểu bụi và tạo môi trường không khí làm việc tốt nhất cho công 

nhân. Tiếp tục duy trì và thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động cho công nhân làm 

việc trong nhà máy thông qua việc trang bị: Quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, mũ, 

giầy bảo hộ. 

 Giảm thiểu tác động từ nước thải 

Trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với 

nước thải sinh hoạt phát sinh như giai đoạn hiện tại, do đó báo cáo xin phép không đề 

cập lại. 
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 Nước mưa chảy tràn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn 

Nước mưa từ mặt đường, sân bãi, mái nhà xưởng được thu gom theo nguyên tắc 

tự chảy. Nước mưa được thoát vào hệ thống thoát nước mưa chung KCN Yên Bình qua 

1 cửa xả. 

Mặt khác, Công ty còn duy trì các biện pháp sau: 

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống cống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

+ Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa, 

không để rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn, chất thải nguy hại, Công ty tiếp tục áp 

dụng các biện pháp phân loại, thu gom xử lý như sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Đặt các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các nhà xưởng, nhà ăn, khu văn 

phòng và hành lang Công ty. 

+ Tần suất thu gom: 2 lần/ngày. 

+ Tần suất vận chuyển: 01 lần/ngày. 

+ Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích: 15m2. 

+ Toàn bộ chất thải phát sinh tại Công ty được thu gom về kho rác thải sinh hoạt 

có diện tích 15m2, sau đó thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

Chắn rác 

Chắn rác 

Nước mưa 

trên mái 

Đường ống 

dẫn 

Nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt 

Hệ thống rãnh 

bê tông cốt thép 

Hố ga 

Hệ thống thoát nước mưa 
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Toàn bộ chất thải rắn sản xuất phát sinh được phân loại ngay từ nguồn phát sinh 

và thu gom, tập kết về khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp có tổng diện tích 40m2. 

- Tần suất thu gom: 1 lần/ngày. 

- Tần suất vận chuyển: 2 tuần/lần hoặc tùy vào khối lượng phát sinh. 

- Đơn vị thu gom, xử lý: Thuê đơn vị đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định. 

- Chất thải nguy hại: 

Trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp phân loại, thu gom 

xử lý như giai đoạn hiện tại, cụ thể: 

- Phân loại chất thải nguy hại ngay tại nguồn phát sinh, không để lẫn chất thải nguy 

hại khác loại với nhau hoặc các loại chất thải khác. 

- Công ty bố trí các thùng chứa có nắp đậy để thu gom chất thải nguy hại phát sinh 

tại từng vị trí. Sau đó, cuối mỗi ca làm việc, Công ty thu gom và chuyển về kho lưu giữ 

tạm thời chất thải nguy hại. 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích: 20m2. 

- Kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại của Công ty có biển cảnh báo rõ ràng 

theo quy định. 

- Toàn bộ các CTNH phát sinh lưu giữ tại khu chứa rác sẽ được thuê đơn vị đủ 

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

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

Chủ dự án đã, đang và tiếp tục áp dụng các biện pháp đối với nguồn phát sinh 

tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Đầu tư máy móc sản xuất hiện đại; 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc định kỳ. 

+ Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đặt các đệm chống rung 

bằng cao su và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 

+ Tại những nơi phát sinh cường độ âm lớn sẽ áp dụng biện pháp chống ồn thích 

hợp như lắp vách ngăn để bao che, giảm lan truyền tiếng ồn ra xung quanh và ảnh hưởng 

đến khu vực lân cận. 

 Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội khu vực dự án 

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội trong giai đoạn 

hoạt động được Công ty đề xuất như sau: 
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- Ưu tiên tuyển công nhân là lao động địa phương. 

- Khuyến khích công nhân tham gia vào các hoạt động của đoàn thể, các hoạt 

động xã hội để góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.  

- Quản lý cán bộ công nhân bằng các nội quy, quy chế của Công ty. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý cán bộ, nhân viên. 

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, thực hiện an ninh trật tự, không gây mất 

đoàn kết nội bộ và với nhân dân địa phương. Tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh 

môi trường nơi công cộng. 

 Tác động đến giao thông khu vực 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực được Công 

ty đề xuất như sau: 

- Yêu cầu lái xe giảm tốc độ khi chạy qua khu dân cư. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông đến cán bộ, 

công nhân viên. 

.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

Trong giai đoạn mở rộng, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý, phòng 

ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án như hiện tại. Cụ thể như sau: 

a. Biện pháp vệ sinh an toàn lao động 

- Tổ chức thường xuyên các lớp học tập, tập huấn và tuyên truyền về pháp luật 

lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về an toàn lao động và kỷ luật lao động cho 

toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy, đặc biệt đối với những công nhân mới. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ công nhân khi làm việc; 

- Tại các thiết bị máy móc có treo các quy trình an toàn làm việc, và các sự cố có 

thể xảy ra đối với các thiết bị máy móc cũng như quy trình  khắc phục các sự cố đó. 

- Tiến hành công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân, giữ vệ sinh an 

toàn thực phẩm; 

- Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ trách định kỳ 1 năm/lần. 

b. Các biện pháp phòng tránh sự cố cháy nổ, chập điện 

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng cháy và chữa cháy, Công ty đã thiết kế, 

lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy trong 

nhà, ngoài nhà và hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống phòng cháy chữa cháy thiết kế 

theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành. 
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* Các biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ của Công ty như sau: 

- Phương pháp chữa cháy: Làm lạnh, làm loãng và cách ly. Khi có chảy xảy ra, 

tuỳ theo diễn biến kiến trúc, môi trường và chất cháy có thể sử dụng vavs phương pháp 

chữa cháy sao cho phù hợp và đạt hiệu quả. 

+ Sử dugnj phương pháp làm loãng chất tham gia phản ứng cháy bằng cách đưa 

vào vùng cháy những chất không tham gia phả ứng cháy như khí cacbonic (CO2), khí 

Nitơ (N2)…. 

+ Sử dụng phương pháp cách ly hạn chế không cho ôxy vào vùng cháy như dùng 

cát, chăn thấm nước phủ lên bề mặt cháy. 

+ Sử dụng phương pháp làm lạnh: Hạ nhiệt độ trong vùng cháy thấp dưới nhiệt 

độ bắt chát của chất cháy bằng cách phun khí CO, phun trưkc tiếp vào đám cháy và các 

khu vực xung quanh. 

+ Sử dụng đồng thời các phương pháp trên. 

+ Sử dụng phương pháp thoát khói. 

- Biện pháp chữa cháy: Chữa cháy theo diện tích, sử dụng các trang thiết bị chữa 

cháy tại Nhà máy tiến hành phun đồng loạt để dập tắt các đám cháy khi sự cố nổ xảy ra. 

- Một số lưu ý khi chữa cháy: 

+ Thường xuyên chú ý quan sát để bảo vệ an toàn cho người và phương tiện khi 

chữa cháy, tránh các cấu kiện công trình sụp đổ rơi vào. 

+ Tạo các khoảng cách, khoanh vùng đám cháy, chống cháy lan sang các khu 

vực lân cận, xét thấy cần thiết có thể dỡ bỏ 1 phần công trình để chống cháy lan. 

+ Khi chữa cháy phải chú ý chọn hướng đứng chữa cháy cho phù hợp, không 

đứng cuối hướng gió để chữa cháy. 

+ Chữa cháy trong điều kiện ban đêm phải sử dụng thiết bị chiếu sáng để không 

ảnh hưởng đến khả năng chiến thuật chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 

+ Chữa cháy trong điều kiện nhiều khói, khí độc cần trang bị đầy đủ các phương 

tiện, dụng cụ an toàn. 

- Tổ chức triển khai chữa cháy: Khi có cháy xảy ra (lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp chưa đến) ban chỉ huy chữa cháy của cơ sở là người tổ chức chỉ huy chữa cháy. 

Đội chữa cháy của cơ sở tổ chức chữa cháy tại chỗ, cụ thể như sau: 

+ Bấm chuông báo cháy, báo động bằng kẻng, loa kêu gọi mọi người nhanh chóng 

dời khỏi khu vực cháy. 
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+ Gọi điện báo cháy theo số 114 hay Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 – Cảnh sát 

PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc xin chi viện của lực lượng PCCC chuyên nghiệp tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

+ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và khu vực xung quanh. 

+ Gọi điện báo cho điện lực KCN Bá Thiện. 

+ 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 và giao cho tổ chức cứu thương. 

+ Tiếp cận khu vực xảy ra cháy sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại 

các khu vực nhanh chóng tiếp cận đồng loạt phun chất chữa cháy vào đám cháy. 

+ Di chuyển các chất cháy, máy móc, thiết bị khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo 

khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn. Điểm tập kết tài sản là sân Nhà máy (Lưu ý: 

Trong quá trình di chuyển và tập kết tài sản không được làm cản trở công tác cứu hộ và 

chữa cháy). 

+ Chốt tất cả các cửa ra vào khu vực Nhà máy, 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 khí 

chữa cháy ra vào khu vực đám cháy xảy ra 

+ Hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC, các lực lượng khác tiếp cân và triển khia 

chữa cháy và cứu hộ cứ nạn. Bảo vệ tài sản của Nhà máy đã dic huyển ra ngoài. 

+ Giám đốc Nhà máy tổ chức hậu cần phục vụ và giải quyết hậu quả vụ cháy 

trong và sau khi chữa cháy, họp rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. 

+ Khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt, trưởng ban PCCC của Nhà máy báo cáo 

tình hình, diễn biến của đám cháy, giao thông, nguồn nước trong Nhà máy và trao quyền 

chỉ huy chữa cháy cho chỉ huy trưởng của lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng thời tiếp tục 

tổ chức chữa cháy dưới dự chỉ đạo của chỉ huy trưởng của lực lượng PCCC. 

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

*Kho chứa hóa chất 

- Xây dựng 02 kho hóa chất với tổng diện tích 40m2, kho chứa hóa chất được 

thiết kế theo đúng các quy định trong TCVN 2622:1995, TCVN 4604:1988 và đảm bảo 

khoảng cách an toàn với các khu vực dân cư theo quy định hiện hành, cụ thể:  

+ Nhà kho xây dựng bằng vật liệu chống cháy, sàn đổ bê tông chống thấm. Đảm 

bảo hành lang di chuyển thông thoáng, không có chướng ngại vật cản trở. 
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+ Hóa chất được lưu giữu trong kho riêng biệt, đồng thời quy hoạch khu vực sắp 

xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không xếp trong cùng một kho các hóa chất 

có khả năng phản ứng với nhau hoặc có phương pháp chữa cháy khác nhau. Kho có hào, 

rãnh xung quanh vị trí xếp hóa chất lỏng đề phòng trường hợp rò rỉ, đổ vỡ hóa chất tràn 

ra nền kho. 

+ Kho chứa hóa chất có dụng cụ chữa cháy, các chất chữa cháy đối với hóa chất 

ở trong kho được để ở vị trí dễ nhận thấy và phải có biển báo, chỉ dẫn. 

+ Khi xếp hóa chất trong kho, Công ty luôn thực hiện các quy định đảm bảo an 

toàn cho người lao động không xếp chồng hóa chất lên nhau, không xếp gần nguồn 

nhiệt, nguồn điện,.... 

* Quản lý hóa chất 

Công ty có nhân viên quản lý kho hóa chất chuyên trách, có sổ theo dõi quá trình 

xuất nhập hóa chất. 

- Các loại hóa chất được ghi rõ tên, tành phần hóa học và mã CAS đầy đủ, đăng 

ký danh mục hóa chất sử dụng với Sở Công thương theo quy định. 

Khi giao nhận hóa chất phải có chứng từ giao nhận, hóa chất được giao nhận có 

đầy đủ nhãn hàng hóa, bao bì còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin về loại hóa chất 

- Thường xuyên kiểm tra phòng chứa hóa chất để phát hiện sớm nhất các sự cố 

có thể xảy ra. 

- Trang bị đầy đủ quần áo, kính mũ, giày, ủng, mặt nạ phòng độc cho cán bộ công 

nhân phụ trách quản lý và sử dụng hóa chất. 

* Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và người lao động về an toàn hóa chất 

- Định kỳ tổ chức tập huấn an toàn hóa chất cho cán bộ và người lao động trong 

Công ty theo tần suất 1 lần/năm. 

- Tổ chức đào tại an toàn hóa chất cho người lao động mới ngay khi bắt đầu làm 

việc tại Công ty. 

- Chương trình đào tạo gồm: Chính sách pháp luật về an toàn hóa chất; tổ chức 

quản lý và thực hiện các quy định về an toàn hóa chất tại Công ty; các yếu tố nguy hiểm 

có thể xảy ra và biện pháp phòng tránh, khắc phụ trong quá trình sử dụng hóa chất. Đối 

tượng tham gia: toàn bộ cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty. 

* Ứng phó sự cố hóa chất 

- Đối với sự cố cháy nổ: Công ty trang bị các loại bình chống cháy, chỉ sử dụng 

bình bột, bình CO2, ngoài ra còn trang bị bao cát chữa cháy, không sử dụng nước chữa 

cháy trong khu vực hóa chất. 
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Trang bị quần áo, đồ dùng bảo hộ, mặt nạ phòng độc cho nhân viên phụ trách 

PCCC tại Công ty. 

Khi có sự cố xảy ra, nhân viên phụ trách phòng ban đó có trách nhiệm liên lạc 

với nhân viên phụ trách hóa chất phòng hành chính, phòng hành chính sẽ liên lạc với 

đội ứng phó Công ty. 

Lực lượng ứng phó tại chỗ và đội PCCC Công ty có trách nhiệm xử lý sự cố hóa 

chất dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách hóa chất của phòng hành chính. 

Trong trường hợp lực lượng xử lý sự cố không thể xử lý được, nhân viên phụ 

trách hóa chất phòng hành chính sẽ liên lạc với sở công thương, cảnh sát PCCC để được 

trợ giúp. 

Trường hợp có người bị nạn trong sự cố đó, nhân viên phụ trách hóa chất, phòng 

hành chính có trách nhiệm liên lạc với đội sơ cứu thương để kịp thời sơ, cấp cứu cho 

những nạn nhân đó. 

Di chuyển hóa chất, tài sản chưa bị cháy, người bị nạn ra khỏi khu vực có đám 

cháy. 

Sơ tán cán bộ công nhân viên không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực Công ty nếu 

phát hiện sự cố cháy nổ hóa chất. 

Liên hệ với ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh 

Phúc nếu có sự cố xảy ra để nhận được sự phối hợp kịp thời. 

- Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất: Đối với sự cố do từng loại hóa chất khác nhau thì 

phương pháp xử lý là khác nhau. Phải thông báo cho chính quyền địa phương nếu không 

khống chế được lượng sản phẩm bị đổ tràn ra. Hơi có thể tạo thành một hỗn hợp có khả 

năng nổ với không khí. 

- Sơ cứu khi gặp tai nạn với hóa chất: 

+ Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: rửa mắt ngay bằng nước sạch 

trong 30 phút, chuyển đến trung tâm y tế để chữa trị kịp thời. 

+ Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: Cởi bỏ quần áo bị dính hóa chất, ngâm da 

vào nước sạch trong 15 phút sau đó rửa lại với xà phòng, chuyển đến trung tâm y tế nếu 

có dấu hiệu bị phồng rộp sưng đỏ. 

+ Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Ngay lập tức chuyển nạ nhân 

ra nơi thoáng khí, giữ nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp và chuyển đến trung tâm 

cấp cứu, nếu nạn nhân nôn ói phải giữ cho đầu thấp hơn hông để tránh hít vào. 

d. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

 Các biện pháp phòng ngừa 
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Để phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm trong giai đoạn vận hành dự án, Công 

ty  đã yêu cầu các nội dung sau với đơn vị nhà thầu suất ăn: 

- Tuyển chọn đầu bếp và nhân sự phụ vụ nhà ăn phải có tay nghề. 

- Công nhân làm việc tại nhà ăn được học tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm 

định kỳ 3 năm/lần. 

- Sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an toàn theo 

quy định của pháp luật. 

- Đơn vị chế biến thực phẩm sẽ thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị 

nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật. 

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được 

chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an 

toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm; 

- Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định; 

- Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường. 

- Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm khi mua 

được chọn những loại tươi, ngon và được cung cấp từ những địa chỉ an toàn, có chất 

lượng, được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến đảm 

bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đội ngũ nhân viên nhà bếp sẽ luôn được trang bị 

đầy đủ dụng cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm và được tham gia đầy đủ các lớp nghiệp 

vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm khi ngành y tế tổ chức. 

- Công ty thành lập bộ phận y tế với tủ thuốc thường trực được lắp đặt ở các nhà 

xưởng sẵn sàng sơ cứu những trường hợp cán bộ công nhân viên khi bị mắc những bệnh 

thông thường như đau đầu, đau bụng… 

 Biện pháp ứng phó sự cố 

+ Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 

Bộ phận y tế của Công ty sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với 

bệnh nhân có các dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 

gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

+ Trường hợp trên 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 
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- Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, đau 

đầu, buồn nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác 

của Công ty khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, khu vực khám phân loại bệnh 

nhân.  

- Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển 

bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

e. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

Hệ thống xử lý khí thải, nước thải sẽ được Công ty áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa sự cố như sau: 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải:  

 Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: 

- Tiểu tu: Thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra, vệ sinh và tiến hành đo đạc 

các thông số xem có phù hợp với các chỉ số ghi trên máy hay không (02 lần/tuần) nhằm 

phát hiện kịp thời các nguyên nhân có thể dẫn đến hư hỏng máy. Các thông số kiểm tra 

gồm: Dòng điện, điện áp, độ cách điện và độ ồn… 

+ Độ ồn với các thiết bị được lắp đặt chìm trong chất lỏng là 70dB, với các thiết 

bị được lắp trên mặt thoáng thì độ ồn không vượt quá 80dB. 

+ Độ cách điện cho phép đối với các thiết bị dùng điện trong lưới điện hạ thế là 

≥ 01MΩ. 

+ Điện áp tăng cho phép không vượt quá 10% đối với điện áp ghi trên máy và sụt 

áp không quá 2%/100V. 

+ Dòng điện không vượt quá dòng điện ghi trên nhãn máy. 

Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các thiết bị mày để quá trình giải nhiệt và tản nhiệt 

được tốt hơn. 

- Trung tu: Nếu máy đang ở trạng thái làm việc ổn định thì cứ định kỳ 01 

tháng/lần hoặc 500 – 600 giờ làm việc ta tiến hành kiểm tra 01 lần để thay thế các chi 

tiết có thể bị ăn mòn hoặc hư hỏng như phốt bơm, phốt cát chặn, phốt chặn dầu…. Khi 

thực hiện bảo trì đối với các thiết bị lắp đặt trong nước hoặc chất lỏng (không gây cháy 

nổ) phải tiến hành kéo chúng nên khỏi chất lỏng. Đối với các thiết bị có trọng lượng ≤ 

30kg thì trực tiếp dùng tay kéo lên, đối với các thiết bị có trọng lượng lớn hơn 30kg phải 

dùng ba lăng kéo lên.  

- Đại tu: Nếu máy đang ở trạng thái làm việc ổn định thì định thì ít nhất 1 năm/lần 

hoặc 5000 – 7000 giờ làm việc phải tiến hành đại tu cho thiết bị nhằm tránh các hư hỏng 
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nặng có thể xảy ra dẫn đến thiết bị hư hỏng không thể khắc phục được. Các chi tiết cần 

thay thế bao gồm: 

+ Dầu cách điện. 

+ Vòng bi. 

+ Phốt bơm 

+ Các room máy bị chai cứng (thông thường khi đại tu, các room máy nên thay 

thế toàn bộ). 

Chú ý: Quá trình hoạt động, bảo dưỡng, bảo trì phải được ghi chép đầy đủ vào 

bảng theo dõi thiết bị và lý lịch máy (ngày bảo trì, bảo dưỡng, số lần, đã thay thế phụ 

kiện và ghi rõ các thông số kỹ thuật để lần bảo trì sau việc theo dõi sẽ dễ dàng hơn). 

- Bảo trì thiết bị: 

Để thực hiện công việc bảo trì an toàn phải tuân thủ theo các tiến trình sau: 

+ Cử nhân viên có kinh nghiệm và thành thạo trong công việc thay thế và sửa 

chữa các thiết bị điện cũng như các chi tiết về cơ khí của thiết bị tiêu thụ điện. 

+ Phải đảm bảo tuyệt đối là các thiết bị đã được cách ly khỏi nguồn cung cấp điện. 

+ Cắm bảng báo hiệu để thông báo về việc sửa chữa. 

+ Nếu sửa chữa các thiết bị tại nơi có khả năng phát sinh nhiều khí độc và dễ phát 

hỏa thì phải chú ý đến các vấn đề sau: Không được thực hiện việc bảo trì một mình; phải 

làm thông thoáng hố bơm hoặc bể trước khi bắt đầu công việc; chuẩn bị trước các thiết 

bị phòng cháy (bình cứu hỏa…). Nếu việc sửa chữa đòi hỏi phải xuống hố, bể, thì phải 

trang bị dây an toàn và các phương tiện thoát hiểm nhanh trong trường hợp khẩn cấp. 

+ Bảo trì bơm chìm: Trình tự thực hiện:  

Cách ly thiết bị khỏi nguồn cung cấp điện  Kéo thiết bị lên khỏi hố bơm hoặc 

bể. Đối với bơm chìm: Mở buồng bơm vệ sinh sạch sẽ  kiểm tra xem có vết xước do 

ma sát giữa cánh bơm và buồng bơm không. Điều này chứng tỏ rằng hoặc buồng bơm 

bị vật cứng chèn vào gây nên vết xước hoặc vòng bi đã bị hỏng làm lệch tâm phải thay 

vòng bi mới. 

Đo độ cách điện giữa pha với pha, pha với thân thiết bị xem có bị chạm mạch 

hay chập mạch không. 

Khi thay thế các chi tiết như: Phốt, roong,…. phải sử dụng đúng loại của chính 

hãng. Trong trường hợp phải sử dụng các chi tiết không chính hãng phải bảo đảm là các 

kích thước phải chuẩn xác, vật liệu có tính năng kỹ thuật tương đương. Ngoài ra cần 

phải kiểm tra thêm về phần cơ để khắc phục luôn các hư hỏng như vòng bi, ổ trục, cánh 

quạt đẩy nước, cánh bơm…. 
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+ Bảo trì bơm định lượng: Kiểm tra điện áp nguồn đầu vào của máy có bằng điện 

áp định mức của máy không. Thường xuyên vệ sinh các đầu hút và đầu đẩy của máy vì 

những chỗ này cặn bẩn hay bám vào làm nghẹt đầu bơm. Khi bơm không lên nước, kiểm 

tra đầu hút của máy có kín hay không nếu không kín khí sẽ lọt không khí vào làm không 

lên nước. Khi có khí lọt vào buồng bơm dùng tay vặn nút xả khí, xả xong cặn kín trở 

lại. Vặn nút mở rộng lưu lượng không được vặn quá mức cho phép, nếu vặn quá sẽ gây 

hư hỏng máy. 
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IV. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

4.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường của Dự án như sau: 

Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm   

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

- Hoạt động sản 

xuất sản phẩm; 

- Hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, 

công nhân viên 

làm việc trong 

Công ty. 

- Bụi, khí thải ảnh hưởng 

tới chất lượng môi trường 

không khí; 

- Nước thải, chất thải 

rắn, chất thải nguy hại 

ảnh hưởng tới môi trường 

không khí, nước, đất. 

- Thường xuyên vệ sinh nhà 

xưởng. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió và 

lọc không khí trong nhà xưởng. 

-  Ký hợp đồng thu gom và xử lý 

chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

200 

Trong giai 

đoạn vận 

hành Dự 

án mở 

rộng 

Chủ Dự án 

 

Các đơn 

vị có chức 

năng 
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Rủi ro, sự cố môi 

trường 

- Sự cố cháy nổ; 

- Sự cố hóa chất; 

- Ngộ độc thực phẩm, an 

toàn lao động. 

- Lắp đặt hệ thống an toàn điện, 

hệ thống phòng chống sét, hệ 

thống PCCC; 

- Xây dựng nội quy an toàn lao 

động; 

- Thường xuyên tập huấn về an 

toàn lao động sản xuất cho công 

nhân làm việc trong Công ty; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị; 

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất và huấn luyện kỹ thuật an 

toàn hóa chất cho cán bộ, công 

nhân viên theo quy định. 

- 

Trong giai 

đoạn vận 

hành Dự 

án mở 

rộng 

4.2. Chương trình giám sát môi trường của dự án: 

Mục tiêu của chương trình giám sát môi trường 

Chương trình giám sát môi trường được sử dụng để đảm bảo rằng các tác động của Dự án bao gồm những tác động đã dự báo trong 

Chương 3 sẽ được kiểm soát, tính khả thi của các biện pháp giảm thiểu được tăng cường và các ý kiến phản hồi của cộng đồng sẽ được giải 

quyết có hiệu quả. Mục tiêu của chương trình gồm: 

- Kiểm tra độ chính xác của các dự báo và có biện pháp mở rộng phù hợp; 

- Đảm bảo các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện trong các giai đoạn của Dự án và kiểm soát tính hiệu quả của chúng; 

- Phát hiện các tác động chưa được dự báo;  

- Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu cho các tác động này. 
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Cơ sở giám sát chất lượng môi trường 

Giám sát chất lượng môi trường khu vực Dự án được tuân thủ theo các quy định 

của pháp luật và các điều kiện kỹ thuật sau đây: 

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

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

của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Quy chuẩn Việt Nam hiện hành: QCVN 19:2009/BTNMT; QCVN 

40:2011/BTNMT. 

+ Dự báo ô nhiễm môi trường theo báo cáo ĐTM. 

+ Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự án. 

Giám sát chất lượng khí thải 

Bảng 5. 1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần suất 

giám sát 
Chỉ tiêu giám sát Quy chuẩn so sánh 

Khí 

thải  

04 hệ thống 

xử lý khí thải 
04 03 

tháng/lần 

CO, NO2, SO2, 

bụi tổng, Cu 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

và QCVN 20:2009/BTNMT 

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Mục đích: Đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt để 

có các biện pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 

- Thông số giám sát: Theo quy định cụ thể trong hợp đồng thu gom, xử lý nước 

thải với KCN Bá Thiện.  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải tại cửa xả trước khi thải ra hệ thống thoát nước 

thải chung của KCN Bá Thiện. 

- Tần suất giám sát: theo quy định cụ thể trong hợp đồng thu gom, xử lý nước 

thải với KCN Bá Thiện. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Sunfua, Amoni, Tổng 

Nitơ, Tổng Phốt pho, Tổng Coliform. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn vận hành của dự án. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải công nghiệp, cột B. 

c. Giám sát chất thải rắn  

- Mục đích: Đánh giá thành phần, khối lượng CTR được lưu giữ để có các biện 

pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 
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* Đối với CTR sản xuất: 

- Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng, việc lưu giữ tạm thời 

CTR sản xuất;  

-Vị trí giám sát: tại khu vực lưu giữ rác tạm thời của nhà máy. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn vận hành. 

* Đối với CTR sinh hoạt: 

- Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng, lưu giữ CTR sinh hoạt 

trong giai đoạn vận hành;  

-Vị trí giám sát: tại khu vực lưu giữ rác tạm thời của nhà máy. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn vận hành. 

Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

d. Giám sát chất thải nguy hại  

- Mục đích: Đánh giá thành phần, khối lượng CTNH được lưu giữ để có các biện 

pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 

- Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng, lưu giữ CTNH. 

- Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn vận hành. 

- Thực hiện quản lý CTNH theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

V. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

Trong giai đoạn hoạt động, Công ty áp dụng các biện pháp quản lý, phòng ngừa 

và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án như sau: 

 Biện pháp vệ sinh an toàn lao động 

- Tổ chức thường xuyên các lớp học tập, tập huấn và tuyên truyền về pháp luật 

lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về an toàn lao động và kỷ luật lao động cho 

toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy, đặc biệt đối với những công nhân mới. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ công nhân khi làm việc; 

 Các biện pháp phòng tránh sự cố cháy nổ, chập điện 
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Hệ thống PCCC cho Nhà máy bao gồm: 

- Hệ thống báo cháy tự động; 

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường và ngoài nhà; 

- Hệ thống các bình chữa cháy tại chỗ; 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất  

Công ty sẽ xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

như sau: 

*Khu vực chứa hóa chất 

- Khu vực chứa hóa chất của nhà máy được thiết kế theo đúng các quy định và đảm 

bảo khoảng cách an toàn đối với khu dân cư do nhà máy nằm trong KCN Điềm Thụy. Khu 

vực chứa hóa chất có sàn đổ bê tông, lát gạch men chống thấm.  

- Hóa chất được lưu giữ riêng biệt, đồng thời quy hoạch khu vực sắp xếp theo 

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. Khu vực chứa hóa 

chất có hào, rãnh xung quanh vị trí xếp hóa chất lỏng đề phòng trường hợp rò rỉ, đổ vỡ 

hóa chất tràn ra nền kho. 

- Khu vực chứa hóa chất có dụng cụ chữa cháy, các chất chữa cháy đối với hóa 

chất ở trong kho được để ở vị trí dễ nhận thấy và phải có biển báo, chỉ dẫn. 

* Quản lý hóa chất 

Công ty có nhân viên quản lý khu vực hóa chất chuyên trách, có sổ theo dõi quá 

trình xuất nhập hóa chất. 

* Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và người lao động về an toàn hóa chất 

Định kỳ tổ chức tập huấn an toàn hóa chất cho cán bộ và người lao động trong 

nhà máy theo tần suất 1 lần/năm. 

* Ứng phó sự cố hóa chất 

- Đối với sự cố cháy nổ: Nhà máy trang bị các loại bình chống cháy, chỉ sử dụng 

bình bột, bình CO2, ngoài ra còn trang bị bao cát chữa cháy, không sử dụng nước chữa 

cháy trong khu vực hóa chất. 

Trang bị quần áo, đồ dùng bảo hộ, mặt nạ phòng độc cho nhân viên phụ trách 

PCCC tại nhà máy. 

Khi có sự cố xảy ra, nhân viên phụ trách phòng ban đó có trách nhiệm liên lạc 

với nhân viên phụ trách hóa chất phòng hành chính, phòng hành chính sẽ liên lạc với 

đội ứng phó cơ sở. 
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Lực lượng ứng phó tại chỗ và đội PCCC cơ sở có trách nhiệm xử lý sự cố hóa 

chất dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách hóa chất của phòng hành chính. 

Trong trường hợp lực lượng xử lý sự cố không thể xử lý được, nhân viên phụ 

trách hóa chất phòng hành chính sẽ liên lạc với sở công thương, cảnh sát PCCC để được 

trợ giúp. 

Trường hợp có người bị nạn trong sự cố đó, nhân viên phụ trách hóa chất, phòng 

hành chính có trách nhiệm liên lạc với đội sơ cứu thương để kịp thời sơ, cấp cứu cho 

những nạn nhân đó. 

Di chuyển hóa chất, tài sản chưa bị cháy, người bị nạn ra khỏi khu vực có đám cháy. 

Sơ tán cán bộ công nhân viên không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực nhà máy nếu 

phát hiện sự cố cháy nổ hóa chất. 

Liên hệ với ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh 

Phúc nếu có sự cố xảy ra để nhận được sự phối hợp kịp thời. 

- Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất: 

Đối với sự cố do từng loại hóa chất khác nhau thì phương pháp xử lý là khác 

nhau. Phải thông báo cho chính quyền địa phương nếu không khống chế được lượng sản 

phẩm bị đổ tràn ra. Hơi có thể tạo thành một hỗn hợp có khả năng nổ với không khí. 

- Sơ cứu khi gặp tai nạn với hóa chất: 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: Rửa mắt ngay bằng nước sạch trong 

30 phút, chuyển đến trung tâm y tế để chữa trị kịp thời. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: Cởi bỏ quần áo bị dính hóa chất, ngâm da 

vào nước sạch trong 15 phút sau đó rửa lại với xà phòng, chuyển đến trung tâm y tế nếu 

có dấu hiệu bị phồng rộp sưng đỏ. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Ngay lập tức chuyển nạ nhân ra 

nơi thoáng khí, giữ nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp và chuyển đến trung tâm cấp 

cứu, nếu nạn nhân nôn ói phải giữ cho đầu thấp hơn hông để tránh hít vào. 

 Đối với các sự cố do thiên tai 

- Ngập úng, bão lũ: 

+ Tuân thủ các phương án quy hoạch, đảm bảo cao độ cos nền và xây dựng hệ 

thống mương rãnh đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên khi mưa to kéo dài. 

+ Dự phòng máy bơm nước cưỡng bức trong trường hợp ngập úng. 

+ Chuẩn bị các phương tiện phòng chống bão lũ như phao, áo mưa, đèn pin.... 

- Phòng chống sét:  

+ Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét tại các khu vực có khả năng bị sét đánh. 
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+ Thiết lập mạng tiếp đất an toàn, mạng tiếp đất của hệ thống thu sét gồm các 

dây chôn chìm trong đất được liên kết hàn với các cọc tiếp đất đóng sâu vào lòng đất, 

đảm bảo điện trở an toàn theo quy phạm. 

 Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

 Các biện pháp phòng ngừa: 

Để phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm trong giai đoạn vận hành dự án, Công 

ty đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Tuyển chọn đầu bếp và nhân sự phụ vụ nhà ăn phải có tay nghề. 

- Công nhân làm việc tại nhà ăn được học tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm định 

kỳ 3 năm/lần. 

- Công ty sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an 

toàn theo quy định của pháp luật. 

- Đơn vị chế biến thực phẩm sẽ thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị 

nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật. 

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

 Biện pháp ứng phó sự cố: 

+ Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 

Bộ phận y tế của nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với 

bệnh nhân có các dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 

gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

+ Trường hợp trên 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 

- Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như: Đau bụng, đau đầu, 

buồn nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác của công 

ty khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, khu vực khám phân loại bệnh nhân.  

- Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển 

bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

 Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

Hệ thống xử lý khí thải, nước thải sẽ được Công ty áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa sự cố như sau: 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải:  
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+ Xây dựng trạm XLNT với kết cấu BTCT vững chắc, có lót chống thấm tại các 

bể xử lý. 

+ Lắp đặt thiết bị dự phòng (máy bơm nước thải, máy thổi khí) tại các bể xử lý. 

+ Bố trí nhân viên vận hành riêng và đào tạo chuyên môn về vận hành trạm cho 

nhân viên đó. 

+ Lập nhật ký vận hành trạm XLNT. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị của trạm XLNT 

để kịp thời thay thế, sửa chữa khi hỏng hóc. 

+ Định kỳ bảo dưỡng các máy móc, thiết bị của trạm XLNT tập trung. 

+ Định kỳ theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải. 

+ Lập kế hoạch định kỳ nạo vét cặn lắng trong hệ thống đường ống thu gom và 

các bể xử lý nước thải. 

- Đối với hệ thống xử lý khí thải: 

+ Trang bị quạt hút khí thải dự phòng. 

+ Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải. Khi hệ 

thống xử lý xảy ra sự cố, Công ty sẽ tạm thời dừng hoạt động tại các điểm có sự cố để 

khắc phục hệ thống, sau đó tiếp tục vận hành sản xuất. 


