
https://v3.camscanner.com/user/download


Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

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

MỤC LỤC 

MỤC LỤC ....................................................................................................................... I 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .............................................. V 

DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................... VI 

DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... VIII 

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 

1. Xuất xứ của Dự án ....................................................................................................... 1 

1.1. Thông tin chung về dự án ......................................................................................... 1 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư ........................................ 3 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và các quy hoạch phát triển ................. 3 

1.4. Địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp Bá Thiện ............................ 4 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM ............................................... 4 

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 

trường cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM .................................................... 4 
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2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án .............................................................................................................. 62 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án ................ 63 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường ................................................. 63 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học ................................................................................ 65 
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giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị tích hợp hoạt động sản xuất hiện tại .......................... 70 

3.1.1 Đánh giá, dự báo tác động .................................................................................... 70 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện ......................... 79 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn dự án mở rộng đi vào vận hành ............................................................................ 88 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động ............................................................................. 88 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện ....................... 106 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ......................... 119 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án ........................ 119 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam có trụ sở chính tại Lô CN4, Khu 

số 1, KCN Bá Thiện, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty 

TNHH Dongyang Electronics Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp có 

100% vốn đầu tư nước ngoài.  

Công ty đã được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cấp chứng nhận đăng ký đầu 

tư mã số dự án 1081880004, chứng nhận lần đầu ngày 17/10/2013, chứng nhận mở rộng 

lần thứ 4 ngày 22/7/2022. 

Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam đã đầu tư xây dựng Nhà máy 

Orientech Việt Nam từ năm 2014, nay đổi tên thành Nhà máy Dongyang Electronics 

Việt Nam và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 

717/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 với diện tích đất sử dụng là 15.003m2, công suất các 

sản phẩm gồm: Sản xuất động cơ rung 96.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất bộ nguồn 

chuyển mạch (SMPS) 600.000 sản phẩm/năm, sản xuất Adaptơ (bộ điều hợp chuyển đổi 

điện áp) 360.000 sản phẩm/năm. Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án gồm: 01 

hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ công suất 19.000m3/h; 01 hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt công suất 80m3/ngày.đêm, kho chứa chất thải 40m2. 

Năm 2021, Công ty xin mở rộng một số nội dung của báo cáo ĐTM được phê 

duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

phê duyệt mở rộng nội dung báo cáo ĐTM tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 

24/8/2021. Nội dung mở rộng gồm:  

- Mở rộng phương án xử lý khí thải và mở rộng chương trình giám sát môi trường 

trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể: 

+ Chấp thuận việc bổ sung thêm 03 hệ thống xử lý khí thải (trong đó có 01 hệ 

thống công suất 19.000m3/h và 02 hệ thống có công suất 10.000m3/h), nâng tổng số hệ 

thống xử lý khí thải lên 04 hệ thống (02 hệ thống công suất 19.000m3/h và 02 hệ thống 

có công suất 10.000m3/h). 04 hệ thống đều có chung quy trình công nghệ xử lý khí thải 

bằng than hoạt tính. 

+ Chấp thuận mở rộng chương trình giám sát môi trường, cụ thể: Không thực 

hiện giám sát môi trường không khí xung quang (bao gồm cả giám sát môi trường không 

khí trong khu vực sản xuất); Không thực hiện phân tích mẫu bùn thải định kỳ; Thực hiện 

giám sát chất lượng nước thải với các thông số giám sát bao gồm pH, COD, BOD5, chất 

rắn lơ lửng, NH4
+, tổng N, tổng P, Coliform, tổng dầu mỡ khoáng, QCVN 40:2011 cột 

B; Thực hiện giám sát chất lượng khí thải với số lượng mẫu giám sát là 02 mẫu (đo luân 
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chuyển 02 hệ thống có công suất giống nhau qua các quý), thông số giám sát gồm bụi, 

SO2, NO2, CO, Xylen, Toluen, so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT với Kp=1, Kv=1 

và QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 

14/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Năm 2023, để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, Công ty có một số thay đổi 

về quy mô, công suất của Dự án như sau: 

- Dây chuyền sản xuất động cơ rung công suất 96.000.000 sản phẩm/năm – giữ 

nguyên so với ĐTM đã được phê duyệt. 

- Dây chuyền bộ nguồn chuyển mạch (SMPS): Tăng công suất từ 600.000 sản 

phẩm/năm lên 3.700.000 sản phẩm/năm. 

- Dây chuyền Adaptơ (bộ chỉnh lưu): Đổi tên thành bộ sạc và tăng công suất từ 

360.000 sản phẩm/năm lên 1.300.000 sản phẩm/năm. 

- Bổ sung thêm các dây chuyền sau: 

+ Sản xuất, gia công mô đun đèn Led: Công suất 5.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất, gia công mô đun điện tử (mô đun của các thiết bị truyền thông, thông 

tin, thiết bị điện tử gia dụng, bộ nguồn chuyển mạch SMPS, bộ sạc): Công suất 

5.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất máy chiếu: Công suất 60.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất thiết bị truyền thông: Công suất 4.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất bộ khuếch đại âm thanh: Công suất 2.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất thiết bị cân bằng tín hiệu âm thanh: Công suất 2.000.000 sản 

phẩm/năm. 

+ Sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng khác: Công suất 4.500.000 sản 

phẩm/năm. 

+ Sản xuất, gia công các loại đèn Led: Công suất 3.800.000 sản phẩm/năm. 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hoá: 500.000.000 sản phẩm/năm. 

Để triển khai thực hiện Dự án mở rộng, Công ty tiếp tục sử dụng toàn bộ các hạng 

mục công trình xây dựng và công trình bảo vệ môi trường hiện có.  

Hiện tại, số lượng công nhân của Dự án là 130 người. Trong giai đoạn mở rộng, 

Công ty dự kiến tuyển dụng thêm khoảng  250 công nhân, nâng tổng số công nhân của 

Dự án lên 380 người. 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

Chủ dự án: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam                                                  3 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng của Công ty TNHH Dongyang 

Electronics Việt Nam thuộc loại hình sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử 

với tổng quy mô sản xuất là 27,5 triệu sản phẩm/năm. Căn cứ Mục số 17, Phụ lục II, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, dự án nêu trên thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn. 

Căn cứ Điểm 3, Mục I, Phụ lục III, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, dự án nêu trên thuộc nhóm I - là nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3, Điều 28, Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 30, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, 

dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng thuộc đối tượng phải thực hiện báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).  

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 35, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, 

báo cáo ĐTM dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng thuộc thẩm quyền thẩm 

định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Để tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản dưới Luật 

có liên quan, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Môi trường và 

Xây dựng Phúc An tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự 

án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng (sau đây gọi là “Dự án”) để trình thẩm 

định và phê duyệt theo quy định. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 

Báo cáo thuyết minh Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng do Công 

ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam lập và phê duyệt. 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng đã được Ban Quản lý các KCN 

Vĩnh Phúc cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1081880004, chứng nhận lần 

đầu ngày 17/10/2013, chứng nhận mở rộng lần thứ 4 ngày 22/7/2022 (Giấy chứng nhận 

đầu tư được đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo). 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và các quy hoạch phát triển  

KCN Bá Thiện được quy hoạch với các ngành nghề thu hút đầu tư bao gồm: 

+ Nhóm ngành nghề lắp ráp cơ khí, chế tạo phụ tùng, điện và điện tử; 

+ Nhóm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia dụng; 

+ Nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, xây lắp xây dựng; 

+ Nhóm ngành nghề chế tạo và sản suất sau luyện thép; 

+ Nhóm ngành nghề chế biến nông lâm sản;  

+ Các ngành dịch vụ công nghiệp khác, kho tàng; 
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Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt 

nam thuộc loại hình sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử. Nhóm ngành 

nghề này được ưu tiên, chú trọng phát triển tại KCN Bá Thiện. Do vậy, dự án hoàn toàn 

phù hợp với định hướng phát triển và ngành nghề sản xuất của KCN Bá Thiện. 

Khu đất thực hiện dự án tại Lô CN4, ô số 1, KCN Bá Thiện, lô đất này thuộc quy 

hoạch đất công nghiệp. Do vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với phân khu chức năng của 

KCN Bá Thiện. 

1.4. Địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp Bá Thiện 

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được: 

- Quyết định số 187/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2008 của Bộ TNMT về việc phê 

duyệt Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá 

Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng được thực hiện tại Lô CN4, ô 

số 1, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lô đất này được quy hoạch là 

đất công nghiệp của KCN Bá Thiện nên dự án hoàn toàn phù hợp với phân khu chức 

năng của KCN Bá Thiện. 

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt 

Nam thuộc loại hình sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử. Nhóm ngành 

nghề này được ưu tiên, chú trọng phát triển tại KCN Bá Thiện. Do vậy, Dự án hoàn toàn 

phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề sản xuất của KCN Bá Thiện. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 

trường cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

2.1.1.  Các văn bản pháp luật và kỹ thuật 

 Lĩnh vực môi trường: 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 

29/06/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; 

- Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-67-2011-nd-cp-huong-dan-luat-thue-bao-ve-moi-truong-127574.aspx
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tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

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

bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

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

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

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

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 16/2009/BTMT ngày 07/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

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

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

- Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng ban hành 

quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định 

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

bảo vệ môi trường ngành xây dựng; 

- Thông tư số 10/2021/TT-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 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

 Lĩnh vực tài nguyên nước: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-152-2011-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-67-2011-nd-cp-huong-dan-luat-thue-131987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-67-2011-nd-cp-huong-dan-luat-thue-bao-ve-moi-truong-127574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-159-2012-tt-btc-sua-doi-thong-tu-152-2011-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-67-149966.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-152-2011-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-67-2011-nd-cp-huong-dan-luat-thue-131987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-67-2011-nd-cp-huong-dan-luat-thue-bao-ve-moi-truong-127574.aspx
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- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

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

“Chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước”; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước 

và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 về phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải; 

- 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; 

 Lĩnh vực đất đai: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/07/2014; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai. 

 Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, hóa chất: 

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân số 21-LCT/HĐNN8 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/06/1989; 

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

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

- Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua; 

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động; 
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- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quy định chi 

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

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- 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 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của thủ tướng Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội quy định một số mội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, 

vệ sinh lao động đối với Công ty sản xuất, kinh doanh; 

- Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/2016 của Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội về ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định 

cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về 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; 

 Luật PCCC và các văn bản dưới Luật: 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 

- 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 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an 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 và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy. 

 Lĩnh vực khác: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014, có hiệu lực thi 
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hành từ ngày 01/01/2015; 

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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

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

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng  

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM của 

dự án như sau: 

- TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 3254:1989 - Tiêu chuẩn An toàn cháy - Yêu cầu chung; 

- TCVN 5738:1993 - Hệ thống báo cháy; 

- TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy -Yêu cầu chung về thiết kế và lắp đặt; 

- TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình 

- Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 5738:2003 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 7336:2003 - PCCC - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và 

lắp đặt; 

- TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế;  

- TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình 

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

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

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

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

thải sinh hoạt; 

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

trong không khí xung quanh; 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

Chủ dự án: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam                                                  9 

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

nguy hại; 

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

đối với 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 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- 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 nơi làm việc; 

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

tại nơi làm việc; 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc; 

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

cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

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

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan tới dự án 

Các văn pháp lý, quyết định liên quan tới dự án được liệt kê cụ thể như sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH, mã số 2500507916, do 

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 

17/10/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 16/5/2022; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 1081880004do Ban Quản lý các 

KCN Vĩnh Phúc cấp chứng nhận lần đầu ngày 17/10/2013, chứng nhận mở rộng lần thứ 

4 ngày 22/7/2022; 

- Hợp đồng thuê đất số 152/HĐTĐ ngày 14/01/2014 giữa Công ty TNHH 

Dongyang Electronics Việt Nam vớiUBND tỉnh Vĩnh Phúc; 
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- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

găn liền với đất của Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, các hồ sơ được sử dụng bao gồm: 

- Hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam bao gồm: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Hợp đồng 

thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều văn bản pháp lý khác; 

- Thuyết minh Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng;  

- Báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Orientech Việt Nam năm 2014 (nay đổi tên Dự 

án thành Dự án Nhà máy Dongyang Electronics);  

- Quyết định phê duyệt mở rộng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án Nhà máy Orientech Việt Nam (nay đổi tên Dự án thành Dự án Nhà máy 

Dongyang Electronics) số 2320/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/8/2021. 

- Các bản vẽ liên quan tới Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng, bao 

gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng các hạng mục công trình, tổng mặt bằng thoát nước mưa, 

thoát nước thải, bản vẽ các công trình xử lý nước thải, xử lý khí thải của dự án...; 

- Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Dự án. 

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

3.1. Cơ quan lập báo cáo ĐTM 

Báo cáo ĐTM của Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng được chủ 

dự án là Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam chủ trì thực hiện cùng với sự 

phối hợp tham gia tư vấn của Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Phúc An. 

3.1.1. Chủ dự án 

- Tên 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 

3.1.2. Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM 

- Tên đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Phúc An. 

- Người đại diện: Bà Khổng Thị Thảo     Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Số 50A đường Điện Biên Phủ, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc. 
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- Điện thoại: 0968.882.291 

3.2. Các bước lập báo cáo ĐTM 

Theo quy định, để triển khai thực hiện Dự án nói trên, Chủ dự án cần thực hiện 

lập Báo cáo ĐTM. Báo cáo ĐTM là cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng về 

BVMT trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động có thể gây ô nhiễm môi 

trường trong quá trình thực hiện Dự án. Đồng thời, báo cáo giúp cho chủ dự án có thể 

nhận dạng về đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm khống chế ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe và 

môi trường sống của người dân trong khu vực và giảm thiểu các tác động khác có thể 

xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án. 

Các bước lập báo cáo ĐTM của dự án như sau: 

Bước 1: Thu thập tài liệu: Chủ dự án cung cấp các số liệu, tư liệu liên quan đến 

Dự án cho đơn vị tư vấn.  

Bước 2: Xác định phạm vi nghiên cứu lập báo cáo ĐTM. 

Bước 3: Điều tra, khảo sát khu vực thực hiện Dự án.  

Bước 4: Đơn vị tư vấn phối hợp với đơn vị quan trắc đo đạc, lấy mẫu và phân 

tích các chỉ tiêu môi trường không khí, môi trường nước nhằm đánh giá hiện trạng môi 

trường khu vực. Đây là số liệu “nền” để so sánh, đánh giá tác động của Dự án đến môi 

trường trong các quá trình triển khai dự án cũng như quá trình đưa các công trình của 

Dự án đi vào hoạt động.  

Bước 5: Dựa trên các tài liệu, dữ liệu đã có của Dự án, phân tích, đánh giá các 

tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án, dự báo các tác động có lợi và 

có hại, trực tiếp, trước mắt và lâu dài do hoạt động của Dự án gây ra đối với môi trường 

vật lý (không khí, nước, đất, tiếng ồn), đối với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước 

- nguồn nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật - động vật và thực vật), đối với môi 

trường kinh tế - xã hội (sức khỏe cộng đồng hoạt động kinh tế, sinh hoạt…).  

Bước 6: Từ những phân tích các tác động môi trường ở trên, chủ dự án đưa ra 

các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường của Dự án.  

Bước 7: Thống kê các công trình xử lý môi trường đã xây dựng và đề xuất để 

đánh giá công trình xử lý nước thải, khí thải, chương trình quản lý và giám sát môi 

trường của toàn bộ Dự án.  

Bước 8: Tổng hợp và lập thành báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Dongyang 

Electronics – mở rộng. 

Bước 9: Thực hiện tham vấn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, tham vấn bằng văn bản đến Ban Quản lý KCN Bá Thiện (là đơn vị quản lý 
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hạ tầng KCN Bá Thiện), Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và các chuyên gia, nhà khoa 

học theo đúng quy định. 

Bước 10: Trình nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường lên Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để xin thẩm định và phê duyệt theo quy định. 

3.3. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của Dự án 

Các cán bộ trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo 

TT Họ và tên 
Chức vụ/Trình 

độ chuyên môn 
Nội dung phụ trách Chữ ký 

Chủ dự án: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam 

1 Ku Ja Kyung Tổng Giám đốc Duyệt báo cáo ĐTM  

3 Thanh Hoài Nhân viên HSE 
Cung cấp thông tin phục 

vụ lập báo cáo ĐTM  
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Phúc An 

1 Khổng Thị Thảo Giám đốc 
Tổ chức thực hiện lập báo 

cáo ĐTM 
 

2 Phan Thị Tuyên 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

môi trường 

Chương 3, 4 và tổng hợp 

báo cáo 
 

3 
Nguyễn Quốc 

Hương 

Kỹ sư Thuỷ văn 

và tài nguyên 

nước 

Chương 1, 2  

4 Nguyễn Thu Trang  
Cử nhân Thuỷ 

văn môi trường 
Chương 5, 6  

5 Vũ Duy Ninh 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

môi trường 

Phối hợp thực hiện quan 

trắc môi trường 
 

6 Phùng Thế Tài 

Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật   

Hoá học 

Phối hợp thực hiện quan 

trắc môi trường  
 

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM 

Để lập được báo cáo ĐTM, quá trình triển khai đã áp dụng các phương pháp 

nghiên cứu được sử dụng rộng rãi để tiến hành phân tích, dự báo và đánh giá các tác 

động, trong đó đặc biệt quan tâm tới các yếu tố môi trường kém ổn định như môi trường 

sinh thái, môi trường KTXH. 

4.1. Các phương pháp ĐTM 
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4.1.1. Phương pháp đánh giá nhanh 

- Nội dung phương pháp: Dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ (USEPA) thiết lập... 

- Ứng dụng: Nhằm ước tính tải lượng, các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh 

từ các hoạt động vận chuyển, hoạt động của các phương tiện thi công, tải lượng các 

chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân và khí thải từ các phương tiện 

giao thông trong giai đoạn vận hành dự án. Từ đó, dự báo khả năng tác động đến môi 

trường của các nguồn gây ô nhiễm. Phương pháp này được áp dụng trong Chương 3 

của báo cáo. 

4.1.2. Phương pháp mô hình hóa 

- Sử dụng các mô hình toán để dự báo lan truyền, khuếch tán bụi và khí thải trong 

môi trường không khí, từ đó xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường không khí 

do các hoạt động của dự án gây ra. 

- Ứng dụng: Phương pháp này được sử dụng trong Chương 3. Đánh giá mức độ 

tác động trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị; hoạt động vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm bằng mô hình khuếch tán nguồn đường Gauss. 

4.1.3. Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp liệt kê là phương pháp rất hữu hiệu để chỉ ra các tác động và có 

khả năng thống kê đầy đủ các tác động cần chú ý trong ĐTM của dự án. Phương pháp 

này được áp dụng để liệt kê một cách đơn giản những tác động của dự án. Phương pháp 

này chỉ ra được mức độ của các tác động, đánh giá quy mô của các tác động nhưng 

không thể đánh giá được một cách định lượng cụ thể và chi tiết các tác động của dự án. 

- Ứng dụng: Phương pháp này được sử dụng trong Chương 3 để xác định, khoanh 

vùng hay giới hạn phạm vi các tác động. Từ đó, có thể đánh giá chi tiết một cách định 

lượng cũng như dùng để phân tích đánh giá các giải pháp lớn của dự án về mặt bảo vệ 

môi trường. 

4.1.4. Phương pháp ma trận 

- Phương pháp ma trận cho phép xác định các quan hệ lẫn nhau về nguyên nhân 

tác động giữa các hoạt động khác nhau của dự án và các tác động của chúng đối với các 

lĩnh vực hay các thành phần môi trường quan trọng khác. Phương pháp ma trận có thể 

biểu diễn các tác động theo kiểu biểu đồ hai hoặc ba chiều để có thể hiểu một cách dễ 

dàng. Phương pháp ma trận đã được sử dụng và phát triển trong đánh giá tác động môi 

trường nói chung và mang tính ưu việt. Các ưu điểm của phương pháp này như sau: 

+ Phương pháp ma trận có thể được ứng dụng đánh giá một cách định tính rất 

nhiều các tác động quan trọng, các tác động lớn của rất nhiều loại hình hoạt động và 

nhiều loại tài nguyên môi trường. 
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+ Các ma trận đơn giản chỉ ra các thứ tự của các tác động, nhưng không đi sâu 

vào các ảnh hưởng qua lại giữa các tác động. Các ma trận biểu diễn sự tác động qua lại 

của các hoạt động có thể khắc phục nhược điểm này nhưng chủ yếu chỉ thích hợp để 

đánh giá các hoạt động qua lại của hệ sinh thái. 

- Ứng dụng của phương pháp: Phương pháp ma trận được sử dụng tại Chương 3 

để chỉ rõ tính chất của các tác động, trình bày rõ ràng hơn các tác động qua lại lẫn nhau. 

4.2. Phương pháp khác 

4.2.1. Phương pháp thống kê 

- Nội dung phương pháp: Thu thập các số liệu khí tượng, thủy văn, điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án và các tài liệu kỹ thuật công nghệ đã được nghiên 

cứu trước đó.  

- Ứng dụng: Xử lý các số liệu để đưa ra một cách nhìn tổng quan về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án. Phân tích, đánh giá nội dung dự án để tổng hợp 

khối lượng, các yếu tố đầu vào phục vụ dự án. Phương pháp này được áp dụng chủ yếu 

trong Chương 1 và Chương 2 của báo cáo. 

Ngoài ra, phương pháp thống kê cũng được áp dụng tại Chương 3 của báo cáo. 

Việc thống kê các nguồn cơ sở dữ liệu để làm căn cứ dự báo, tính toán các chất thải rắn 

phát sinh, chất thải nguy hại... của các Dự án có quy mô, tính chất tương tự. 

4.2.2. Phương pháp so sánh 

- Nội dung phương pháp: Từ các số liệu đo đạc thực tế, các kết quả tính toán về 

tải lượng ô nhiễm và hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm áp dụng cho báo cáo 

ĐTM, so sánh với các TCVN, QCVN về môi trường để đưa ra các kết luận về mức độ 

ô nhiễm môi trường khi thực hiện dự án. 

- Ứng dụng: Được áp dụng trong Chương 2, 3 của báo cáo. Cụ thể: 

+ Đối với Chương 2: Quá trình khảo sát thực địa sẽ tiến hành đo đạc, lấy mẫu 

quan trắc môi trường để phân tích. Sau khi có kết quả phân tích các mẫu đất, nước, 

không khí bằng các phương pháp tiến hành tại phòng thí nghiệm, sẽ so sánh với các quy 

chuẩn, tiên chuẩn hiện hành để đánh giá chất lượng môi trường nền của khu vực thực 

hiện Dự án. Số liệu nền này được sử dụng làm cơ sở cho quá trình đánh giá, dự báo các 

chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.  

+ Đối với Chương 3: Các kết quả được tính toán, dự báo theo nguồn thông tin 

của dự án sẽ cho kết quả có độ tin cậy cao. Các kết quả sau khi được tính toán sẽ được 

quy về dạng số liệu phù hợp để đem so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để 

đánh giá mức độ ô nhiễm và hiệu quả của các giải pháp xử lý chất thải. 

4.2.3. Phương pháp kế thừa 
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- Nội dung phương pháp: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác 

đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. 

Phương pháp này dựa trên các kết quả đã đạt được từ các công trình nghiên cứu, các tài 

liệu khoa học để đưa ra những đánh giá cho các tác động môi trường; Các tài liệu (như 

bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế cơ sở...) của chủ đầu tư.  

- Ứng dụng: Phương pháp này được sử dụng trong Chương 1 của báo cáo, sử 

dụng các tài liệu, số liệu chuyên ngành liên quan đến dự án và các tài liệu của dự án có 

vai trò quan trọng trong việc nhận dạng đầy đủ các tác động và phân tích các tác động 

tương tự liên quan đến dự án tại Chương 3 của báo cáo. 

Ngoài ra, báo cáo còn kế thừa định mức sử dụng nguyên vật liệu, sử dụng hóa 

chất và định mức phát thải các chất thải trong quá trình hoạt động của nhà máy trong 

giai đoạn hiện tại. Cụ thể là kế thừa các kết quả quan trắc môi trường, báo cáo chất thải, 

báo cáo ĐTM (mở rộng lần 4) của dự án. 

4.2.4. Phương pháp khảo sát thực địa  

Khảo sát thực địa kết hợp điều tra về đa dạng sinh học tại khu vực. Khảo sát hiện 

trạng môi trường khu vực Dự án, lựa chọn địa điểm quan trắc và lấy mẫu phân tích chất 

lượng môi trường nền. Phương pháp này được thể hiện ở Chương 2 của báo cáo ĐTM. 

4.2.5. Phương pháp lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

- Nội dung phương pháp: Lập kế hoạch, tổ chức khảo sát tại hiện trường khu vực 

dự án; đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường (nền) khu vực dự án để đánh 

giá hiện trạng môi trường. Chủ dự án đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn và đơn vị quan 

trắc là Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường tiến hành khảo sát thực địa, quan 

trắc, lấy mẫu chất lượng môi trường trong 3 đợt, mỗi đợt lấy: 03 mẫu không khí xung 

quanh, 03 mẫu tiếng ồn. Trên cơ sở các mẫu phân tích môi trường (nền) được thu thập, 

đơn vị quan trắc tiến hành phân tích, xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi 

trường không khí, tiếng ồn tại khu vực dự án. Trình tự lấy mẫu và phân tích mẫu theo 

các TCVN, QCVN hiện hành của nhà nước. Phương pháp này được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường (Vimcerts 208 và Vilas 1330). 

- Ứng dụng: Phương pháp này được áp dụng trong Chương 2 của báo cáo nhằm 

xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, nước 

mặt, nước ngầm tại khu vực dự án, đồng thời là cơ sở để đánh giá mức độ ô nhiễm môi 

trường có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động ổn định. Từ đó, có thể đề xuất các giải 

pháp tương ứng trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. Phần kết quả 

phân tích hiện trạng môi trường khu vực được trình bày tại Chương 2, các phần đánh 

giá và giảm thiểu tác động tương ứng trong Chương 3 của báo cáo. 

Các phương pháp trên đều là các phương pháp được các tổ chức quốc tế khuyến 
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nghị sử dụng và được áp dụng rộng rãi trong quá trình đánh giá tác động môi trường của 

các dự án đầu tư tại Việt Nam. 

4.2.6. Phương pháp chuyên gia 

- Nội dung phương pháp: Phương pháp chuyên gia là phương pháp thông qua 

tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan và lĩnh vực môi trường. 

Phương pháp này có khả năng đánh giá các tác động thứ cấp và các tác động có khả 

năng ảnh hưởng lẫn nhau. Kết quả này tùy thuộc vào nhóm chuyên gia và hình thức này 

là đặc thù riêng đối với sự phát triển rộng lớn mà trong đó những quan điểm của nhóm 

người quan tâm là hết sức quan trọng. 

- Ứng dụng của phương pháp: Phương pháp này được thực hiện sau khi hoàn 

thành sơ bộ báo cáo ĐTM của dự án. Trên cơ sở các ý kiến của chuyên gia, báo cáo 

được chỉnh sửa hoàn thiện trước khi trình thẩm định. Phương pháp này được thể hiện 

trong Chương 6 của báo cáo. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

- Thông tin chung: 

+ Tên dự án: Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng. 

+ Chủ dự án: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam. 

+ Địa điểm thực hiện: Lô CN4, ô số 1, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

- Phạm vi, quy mô, công suất: Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

của Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam được thực hiện với quy mô như sau: 

+ Quy mô sử dụng đất: 15.003 m2 

+ Quy mô, công suất sản xuất:  

Bảng 2. Quy mô, công suất của Dự án 

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 

3 Sản xuất bộ sạc 360.000 sản phẩm/năm 1.300.000 sản phẩm/năm 
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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: 

Quy trình công nghệ sản xuất của dự án được mô tả sơ lược như sau: 

+ 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. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án sau khi mở rộng: 

+  Nhà xưởng sản xuất: 01 nhà xưởng có diện tích xây dựng 5.106,9m2 gồm 01 

tầng. 

+ Công trình phụ trợ diện tích 2.403,5m2 gồm: Nhà văn phòng có diện tích xây 

dựng 717,2m2 gồm 02 tầng, nhà bảo vệ 32,2m2, phòng nén khí 61,3m2, nhà bơm cứu 

hoả 27,2m2, phòng điện 85,6m2, bãi để xe 1.350m2, 02 kho hoá chất tổng diện tích 40m2, 

01 kho chứa chất thải rắn công nghiệp 20m2, 01 kho chứa CTNH 20m2, khu chứa phế 

liệu 35m2, 01 khu chứa chất thải rắn sinh hoạt 15m2. 
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- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án được thực hiện tại khu đất đã 

được quy hoạch đất công nghiệp trong KCN Bá Thiện. Xung quanh dự án là các nhà 

máy sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, các chất thải phát sinh của Dự án ở mức trung bình 

nên yếu tố nhạy cảm về môi trường là không có. 

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

trường 

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị và tích hợp với hoạt động sản xuất hiện tại 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt động sản xuất hiện tại của dự 

án có khả năng tác động xấu đến môi trường bao gồm: 

- Bụi, khí thải:  

+ Từ phương tiện vận chuyển: Phát sinh tiếng ồn, bụi và khí thải. 

- Hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm. 

- Hoạt động sản xuất sản phẩm phát sinh khí thải, nhiệt thải và hơi hữu cơ từ công 

đoạn in kem hàn, hàn thiếc, lò hàn reflow, tra keo. 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng: Trong trường hợp mất điện lưới, Công 

ty sử dụng máy phát điện dự phòng, khi đó sẽ phát sinh khí thải chứa các thành phần: 

Muội khói, SO2, NOx, CO,…. 

- Nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị: Lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh khoảng 1m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc trong nhà máy: Trung 

bình khoảng 10m3/ngày.đêm. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, vỏ chai 

nhựa, gốc rau củ quả…. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ công nhân lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 

1,5 kg/ngày. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc trong Công ty trung 

bình khoảng 20kg/ngày. 

- Chất thải rắn công nghiệp: Thành phần chủ yếu nilon, thùng bìa carton, nhựa 

thải, palet gỗ,…. 

+ Từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị: Khoảng 50kg/cả giai đoạn lắp đặt. 

+ Từ hoạt động sản xuất hiện tại của Dự án: Khoảng 30.880kg/năm. 
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- Chất thải nguy hại: Thành phần chủ yếu là linh kiện điện tử lỗi hỏng, than hoạt 

tính thải, hóa chất thải, bao bì đựng hóa chất thải, giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải.... khối 

lượng phát sinh như sau: 

+ Từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị: Khoảng 20kg/cả giai đoạn lắp đặt. 

+ Từ hoạt động sản xuất hiện tại của Dự án: Khoảng 1.748kg/năm. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Tác động kinh tế - xã hội, hoạt động giao thông của khu vực. 

- Các sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, 

khí thải,… 

b. Trong giai đoạn sau khi mở rộng của Dự án 

Sau khi giai đoạn mở rộng của dự án đi vào hoạt động ổn định, các hạng mục 

công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường bao gồm: 

- Bụi, khí thải:  

+ Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào Công ty: Bụi và khí thải phát sinh 

từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, hoạt động di chuyển của cán bộ, 

công nhân viên làm việc trong Công ty. 

+ Hoạt động sản xuất sản phẩm phát sinh khí thải, nhiệt thải và hơi hữu cơ từ công 

đoạn in kem hàn, hàn thiếc, lò hàn reflow, tra keo. 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng: Trong trường hợp mất điện lưới, Công 

ty sẽ vận hành máy phát điện dự phòng, khi đó sẽ phát sinh khí thải chứa các thành phần: 

Muội khói, SO2, NOx, CO,…. 

- Nước thải: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc trong nhà 

máy: Trung bình khoảng 29m3/ngày.đêm. 

- Chất thải rắn:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên, bao gồm: các loại thức ăn thừa từ nhà ăn ca, vỏ chai lọ đựng nước, nilong đựng 

thực phẩm, các loại vỏ hộp nhựa đựng thực phẩm thải bỏ....  

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ các hoạt động sản xuất, 

bao 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, hóa chất thải, bao bì đựng hóa chất thải, giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải...  

- Các sự cố môi trường có thể xảy ra bao gồm: Sự cố tai nạn lao động; Sự cố tràn 

đổ hóa chất; Sự cố cháy nổ, chập điện; Sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, 

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

của dự án: 

Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án 

được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3. Bảng tổng hợp các tác động môi trường chính của dự án 

TT Loại chất thải Hoạt động phát sinh Quy mô Tính chất 

A Từ các hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị 

1 Bụi, khí thải 
- Hoạt động vận chuyển, lắp đặt máy 

móc, thiết bị;  

Chủ yếu là khu vực 2 bên tuyến 

đường có xe vận chuyển của dự án đi 

qua 

Chủ yếu bụi, khí SO2, NOx, CO... 

2 Nước thải 
Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên lắp đặt máy móc thiết bị 
Khoảng 1 m3/ngày.đêm 

Chất rắn lơ lửng, BOD, Amoni, 

coliform... 

3 
Chất thải rắn, 

CTNH 

Chất thải rắn sinh hoạt Khoảng 1,5 kg/ngày 

Chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

hủy như: Gốc rau, vỏ hoa quả, thức 

ăn thừa... và các chất vô cơ như túi 

nilong thải, vỏ chai nhựa thải... 

Chất thải rắn thông thường Khoảng 50 kg 
Chủ yếu là: Túi nilon, bìa carton, 

xốp bảo vệ thiết bị 

Chất thải rắn nguy hại Khoảng 20 kg Chủ yếu là: Giẻ lau dính dầu mỡ. 

4 
Tiếng ồn, độ 

rung 
Từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị. - - 

B Từ quá trình vận hành dự án 

1 Bụi, khí thải 
Hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

Chủ yếu là khu vực 2 bên tuyến 

đường có xe vận chuyển của dự án đi 

qua. 

Chủ yếu bụi, khí SO2, NOx, CO... 
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Hoạt động của các phương tiện đi lại 

của công nhân viên ra vào nhà máy 

Chủ yếu là tuyến đường từ đường 

gom dẫn vào nhà máy và khu vực 

cổng nhà máy. 

Chủ yếu bụi, khí SO2, NOx, CO... 

Hoạt động sản xuất của các dây chuyền 
Chủ yếu là khu vực nhà xưởng sản 

xuất 

Chủ yếu là hơi kim loại, mùi keo 

UV, hơi VOCs,... 

Hoạt động của máy phát điện dự phòng Khu vực để máy phát điện dự phòng 
Chủ yếu muội khói, khí SO2, NOx, 

CO... 

2 Nước thải 
Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên làm việc trong Công ty. 
Khoảng 29 m3/ngày.đêm 

Chất rắn lơ lửng, BOD, Amoni, 

coliform... 

3 
Chất thải rắn, 

CTNH 

CTR từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên làm việc trong Công ty. 
Khoảng 38 kg/ngày 

Chủ yếu là: chất hữu cơ, giấy các 

loại, nilon, nhựa thải loại... 

CTR thông thường từ hoạt động sản 

xuất 
Khoảng 31.650kg/năm 

Chủ yếu là phế liệu, giấy bìa 

carton, pallet gỗ, pallet nhựa, nhựa 

thải các loại... 

CTNH từ hoạt động sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị, máy móc và hoạt động 

sản xuất của dự án 

Khoảng 2.650kg/năm 

Chủ yếu là than hoạt tính thải, giẻ 

lau, găng tay dính dầu, bao bì chứa 

hóa chất thải... 

4 
Tiếng ồn, độ 

rung 

Từ hoạt động của máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động sản xuất của dự án. 
Chủ yếu là khu vực nhà máy - 
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5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải, nước thải:  

a. Công trình thu gom, xử lý khí thải:  

 Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị tích hợp với hoạt động sản xuất hiện tại 

của dự án: 

- 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. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất: 

+ 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 cho nhà xưởng. 

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

+ Lắp đặt 04 hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính cho các khu vực phát 

sinh khí thải từ các công đoạn in kem hàn, hàn, vệ sinh khuôn, sấy. Các hệ thống xử lý 

khí thải đã lắp đặt của Công ty đều có chung quy trình công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. 1. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải trong giai đoạn hoạt động hiện tại của 

Công ty 

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 cùng các 

CTNH khác 
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 Giai đoạn mở rộng đi vào hoạt động ổn định: 

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.  

b. Công trình thu gom, xử lý 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. 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. 3. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 80m3/ngày.đêm  

 Giai đoạn mở rộng đi vào hoạt động ổn định: 

Trong giai đoạn mở rộng, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt phát sinh như hiện tại.  

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, CTNH:  

Trong giai đoạn mở rộng, Công ty không thay đổi các biện pháp thu gom, xử lý 

đối với các loại chất thải rắn, CTNH phát sinh hiện đang áp dụng trong giai đoạn hoạt 

động hiện tại. Các biện pháp thu gom, xử lý cụ thể như sau: 

a. Đối với chất thải rắn thông thường:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Được phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời tại khu vực 

lưu giữ chất thải sinh hoạt có diện tích 15m2. Sau đó, ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, xử lý theo quy định, tần suất thu gom khoảng 1lần/ngày. 

+ Chất thải rắn công nghiệp: Toàn bộ chất thải rắn sản xuất phát sinh được phân 

loại ngay từ nguồn phát sinh và thu gom, tập kết về kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

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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có diện tích 20m2 và khu chứa phế liệu 15m2. Sau đó, ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, xử lý theo quy định.  

b. Đối với chất thải nguy hại:  

+ Bố trí các thùng chứa có nắp đậy để thu gom CTNH phát sinh tại từng vị trí. Sau 

đó, cuối mỗi ca làm việc, Công ty thu gom và chuyển về khu lưu giữ tạm thời CTNH của 

Công ty có diện tích 20m2. 

+ Khu lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại của Công ty có mặt sàn đổ bê tông, 

chống thấm và có mái che mưa nắng. Các CTNH bên trong kho được phân loại và lưu 

giữ riêng biệt trong thùng chứa đối với từng loại.  

+ Ngoài ra, khu lưu giữ CTNH có các thiết bị PCCC và biển cảnh báo rõ ràng 

theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 - Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Toàn bộ các CTNH phát sinh lưu giữ tại khu chứa rác sẽ được ký hợp đồng thu 

gom, vận chuyển và xử lý với đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung:  

Công ty đã, đang và tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với nguồn phát 

sinh tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Lựa chọn công nghệ, thiết bị máy móc sản xuất hiện đại; 

- Xây dựng chân đế chắc chắn, cân bằng trước khi lắp đặt máy móc thiết bị để 

giảm phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị của Dự án. 

- Trang bị cho người lao động nút bị tai chống ồn trong quá trình làm việc ở 

những vị trí phát sinh tiếng ồn lớn. 

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

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án, 

chủ đầu tư đã, đang và tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

+ Trang bị bảo hộ lao động, tập huấn an toàn lao động, kiểm tra sức khỏe định 

kỳ cho công nhân lao động tại nhà máy. 

+ Thực hiện đúng các quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố tai nạn lao động tại 

nhà máy. 

+ Thành lập hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường tại Công ty. 
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+ Tổ chức các khóa học, đào tạo, tập huấn về PCCC, an toàn lao động, xây dựng 

nội quy chi tiết về PCCC, an toàn vệ sinh lao động. 

+ Trang bị, nghiệm thu hệ thống PCCC theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Vận hành máy móc, thiết bị dự án theo đúng quy trình và hướng dẫn của nhà 

sản xuất. 

+ Đối với các công trình xử lý nước thải, khí thải: Lắp đặt các thiết bị dự phòng 

(máy bơm nước thải, quạt hút khí thải) để phòng ngừa sự cố hỏng hóc thiết bị hoặc tạm 

ngừng hoạt động để khắc phục trong trường hợp sự cố xảy ra nghiêm trọng. 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

+ Bố trí hệ thống thông gió nhà xưởng để tạo môi trường làm việc phù hợp cho 

công nhân. 

+ Bố trí vị trí xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải, kho chứa rác phù 

hợp, giảm thiểu mùi hôi và các tác động tiêu cực đến dân cư vùng lân cận, công nhân 

viên làm việc trong nhà máy. 

+ Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa tách biệt, bố trí hệ thống 

thu gom và thoát nước thải đúng quy chuẩn, đảm bảo việc tiêu thoát nước, tránh hiện 

tượng ngập úng cục bộ tại khu vực thực hiện dự án. 

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

a. Giám sát khí thải 

- Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, NO2, SO2, Toluen, Xylen. 

- Vị trí giám sát: Khí thải sau xử lý của 04 hệ thống xử lý khí thải. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình hoạt động của Nhà máy. 

- Quy chuẩn áp dụng: 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 và QCVN 20:2009/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vè khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ. 

b. Giám sát nước thải 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng 

Phốt pho, Tổng Coliform, tổng dầu mỡ khoáng. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải tại hố ga sau xử lý của hệ thống xử lý nước 

thải. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
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- Thời gian thực hiện: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

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

về nước thải công nghiệp, cột B. 

b. Giám sát chất thải rắn thông thường 

+ Đối với CTR thông thường: 

- Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng, biện pháp thu gom và 

lưu giữ CTR thông thường;  

- Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu giữ rác tạm thời của Dự án. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn hoạt động của Dự án. 

+ Đối với CTR sinh hoạt: 

- Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng, biện pháp thu gom và 

lưu giữ CTR sinh hoạt;  

-Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu giữ rác tạm thời của Dự án. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn hoạt động của Dự án. 

Quy chuẩn áp dụng: Thực hiện quản lý chất thải theo hướng dẫn tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT - Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

c. 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, biện pháp thu gom và 

lưu giữ CTNH. 

- Vị trí giám sát: Tại khu chứa CTNH của Dự án. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn hoạt động của Dự án. 

- Quy chuẩn áp dụng: Thực hiện quản lý CTNH theo hướng dẫn tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng. 

1.1.2. 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 

- Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH, mã số doanh nghiệp 2500507916, do Phòng 

đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 

17/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/5/2022. 

- Tiến độ thực hiện Dự án:  

+ Tháng 3/2023 - tháng 5/2023: Thực hiện các thủ tục hành chính; 

+ Tháng 6/2023: Lắp đặt máy móc thiết bị. 

+ Tháng 6/2023: Hoạt động sản xuất ổn định; 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án  

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). 

Vị trí tiếp giáp của lô đất như sau: 

+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH Compal Việt Nam; 

+ Phía Nam giáp Lô CN6, KCN Bá Thiện;  

+ Phía Đông giáp đường tỉnh 310B; 

+ Phía Tây giáp Lô CN5, KCN Bá Thiện. 

Vị trí thực hiện dự án được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 
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Hình 1. 4. Vị trí thực hiện dự án trên Google map 

Vị trí 

Dự án 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước dự án  

a. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN Bá Thiện như sau:  

* Hệ thống cung cấp nước sạch: Khu công nghiệp Bá Thiện được đầu tư xây nhà 

máy xử lý và cung cấp nước sạch với công suất 14.000 m3/ngày đêm. Hệ thống cấp nước 

được thiết kế chạy dọc các tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp với đường 

ống HDPE có kính tích từ D110-D280mm được đấu nối tới chân tường rào của từng nhà 

máy trong khu công nghiệp.  

* Hệ thống cấp điện: Nguồn cấp điện sản xuất cho KCN Bá Thiện được lấy từ 

trạm biến áp 110/22kV của xã Thiện Kế có công suất 2*63 MVA. Điện từ trạm biến áp 

thông qua các đường dây 22 kV trên không và đấu nối tới từng lô đất trong khu công 

nghiệp. Tổng nhu cầu cấp điện cho KCN Bá Thiện khoảng 112.845,80 kVA ~ 112,84 

MVA. 

- Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn 0,4KV từ trạm biến áp và được điều khiển 

bằng các tủ điện đặt ngoài trời, trên vỉa hè. Lưới điện 0,4 KV từ trạm biến áp cấp cho 

phụ tải chiếu sáng khu quy hoạch bằng cáp ngầm lõi đồng đi ngầm dưới đất. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng dùng đèn cao áp cột thép bát giác ánh sáng vàng 150W 

và hệ thống đèn cầu 4 bóng. 

* Mạng lưới thu gom nước thải: 

- Ống thoát nước thải làm bằng BTCT ly tâm đúc sẵn. Đối với các ống chạy trên 

hè, dùng cống chịu tải trọng lớn H13; đối với các ống chạy qua đường, dùng cống chịu 

tải H30.  

- Hố ga có chiều sâu 1,5m được xây bằng gạch đặc với kích thước 1mx1m. 

* Hệ thống xử lý nước thải:   

Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Bá Thiện được xây dựng với tổng công 

suất xử lý của trạm là 15.000m3/ngày.đêm (chia làm 3 giai đoạn, trong đó công suất giai 

đoạn 1 là 5.000 m3/ngày đêm).  

Nước thải từ các nhà máy trong KCN sẽ được xử lý sơ bộ, sau đó được thu gom 

đưa về trạm XLNT tập trung của KCN để tiếp tục xử lý. Nước thải sau xử lý của hệ 

thống XLNT tập trung của KCN đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A), sẽ được xả ra 

theo mương thoát nước, sau đó đổ ra nguồn tiếp nhận là sông Mây. 

* Hệ thống thông tin liên lạc:  

KCN Bá Thiện đã xây dựng hệ thống mạng đồng bộ gồm tổng đài kỹ thuật số, 

trục cáp quang kết hợp với hệ thống cáp đồng bộ, lắp đặt hệ thống đường dây điện thoại 

trong toàn khu vực.  

Mạng cáp quang được cung cấp bởi nhiều nhà mạng như VNPT, Viettel, FPT 
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được kết nối hoàn chỉnh, đi ngầm thông qua các cống cáp kỹ thuật dọc theo vỉa hè của 

các tuyến đường và được kế nối tới từng lô đất trong KCN theo yêu cầu của nhà đầu tư. 

Tổng số đầu số liện lạc dự kiến hơn 2.300 lines. 

* Hệ thống đường giao thông:  

Hệ thống đường giao thông nội bộ trong KCN Bá Thiện được xây dựng đồng bộ, 

kiên cố, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đi lại, luân chuyển hàng hóa của dự án cũng 

như các doanh nghiệp hoạt động trong KCN. 

Đường trục chính trong khu công nghiệp là đường đôi có chiều rộng 40m, các 

đường nhánh trong khu công nghiệp có chiều rộng từ 12m đến 25m. Đường giao thông 

được xây dựng với mặt trải nhựa, được bố trí hệ thống chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh. 

* Hệ thống thoát nước mưa: 

- Các tuyến thoát nước mưa dọc theo hè gồm 2 loại là rãnh xây hộc đậy đan  

BTCT và rãnh đi dưới đường dùng rãnh BTCT đậy đan BTCT. 

- Các tuyến qua đường dùng cống hộp BTCT nằm dưới lớp asphan B = 800 đến 

B = 1400, tải trọng xe H30. 

- Các hố ga bố trí dọc hai bên đường với khoảng cách trung bình giữa các ga thu 

nước từ 30-50m. Nước sau khi được thu vào hệ thống cống qua các ga thu nước sẽ được 

dẫn thoát về các phía. 

- Nước mưa trên đường sẽ được thu gom vào các tuyến thoát nước mưa qua các 

ga thu nước ven đường. 

- Nước mưa từ các nhà máy xả ra đấu nối trực tiếp vào mương thoát nước mưa 

bên ngoài. Các đoạn đấu nối này sẽ do các nhà máy tự làm. 

b. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 15.003m2 tại Lô CN4, khu số 1, KCN 

Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khu đất này được Công ty thỏa thuận 

thuê lại của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Biên bản thỏa thuận thuê đất được đính kèm phụ 

lục của báo cáo).  

Hiện tại, tất cả các công trình nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ 

phục vụ hoạt động sản xuất đã được hoàn thiện. Cụ thể, hiện trạng khu đất thực hiện dự 

án như sau: 
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Bảng 1. 1. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

TT Các hạng mục Quy mô xây dựng Ghi chú 

1 Nhà xưởng 5.424,21m2 

Giữ nguyên và 

tiếp tục sử dụng 

2 Nhà văn phòng 393,04m2 

3 Nhà bảo vệ 30,2m2 

4 Trạm bơm 26,25m2 

5 Bể chứa nước PCCC 128m2 

6 Nhà để xe máy 501,09m2 

7 Phòng điện 63,67m2 

8 Kho chứa rác 40m2 

9 Bể tự hoại 54m2 

10 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 
80m3/ngày.đêm 

11 
02 Hệ thống xử lý khí thải công 

suất 
19.000m3/h 

12 
02 hệ thống xử lý khí thải công 

suất 
10.000m3/h 

[Nguồn: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam] 

+ Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

* Hệ thống cấp nước:  

- Nguồn cấp: Hệ thống cấp nước sạch của KCN Bá Thiện. 

- Điểm đấu nối cấp nước: 01 điểm 

- Công suất 14.000 m3/ngày đêm 

- Đường ống cấp nước có kích thước D400 dẫn nước từ điểm cấp nước của KCN 

Bá Thiện đến bể chứa nước và từ bể chứa nước đến từng vị trí sử dụng. 

* Hệ thống thoát nước: 

- Hệ thống thoát nước mưa hiện trạng:  

Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thoát nước mưa, bao gồm hệ 

thống thoát nước mưa trên mái và hệ thống thoát nước mưa bề mặt. 

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa trên mái được dẫn theo đường ống inox 

có kích thước D110 với tổng chiều dài 120m và ống nhựa PVC D160 có tổng chiều dài 

320m từ trên mái công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt BTCT đặt ngầm 

dưới sân đường.  
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+ Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Toàn bộ lượng nước mưa bề mặt được thu 

theo cống bê tông D400 có tổng chiều dài 550m. Trên hệ thống thu gom có bố trí 55 hố 

ga lắng cặn (kích thước 110x110x110mm) và 06 hố ga thu nước mái (kích thước 

450x450x450mm). Sau đó, toàn bộ nước mưa được đổ vào hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa của KCN Bá Thiện thông qua 01 cửa xả nước mưa. 

- Hệ thống thoát nước thải hiện trạng: 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được phân luồng và thu gom riêng, 

cụ thể như sau: 

+ Thoát nước xí, âu tiểu: Nước thải từ các xí, âu tiểu được thu vào hệ thống 

đường ống có đường kính DN110, DN125 (PVC), độ dốc ống thoát nước ngang i = 2-

5% (theo QCVN). Sau đó, nước thải được thoát vào bể tự hoại xây ngầm bên ngoài tòa 

nhà. Nước thải từ bể tự hoại sau khi được xử lý cục bộ tại bể sẽ được dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của Công ty. 

+ Thoát nước từ chậu rửa chân tay, nước lau rửa sàn: Nước thải từ chậu rửa 

tay, nước lau rửa sàn được thu vào hệ thống đường ống DN110(PVC), độ dốc của 

đường ống thoát nước ngang i = 2-5% (theo QCVN). Sau đó thoát ra hố ga bên ngoài 

nhà. Nước từ khu vệ sinh tầng 1 thoát trực tiếp ra hố ga bên ngoài. Nước từ khu vệ 

sinh tầng 2 sẽ theo ống thoát nước treo trên trần tầng 1 (độ dốc ống thoát nước ngang 

i = 2-5%), sau đó được gom vào ống đứng thoát nước chính trong hộp kỹ thuật, tiếp 

tục thoát ra hố ga ngoài nhà và chảy vào 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung công suất 80m3/ngày.đêm của Công ty. 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B được xả vào hệ thống 

thu gom, thoát nước thải chung của KCN Bá Thiện thông qua 01 cửa xả nước thải. 

* Hệ thống cấp nước PCCC: 

- Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo 

các tiêu chuẩn hiện hành. 

- Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng quy phạm của ngành, đảm bảo 

cho xe chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy. 

* Hệ thống chống sét 

Trên mái các nhà xưởng đều được đặt các kim thu sét cao 0,9m đầu vuốt nhọn 

mạ thiếc; dây dẫn sét nối các kim thu sét với nhau và nối xuống hệ thống tiếp đất bảo vệ 

là dây dẫn đường kính 10mm được sơn cùng màu với mái. Tiếp đất bảo vệ dùng vành 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng  

Chủ dự án: Công ty TNHH Dongyang Electronic Việt Nam                                                              35 

tiếp đất bao gồm các cọc tiếp địa L63 x 63 x 6 dài 2,5m chôn sâu 0,8m. Các cọc tiếp địa 

này được hàn với nhau bằng sắt dẹt 40x4. Điện trở tiếp đất <10Ω. 

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

môi trường 

a. Khu dân cư 

Dự án nằm trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó, dự 

án nằm tương đối xa khu dân cư. Khu dân cư gần nhất đến Dự án là khu dân cư xã Bá 

Thiện, cách dự án khoảng 500m về phía Bắc. 

b. Các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

 Hệ thống sông, suối, ao, hồ, kênh mương: 

Hệ thống thoát nước của khu vực là sông Mây, nước của sông Mây phục vụ nhu 

cầu tưới tiêu nông nghiệp của người dân trong khu vực là chủ yếu. 

 Khu bảo tồn: 

Vị trí nhà máy không gần các khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển hay 

vườn quốc gia nào. 

 Các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử: 

Dự án nằm trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khu 

vực dự án và vùng lân cận không có đền, miếu, di tích lịch sử văn hóa nào có khả năng 

chịu ảnh hưởng do tác động của dự án. 

 Các Công ty sản xuất, kinh doanh: 

Dự án nằm trong KCN Bá Thiện nên lân cận dự án là các Công ty sản xuất, kinh 

doanh như Công ty TNHH Compal Việt Nam, Công ty TNHH in điện tử Minh Đức, 

Công ty TNHH Daeduck Việt Nam,.... 

 Hệ thống đường giao thông: 

Hệ thống giao thông khu vực dự án tương đối thuận tiện, gần khu vực dự án có 

các tuyến đường giao thông lớn sau: 

- Đường bộ: Bao gồm hệ thống giao thông nội bộ của khu công nghiệp, cách đường 

sắt Hà Nội – Lào Cai khoảng 6km, cách đường Quốc lộ 2ª khoảng 8km, cách đường cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng 5km, cách đường TL 310B khoảng 500m. 

- Đường thủy: KCN Bá Thiện cách Sông Mây khoảng 1,5km. 
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- Đường hàng không: KCN Bá Thiện cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 

30km. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

a. Mục tiêu của dự án 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng của Công ty TNHH Dongyang 

Electronics Việt Nam được thực hiện với mục tiêu sau: 

Bảng 1. 2. Mục tiêu của dự án 

TT 

Mục tiêu của dự án 

theo ĐTM đã được 

phê duyệt 

Mục tiêu đã thực hiện 

được trong hiện tại 

Mục tiêu xin đăng ký 

trong giai đoạn mở rộng 

1 Sản xuất động cơ rung - Sản xuất động cơ rung 

2 
Sản xuất bộ nguồn 

chuyển mạch (SMPS) 

Sản xuất bộ nguồn 

chuyển mạch (SMPS) 

Sản xuất bộ nguồn 

chuyển mạch (SMPS) 

3 Sản xuất bộ sạc Sản xuất bộ sạc Sản xuất bộ sạc 

4 - - 
Sản xuất, gia công mô 

đun đèn Led 

5 - - 
Sản xuất, gia công mô đun 

điện tử 

6 - - Sản xuất máy chiếu 

7 - - 
Sản xuất thiết bị truyền 

thông 

8 - - 
Sản xuất bộ khuếch đại 

âm thanh 

9 - - 
Sản xuất thiết bị cân bằng 

tín hiệu âm thanh 

10 - - 
Sản xuất các sản phẩm 

điện tử dân dụng khác 

11 - - 
Sản xuất, gia công các 

loại đèn Led 

- Ngoài ra, Công ty thực hiện một số quyền sau: 

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hoá: 500.000.000 sản phẩm.  

b. Loại hình và công nghệ sản xuất của Dự án 

Loại hình dự án: Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng của Công ty 

TNHH Dongyang Electronics Việt Nam thuộc loại hình sản xuất, gia công các sản phẩm 

linh kiện điện tử. Dự án thuộc nhóm I (thuộc Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có 
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nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại mục số 3, Phụ lục III 

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

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

Công nghệ sản xuất của dự án: Công nghệ sản xuất được áp dụng cho dự án là 

công nghệ tiên tiến, hiện đại, được sử dụng hiệu quả và rộng rãi ở Hàn Quốc. Đặc điểm 

nổi bật của dây chuyền công nghệ sản xuất này là: 

+ Công nghệ tiên tiến, độ chính xác cao; 

+ Phù hợp với quy mô đầu tư đã chọn; 

+ Sử dụng lao động, năng lượng, nguyên vật liệu phù hợp; 

+ Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm trong suốt quá trình sản xuất; 

+ Đảm bảo phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. 

Hiện tại, các máy móc, thiết bị Công ty đang sử dụng trong giai đoạn sản xuất 

hiện tại vẫn hoạt động tốt. Do vậy, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng các máy móc, thiết bị 

này. Trong giai đoạn mở rộng, Công ty sẽ lắp đặt thêm một số thiết bị để phục vụ các 

dây chuyền sản xuất mở rộng.  

Bảng 1. 3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án 

TT Tên thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Theo báo 

cáo ĐTM 

Giai đoạn 

hiện tại 

Sau mở 

rộng 

1 Máy gắn chíp tự động (SMD) Máy 06 06 06 

2 Máy gắn IC tự động (SMD) Máy 03 03 03 

3 Máy gắn linh kiện tự động Máy 10 10 10 

4 Lò hàn Reflow Máy 07 07 07 

5 Máy kiểm tra AOI Máy 02 02 02 

6 Máy kiểm tra SPI Máy 02 02 02 

7 Máy kiểm tra điện áp Máy 02 02 02 

8 Máy quấn dây Máy 05 05 05 

9 Máy hàn Máy 10 10 10 

10 Thiết bị chia độ đồng tâm Máy 06 06 06 

11 Máy nén khí Máy 01 01 01 

12 Thiết bị đo hằng số lò so Máy 02 02 04 

13 Thiết bị đo rung 3 trục Máy 03 03 06 

14 Máy hiện sóng kỹ thuật số Máy 01 01 08 

15 Dụng cụ đo nguồn kỹ thuật Máy 04 04 09 

16 Thiết bị kiểm tra nguồn tự Máy 06 06 10 
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c. Quy mô, công suất của dự án 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronic – mở rộng của Công ty TNHH Dongyang 

Electronics Việt Nam thực hiện với quy mô như sau: 

* Quy mô sử dụng đất: Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 15.003m2.  

* Quy mô sản xuất: Quy mô, công suất sản xuất các sản phẩm của Dự án được 

thể thiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 4. Quy mô, công suất sản xuất của dự án 

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 

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 

 [Nguồn: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam] 

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

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Dây chuyền sản xuất sản phẩm chính 

Các dây chuyền sản xuất các sản phẩm của dự án như sau:  
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Bảng 1. 5. Các dây chuyền sàn xuất chính của Dự án 

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 

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 

 [Nguồn: Công tyTNHH Dongyang Electronics Việt Nam] 

1.2.1.2. Hạng mục đầu tư xây dựng chính  

Các hạng mục công trình chính của dự án đã được xây dựng hoàn thiện trong các 

giai đoạn trước, trong giai đoạn mở rộng này Công ty giữ nguyên và tiếp tục sử dụng, 

không xây dựng thêm hạng mục công trình chính nào. 

Các hạng mục công trình chính của dự án được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 1. 6. Các hạng mục công trình chính của dự án 

TT Các hạng mục Quy mô xây dựng 

1 Nhà xưởng 5.424,21m2 

2 Nhà văn phòng 393,04m2 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 
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Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án đã được xây dựng hoàn thiện trong 

các giai đoạn trước, trong giai đoạn mở rộng này Công ty giữ nguyên và tiếp tục sử 

dụng, Công ty không xây dựng thêm hạng mục công trình phụ trợ nào. 

Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 7. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

TT Các hạng mục Quy mô xây dựng 

1 Nhà bảo vệ 30,2m2 

2 Trạm bơm 26,25m2 

3 Bể chứa nước PCCC 128m2 

4 Nhà để xe máy 501,09m2 

5 Phòng điện 63,67m2 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

Các dây chuyền sản xuất hiện tại, Công ty giữ nguyên vị trí và số lượng máy móc, 

chỉ di chuyển máy móc thiết bị, Công ty chỉ lắp đặt thêm một số máy móc thiết bị kiểm 

tra của các dây chuyền mới. 

- Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị tích hợp hoạt động sản xuất hiện tại: 

+ Lắp đặt hoàn thiện các máy móc, thiết bị phục vụ vận hành các dây chuyền sau 

khi mở rộng. 

+ Hoạt động sản xuất của các dây chuyền hiện tại. 

- Giai đoạn vận hành dự án mở rộng: 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất động cơ rung; 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất, gia công SMPS (bộ nguồn chuyển mạch). 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất bộ sạc. 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất, gia công mô đun điện tử. 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất máy chiếu. 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất thiết bị truyền thông. 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất bộ khuếch đại âm thanh. 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất thiết bị cân bằng tín hiệu âm thanh.` 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng khác. 

+ Vận hành dây chuyền sản xuất, gia công các loại đèn Lé 

+ Vận hành 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; 

+ Vận hành 04 hệ thống xử lý khí thải. 
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1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Hiện tại, Dự án đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện và đưa vào sử dụng các hạng mục 

công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường để phục vụ hoạt động sản xuất hiện tại. 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án hiện đang hoạt động ổn định. 

Bao gồm: 

 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát 

nước thải. Bao gồm: hệ thống thu gom, thoát nước mái và hệ thống thu gom, thoát nước 

chảy tràn bề mặt. Cụ thể như sau: 

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa trên mái được dẫn theo đường ống inox 

có kích thước D110 với tổng chiều dài 120m và ống nhựa PVC D160 có tổng chiều dài 

320m từ trên mái công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt BTCT đặt ngầm 

dưới sân đường.  

+ Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Toàn bộ lượng nước mưa bề mặt được thu 

theo cống bê tông D400 có tổng chiều dài 550m. Trên hệ thống thu gom có bố trí 55 hố 

ga lắng cặn (kích thước 110x110x110mm) và 06 hố ga thu nước mái (kích thước 

450x450x450mm). Sau đó, toàn bộ nước mưa được đổ vào hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa của KCN Bá Thiện thông qua 01 cửa xả nước mưa. 

 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 

(-) Giai đoạn hiện tại: 

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sơ bộ từ các nhà vệ sinh gồm: 02 bể tự 

hoại 3 ngăn có tổng thể tích 30m3. 

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại nhà ăn gồm: 01 bể tách dầu mỡ có tổng 

thể tích là 3m3. 

- Công ty đã đầu tư xây dựng 01 hệ thống XLNT sinh hoạt với tổng công suất 

80m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. Chất lượng 

nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B. 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được phân luồng và thu gom riêng, 

cụ thể như sau: 

+ Thoát nước xí, âu tiểu: Nước thải từ các xí, âu tiểu được thu vào hệ thống 

đường ống có đường kính DN110, DN125 (PVC), độ dốc ống thoát nước ngang i = 2-

5% (theo QCVN). Sau đó, nước thải được thoát vào bể tự hoại xây ngầm bên ngoài tòa 

nhà. Nước thải từ bể tự hoại sau khi được xử lý cục bộ tại bể sẽ được dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của Công ty. 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng  

42 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B được xả vào hệ thống 

thu gom, thoát nước thải chung của KCN Bá Thiện thông qua 01 cửa xả nước thải. 

(-) Giai đoạn mở rộng: 

Trong giai đoạn mở rộng, Công ty không cải tạo, không xây dựng bổ sung hạng 

mục công trình chính và phụ trợ nào. Do đó, Công ty không thay đổi hệ thống thu gom 

và thoát nước mưa hiện có. Sau khi mở rộng, Công ty tiếp tục sử dụng hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa hiện có. 

 Hệ thống thu gom và xử lý khí thải: 

- Hiện tại, Công ty đã lắp đặt hoàn thiện và đưa vào sử dụng 04 hệ thống xử lý 

khí thải bằng than hoạt tính để phục vụ hoạt động sản xuất hiện tại của nhà máy. Bao 

gồm:  

+ 02 Hệ thống xử lý khí thải công suất: 19.000m3/h., 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công suất: 10.000m3/h 

- Trong giai đoạn mở rộng: Công ty tiếp tục sử dụng các hệt hống xử lý khí thải 

trên, không lắp đặt thêm hệ thống mới nào. 

 Hệ thống thu gom và xử lý chất thải khác: 

- Hiện tại, Công ty đã xây dựng 01 kho chứa chất thải với tổng diện tích 40m2 

(gồm 01 ngăn CTR thông thường 20m2 và 01 ngăn CTNH 20m2) và 01 khu lưu giữ phế 

liệu. 

Bảng 1. 8. Tổng hợp các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Công ty  

TT Hạng mục 

Hiện trạng 

Giai đoạn hiện tại Giai đoạn sau mở rộng 

1 Bể tách dầu mỡ 01 bể 3m3  

Giữ nguyên như giai đoạn hiện tại 

2 Bể tự hoại 02 bể có tổng thể tích 30m3 

3 

Hệ thống 

XLNT sinh 

hoạt 

01 trạm 80m3/ngày.đêm 

4 
Hệ thống xử lý 

khí thải 

- 02 hệ thống XLKT công sất 

19.000m3/h; 

- 02 hệ thống XLKT công suất 

10.000m3/h. 

5 Kho rác 1 

Diện tích 40m2, chia làm 2 ngăn: 

+ Ngăn CTR thông thường: 20m2 

+ Ngăn chứa CTNH: 20m2 
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1.2.5. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; các công trình bảo vệ môi 

trường khác 

- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ 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. 

- Phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

+ Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng cháy và chữa cháy, Chủ dự án 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. 

+ Dự án đã được Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy chữa cháy và đã được nghiệm thu theo đúng quy định. 

1.2.6. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự 

án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ: Công nghệ sản xuất được áp dụng cho dự án 

là công nghệ tiên tiến, hiện đại, được sử dụng hiệu quả và rộng rãi ở Hàn Quốc. Đặc điểm 

nổi bật của dây chuyền công nghệ sản xuất này là: 

+ Công nghệ tiên tiến, độ chính xác cao; 

+ Phù hợp với quy mô đầu tư đã chọn; 

+ Sử dụng lao động, năng lượng, nguyên vật liệu phù hợp; 

+ Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm trong suốt quá trình sản xuất; 

+ Đảm bảo phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động 

xấu đến môi trường: 

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

và khí thải. 

+ Hoạt động của các dây chuyền sản xuất: 

 Phát sinh bụi và khí thải như: Nhựa thông, CO, Isopropyl Alcohol. 

https://vietchem.com.vn/tin-tuc/ipa-la-chat-gi.html
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 Phát sinh các loại chất thải rắn công nghiệp (bìa carton, palet gỗ, giấy…) và 

chất thải nguy hại (linh kiện điện tử lỗi hỏng, than hoạt tính thải, hóa chất thải, bao bì 

đựng hóa chất, giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải....). 

+ Hoạt động ăn uống, sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm phát sinh nước thải 

và chất thải rắn sinh hoạt. 

- Ngoài ra, hoạt động của Dự án còn có thể phát sinh các sự cố môi trường như: 

Sự cố tai nạn lao động; Sự cố tràn đổ hóa chất; Sự cố cháy nổ; Sự cố liên quan đến hệ 

thống xử lý nước thải, khí thải. 

Đối với các tác động xấu từ hoạt động của Dự án đến môi trường nếu không có 

biện pháp thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, 

nước, không khí và sức khỏe con người trong khu vực Dự án và khu vực lân cận. Tuy 

nhiên, trong quá trình hoạt động, Dự án đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu đến môi 

trường và sức khỏe con người như: 

+ Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải sử dụng than hoạt tính tại các vị trí phát sinh 

khí thải, hơi hữu cơ, đảm bảo khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ Xây dựng hệ thống XLNT sinh hoạt để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 

sinh tại Dự án nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B. 

+ Bố trí thùng rác tại các vị trí phát sinh, phân công nhân viên thu gom, phân loại 

chất thải về các kho lưu giữ rác thải và thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định. 

Do đó, mức độ tác động của các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Dự 

án đến môi trường là không lớn. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của dự án 

 Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu: 

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu của Công ty được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 9. Danh mục các nguyên vật liệu phục vụ cho dây chuyền sản xuất của 

Công ty 

TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị Nhu cầu sử dụng/năm 

1 Động cơ PCB Cái 80.000.000 

2 Nam châm Cái 95.000.000 

3 F-PCB Cái 190.000.000 
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4 Case/Braket Cái 95.000.000 

5 SMPS PCB Cái 500.000 

6 Fet & IC Cái 1.000.000 

7 Bộ chuyển đổi Cái 500.000 

8 Nhãn mác Cái 25.000 

9 Thùng bìa carton Kg 500 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất: 

Các loại hóa chất được Công ty sử dụng trong các dây chuyền sản xuất như sau: 

Bảng 1. 10. Danh mục hóa chất phục vụ cho dây chuyền sản xuất của Công ty 

TT Tên hóa chất Đơn vị Nhu cầu sử dụng/năm 

1  Kem hàn Kg 37.000 

2  Thiếc hàn không chì Kg 8.000 

3  Cồn IPA Kg 2.200 

4  Chất trợ hàn (Flux) Kg 1.400 

 Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Giai đoạn hiện tại: 

- Nguồn cung cấp nước cho Dự án được lấy từ hệ thống cấp nước máy của 

KCN Bá Thiện. Trong quá trình hoạt động của dự án, nước cấp chủ yếu cho hoạt 

động sinh hoạt và hoạt động tưới cây, rửa đường.  

Căn cứ hóa đơn sử dụng thực tế của nhà máy trong giai đoạn hoạt động sản 

xuất hiện tại, lượng nước sử dụng trung bình khoảng 10m3/ngày.đêm.  

+ Giai đoạn sau mở rộng: 

- Trong giai đoạn mở rộng, Công ty tuyển dụng thêm khoảng 250 công nhân, 

lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt trong giai đoạn này khoảng 29m3/ngày.đêm 

 Nhu cầu sử dụng điện:  

Nguồn cung cấp điện: Điện năng phục vụ cho Dự án được lấy từ đường dây 22kV 

thuộc tuyến trục cấp điện của KCN Bá Thiện.  

Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn hiện tại của Dự án trung bình khoảng 

800.000kwh/tháng.  

Nhu cầu sử dụng điện của Dự án trong giai đoạn mở rộng khoảng 

1.200.000kwh/tháng. 

1.3.2. Các sản phẩm của dự án 

Các sản phẩm đầu ra của Dự án trong giai đoạn mở rộng như sau: 
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Bảng 1. 11. Các sản phẩm đầu ra của dự án 

TT Các sản phẩm Quy mô công suất 

1 Sản xuất động cơ rung 96.000.000 sản phẩm/năm 

2 Sản xuất bộ nguồn chuyển mạch (SMPS) 3.700.000 sản phẩm/năm 

3 Sản xuất bộ sạc 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 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Công nghệ sản xuất các sản phẩm của dự án như sau: 

+ 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. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

- Trong giai đoạn mở rộng, Công ty thực hiện một số nội dung sau: 

+ Lắp đặt máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất các dây chuyền mới, chủ 

yếu là các máy kiểm tra tính năng sản phẩm. 

- Kế hoạch thực hiện như sau: Sau khi báo cáo ĐTM dự án Nhà máy Dongyang 

Electronics – mở rộng được phê duyệt, Công ty sẽ tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị 

các dây chuyền mới để đi vào sản xuất. 
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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 

Dự kiến tiến độ thực hiện của dự án như sau: 

Bảng 1. 12. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Nội dung công việc 
Tháng 4/2023 – 

6/2023 
Tháng 7/2023 Tháng 8/2023 

1 Giai đoạn chuẩn bị x   

2 Lắp đặt máy móc   x  

3 

Đưa các dây chuyền 

sản xuất mới đi vào 

hoạt động 

  x 

1.6.2. Tổng vốn đầu tư 

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. 

* Chi phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường: 

Dự kiến vốn dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án hàng năm 

khoảng 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng Việt Nam). 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam là đơn vị chủ quản, trực tiếp 

quản lý, điều hành và giám sát dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. 

Khi dự án mở rộng đi vào hoạt động, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty 

là 380 người. Nhu cầu sử dụng lao động:  

- Giai đoạn hiện tại: Số lượng cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Công ty 

là 130 người. 

- Giai đoạn mở rộng: Sau khi dự án mở rộng đi vào hoạt động, Công ty dự kiến 

tuyển dụng thêm khoảng 250 công nhân, nâng tổng số lượng lao động làm việc tại Công 

ty là 380 người. 

 Chế độ làm việc:  

Công ty làm việc 2 ca/ngày với thời gian làm việc là 8 giờ/ca, 26 ngày/tháng. 

Giữa các ca Công ty có cung cấp suất ăn cho công nhân. Các suất ăn này được nấu tại 

nhà bếp của Công ty.  

 Phương thức tuyển dụng: 
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+ Đối với lao động phổ thông, Công ty yêu cầu một số lao động có tay nghề và 

đã qua đào tạo, số còn lại có thể tuyển lao động tốt nghiệp phổ thông trung học và đào 

tạo sơ bộ để có thể đáp ứng yêu cầu công việc.  

+ Đối với lao động quản lý yêu cầu phải có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. 

Công ty sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Luật Lao động Việt Nam về 

các vấn đề liên quan đến lao động và hợp đồng lao động. 
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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 

2.1.1.1. Địa lý 

Địa hình tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong khu vực châu thổ sông Hồng có cả dạng địa 

hình trung du và miền núi, có tọa độ từ 21°35'15"B (trên dãy núi Tam Đảo, thuộc xã Đạo 

Trù, huyện Tam Đảo) đến 21°08'55"B (trên sông Hồng thuộc xã Đại Tự, huyện Yên 

Lạc); từ 105°20'25"Đ (trên sông Lô thuộc xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô) đến 

105°47’15"Đ (tại điểm cao 238,65 mét thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên). 

Vĩnh Phúc nằm ở vùng đỉnh của châu thổ sông Hồng, khoảng giữa của miền Bắc Việt 

Nam, khu vực trung du vì vậy có ba vùng sinh thái: đồng bằng ở phía nam tỉnh, trung 

du ở phía bắc tỉnh và vùng núi ở huyện Tam Đảo. Tỉnh có vị trí địa lý: 

- Phía bắc giáp tỉnh Thái Nguyên (với ranh giới là dãy núi Tam Đảo) và 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Phía tây giáp tỉnh Phú Thọ với ranh giới tự nhiên là sông Lô. 

- Phía nam và phía đông giáp thủ đô Hà Nội với ranh giới tự nhiên là sông Hồng. 

Dự án được thực hiện tại KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là 

khu công nghiệp mới mở rộng của tỉnh, chủ yếu bố trí các xí nghiệp sản xuất công nghiệp 

vừa và nhỏ thân thiện với môi trường, tận dụng thế mạnh về tài nguyên, truyền thống 

sản xuất và lao động tại địa phương. Khu công nghiệp Bá Thiện được thành lập theo 

quyết định số 1107 /QĐ/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 21/8/2006.  

Khu công nghiệp Bá Thiện thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cách đường 

cao tốc (Nội Bài — Lao Cai) 5 km, các sân bay quốc tế. Nội Bài 23 km, các trung tâm 

thủ đô Hà Nội 53km, cách cảng nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh) 168 km núi, có Bình 

Xuyên là một huyện có cả ba địa hình là đồng bằng, trung du và miền vị trí nằm gần 

trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, tổng diện tích tự nhiên là 14.847,31ha. 

Phía Bắc giáp huyện Tam Đảo và tinh Thái Nguyên. 

Phía Nam giáp huyện Yên Lạc. 

Phía Đông giáp thị xã Phúc Yên và huyện Mê Linh (thuộc Thủ đô Hà Nội). 

Phía Tây giáp huyện Tam Dương. Yên Lạc và TP Vĩnh Yên.  

Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn: Thị trấn Hương Canh (huyện 

ly), thị trấn Thanh Lãng. Ở" Khánh và các xã: Đạo Đức, Tam Hợp, Hương Sơn, Trung 

Mỹ, Sơn Lõi, Quất Lưu, Phú Xuân, Bá Hiến, Tân Phong, Thiện Kế. Đường bộ: có quốc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%90%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_T%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_L%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_L%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_L%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Thanh,_Ph%C3%BAc_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BAc_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%90%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%90%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_Quang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
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lộ 2 chạy qua Đường sắt có tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai chạy dọc theo quốc lộ 2, 

cách sân bay Nội Bài khoảng 30km, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km và nằm sát 

với cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Vị trí của dự án rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên 

vật liệu, hàng hóa đi các tỉnh lân cận. 

2.1.1.2. Địa chất 

Cơ cấu các loại đất Theo phân loại đất mới của FAO-UNESCO trên địa bàn 

huyện có 21 loại đất bao gồm 7 nhóm chính.  

- Đất bằng: Có diện tích khoảng 6.692,91 ha, chiếm 44,99% diện tích đất tự nhiên, 

gồm các nhóm đất chính: 

+ Đất phù sa: Diện tích khoảng 3.506,5 ha, chiếm 41,22% diện tích đất bằng, 

17,95% diện tích đất tự nhiên của huyện, gồm 2 nhóm đất là đất phù sa không chua và 

đất phủ sa chua; phân bố tại các xã, thị trấn Hương Canh, Bá Hiền, Quất Lưu, Sơn Lôi, 

Đạo Đức, Tân Phong, Thanh Lãng, Phú Xuân, Hương Sơn và một diện tích nhỏ của 2 

xã Tam Hợp và Thiện Kế. 

+ Đất Giấy chùa điển hình: Diện tích khoảng 355 ha, chiếm 1,82% diện tích đất 

tự nhiên, phân bố tập trung chủ yếu ở các xã, thị trấn Thanh Lãng, Quất Lưu và Hương 

Canh, đất có mực nước ngầm cao, chua, độ phủ cao nhưng khả năng trao đổi chất kém; 

phân bố nơi địa hình thấp nên thường bị ngập úng vào mùa mưa.  

+ Đất mới biến đổi: Có diện tích 4,041,4 ha, chiếm 47,52% diện tích đất bằng, 

20,68% diện tích đất tự nhiên, gồm 2 nhóm đất chính: đất mới biến đổi chua và đất mới 

biến đổi Giây. Đất thường nghèo hữu cơ, chua do quá trình rửa trôi lớp đất mặt, thường 

phân bố nơi địa hình cao hoặc trung bình, có độ phi trung bình. Đây là loại dất quan 

trọng về diện tích đối với sản xuất nông nghiệp.  

+ Đất loang lỗ: Gồm 2 nhóm: đất loang lổ chùa và đất loang lổ bạc màu, có diện 

tích khoảng 392 ha chiếm 2,01% diện tích đất tự nhiên; phân bố ở Hương Canh (87 ha). 

Đất có thành phần cơ giới từ trung bình đến nhẹ, chua, độ phi nhiều trung bình đến thấp, 

thường phân bố nơi địa hình cao đến trung bình, nếu có chế độ phân bón, tưới tiêu thích 

hợp thì độ phi sẽ tăng lên đáng kể, đây là loại đất phù hợp với hầu hết các loại cây trồng 

nông nghiệp, nhất là các loại cây trồng công nghiệp ngắn ngày, cho năng suất cao.  

+ Đất cát: Gồm 2 loại là đất cát bạc màu và đất cát đốm rỉ, có diện tích 210 ha 

(chiếm 1,08% diện tích tự nhiên), phân bố ở Trung Mỹ, Bá Hiển. Đất có thành phần cơ 

giới nhẹ, khả năng giữ chất dinh dưỡng kém, độ phi thấp nên cần có chế độ canh tác và 

bón phân thích hợp để cải tạo loại đất này.  

- Đất đồi núi: Có diện tích khoảng 8.181,4 ha, chiếm 49,03% diện tích đất tự 

nhiên gồm 2 nhóm đất chính sau:  
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+ Đất xám Feralit: Có diện tích khoảng 7.623,2 ha, chiếm 93,18% diện tích đất 

đồi núi, 39,02% diện tích đất tự nhiên, phân bố nhiều nhất ở Trung Mỹ (mỗi xã trên 

3.000 ha), Hương Sơn, Thiện Kể (mỗi xã từ 200 – 300 ha), Sơn Lôi, Quất Lưu, Gia 

Khánh, Tam Hợp, Bá Hiến (mỗi xã từ 50-130 ha), có độ dốc trên 25° chiếm 77,19%, từ 

15-25 chiếm 13,7% diện tích, dưới 150 chỉ chiếm 5,04% diện tích nhóm đất (khoảng 

689 ha). Đất nghèo dinh dưỡng, rất chua, sắt nhôm di động cao nhất trong các loại đất 

của huyện. Tuy nhiên, diện tích có độ dốc < 250 có thể cái tạo trồng cây ăn quả, cây lâu 

năm nếu được đầu tư thích hợp. 

+ Đất xám mùn: Có diện tích khoảng 558,2 ha, chiếm 6,82% đất đồi núi, 2,86% 

diện tích tự nhiên phân bố ở Trung Mỹ (khoảng 118,2 ha), trên những đại cao trên 800 

m. Dát dốc, giàu chất hữu cơ, độ phi nhiều cao, chu. 

+ Đất nông nghiệp: 10 293,65 ha, chiếm 69,33% diện tích tự nhiên (trong đó đất 

canh tắc 6.299,41 ha, chiếm 42,43% diện tích đất tự nhiên và chiếm 61,2% diện tích đất 

nông nghiệp);  

+Đất phi nông nghiệp: 4.471.69ha, chiếm 30,12% diện tích tự nhiên Đất chưa sử 

dụng: 81,97 ha, chiếm 0,55% diện tích tự nhiên. 

Nhìn chung quỹ đất của Bình Xuyên trong những năm qua đã được đầu tư khai 

thác sử dụng hợp lý và có hiệu quả, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã 

hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cụ thể:  

(1) Đất nông nghiệp: Diện tích đất nông nghiệp là 10.293,65ha, chiếm 69,33% 

diện tích tự nhiên, cơ cấu sử dụng như sau:  

- Đất sản xuất nông nghiệp: Đất sản xuất nông nghiệp là 6.299,41 ha, quỹ đất sản 

xuất nông nghiệp ở huyện Bình Xuyên chiếm 42,43% diện tích tự nhiên và 61,2% diện 

tích đất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp: Hiện nay toàn huyện có 3.633,59 ha đất lâm nghiệp, chiếm 

35,30% diện tích đất nông nghiệp và chiếm 24,47% tổng diện tích đất tự nhiên, trong 

đó: Diện tích rừng sản xuất là 1.240,54 ha, diện tích rừng trồng phòng hộ 130,09 ha, đất 

rừng đặc dụng là 2.262.96 ha.  

- Đất nuôi trồng thủy sản Diện tích là 346,29ha, chiếm 3,36% diện tích đất nông 

nghiệp tương đương 223% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Trong thời gian qua, 

diện tích đất nuôi trồng thủy sản đã tăng mạnh từ 134,25ha năm 2005 lên 346,29ha năm 

2010 (tương đương 2,58 lần).  

(2) Đất phi nông nghiệp: Diện tích đất phi nông nghiệp là 4471,69 ha, chiếm 

30,12% diện tích tự nhiên, cơ cấu sử dụng như sau:  

- Đất ở Diện tích 658,67ha, chiếm 4,44% diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Trong 

đó đất ở nông thôn 455,57 ha, đất ở đô thị 203,1 ha (tăng 104,62 ha so với năm 2005. 
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Hiện nay do nền kinh tế đang phát triển, nhiều hộ gia đình muốn mua đất ở những nơi 

thuận lợi giao thông, các tụ điểm dân cư, thị trấn. 

2.1.1.3. Điều kiện khí tượng 

Khí hậu của khu vực xây dựng dự án nói riêng và khí hậu của tỉnh Vĩnh Phúc nói 

chung mang đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, trong năm được 

chia thành 4 mùa, trong đó có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 11) và 

mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau). 

Đặc trưng các yếu tố khí tượng chủ yếu ở khu vực dự án như sau: 

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình tháng và năm tại trạm Vĩnh Phúc 

Đơn vị tính: oC 

Năm Nhiệt độ (0C) Độ ẩm (%) Lượng mưa (mm) Nắng (giờ) 

2006 24,6 80 1.370,1 1.401 

2007 24,5 78 1.166,6 1.545,3 

2008 23,5 81,7 2.386,8 1.343,3 

2009 24,7 80 1.405,9 1.558 

2010 24,8 80,3 1.609,7 1.409 

2011 23,3 80,6 1.962,8 1.178 

2012 24,3 81,9 1.548,6 1.179 

2013 24,2 80,3 1.747,9 1.357 

2014 24,3 80,6 1.293,0 1.339 

2015 25,2 81,3 1.559,1 1.451 

 [Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc] 

b. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm của thành phố Vĩnh Yên là 24,30C, dao 

động trong khoảng từ 23,3 - 25,20C. Nhiệt độ không khí trung bình năm cao nhất là 

25,20C (năm 2015). Nhiệt độ không khí trung bình năm thấp nhất là 23,30C (năm 2011).  
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Hình 2. 1. Nhiệt độ không khí trung bình năm đo tại trạm khí tượng Vĩnh Yên 

b. Độ ẩm không khí  

Độ ẩm không khí cũng là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp 

đến quá trình chuyển hóa, làm phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển và quá trình 

trao đổi nhiệt ở cơ thể người.  

- Độ ẩm không khí trung bình năm cao nhất là 81,9%. 

- Độ ẩm không khí trung bình năm thấp nhất là 78%. 

 

Hình 2. 2. Độ ẩm không khí trung bình năm đo tại trạm khí tượng Vĩnh Yên 

c. Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình nhiều năm gần đây là 1.605,05mm. Hàng năm có khoảng 

100 ÷ 150 ngày có mưa.  

Lượng mưa phân bố theo hai mùa:  

- Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 nhưng chủ yếu tập trung từ tháng 7 

đến tháng 9 hàng năm và thường xuất hiện ngập úng cục bộ. 
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- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, đặc trưng bởi thời tiết khô hanh với 

nhiệt độ thấp. 

 

Hình 2. 3. Lượng mưa trung bình năm đo tại trạm khí tượng Vĩnh Yên 

d. Gió, hướng gió và tốc độ gió 

Hướng gió chủ đạo của khu vực là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. 

Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 3 năm sau với tốc độ gió trung 

bình là 1,5m/s, tốc độ gió lớn nhất khoảng 18-20m/s. Gió mùa Đông Nam từ tháng 4 

đến hết tháng 9 với tốc độ gió trung bình là 1,8m/s, tốc độ gió lớn nhất trên 40m/s. 

2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn 

Trong khu vực dự án có sông Mây, đây cũng là nơi tiếp nhận nước thải của KCN 

Bá Thiện. Sông Mây là một con sông nhỏ bắt nguồn từ dãy Tam Đảo, chạy theo sườn 

Tây Nam dãy Tam Đảo và chạy vào bờ trái của sông Cà Lồ. Tổng chiều dài sông Mây 

là 21km, diện tích lưu vực 50,5km2. 

Vùng Tây Nam núi Tam Đảo có mưa lũ khá lớn. Theo ước tính đỉnh lũ năm 1978 

tại sông Mây có thể đến 420m3/giây. Về lưu lượng, mỗi năm có thể chia làm 2 mùa là 

mùa cạn và mùa lũ. Mùa cạn gồm 4 tháng từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Tháng 4 là 

thời gian chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ; dòng nước trong thời điểm này còn nhỏ 

và bắt đầu có những trận lũ nhỏ đầu mùa nhưng thường xảy vào cuối tháng. Mùa lũ kéo 

dài 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10 và lũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào; thường lũ tập 

trung vào tháng 7. Tuy nhiên, khi công trình hồ chứa nước Thanh Lanh được xây dựng 

để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì trong khu vực hầu như không xuất hiện lũ. 

Vào mùa mưa, khu vực này chịu ảnh hưởng của nguồn nước từ vùng đồi núi 

Trung Mầu thuộc xã Trung Mỹ và nguồn nước từ các khu vực lân cận, đặc biệt là nguồn 

nước từ hồ Gia Khau và hồ Thanh Lanh đổ vào suối Trung Mầu hướng chảy về KCN 

Bá Thiện. 
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2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.3.1. Điều kiện kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2020 tăng 4,42% so với năm 2019, 

trong đó: 

- Khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 4,15%. 

- Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,76%. 

- Khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng 3,03%. 

Tuy mức tăng trưởng năm 2020 thấp hơn so với năm 2019, nhưng vẫn tăng cao 

hơn so với mức tăng chung của cả nước.  

Quy mô GRDP năm 2020 của tỉnh theo giá hiện hành đạt 116 nghìn tỷ đồng; 

GRDP bình quân đầu người đạt 88,7 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 5,2 triệu 

đồng/người/năm so với năm 2019.  

Về cơ cấu kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,5%; 

khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 58%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 

tỷ trọng 30,5%, trong đó riêng thuế sản phẩm trừ nợ sản phẩm chiếm tỷ trọng 4%. 

b. Đầu tư 

Năm 2020, mặc dù các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn trên địa bàn đã 

cơ bản hoàn thiện và đi vào sản xuất nên vốn đầu tư của khu vực kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài năm 2020 giảm 4,3% so với cùng kỳ, nhưng tình hình thực hiện vốn đầu tư 

trên địa bàn của khu vực vốn trong nước tăng 4,9% so với cùng kỳ, nên tổng vốn đầu tư 

trên địa bàn năm 2020 tăng so với cùng kỳ. 

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2020 theo giá hiện hành đạt 41,3 

nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2019, bằng 35,5% GRDP; bao gồm:  

- Vốn đầu tư của khu vực kinh tế trong nước đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% 

và chiếm gần khu vực 72% tổng vốn đầu tư trên địa bàn (vốn khu vực Nhà nước 7,7 

nghìn tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng vốn; khu vực ngoài Nhà nước gần 22 nghìn tỷ đồng, 

chiếm 53,2%);  

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 28,1% tổng 

mức đầu tư trên địa bản), giảm 4,3% cùng kỳ.  

Năm 2020 trên địa bàn có 20 dự án FĐI cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 

365,9 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ về số dự án và giảm 2.12 triệu USD về 

vốn đăng ký so với năm 2019.  
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Tính chung tổng số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép và còn 

hiệu lực tính đến hết năm 2020 là 162 dự án với số vốn đăng ký đạt 8.415,4 triệu USD 

và vốn thực hiện đạt 7.806 triệu USD; trong đó, nhà đầu tư Hàn Quốc có 112 dự án; 

Hong Kong có 12 dự án và Trung Quốc có 11 dự án.. 

c. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp 

Theo kết quả điều tra Doanh nghiệp năm 2020, tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên toàn tỉnh tại thời điểm 01/01/2020 là 3.771 

doanh nghiệp thực tế đang hoạt động; tăng 115 doanh nghiệp so với cùng thời điểm năm 

2019.  

Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và hợp tác xã tính đến 

thời điểm 01/01/2020 là 205,2 nghìn người, giảm 4,8% so với năm trước, trong đó: 

- Số lao động thuộc khu vực kinh tế trong nước là 100,7 nghìn người, giảm 3,4% 

so với năm trước. 

- Số lao động khu vực FDI là 105 nghìn người, giảm 6,1% so cùng kỳ (trong đó, 

số lao động nữ là 76,8 nghìn người giảm 7,7% so với cùng kỳ).  

- Số lao động bình quân trong 1 doanh nghiệp là 54 người, giảm 5 người/1 doanh 

nghiệp so với năm trước.  

- Số doanh nghiệp có dưới 50 lao động chiếm 97,5% tổng số doanh nghiệp; số 

doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên chi chiếm 1% tổng số doanh nghiệp.  

Quy mô nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất 

kinh doanh, tính đến thời điểm 01/01/2020 là 497,6 nghìn tỷ đồng, tăng 114% so với 

năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 

66% tổng vốn; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng 29,4% 

và khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng thấp nhất với 4,6%.  

Quy mô nguồn vốn bình quân/1 doanh nghiệp 124,3 tỷ đồng, tăng 1,7% so cùng 

kỳ, trong đó doanh nghiệp trong nước là 43,8 tỷ đồng/doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI 

là 3.109 tỷ đồng/doanh nghiệp.  

Số doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ chiếm 64,2% tổng số doanh nghiệp; số doanh 

nghiệp có số vốn từ 50 tỷ trở lên chiếm 11,1% tổng số doanh nghiệp.  

Thu nhập bình quân 1 lao động/1 tháng trong năm 2019 là 9,4 triệu đồng, trong 

đó thu nhập bình quân/lao động của doanh nghiệp nhà nước là 9,9 triệu đồng 

người/tháng, của doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 7,3 triệu đồng/người tháng và của 

doanh nghiệp FDI là 10,9 triệu đồng /tháng. So với năm 2018, thu thập bình quân 1 lao 

động tháng của năm 2019 cao hơn 483 nghìn đồng (do khu vực trong ngoài nhà nước tăng 

888 nghìn đồng/lao động/tháng, còn khu vực FDI tăng 343 nghìn đồng/người/tháng). 
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d. Kết quả sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực 

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 như sau: 

+ Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 (theo giá so sánh năm 

2010) đạt 14.060,1 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất ngành 

nông nghiệp đạt 13.016,9 tỷ đồng (+3,9%); ngành lâm nghiệp đạt 559,4 tỷ đồng 

(+9,7%); ngành thủy sản đạt 483,8 tỷ đồng (+8,1%).  

+ Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Ngành nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 92,6% (trong đó, ngành trồng trọt chiếm 42,7%; ngành chăn 

nuôi chiếm 47,8%), tiếp đến là ngành lâm nghiệp chiếm 3,8%, còn lại là ngành thủy sản.  

+ Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 2020 đạt 460,2 nghìn tấn, giảm 3,7 

nghìn tấn (-0,8%) so với năm 2019. Trong đó, sản lượng lúa đạt 383,4 nghìn tấn, giảm 

1,3 nghìn sân và sản lượng ngô đạt 76,8 nghìn tấn, giảm 2,5 nghìn tấn.  

+ Tổng diện tích chè hiện có tính đến cuối năm 2020 là 22.399 ha, tăng 0,5% 

(-117 ha) so cùng kỳ, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là 19.754 ha, giảm 1.6% 

(-328 ha). Năng suất chè bình quân chung đạt 123,74 tạ/ha, tăng 4,6 tạ/ha nên sản 

lượng chè búp tươi đạt 244,3 nghìn tấn, tăng 5,2 nghìn tấn (+2,2%) so với sản lượng 

năm 2019. 

+ Năm 2020 hoạt động chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn như dịch lở 

mồm, long móng trên đàn trâu, bò; dịch tả lợn Châu Phi; giá thức ăn chăn nuôi tăng, giá 

lợn giống ở mức cao do nguồn cung cấp hạn chế; dịch cúm gia cầm xảy ra tại một số 

tỉnh lân cận gây ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi... Tuy nhiên, do có những giải 

pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nên sản xuất chăn nuôi trong năm 2020 vẫn đạt được 

những kết quả nhất định.  

+ Ngành trồng trọt: Diện tích gieo trồng giảm nhưng do đẩy mạnh thâm canh nên 

năng suất thu hoạch tăng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp 

trồng trọt.  

+ Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn năm 2020 là 4.721 ha, 

giảm 675 ha (-12,5%) so với diện tích trồng mới năm 2019 (bao gồm 4.274 ha rừng sản 

xuất: 447 ha rừng phòng hộ). Trong đó, các doanh nghiệp do trung ương quản lý trong 

mới 137 ha; diện tích rừng trồng mới theo dự án bảo vệ và phát triển rừng đạt 1.597 ha, 

diện tích rừng trồng mới do dân tự trồng đạt 2.987 ha.  

+ Sản lượng gỗ khai thác đạt 190,5 nghìn m gỗ tròn các loại, tăng 9,6% so với 

năm 2019.  

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 5.957 ha, tăng 34 ha so với năm 

2019 và chủ yếu là nuôi quang canh chiếm 73,6% và còn lại khoảng 26.4% là nuôi thâm 

canh hoặc bán thâm canh. 

- Công nghiệp:  
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+ Sản xuất công nghiệp trong năm 2020 chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh 

Covid-19, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng 

đầu năm 2020 giảm 3,2% so với so với cùng kỷ (là năm duy nhất trong 10 năm trở lại 

đây có giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ). Tuy nhiên, 

sang quý III sản xuất công nghiệp dần được phục hồi và dần lấy lại được đà tăng trưởng 

của thời kỳ trước dịch bệnh khi chỉ số sản xuất công nghiệp quý III/2020 tăng 12,6%; 

Quý IV/2020 tăng 10,9%. 

+ Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp cả năm 2020 tăng 4,45% so với cùng kỳ. 

Trong đó, tăng cao nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4.7% (do nhóm 

ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy gấp gần 2 lần; sản xuất sản phẩm từ cao su 

và plastic tăng 34,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 16,1%); 

ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải giảm 7.3%; ngành khai khoảng giảm 9,6%. 

- Thương mại:  

+ Hoạt động thương mại, dịch vụ nói chung trong năm 2020 cũng chịu tác động 

trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19 khi trong nhiều tháng liên tiếp giảm sâu so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và áp dụng nhiều biện pháp kích 

cầu tiêu dùng hiệu quả kết hợp với “mùa” mua sắm cuối năm nên nhu cầu mua sắm, tiêu 

dùng của người dân đã tăng trở lại, góp phần lấy lại đà tăng trưởng của khu vực dịch vụ 

nói chung.  

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020 đạt 

trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức 

bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020 giảm 0,2% so với năm 2019). 

Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; khu 

vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 37,9 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 94,7% tổng mức), 

tăng 3,7% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 88,7 tỷ đồng, giảm 

20,1%. 

- Xuất, nhập khẩu: 

+ Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2020 chịu tác động mạnh mẽ từ dịch 

bệnh Covid-19 khi bị hạn chế cả ở phía cung và phía cầu. Nguồn nguyên liệu dùng cho 

sản xuất bị hạn chế; nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường, đặc biệt là các đối tác 

thương mại lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc bị sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù 

trong Quý III và Quý IV, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu phục hồi 

nhưng tính chung cả năm, giá trị xuất khẩu và nhập khẩu vẫn giảm so với cùng kỳ. 

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2020 đạt 24,4 tỷ USD, giảm 11.9% so cùng 

kỳ; trong đó: 

+ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 24 tỷ USD (chiếm 98,1% 
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tổng giá trị xuất khẩu), giảm 11.7% so với cùng kỳ. 

+ Xuất khẩu địa phương là 137 triệu USD, giảm 21 8% so năm 2019. 

Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn năm 2020 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, 

giảm 73% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu từ nước ngoài ước tính 

đạt 14,3 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 98,7%, tổng giá trị nhập 

khẩu. 

2.1.3.2. Điều kiện xã hội 

 Điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc như sau: 

- Dân số, lao động và việc làm: 

+ Dân số trung bình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 là gần 1.308 nghìn người; tăng 

16,9 nghìn người (+1,31%) so với năm 2019. Dân số nam là 639 nghìn người (chiếm 

48,9%); dân số nữ 669 nghìn người, chiếm 51,1%.  

+ Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 1,7%, trong 

đó, khu vực thành thị là 2,32%, khu vực nông thôn là 1.46%.  

+ Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 2.3%, 

trong đó, khu vực thành thị là 2.69%, và khu vực nông thôn là 2,15%. So với năm 2019, 

tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 cao hơn 0,09%, tỷ lệ 

thiếu việc làm cao hơn 1,33%. 

- Đời sống dân cư:  

+ Năm 2020 là năm cả nước chịu tác hại nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra 

làm ảnh hưởng lớn đến đời sống toàn bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tỷ lệ 

thất nghiệp tăng, thu nhập bị ảnh hưởng nhưng với sự nỗ lực của nhân dân và toàn bộ 

chính quyền tỉnh, đời sống nhân dân duy trì được ổn định và tình hình an ninh trật tự an 

toàn xã hội đảm bảo.  

+ Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 4,39 triệu đồng/người/tháng, tăng 

0,37 triệu đồng/người/tháng so với năm 2019. Trong đó, khu vực thành thị đạt 6,02 triệu 

đồng/người/tháng, khu vực nông thôn đạt 3,54 triệu đồng/người/tháng.  

+ Trên địa bàn tỉnh năm 2020 xảy ra 22 đợt thiên tai, tăng 9 đợt thiên tai so với 

năm 2019. Trong đó có 05 đợt bão, lốc xoáy và 17 vụ mưa lớn gây lũ quét. Thiệt hại 02 

người chết, 16 người bị thương. Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi, thiệt hại hoàn toàn là 17 

ngôi nhà, 3.405 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại và nhiều tải sản hoa màu 

khác. Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 64.9 tỷ đồng. Các ngành chức năng đã huy 

động lực lượng địa phương tại chỗ, phương tiện giúp nhân nhân khắc phục thiệt hại, vệ 

sinh môi trường, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân. 

- Trật tự và an toàn xã hội: 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng  

60 

+ Năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 165 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 

người và 151 người bị thương. Trong đó, địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất là thành 

phố Vĩnh Phúc với với 64 vụ (chiếm 38,8% tổng số), làm 14 người chết (chiếm 23,3%) 

và 54 người bị thương (chiếm 35,7%). Tình hình an toàn giao thông đường sắt, đường 

thuỷ ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông.  

+ Năm 2020, trên địa bản tỉnh xảy ra 76 vụ cháy (giảm 37 vụ, tương đương giảm 

32.7% so cùng kỳ) làm 03 người bị thương, không có người chết. Tuy giảm về số vụ 

cháy nhưng giá trị thiệt hại về tải sản lớn. Ước tính tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 

trên 70 tỷ đồng (tặng 61 tỷ so với cùng kỳ năm trước).  

+ Khái quát lại, Năm 2020 các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện 

đồng bộ các giải pháp đề ra trong các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2020 và thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, 

cải thiện môi trường đầu tư tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư.  

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh đạt được những bước tăng trưởng nhất định. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt 

mức tăng khá cao so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước. Đây là kết 

quả của sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp đảng ủy, chính quyền và sự nỗ lực 

của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 Điều kiện kinh tế xã hội của huyện Bình Xuyên: 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch Covi-19, giá cả hàng hóa một số nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống vật 

chất của nhân dân trên địa bàn. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND và 

UBND huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng 

thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm 

bảo, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2022 như sau:  

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 9.425 tỷ đồng, đạt 41,6% kế 

hoạch HĐND huyện giao, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.252 tỷ đồng, đạt 51,5% 

kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 65,7 tỷ đồng (trong đó thu thuế, 

phí, lệ phi là 55,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 9,9 tỷ đồng), đạt 7,1% dự toàn tỉnh 

giao, đạt 6,6% dự toán huyện giao, bằng 60,7% so với cùng kỳ năm 2021.  
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- Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 36.127 tấn, đạt 47,9% kế hoạch HĐND 

huyện giao, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 16.520 tấn, đạt 53,1% kế hoạch HĐND 

huyện giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Diện tích trồng rừng sản xuất đạt 137,9 ha, bằng 91,9% kế hoạch huyện giao. - 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022 (giao đủ 292 tân binh).  

- Kết quả đạt được trong các lĩnh vực: 

+ Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:  

* Trồng trọt: Mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, 

giá cả vật tư tăng cao nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai gieo cấy theo cơ cấu mùa vụ, đồng thời áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng lúa và các 

loại cây trồng. Kết quả: Sản xuất trồng trọt hoàn thành kế hoạch để ra, tổng diện tích 

gieo trồng cây lương thực có hạt là 6.750 ha (trong đó: Diện tích lúa 4.900,8 ha; diện 

tích ngô 1.849 ha, hỗ trợ vùng sản xuất lúa tập trung quy mô 2 ha trở lên đạt 2.000 ha 

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao); sản lượng lương thực có hạt ước đạt 36.127 tấn, 

đạt 47,9% kế hoạch huyện giao, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.  

* Chăn nuôi, thú y: Trong 6 tháng đầu năm 2022, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện 

sinh trưởng phát triển tốt, giá các sản phẩm chăn nuôi có chiều hướng tăng đặc biệt là 

giá gà thả vườn đồi tại địa phương tăng cao dao động từ 90-105.000 đ/kg, đem lại nguồn 

thu nhập ổn định và phát triển kinh tế cho nhân dân. Theo số liệu thống kê đến ngày 

01/01/2022, đàn gia súc tăng 1,6% so với cùng kỳ, đàn gia cầm ổn định đạt từ 3,5 – 4 

triệu con. Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được triển khai kịp thời, hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch giao. UBND huyện bố trí gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có 

trâu, bò chết buộc phải tiêu huỷ do mắc bệnh viêm da nổi cục năm 2021 theo đúng quy 

định. Đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, toàn 

huyện có 109 kinh tế trang trại (106 kinh tế trang trại chăn nuôi; 03 kinh tế trang trại 

tổng hợp); 12 trang trại được cấp chứng nhận ViepGap (có 5 trang trại gà và 7 trang 

trại lợn). 

* Lâm nghiệp: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích 

cực thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, chăm 

sóc và bảo vệ rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy, giám sát khai thác rừng. Đến nay, 

toàn huyện đã trồng được 137,9 ha rừng, đạt 91,9% kế hoạch giao và hưởng ứng thực 

hiện Chương trình "trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025", huyện đã triển khai 

trồng được 70.052 cây phân tán, đạt 84,4% kế hoạch. 

* Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai: Trong 6 tháng 

đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 02 đợt mưa kéo dài làm thiệt hại tài sản, sạt 
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là đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã; với tổng thiệt hại khoảng 105 triệu đồng. Ban 

chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã kịp thời chỉ đạo khắc phục 

hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân. Xây dựng nông thôn mới: Đến nay, 

huyện tự đánh giá có 2/4 nội dung và 3/9 tiêu chi đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 

còn 6 tiêu chí chưa đạt đó là: Giao thông. Y tế -Văn hóa - Giáo dục, Kinh tế, Môi trường. 

Chất lượng môi trường sống và Quy hoạch. UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, 

lộ trình cụ thể và tập trung chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí, đảm bảo huyện đạt chuẩn 

NTM vào năm 2022.  

+ Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ: 6 tháng đầu 

năm 2022, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã 

hội trở lại bình thường; hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 

được khôi phục, có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Kết quả: Giá trị sản xuất công 

nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 9.425,3 tỷ đồng, đạt 41,6% kế hoạch HĐND huyện 

giao, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021 (Giá trị sản xuất công nghiệp: TTCN địa phương 

ước đạt 755,8 tỷ đồng, bằng 40,37 % kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021; Giá 

trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8.669,5 tỷ đồng, bằng 

41,69% kế hoạch năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021).  

Các hoạt động thương mại, dịch vụ hoạt động trở lại bình thường, các nhặt hàng 

nhu cầu thiết yếu đáp ứng tốt phục vụ nhân dân trên địa bàn; tổng mức bán lẻ và doanh 

thu dịch vụ dự ước 6 tháng đầu năm đạt 1.045,2 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

+ Công tác đầu tư xây dựng: Công tác đầu tư tiếp tục được quan tâm, tổng kế 

hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/6 là 491.215 triệu 

đồng, đến nay đã giải ngắn được 29.837 triệu đồng, đạt 6,1% tổng kế hoạch vốn giao. 

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo triển khai thực hiện đối với 29 công trình, dự án 

từ nguồn vốn đầu tư công, với tổng mức đầu tư khoảng 379,5 tỷ đồng và tổ chức bàn 

giao đưa vào sử dụng đối với 4 công trình, với tổng mức đầu tư 16,66 tỷ đồng.  

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện đồ án quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình đến năm 2040, quy hoạch chung xây dựng 18 

xã và tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án trên địa bàn huyện theo quy 

định. 

2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

Khi dự mở rộng của Công ty đi vào hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến các đối 

tượng, yếu tố nhạy cảm về môi trường như: sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội và các 

đối tượng tự nhiên. Cụ thể: 

- Đối với sức khỏe cộng đồng: Trong thời gian dự án đi vào hoạt động và thời 
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gian tồn lưu chất thải sau khi hoạt động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cán bộ, công 

nhân viên của nhà máy, của các nhà máy lân cận trong KCN và người dân địa phương 

khu vực xung quanh dự án. 

- Đối với kinh tế - xã hội: Hoạt động của dự án tác động trực tiếp đến đời sống 

nhân dân và xã hội, kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc và chịu tác động lớn nhất làhuyện Bình 

Xuyên. 

- Đối với các đối tượng tự nhiên: Đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất là nguồn 

nước mặt, không khí, nước ngầm và đất. Các đối tượng này sẽ chịu tác động trong suốt 

quá trình hoạt động của nhà máy. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ dự án đã và đang áp dụng các biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hiệu quả để giảm mức độ tác đến môi 

trường và sức khỏe con người từ hoạt động sản xuất của Dự án. 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường  

2.2.1.1. Hiện trạng thu gom chất thải rắn trong KCN Bá Thiện 

Chất thải phát sinh tại các nhà máy trong KCN Bá Thiện bao gồm:  

+ Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ hoạt động xây dựng và hoạt động sản xuất 

của các nhà máy thành viên. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của toàn bộ 

cán bộ, công nhân lao động trong KCN. 

- Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy thành viên 

trong KCN gồm: Bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu, túi vải lọc bụi, dầu mỡ bôi 

trơn,… 

* Khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng chất thải thông thường phát sinh khoảng 10.560 tấn/năm. Được các 

công ty thu gom, phân loại ngay tại nguồn và lưu giữ tại các nhà kho chứa rác, sau đó 

chuyển giao cho các đơn vị có đủ chức năng để xử lý. Các đơn vị đủ chức năng thu gom, 

xử lý đối chất thải thông thường tại KCN Bá Thiện. 

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại các nhà máy trong KCN khoảng 

8.953 tấn/năm (Số liệu do các đơn vị thứ cấp tại KCN Bá Thiện cung cấp). Chất thải 

nguy hại được thu gom và lưu trữ tạm thời vào khu vực riêng của từng doanh nghiệp. Chất 

thải được phân loại, gắn mã chất thải nguy hại sau đó được chuyển giao cho các đơn vị 

có đủ chức năng xử lý. 

2.2.1.2. Kết quả thu thập dữ liệu 
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Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã phối 

hợp với đơn vị quan trắc tiến hành khảo sát, lấy mẫu môi trường khu vực thực hiện dự 

án. Kết quả phân tích/đo được thể hiện cụ thể như sau: 

a. Môi trường nước mặt  

- Bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng nước mặt được đính kèm theo Phụ 

lục báo cáo. 

- Qua kết quả phân tích cho thấy: Mẫu nước mặt có 12/14 chỉ tiêu phân tích nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B. Hai chỉ tiêu còn lại 

không nằm trong giới hạn cho phép, cụ thể: Chỉ tiêu Nitrit vượt 13,2 lần; dầu mỡ vượt 

1,8 lần. Như vậy, tại thời điểm lấy mẫu phục vụ lập báo cáo ĐTM, chất lượng môi 

trường nước mặt khu vực dự án có dấu hiệu ô nhiễm.  

- Nguyên nhân: Sông Mây là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt của khu dân cư 

lân cận, nước thải sinh hoạt cũng như nước thải sản xuất của KCN Bá Thiện, KCN Bá 

Thiện II, KCN Bình Xuyên II. Các nguồn nước thải này (đặc biệt là nguồn nước thải 

sinh hoạt của khu dân cư) chưa được xử lý triệt để. Do vậy, sông Mây bị ô nhiễm Nitrit 

và dầu mỡ từ các nguồn thải này. 

b. Môi trường đất  

- Bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng môi trường đất được đính kèm trong 

Phụ lục báo cáo. 

- Kết quả phân tích trên cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Như vậy, chất lượng đất khu vực tương 

đối tốt. 

c. Môi trường không khí xung quanh 

- Bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí được đính 

kèm trong Phụ lục báo cáo. 

- Kết quả phân tích cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 

26:2010/BTNMT. Như vậy, chất lượng không khí khu vực dự án tương đối tốt. 

d. Môi trường nước ngầm 

- Bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm được đính 

kèm trong phụ lục báo cáo. 

- Kết quả phân tích cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Như vậy, chất lượng nước ngầm khu vực 

dự án tương đối tốt. 

*Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm môi 
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trường tự nhiên khu vực thực hiện dự án: 

Qua kết quả đo/phân tích các yếu tố môi trường trong khu vực dự án cho thấy: 

Đa số các chỉ tiêu quan trắc môi trường đất, nước ngầm, không khí đều nằm trong giới 

hạn cho phép theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. Riêng nước mặt có dấu hiệu 

ô nhiễm Nitrit và dầu mỡ. Tuy nhiên, chủ dự án cam kết sẽ xử lý các loại chất thải phát 

sinh theo đúng quy chuẩn hiện hành để không gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Dự án nằm trong KCN Bá Thiện. Đây là khu vực đã có một số nhà máy đi vào 

hoạt động sản xuất nên tài nguyên sinh học khu vực tương đối nghèo nàn. Lân cận khu 

vực dự án là hệ sinh thái nông nghiệp đơn giản, chủ yếu canh tác các cây trồng hàng 

năm như lúa, rau màu, lạc, đậu và ngô. Ngoài các cây trồng chính, thực vật phân bố ở 

đây còn có các loài cỏ. 

Ngoài hệ sinh thái nông nghiệp đơn giản còn có các loài động vật như chuột, cá, 

cua, ốc, ếch, tôm, chim… và côn trùng như gián, ruồi, muỗi, sâu, bọ, giun. 

Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án có một số loài thuộc sinh cảnh khu dân cư 

gồm các loài gia cầm như gà, vịt; gia súc như trâu, bò, chó... được nuôi rất phổ biến. 

Nhìn chung, tính đa dạng sinh học của khu vực là không cao, trong khu vực không 

có loài động, thực vật đặc hữu hay có nguy cơ tuyệt chủng cần phải bảo vệ. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án nằm trong KCN Bá Thiện, xung quanh khu vực thực 

hiện dự án tập trung nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp, do đó sẽ có sự ảnh hưởng, 

tích tụ từ nhiều nguồn ô nhiễm đến môi trường đất, nước và không khí. Các đối tượng 

bị tác động bởi dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 2. Các đối tượng bị tác động bởi dự án 

TT Đối tượng Không gian tác động Thời gian tác động 

Các đối tượng tự nhiên 

1 Nước ngầm Nước ngầm trong khu vực dự án 

Chỉ xảy ra khi nước thải phát 

sinh từ dự án không được thu 

gom, xử lý tại hệ thống XLNT 

tập trung của nhà máy và trạm xử 

lý nước thải tập trung của KCN. 

Thời gian tác động: Trong suốt 

quá trình hoạt động của dự án và 

khó phục hồi nếu không có biện 

pháp xử lý phù hợp. 
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2 Đất đai Khu đất xây dựng dự án 

Tác động trong suốt quá trình 

hoạt động của dự án và thời gian 

dài sau đó. Đất bị ô nhiễm sẽ khó 

phục hồi nếu không có biện pháp 

xử lý phù hợp. 

3 Không khí 

Khó xác định phạm vi, chủ yếu là 

khoảng không gian dọc theo các 

tuyến đường vận chuyển nguyên 

vật liệu và sản phẩm của dự án đi 

qua và khoảng không gian dọc 

theo hướng gió thổi. 

Bằng khoảng thời gian các 

phương tiện tham gia giao thông 

và thời gian hoạt động của dự 

án. 

4 Nước mặt  

Dọc theo suối bắt đầu từ điểm xả 

sau trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN Bá Thiện. 

Trong suốt quá trình hoạt động 

của dự án. 

Sức khỏe cộng đồng 

1 

Sức khỏe 

của công 

nhân và 

người dân 

địa phương 

Cán bộ, công nhân làm việc tại dự 

án Trong suốt thời gian hoạt động 

của dự án và thời gian tồn lưu 

chất thải sau khi dự án ngừng 

hoạt động. Các tác động này lâu 

dài và khó phục hồi nếu không có 

biện pháp xử lý phù hợp. 

Cán bộ, công nhân làm việc tại 

các dự án lân cận trong KCN Bá 

Thiện 

Người dân địa phương khu vực 

lân cận dự án  

Kinh tế - xã hội 

1 
Kinh tế - xã 

hội 

Hoạt động của dự án sẽ tác động 

trực tiếp đến đời sống nhân dân, 

huyện Bình Xuyên nói riêng và 

tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. 

Trong suốt quá trình hoạt động 

của dự án 

Theo các kết quả đo đạc, phân tích môi trường của dự án có thể thấy các thông 

số đo đạc hiện trạng môi trường đất, nước và không khí vẫn nằm trong quy chuẩn cho 

phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, có thể nhận định khu vực dự án vẫn 

còn khả năng tiếp nhận chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án. Tuy nhiên, trong quá 

trình hoạt động, chủ dự án cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu, hạn chế 

ô nhiễm môi trường đến mức thấp nhất để mức độ tác động tiêu cực đến dân cư và các 

tổ chức cộng đồng trong khu vực là nhỏ nhất. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

KCN BÁ Thiện nằm trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN Bá Thiện như sau:  

+ Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 
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* Hệ thống cấp nước:  

- Nguồn cấp: Hệ thống cấp nước sạch của KCN Bá Thiện. 

- Điểm đấu nối cấp nước: 01 điểm 

- Công suất 14.000 m3/ngày đêm 

- Đường ống cấp nước có kích thước D400 dẫn nước từ điểm cấp nước của KCN 

Bá Thiện đến bể chứa nước và từ bể chứa nước đến từng vị trí sử dụng. 

* Hệ thống thoát nước: 

- Hệ thống thoát nước mưa hiện trạng:  

Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thoát nước mưa, bao gồm hệ 

thống thoát nước mưa trên mái và hệ thống thoát nước mưa bề mặt. 

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa trên mái được dẫn theo đường ống inox 

có kích thước D110 với tổng chiều dài 120m và ống nhựa PVC D160 có tổng chiều dài 

320m từ trên mái công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt BTCT đặt ngầm 

dưới sân đường.  

+ Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Toàn bộ lượng nước mưa bề mặt được thu 

theo cống bê tông D400 có tổng chiều dài 550m. Trên hệ thống thu gom có bố trí 55 hố 

ga lắng cặn (kích thước 110x110x110mm) và 06 hố ga thu nước mái (kích thước 

450x450x450mm). Sau đó, toàn bộ nước mưa được đổ vào hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa của KCN Bá Thiện thông qua 01 cửa xả nước mưa. 

- Hệ thống thoát nước thải hiện trạng: 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được phân luồng và thu gom riêng, 

cụ thể như sau: 

+ Thoát nước xí, âu tiểu: Nước thải từ các xí, âu tiểu được thu vào hệ thống 

đường ống có đường kính DN110, DN125 (PVC), độ dốc ống thoát nước ngang i = 2-

5% (theo QCVN). Sau đó, nước thải được thoát vào bể tự hoại xây ngầm bên ngoài tòa 

nhà. Nước thải từ bể tự hoại sau khi được xử lý cục bộ tại bể sẽ được dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của Công ty. 

+ Thoát nước từ chậu rửa chân tay, nước lau rửa sàn: Nước thải từ chậu rửa 

tay, nước lau rửa sàn được thu vào hệ thống đường ống DN110(PVC), độ dốc của 

đường ống thoát nước ngang i = 2-5% (theo QCVN). Sau đó thoát ra hố ga bên ngoài 

nhà. Nước từ khu vệ sinh tầng 1 thoát trực tiếp ra hố ga bên ngoài. Nước từ khu vệ 

sinh tầng 2 sẽ theo ống thoát nước treo trên trần tầng 1 (độ dốc ống thoát nước ngang 
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i = 2-5%), sau đó được gom vào ống đứng thoát nước chính trong hộp kỹ thuật, tiếp 

tục thoát ra hố ga ngoài nhà và chảy vào 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung công suất 80m3/ngày.đêm của Công ty. 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B được xả vào hệ thống 

thu gom, thoát nước thải chung của KCN Bá Thiện thông qua 01 cửa xả nước thải. 

* Hệ thống cấp nước PCCC: 

- Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo 

các tiêu chuẩn hiện hành. 

- Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng quy phạm của ngành, đảm bảo 

cho xe chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy. 

* Hệ thống chống sét 

Trên mái các nhà xưởng đều được đặt các kim thu sét cao 0,9m đầu vuốt nhọn 

mạ thiếc; dây dẫn sét nối các kim thu sét với nhau và nối xuống hệ thống tiếp đất bảo vệ 

là dây dẫn đường kính 10mm được sơn cùng màu với mái. Tiếp đất bảo vệ dùng vành 

tiếp đất bao gồm các cọc tiếp địa L63 x 63 x 6 dài 2,5m chôn sâu 0,8m. Các cọc tiếp địa 

này được hàn với nhau bằng sắt dẹt 40x4. Điện trở tiếp đất <10Ω. 

* Về khí thải: 

Các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện đều chủ động đầu tư và áp dụng các biện 

pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, đơn vị quản lý hạ 

tầng KCN Bá Thiện thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, phun nước tưới ẩm các trục 

đường của KCN để giảm thiểu lượng bụi phát sinh. 

* Về chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh đều được các doanh nghiệp thu gom 

và lưu giữ tại kho chất thải của mỗi doanh nghiệp, sau đó hợp đồng với đơn vị chức 

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

 Hiện trạng môi trường các nhà máy lân cận khu vực dự án: 

Tất cả các Công ty lân cận đều xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí 

thải để xử lý nước thải, khí thải phát sinh đạt Quy chuẩn cho phép. Thể hiện qua kết quả 

quan trắc của các đơn vị này đều nằm trong quy chuẩn. Do vậy, tác động tương hỗ, tích 

lũy giữa các nhà máy trong KCN vẫn nằm trong giới hạn cho phép của các Quy chuẩn 

về nước thải, khí thải. 
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Với các điều kiện thuận lợi như trên, việc triển khai Dự án Nhà máy Dongyang 

Electronics – mở rộng tại KCN Bá Thiện là hoàn toàn phù hợp. 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

Trong giai đoạn mở rộng, không xây dựng bổ sung thêm hạng mục công trình 

chính và phụ trợ nào, Công ty chỉ thực hiện lắp đặt các dây chuyền, máy móc thiết bị bổ 

sung mới. Do đó, phạm vi báo cáo ĐTM của Dự án được xác định như sau: 

- Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị tích hợp 

hoạt động sản xuất hiện tại. 

- Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động sau mở rộng. 

3.1. Đánh giá, dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị tích hợp hoạt động sản xuất hiện tại 

3.1.1 Đánh giá, dự báo tác động  

3.1.1.1. Tác động do nguồn có liên quan đến chất thải 

Các nguồn gây tác động đến môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

và tích hợp sản xuất như sau: 

a. Tác động của bụi, khí thải 

 Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị 

Đối với hoạt động chở máy móc, thiết bị có phát sinh bụi và khí thải. Tuy nhiên, 

theo quy mô của dự án, chỉ có khoảng 02 chuyến xe container vận chuyển thiết bị của 

dự án. Số lượng xe cơ giới phục vụ chở máy móc, thiết bị là nhỏ nên mức độ tác động 

là không đáng kể tới môi trường, thời gian tác động ngắn. 

Đối với hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị có khả năng phát sinh bụi. Tuy nhiên, 

lượng phát thải là nhỏ, thời gian lắp đặt ngắn (khoảng 20 ngày). Do vậy, ảnh hưởng của 

bụi chỉ tác động cục bộ tới công nhân tham gia lắp đặt khu vực thực hiện Dự án. Mức 

độ tác động không đáng kể, môi trường khu vực nhà xưởng sẽ được phục hồi lại như 

ban đầu khi hoàn thành giai đoạn lắp đặt. 

 Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty: 

Hoạt động sản xuất của Công ty có các nguồn phát sinh bụi và khí thải sau: 

- Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào Công ty: Bụi và khí thải phát sinh 

từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, hoạt động di chuyển của cán bộ, 

công nhân viên làm việc tại Công ty. 

- Hoạt động dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm. 

- Hoạt động sản xuất sản phẩm phát sinh khí thải, nhiệt thải và hơi hữu cơ: Công đoạn 
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in kem hàn, hàn, sấy. 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng: Trong trường hợp mất điện lưới, Công 

ty cho chạy máy phát điện dự phòng, khi đó sẽ phát sinh khí thải chứa các thành phần: 

Muội khói, SO2, NOx, CO,…. 

Hiện tại, Công ty đang áp dụng biện pháp giảm thiểu đối với hơi, khí thải phát 

sinh như lắp đặt chụp hút khí thải tại các vị trí phát sinh và thu về các hệ thống xử lý khí 

thải bằng than hoạt tính. Do đó, để đánh giá mức độ tác động của hơi, khí thải phát sinh 

từ hoạt động sản xuất đến môi trường và sức khỏe của công nhân chúng tôi căn cứ vào 

kết quả quan trắc môi trường lao động năm 2022 của Công ty. Kết quả quan trắc môi 

trường lao động đính kèm tại phụ lục cảu báo cáo. 

Qua kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực làm việc tại các dây chuyền 

sản xuất cho thấy: Các hơi khí độc tại các vị trí được quan trắc trong các nhà xưởng đều 

năm trong giới hạn cho phép của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT – Quyết định về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

Qua đó cho thấy các biện pháp giảm thiểu khí thải Công ty đang áp dụng là hiệu quả. 

Mức độ ảnh hưởng của hơi, khí thải đến môi trường và sức khỏe công nhân trong giai 

đoạn hoạt động là nhỏ. 

b. Tác động do nước thải 

 Đối với nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động rửa chân tay, vệ sinh và nấu ăn cho công nhân 

viên lắp đặt máy móc thiết bị và cán bộ, công nhân của Công ty. 

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, các chất 

rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn và mầm bệnh truyền nhiễm. 

- Tính toán tải lượng và đánh giá tác động: 

 Nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị: 

Số lượng cán bộ công nhân viên tham gia lắp đặt máy móc khoảng 15 người. 

Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 

1m3/ngày.đêm. Ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trung bình bằng 100% lượng 

nước cấp. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1m3/ngày.đêm.  

Trong giai đoạn này, công nhân lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được hướng dẫn sử 

dụng nhà vệ sinh có sẵn của Công ty. Do đó, lượng nước thải này được thu gom về bể 

tự hoại có sẵn và được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty. Như 

vậy, theo dự báo nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên tham gia lắp 

đặt máy móc, thiết bị tác động nhỏ tới môi trường và sức khỏe con người. 

 Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong nhà máy: 
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Nhu cầu sử dụng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của Công ty trong giai đoạn 

hoạt động hiện tại khoảng 10m3/ngày.đêm (căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước thực tế).  

Để đánh giá chất mức độ tác động của nước thải sinh hoạt đến môi trường, báo cáo 

căn cứ vào kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2022 – kết quả quan trắc đính kem 

tại phụ lục 1 của báo cáo. 

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 – theo yêu cầu của hợp đồng đấu nối nước thải giữa Công ty và 

chủ hạ tầng KCN Bá Thiện. Như vậy, tác động của nước thải sinh hoạt đến môi trường 

là trung bình. 

- Phạm vi tác động: Tác động chủ yếu đến hệ thống XLNT tập trung của KCN 

Bá Thiện. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

 Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án được tính toán theo công thức sau 

(Theo tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của Trần Đông Phong và Nguyễn 

Thị Quỳnh Hương, năm 2008): 

Q = F x W  (m3/ngày) 

Trong đó: - Q: Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án 

- F:  Diện tích khu vực dự án (F = 34.582m2) 

- W: Lượng mưa ngày lớn nhất tại TP. Vĩnh Phúc là 454,3mm 

Thay số liệu vào công thức ta tính được: 

Qmax = 15.003 x 0,4543  ≈  10.710 m3/ngày. 

Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khuôn viên của Công ty. Thành phần trong nước 

mưa chảy tràn về bản chất là nước sạch. Tuy nhiên, trong quá trình chảy tràn nước mưa 

có thể cuốn theo các tạp chất ô nhiễm trên bề mặt bao gồm rác thải, lá cây, đất cát... Từ 

đó, nước mưa chảy tràn có thể làm gia tăng hàm lượng chất ô nhiễm cho nguồn nước 

tiếp nhận. 

Tuy nhiên, sân bãi, đường nội bộ của Công ty đã được bê tông hóa hoàn toàn. 

Mặt khác, Công ty bố trí công nhân vệ sinh sạch sẽ sân bãi, đường nội bộ trong khuôn 

viên Công ty. Do đó, tác động của nước mưa chảy tràn được giảm thiểu đáng kể. Tác 

động này kéo dài trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

c. Chất thải rắn  

 Chất thải rắn sinh hoạt: 
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 Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lắp 

đặt máy móc thiết bị: 

Trong giai đoạn này, công nhân lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được bố trí ăn uống 

tại nhà ăn của Công ty. Định mức khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được 

tính bằng khối lượng phát sinh thực tế của Công ty (khoảng 0,1kg/người), số lượng công 

nhân lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 15 người. Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 1,5kg/ngày.  

Lượng chất thải này sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý cùng với lượng chất 

thải sinh hoạt phát sinh của Công ty trong giai đoạn hoạt động sản xuất hiện tại. Do đó, 

tác động của chất thải loại này là nhỏ. 

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm 

việc trong Công ty (trong giai đoạn hiện tại): 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà ăn như: Thức ăn thừa, nilong,.... 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực văn phòng như: Bìa carton, nilong, 

giấy bỏ,....  

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Công ty, lượng chất thải 

sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 20kg/ngày. 

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đều được phân loại, thu gom, lưu giữ 

tạm thời tại ngăn lưu giữ rác thải sinh hoạt của Công ty và thuê đơn vị có đủ chức năng  

thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

- Mức độ tác động: Trung bình 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

 Chất thải rắn thông thường: 

 Chất thải rắn thông thường phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

Đối với hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị chất thải rắn phát sinh chủ yếu là 

nilon, thùng bìa carton.... Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong toàn bộ 

quá trình lắp đặt máy móc thiết bị ước tính khoảng 50kg. 

Chất thải loại này ít ảnh hưởng đến môi trường mà chủ yếu ảnh hưởng đến an 

toàn lao động, mỹ quan của Công ty. Chất thải rắn nếu để vương vãi trên toàn bộ diện 

tích có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước của của 

Công ty. 

Tuy nhiên, lượng chất thải rắn công nghiệp này sẽ được thu gom, vận chuyển và 

xử lý cùng với lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh của Công ty trong giai đoạn 

hoạt động sản xuất hiện tại. Do đó, tác động của chất thải loại này ở mức trung bình. 

 Chất thải rắn sản xuất phát sinh trong giai đoạn hoạt động hiện tại: 
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Căn cứ theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, lượng chất thải rắn 

sản xuất phát sinh như sau: 

Bảng 3. 1. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

kg/năm 

Mã chất 

thải 

Biện pháp 

xử lý 

1 Giấy, bìa carton Rắn 15.000 18 01 05 

Thu gom 

về kho 

chứa CTR 

và thuê đơn 

vị thu gom, 

xử lý 

2 Palet gỗ Rắn 5.000 09 01 03 

3 Nhựa các loại Rắn 10.000 11 02 04 

4 
Chân linh kiện sắt, 

nhôm, đầu dây dẫn điện 
Rắn 150 19 02 07 

5 Xỉ thiếc hàn Rắn 230 07 04 02 

6 Xốp, nilon Rắn 500 - 

Tổng 30.880  

Chất thải rắn sản xuất đều là các chất trơ, khó phân hủy sinh học. Các chất thải 

này nếu không được thu gom, xử lý và tận thu sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư, 

gây mất mỹ quan, thu hẹp không gian làm việc, ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn lao động 

của cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty. 

Hiện nay, tất cả chất thải rắn sản xuất của Công ty đều được thu gom và lưu giữ 

tạm thời tại kho chứa chất thải rắn sản xuất và thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, 

vận chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

- Mức độ tác động: Trung bình. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.  

d. Chất thải nguy hại 

- Đối với hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị:  

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là giẻ lau, găng tay dính dầu, khối lượng 

phát sinh khoảng 20kg. 

Thành phần hóa chất trong chất thải nguy hại có thể theo nước mưa hòa lẫn vào 

nguồn nước mặt, tác động trực tiếp đến hệ động thực vật sống trong vùng nước mặt 

(tôm, cua, cá...). Nồng độ dầu trong nước đạt 0,1 mg/l có thể gây chết các loài sinh vật 

phù du, ảnh hưởng lớn đến cây non và ấu trùng của các sinh vật đáy, dầu bám vào cơ 

thể hoặc sinh vật hấp thụ qua quá trình lọc nước làm giảm giá trị sử dụng. Dầu gây ô 

nhiễm, làm chết cá và các sinh vật hàng loạt do thiếu oxy hòa tan trong nước... Từ đó, 

gây ra nguy cơ làm suy giảm đa dạng sinh học.  

Tuy nhiên, lượng chất thải nguy hại này sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý 

cùng với lượng chất thải nguy hại phát sinh của Công ty trong giai đoạn hoạt động sản 
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xuất hiện tại. Do đó, tác động của chất thải loại này ở mức trung bình. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty: 

Căn cứ vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, khối lượng CTNH 

phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Công ty như sau:  

Bảng 3. 2. Thống kê khối lượng CTNH phát sinh trong năm 2022 của Công ty  

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Biện pháp 

xử lý 

1 
Giẻ lau, găng tay, quần áo 

dính dầu mỡ 
Rắn 80 18 02 01 

Thu gom 

về kho 

chứa CTR 

và thuê đơn 

vị thu gom, 

xử lý 

2 Dầu mỡ thải Lỏng 60 17 02 03 

3 Than hoạt tính Rắn - 02 11 02 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 20 16 01 06 

5 Keo thải Rắn 58 08 03 01 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 460 18 01 03 

7 
Các thiết bị, bộ phận, linh 

kiện thải 
Rắn 200 19 02 06 

8 Xỉ thiếc hàn Rắn 70 07 04 02 

9 Hóa chất thải bỏ Lỏng 800 19 05 03 

 Tổng 1.748   

Chất thải nguy hại phát sinh trong Công ty có tính chất độc hại nên khả năng gây 

ô nhiễm tới môi trường là rất lớn. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, chất thải nguy hại 

được thu gom và lưu giữ tạm thời tại kho chứa chất thải nguy hại và thuê đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, vận chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

Do vậy, có thể đánh giá tác động của chất thải nguy hại đến môi trường trong giai 

đoạn này là trung bình. 

3.1.1.2. Tác động do nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung 

- Tiếng ồn từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị: 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các 

phương tiện giao thông ra vào Công ty. Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện giao 

thông vận tải gây ra có cường độ trong khoảng từ 82 - 88 dBA. Tại mức ồn này sẽ làm 

tăng nhịp thở, nhịp đập của tim, tăng nhiệt độ cơ thể, tăng huyết áp và giảm hiệu suất 

làm việc của người lao động. 

- Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty: 
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Trong quá trình hoạt động của Dự án, Công ty sử dụng các phương tiện, máy 

móc hiện đại nên mức ồn phát sinh thấp. Đối tượng chịu tác động chính là các công nhân 

trực tiếp làm việc tại xưởng sản xuất. 

Ngoài ra, tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào 

Công ty. Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải gây ra có cường 

độ khoảng từ 82 - 88 dBA. Tại mức ồn này sẽ làm tăng nhịp thở và nhịp đập của tim, 

tăng nhiệt độ cơ thể, tăng huyết áp và giảm hiệu suất lao động. 

b. Tác về kinh tế - xã hội khu vực dự án 

Việc tập trung khoảng 15 cán bộ, công nhân lắp đặt máy móc trong khu vực Dự 

án sẽ có khả năng gây ra những tác động nhất định đến trật tự trị an ninh xã hội, cụ thể: 

+ Phát sinh các tệ nạn xã hội: Cờ bạc, trộm cắp... 

+ Mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt giữa các công nhân lắp đặt máy móc thiết 

bị với các công nhân của Công ty làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của KCN. 

Tuy nhiên, trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, Chủ dự án sẽ phối hợp chặt 

chẽ với đơn vị cung cấp máy móc lập ra nội quy làm việc để giảm thiểu tối đa các vấn 

đề an ninh xã hội phát sinh có thể xảy ra. Do vậy, tác động này được đánh giá là gây 

ảnh hưởng nhỏ tới an ninh xã hội khu vực thực hiện dự án. 

c. Tác động đến giao thông khu vực 

Vào giờ đi làm hoặc tan ca, việc tập trung khoảng 130 lao động của Công ty kết 

hợp với số công nhân lao động trong các nhà máy khác thuộc KCN Bá Thiện có thể dẫn 

đến hiện tượng một số lượng lớn công nhân cùng lưu thông trên đường, gây ra tình trạng 

ùn tắc giao thông, tăng nguy cơ tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản và con người.  
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Bảng 3. 3. Tổng hợp các tác động chính trong giai đoạn lắp đặt thiết bị mới và hoạt động sản xuất hiện tại 

Đối tượng chịu 

tác động 
Tác nhân Quy mô tác động Mức độ 

Môi trường 

không khí 

- Bụi và khí thải của các phương tiện ra vào dự án. 
- Tác động tới sức khỏe cán bộ 

công nhân viên trong nhà máy và 

ảnh hưởng tới khu dân cư gần 

khu vực dự án. 

- Tác động trong suốt thời gian 

vận hành dự án. 

- Tác động ở mức thấp, dài hạn, có 

thể kiểm soát 

- Tiếng ồn của các phương tiện giao thông ra vào dự án. 
-  Tác động ở mức trung bình, dài 

hạn, có thể kiểm soát 

- Khí thải từ hoạt động sản xuất (in kem hàn, hàn, sấy) 
- Tác động ở mức cao, dài hạn, có 

thể kiểm soát 

Nước mặt 

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 178m3/ngày.đêm, 

trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc, thiết bị: 

Khoảng 1m3/ngày. 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân hiện đang làm việc tại nhà 

máy: Khoảng 10m3/ngày.đêm. 

- Chất thải rắn sinh hoạt (20kg/ngày bao gồm cả chất thải rắn 

sinh hoạt của công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị và 

công nhân làm việc trong giai đoạn hiện tại). 

- Chất thải rắn thông thường từ hoạt động hiện tại: 

30.880kg/năm. 

- Chất thải rắn thông thường từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết 

bị: 50kg. 

- Chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất hiện tại: 

1.748kg/năm. 

-  Chất thải nguy hại từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị: 

20kg. 

- Khu vực dự án 

- Mương tiêu nước khu vực 

- Tác động trong suốt thời gian 

khai thác và vận hành dự án 

- Tác động ở mức cao, dài hạn, có 

thể kiểm soát 

- Sự cố rò rỉ hóa chất, sự cố liên quan đến hệ thống XLNT. 
- Tác động ở mức cao, ngắn hạn, 

có thể kiểm soát 

Đất và nước 

ngầm 

- Nước thải sinh hoạt  

- Chất thải rắn sinh hoạt  

- Chất thải nguy hại 

- Khu vực dự án 

- Tác động trong suốt thời gian 

khai thác và vận hành dự án 

- Tác động ở mức cao, dài hạn, 

có thể kiểm soát 
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- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố rò rỉ hóa chất, sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí 

thải 

- Tác động ở mức cao, ngắn hạn, 

có thể kiểm soát 

Kinh tế xã hội 

- Sự cố cháy nổ, sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm. 

- Các sự cố khác như sự cố chảy nổ, chập điện, sự cố đối với hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Tác động trong khu vực dự án 

và dân cư xung quanh 

- Tác động trong suốt thời gian 

khai thác và vận hành dự án 

- Tác động ở mức cao, ngắn hạn, 

có thể kiểm soát 

Hệ sinh vật 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải nguy hại. 

- Hệ sinh vật trên cạn khu vực 

dự án 

- Hệ sinh vật dưới nước của 

thủy vực tiếp nhận 

- Tác động ở mức độ cao, dài hạn, 

có thể kiểm soát 

Sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất. 
- Tác động ở mức cao, ngắn hạn, 

có thể kiểm soát 

Sức khỏe cộng 

đồng 

Khí thải, nước thải từ quá trình sản xuất của nhà máy chưa được 

xử lý triệt để trước khi thải ra ngoài môi trường. 

- Tác động trong khu vực dự án 

và dân cư xung quanh 

- Tác động trong suốt thời gian 

vận hành dự án 

- Tác động ở mức độ cao, ngắn 

hạn và có thể kiểm soát 
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3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu đối với nguồn có liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

Để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải trong quá trình sản xuất hiện tại, Công 

ty đã và đang áp dụng các biện pháp như sau: 

- 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. 

- Tại các vị trí phát sinh hơi, khí thải: Công ty lắp đặt các chụp hút và đấu nối về 

các hệ thống xử lý khí thải. Hiện tại, Công ty đã lắp đặt 04 hệ thống xử lý khí thải bằng 

than hoạt tính, các hệ thống xử lý khí thải này đều có chung quy trình công nghệ xử lý 

như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Quy trình xử lý khí thải của các hệ thống đã lắp đặt  

Thuyết minh quy trình xử lý: 

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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Khí thải phát sinh từ quá trình in kem hàn, sấy, hàn bản mạch được hút vào chụp 

hút thông qua quạt hút và đẩy vào tháp xử lý đã được bổ sung vật liệu hấp phụ (than 

hoạt tính). 

Than hoạt tính là vật liệu làm chất hấp phụ chính trong thiết bị hấp phụ. Đây là 

loại than có bề mặt tiếp xúc lớn, khoảng 1000 - 2500m2/g và được chế hóa để dùng hấp 

phụ các loại hóa chất, dung môi hữu cơ trong khí thải. Hiệu suất xử lý của hệ thống này 

sẽ đạt hiệu suất cao khi được thiết kế chính xác, khí thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Khi than hoạt tính đã bão hòa, không đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải, Công ty 

có thể dễ dàng thay thế lớp than mới. Tần suất thay than hoạt tính là 3 - 4 tháng/lần (tùy 

thuộc vào công suất sản xuất tại từng thời điểm của nhà máy). 

Than hoạt tính thải bỏ được nhà máy thu gom, lưu giữ và thuê đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý. 

Đánh giá hiệu quả xử lý: 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý khí thải của Công ty, chúng 

tôi căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2022 của Dự án. Kết quả quan 

trắc cho thấy: các chỉ tiêu được phân tích của khí thải sau xử lý đều nằm trong tiêu chuẩn 

cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. Như vậy, có 

thể thấy các hệ thống xử lý khí thải của Công ty đang hoạt động tương đối tốt. Như vậy, 

ảnh hưởng từ khí thải của Dự án đến môi trường xung quanh là trung bình. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Sơ đồ phân luồng, thu gom nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt 

động hiện tại của Công ty 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị: 

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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Để giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc 

thiết bị, Công ty sẽ hướng dẫn công nhân sử dụng các công trình nhà vệ sinh hiện có của 

Công ty. Tại đây, nước thải phát sinh sẽ được thu gom, xử lý tại trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt của Công ty trước khi chảy vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của 

KCN Bá Thiện. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ hoạt động sản xuất hiện tại của 

Công ty: 

+ Nước thải từ nhà ăn ca được dẫn qua song chắn rác để tách rác thô và qua bể 

tách dầu mỡ có dung tích 3m3 để tách mỡ trước khi đổ vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Công ty. Bể tách mỡ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, xây chìm ngay bên 

ngoài khu vực nhà ăn. Nước thải từ bể tách dầu mỡ được dẫn theo đường ống PVC D200 

có chiều dài khoảng 100m, sau đó chảy vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

80m3/ngày.đêm. 

+ Thoát nước xí, chậu tiểu: Nước thải từ các xí, tiểu được thu vào hệ thống đường 

ống có đường kính DN110, DN125 (PVC), độ dốc ống thoát nước ngang i =5%. Sau đó, 

nước thải được thoát vào 02 bể tự hoại 3 ngăn, tổng thể tích 30m3 được xây ngầm bên 

ngoài tòa nhà. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sẽ được dẫn theo hệ thống 

đường ống PVC D200, i = 5%, để chảy vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

80m3/ngày.đêm. 

+ Thoát nước từ chậu rửa chân tay, nước lau rửa sàn: Nước thải từ chậu rửa tay, 

nước lau rửa sàn được thu vào hệ thống đường ống có đường kính DN110 (PVC), độ 

dốc của đường ống thoát nước ngang i = 2-5% (theo QCVN). Sau đó thoát ra hố ga bên 

ngoài nhà. Nước từ khu vệ sinh tầng 1 thoát trực tiếp ra hố ga bên ngoài. Nước từ khu 

vệ sinh tầng 2 sẽ theo ống thoát nước treo trên trần tầng 1 (độ dốc ống thoát nước ngang 

i = 2-5%), sau đó được gom vào ống đứng thoát nước chính trong hộp kỹ thuật, tiếp tục 

thoát ra hố ga ngoài nhà và chảy vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

80m3/ngày.đêm. 

Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của Công ty 

sẽ được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Bá Thiện thông qua 01 

cửa xả, cụ thể như sau: 

 Xử lý sơ bộ: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Công ty có quy trình xử lý sơ 

bộ như sau: 

- Đối với nước thải từ toilet: Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ toilet được thu 

gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn trước khi chảy vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Công ty. 

Bể tự hoại được xây dựng gồm 3 ngăn, nước thải sau khi qua ngăn 1 để tách cặn 

sẽ tiếp tục qua ngăn 2 xử lý sinh học bằng bùn yếm khí rồi qua ngăn lắng 3. Cặn lắng 

được lưu giữ trong bể khoảng 3 - 6 tháng, dưới tác động của vi sinh vật yếm khí các chất 

hữu cơ được phân hủy thành khí CO2, CH4 và các chất vô cơ. Hiệu quả xử lý cặn hữu 
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cơ của bể tự hoại có thể lên đến 70%. Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ được dẫn vào 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty.  

- Đối với nước thải phát sinh từ nhà bếp: Nước thải từ nhà bếp được dẫn qua 

song chắn rác để tách rác thô và qua bể tách dầu mỡ trước khi đổ vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Công ty. 

Bể tách dầu mỡ cấu tạo gồm 3 ngăn: Ngăn chứa dầu mỡ, ngăn lắng 1 và ngăn 

lắng 2, quy trình hoạt động như sau: 

Đầu tiên, nước thải qua song chắn rác sẽ chảy vào ngăn chứa dầu mỡ của bể. 

Nước thải chảy từ ngăn chứa dầu mỡ sang ngăn lắng 1 qua đường ống thông nước với 

miệng ống, đặt cách mặt trên của bể 1,2 m (cách đáy bể 0,3m); nước thải chảy từ ngăn 

lắng 1 sang ngăn lắng 2 qua ống thông nước với miệng ống, cách mặt trên của bể 0,6m, 

đảm bảo cho dầu mỡ có trong nước thải nổi trên bề mặt nước tại ngăn lắng 1 và không 

bị cuốn sang ngăn lắng 2. Tại 3 ngăn của bể đều bố trí cửa hút dầu mỡ. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 80m3/ngày.đêm 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của Công ty sử dụng công nghệ sinh 

học thiếu khí - hiếu khí (AO), quy trình xử lý như sau: 

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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Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ tại từng vị trí phát sinh được dẫn về bể 

điều hòa để bổ sung hóa chất NaOH nhằm cân bằng pH của nước thải và cung cấp hàm 

lượng oxi để tăng cường hoạt động của vi sinh vật, sau đó nước thải được bơm qua bể 

thiếu khí. 

- 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 

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 nhiều vi khuẩn, 

hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh, 
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nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả năng gây bệnh. Khi cho Chlorine 

vào nước, dưới tác dụng dòng nước, 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 

xả 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. 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: 

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. 

- Vận hành khi hệ thống chạy ổn định: Công nhân vận hành thực hiện giám sát 

thường xuyên hoạt động của hệ thống và ghi vào sổ vận hành để theo dõi, đánh giá hiệu 

quả xử lý, tình trạng hoạt động của hệ thống. 

Ngoài ra, trong quá trình vận hành phải thường xuyên kiểm tra hệ thống đường 

ống, hệ thống điện, hệ thống các bể/thùng hóa chất, bảo dưỡng định kỳ thiết bị của hệ 

thống, lấy mẫu phân tích chất lượng nước sau xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý và kịp 

thời có biện pháp khắc phục khi kết quả nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu. 

 Đối với nước mưa chảy tràn 

Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty như sau: 
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Hình 3. 3. 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. 

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. 

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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+ 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. 

- 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 
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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.  

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu đối với nguồn không liên quan chất thải 

a. Giảm thiểu tiếng ồn 

 Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị: 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn, Công ty sẽ yêu cầu đơn vị vận chuyển máy 

móc thiết bị thực hiện một số các giải pháp sau: 

+ Không chở máy móc, thiết bị vượt quá trọng tải quy định đối với phương tiện 

vận chuyển sử dụng. 

+ Hạn chế bóp còi và giảm tốc độ các phương tiện vận chuyển của dự án khi đi 

qua khu vực dân cư tập trung. 

 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. 

+ 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. 

b. Giảm thiểu các tác động xấu về kinh tế - xã hội 

Để đảm bảo trật tự, an ninh xã hội trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, Công 

ty sẽ phối hợp với nhà thầu lắp đặt máy móc thiết bị  xây dựng các nội quy, quy chế làm 

việc, quản lý công nhân chấp hành đúng, đầy đủ nội quy. 
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3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án mở rộng đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Tác động do nguồn có liên quan đến chất thải 

a. Tác động do bụi và khí thải 

Khi giai đoạn dự án mở rộng đi vào hoạt động sản xuất có các nguồn phát sinh bụi 

và khí thải sau: 

- Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào Công ty: Bụi và khí thải phát sinh 

từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, hoạt động di chuyển của cán bộ, 

công nhân viên làm việc tại Công ty. 

- Hoạt động sản xuất sản phẩm phát sinh khí thải, nhiệt thải và hơi hữu cơ: Công đoạn 

in kem hàn, hàn, sấy. 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng: Trong trường hợp mất điện lưới, Công 

ty cho chạy máy phát điện dự phòng, khi đó sẽ phát sinh khí thải chứa các thành phần: 

Muội khói, SO2, NOx, CO,…. 

 Đối với bụi và khí thải từ phương tiện giao thông: 

Trong giai đoạn vận hành của Dự án, hoạt động giao thông chuyên chở sản phẩm, 

nguyên vật liệu bằng các phương tiện vận tải có khả năng làm phát sinh bụi và khí thải. 

Thành phần chính bao gồm: Muội khói, CO, CO2, SO2, NOx... 

Do khối lượng sản phẩm của Công ty là rất nhỏ nên số lượt vận chuyển sản phẩm 

được ước tính theo thực tế sản xuất chứ không tính theo khối lượng vận chuyển. Theo 

thống kê sơ bộ của chủ đầu tư, trong giai đoạn sản xuất hiện tại mỗi ngày có khoảng 3 

xe có trọng tải 10 tấn vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án. Uớc tính, trong 

giai đoạn mở rộng trung bình mỗi ngày có khoảng 2 xe ra vào khu vực dự án. 

Nguồn phát sinh khí thải từ các xe cơ giới là nguồn thải không tập trung và phát 

sinh không liên tục. Đây là nguồn ô nhiễm dạng thấp, chất độc hại phát tán cục bộ. 

Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán nguồn 

đường như sau (lựa chọn phương pháp mô hình khuếch tán nguồn đường Gauss được 

trình bày trong giáo trình: Đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong và Nguyễn 

Thị Quỳnh Hương): 

Cx = 0,8.E{exp[-(z+h)2/2.δz
2] + exp[-(z-h)2/2.δz

2]}/(δz.u)  (1) 

Trong đó:  

+ Cx: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí đo tại vị trí x so với nguồn đường 

(mg/m3); 
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+ E: Tải lượng chất ô nhiễm của nguồn đường trong một đơn vị thời gian 

(mg/m.s), E được tính toán cho mỗi loại tác nhân ô nhiễm; 

+ δz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), δz là hàm số của x theo phương gió 

thổi và được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (đây là 

cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) như sau: δz = 0,53.x0,73 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi; 

+ u: Tốc độ gió trung bình (m/s); lấy u = 1,5m/s (gió mùa Đông Bắc) và 1,8m/s 

(gió mùa Đông Nam); 

+ z: Độ cao của điểm tính (m), lấy z = 2m; 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), lấy h = 0,5 m; 

Tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao thông sinh ra phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như: Chất lượng động cơ, chất lượng mặt đường, vận tốc xe, tải trọng xe... nên 

việc đánh giá chính xác và chi tiết là rất khó. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi kết hợp hài hòa 

giữa các yếu tố nên coi vận tốc xe trung bình là 25km/h và chạy đường ngoài thành phố. 

Ngoài ra, hiện nay Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải của từng 

loại phương tiện vận chuyển, do đó việc tính toán tải lượng ô nhiễm khí thải từ các 

phương tiện giao thông được dựa trên ước tính của WHO. Theo WHO, hệ số phát thải 

khí ô nhiễm đối với phương tiện giao thông như sau: 

Bảng 3. 4. Hệ số phát thải chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Chất ô nhiễm 

Hệ số chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) 

Tải trọng xe 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn 

Trong 

TP 

Ngoài 

TP 

Đường 

cao tốc 

Trong 

TP 

Ngoài 

TP 

Đường 

cao tốc 

Muội khói  0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

SO2 1,16S 0,84S 1,3S 4,29S 4,15S 4,15S 

NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

[Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993] 

Ghi chú: S là tỉ tệ % của lưu huỳnh có trong nhiên liệu, lấy S= 0,05%. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng của địa hình... Dựa trên tải lượng chất ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 

thức (1), ta có nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 

(tim đường) được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3. 5. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

x(m) 

C(x,z) (μg/m3) 

Muội khói (bụi) SO2 NO2 CO 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

1,9m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

1,9m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

1,9m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

1,9m/s 

5 50,8 42,3 11,7 9,8 81,2 67,7 163,6 136,3 

10 18,4 15,3 4,2 3,5 29,5 24,5 59,3 49,4 

20 9,3 7,8 2,2 1,8 14,9 12,4 30,1 25,1 

30 6,6 5,5 1,5 1,3 10,6 8,9 21,4 17,8 

40 5,3 4,4 1,2 1,0 8,5 7,1 17,0 14,2 

50 4,5 3,7 1,0 0,9 7,1 5,9 14,3 12,0 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1giờ) 

300 350 200 30.000 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ 

các phương tiện vận chuyển trên mỗi km đường đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 05:2013/BTNMT, trung bình 1 giờ. Như vậy, các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt 

động của các phương tiện vận chuyển ảnh hưởng nhỏ đến môi trường xung quanh. 

- Phạm vi tác động: Môi trường không khí trên các tuyến đường vận chuyển của 

Dự án, đặc biệt là tuyến đường trục chính của KCN Bá Thiện dẫn vào khu vực Dự án. 

* Đối với bụi và khí thải từ phương tiện đi lại của CBCNV: 

Ngoài các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, hàng ngày còn có 

phương tiện giao thông phục vụ di chuyển của CBCNV. Các phương tiện này chủ yếu là 

xe máy cá nhân. Giả sử tất cả CBCNV trong Công ty đều di chuyển bằng xe máy thì số 

lượng xe máy ra vào dự án khoảng 380 chiếc. Công ty làm việc 2 ca/ngày, do đó ước tính 

giờ đi làm và tan ca có khoảng 190 xe máy vào khu vực thực hiện dự án. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm phát sinh từ xe máy được trình 

bày trong bảng dưới đây: 

 

 

Bảng 3. 6. Hệ số phát thải chất ô nhiễm đối với xe máy chạy trên đường 

Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Muội khói SO2 NO2 CO 
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Xe gắn máy trên 50cc - 0,76.S 0,3 20 

[Nguồn: Theo Rapid Environmental Assessment, WHO năm 1993] 

Sử dụng công thức tính toán nồng độ bụi và chất ô nhiễm Sutton (Công thức 1), 

nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ phương tiện đi lại của CBCNV giai đoạn hoạt 

động của Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 7. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

của CBCNV 

x(m) 

C(x,z) (μg/m3) 

SO2 NO2 CO 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

1,9m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

1,9m/s 

vtb = 

1,5m/s 

vtb = 

1,9m/s 

5 6,625 8,125 880 780 749,821 907,753 

10 5,318 4,988 688 642 325,322 625,254 

20 3,254 2,569 247 238 232,543 352,007 

30 2,327 1,837 170 158 124,669 96,844 

40 1,855 1,465 145 137 96,358 77,809 

50 1,562 1,233 125 119 82,316 69,197 

100 0,928 0,733 79 75 88,631 35,762 

200 0,557 0,440 46 42 23,051 23,356 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1giờ) 

350 200 30.000 

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ 

các phương tiện đi lại của CBCNV trên mỗi km đường đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 05:2013/BTNMT, trung bình 1 giờ. Tuy nhiên, nếu cộng gộp với lượng 

phát thải từ các phương tiện di chuyển của CBCNV các Công ty sản xuất, kinh doanh 

khác trong KCN Bá Thiện vào thời gian cao điểm (đặc biệt là đầu buổi sáng và cuối 

buổi chiều) thì các tác động này sẽ tăng lên đáng kể. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

- Phạm vi tác động: Môi trường không khí trên các tuyến đường giao thông dẫn 

vào Dự án, đặc biệt là tuyến đường từ cổng KCN Bá Thiện dẫn vào khu vực dự án. 

 Đối với bụi và khí thải từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm: 

Quá trình bốc, dỡ lên xuống nguyên vật liệu và sản phẩm tại kho cũng sẽ phát 

sinh ra bụi. Lượng bụi này phát sinh không đáng kể do nguyên vật liệu và sản phẩm 

được bao gói, đóng thùng kín. Lượng bụi này chỉ ảnh hưởng đến một số công nhân trực 

tiếp tham gia hoạt động bốc, xếp nguyên vật liệu và sản phẩm.  
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Bụi phát sinh từ quá trình này có tính chất phân tán, tác động không liên tục và 

nồng độ không cao. Thành phần của bụi chủ yếu là đất, cát mịn bám trên các bao bì, thùng 

chứa nguyên vật liệu và sản phẩm do quá trình vận chuyển hoặc lưu chứa lâu ngày. 

 Bụi, khí thải và nhiệt thải phát sinh từ hoạt động sản xuất 

Lượng khí thải VOCs phát sinh từ quá trình hàn khi tiếp xúc với hơi kim loại 

trong thời gian dài sẽ gây các triệu chứng cấp tính như kích ứng mắt, mũi họng, chóng 

mặt, buồn nôn. Tiếp xúc kéo dài với hơi kim loại có thể gây ra tổn thương đường hô 

hấp và các bệnh khác như ung thư phổi, ung thư thanh quản và các bệnh đường hô hấp 

khác. Đặc biệt là khi khu vực thao tác bị giới hạn trong không gian kín, khí Carbon 

monoxit hình thành có thể gây tử vong cho người lao động.  

Tuy nhiên, Hệ thống thu gom bụi, khí thải từ các máy phát sinh hơi, khí thải của 

các dây chuyền sản xuất đều được lắp đặt khép kín, không ảnh hưởng đến môi trường 

lao động sản xuất ngay cả khi hệ thống quạt hút không hoạt động. 

 Khí thải từ khu vực lưu giữ rác thải 

Tại khu vực thùng chứa, kho chứa chất thải tập trung trong điều kiện ẩm thấp,... 

có thể xảy ra quá trình lên men và sự phân hủy hữu cơ diễn ra làm phát sinh các mùi hôi 

thối gây ô nhiễm môi trường không khí (các khí CH4, CO2, H2S, mercaptan,...). 

Mùi phát sinh từ khu vực này thường gây mùi khó chịu, có khả năng ảnh hưởng 

tới các công nhân làm việc trong Công ty và các công ty lân cận. 

 Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để đảm bảo cho hoạt động bình thường khi có sự cố mất điện, dự án dự kiến sử 

dụng 1 máy phát điện công suất 200 KVA với mức tiêu thụ nhiên liệu là khoảng 68,8lít 

dầu DO/giờ/máy, tương đương 55,1 kg/giờ (trọng lượng riêng của dầu DO là 0,8 kg/lít). 

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí do đốt nhiên liệu dầu DO, ngoài 

thành phần chính là hydrocacbon (CxHy), loại dầu này còn có các hợp chất của lưu huỳnh 

và nitơ. Khi đốt cháy loại dầu này làm phát sinh các khí CO, CO2, SO2, NO2, hơi nước, 

muội khói và lượng nhỏ khí aldehyde. Các loại khí thải này có khả năng gây ô nhiễm 

môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, động vật, thực vật.  

Theo tính toán của tổ chức Y Tế (WHO, 1993) tính tải lượng các chất ô nhiễm 

được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. 8. Tải lượng các chất ô nhiễm từ khí thải của máy phát điện 

Thông số ô nhiễm Hệ số kg/tấn 
Tải lượng 

kg/h g/s 

Bụi 0,71 0,0852 0,0285 

SO2 20S 0,012 3,33x10-3 
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NO2 9,62 1,1544 0,32 

CO 2,19 0,26285256 0,073 

VOCs 0,791 0,09492 0,0265 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới WHO, năm 1993 ) 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% 

Thông thường quá trình đốt nhiên liệu, lượng khí dư là 30%, khi nhiệt độ khí thải 

là 200oC, thì lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg DO là 38m3. Với định mức là     55,1kg 

dầu DO/h cho 1 máy phát điện, tính được lưu lượng khí thải tương ứng là: 

55,1 x 38 : 3600 = 0,58m3/s. 

Như vậy, nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện có thể được tính 

toán trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 9. Nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện 

Thông số 

ô nhiễm 
Đơn vị Kết quả tính 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(Cột B với Kv=Kp=1) 

Bụi mg/m3 49 200 

SO2 mg/m3 5,7 500 

NO2 mg/m3 552 850 

CO mg/m3 125 1000 

VOCs mg/m3 46 - 

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

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Kết quả ở bảng trên cho thấy, nồng độ của hầu hết các chất ô nhiễm 

cơ bản khi hoạt động máy phát điện đều nằm trong giới hạn cho phép 

(QCVN19:2009/BTNMT - Cột B) do đó tác động của khí thải từ máy phát điện đối với 

môi trường không khí là nhỏ. 

b. Tác động do nước thải 

 Đối với nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa chân 

tay, vệ sinh và nấu ăn cho CBCNV. 

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, các chất 

rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn và mầm bệnh truyền nhiễm. 

- Tính toán tải lượng và đánh giá tác động: 
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Theo tính toán tại Chương 1, lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt trong 

giai đoạn mở rộng là 29m3/ngày, ước tính lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng 

nước sử dụng. Như vậy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn mở rộng 

khoảng 29m3/ngày.đêm. Số lượng cán bộ, công nhân viên trong Công ty giai đoạn này 

là 380 người. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1993 thì tải lượng chất ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý như sau: 

Bảng 3. 10. Định mức chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/người.ngày) 

Tải lượng trung bình 

(g/người.ngày) 

1 BOD5 45 - 54 49,5 

2 TSS 70 - 145 107,5 

3 Dầu mỡ 10 - 30 20 

4 Amoni 2,4 - 4,8 3,6 

5 Tổng Nitơ 6 - 12 9 

6 Tổng Photpho 0,8 - 4 2,4 

[Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993] 

Trên cơ sở đó, ta tính được tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt (chưa qua xử lý) của dự án như sau: 

Bảng 3. 11. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn hoạt động mở rộng 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(gam/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B) 

1 BOD5 99.000 462,6 50 

2 TSS 215.000 1.004,6 100 

3 Dầu mỡ 40.000 187 10 

4 Amoni 7.200 33,6 10 

5 Tổng Nitơ 18.000 84,1 40 

6 Tổng Phốt pho 4.800 22,4 6 

Từ bảng trên cho thấy: Nồng độ của tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt (khi chưa qua xử lý) của dự án trong giai đoạn hoạt động mở rộng vượt nhiều 

lần so với giới hạn cho phép. Nếu như lượng nước này xả thải trực tiếp ra hệ thống thu 

gom, thoát nước thải chung của KCN sẽ góp phần gia tăng các tác nhân gây ô nhiễm và 
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tăng áp lực xử lý đối với hệ thống XLNT tập trung của KCN Bá Thiện. Từ đó, ảnh 

hưởng đến hiệu quả xử lý của hệ thống. Một số tác động của nước thải sinh hoạt có thể 

liệt kê như sau: 

+ Chất hữu cơ: Có khả năng bị phân hủy sinh học cao, do đó làm giảm oxy hòa 

tan trong nước, ảnh hưởng tới hệ thủy sinh vật.  

+ Chất rắn lơ lửng: Ảnh hưởng đến chất lượng nước và thủy sinh vật sống ở lớp 

đáy do chất rắn lơ lửng làm giảm tính truyền quang trong môi trường nước. 

+ Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho): Gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước 

mặt tiếp nhận, ảnh hưởng tới chất lượng nước và sự sống thủy sinh. 

+ Các vi khuẩn: Nước thải sinh hoạt có chứa vi khuẩn gây bệnh thương hàn, phó 

thương hàn, lỵ, tả. Tùy theo điều kiện môi trường mà các loại sinh vật này có thể tồn tại 

trong thời gian dài hay ngắn. Khi nhiễm vào nguồn nước, vi khuẩn có khả năng phát tán 

và gây bệnh trên diện rộng. 

Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được Công ty thu 

gom về  trạm XLNT sinh hoạt có công suất 80m3/ngày.đêm để xử lý.  

- Mức độ tác động: Trung bình 

- Phạm vi tác động: Tác động chủ yếu đến hệ thống XLNT tập trung của KCN 

Bá Thiện. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

 Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn hoạt động, nếu xảy ra mưa sẽ phát sinh nguồn nước mưa chảy 

qua bề mặt khuôn viên của Công ty. Nước mưa chảy tràn có lưu lượng dòng chảy xuất 

hiện không đều và tồn tại trong thời gian ngắn với khoảng dao động lớn, phụ thuộc vào 

các mùa trong năm. Vào mùa khô lượng nước mưa chảy tràn ít hơn so với mùa mưa. 

Thành phần trong nước mưa chảy tràn về bản chất là nước sạch. Tuy nhiên, trong quá 

trình chảy tràn nước mưa có thể cuốn theo các tạp chất ô nhiễm trên bề mặt bao gồm rác 

thải, lá cây, đất cát... Từ đó, nước mưa chảy tràn có thể làm gia tăng hàm lượng chất ô 

nhiễm cho nguồn nước tiếp nhận. 

Trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu hiện tại. 

Do đó, tác động của nước mưa chảy tràn được giảm thiểu đáng kể. Tác động này kéo 

dài trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

c. Tác động do chất thải rắn  

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn này, dự kiến khi dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ có khoảng 

380 cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty. Căn cứ vào định mức phát sinh trong 
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giai đoạn hiện tại là 0,1 kg/người/ngày thì lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính phát 

sinh trong giai đoạn này là:  

380 (người) x 0,1 (kg/người/ngày) = 38 (kg/ngày) 

Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nilon, nhựa... Chất 

thải loại này nếu không được thu gom, xử lý thích hợp sẽ gây nhiều tác hại cho môi 

trường sống. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân 

hủy, làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc 

hại... Từ đó, có thể làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật 

thủy sinh trong nước. 

Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, xử lý. Do vậy, trong giai 

đoạn mở rộng, tác động của rác thải sinh hoạt đến môi trường là nhỏ.  

 Chất thải rắn sản xuất  

Căn cứ vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, khối lượng chất thải 

rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất giai đoạn mở rộng như sau: 

Bảng 3. 12. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh trong giai 

đoạn mở rộng 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

kg/năm 

Mã chất 

thải 

Biện pháp 

xử lý 

1 Giấy, bìa carton Rắn 30.270 18 01 05 

Thu gom 

về kho 

chứa CTR 

và thuê đơn 

vị thu gom, 

xử lý 

2 Palet gỗ Rắn 150.000 09 01 03 

3 Nhựa các loại Rắn 141.000 11 02 04 

4 
Chân linh kiện sắt, 

nhôm, đầu dây dẫn điện 
Rắn 950 19 02 07 

5 Xỉ thiếc hàn Rắn 580 07 04 02 

6 Xốp, nilon Rắn 2.500 - 

Tổng 325.300  

Chất thải rắn sản xuất đều là các chất trơ, khó phân hủy sinh học. Các chất thải 

này nếu không được thu gom, xử lý và tận thu sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư, 

gây mất mỹ quan, thu hẹp không gian làm việc, ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn lao động 

của cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu như giai đoạn hiện tại. Do vậy, tác động của rác thải công nghiệp đến môi trường 

là nhỏ.  

d. Tác động do chất thải nguy hại 
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Căn cứ vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, khối lượng chất thải 

nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất giai đoạn mở rộng như sau: 

 

 

 

 

Bảng 3. 13. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn mở rộng 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

kg/năm 

Mã chất 

thải 

Biện pháp 

xử lý 

1 
Giẻ lau, găng tay, quần áo 

dính dầu mỡ 
Rắn 419 18 02 01 

Thu gom 

về kho 

chứa CTR 

và thuê đơn 

vị thu gom, 

xử lý 

2 Dầu mỡ thải Lỏng 397 17 02 03 

3 Than hoạt tính Rắn 86 02 11 02 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 49 16 01 06 

5 Keo thải Rắn 373 08 03 01 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 4.349 18 01 02 

7 
Các thiết bị, bộ phận, linh 

kiện thải 
Rắn 3.965 19 02 06 

8 Xỉ thiếc hàn Rắn 252 07 04 02 

9 Hóa chất thải bỏ Lỏng 506 19 05 03 

 Tổng 10.396   

Thành phần hóa chất trong chất thải nguy hại có thể theo nước mưa hòa tan vào 

nguồn nước mặt, tác động trực tiếp đến hệ động thực vật sống trong vùng nước mặt 

(tôm, cua, cá...). Nồng độ dầu trong nước đạt 0,1 mg/l có thể gây chết các loài sinh vật 

phù du, ảnh hưởng lớn đến cây non và ấu trùng của các sinh vật đáy, dầu bám vào cơ 

thể hoặc sinh vật hấp thụ qua quá trình lọc nước làm giảm giá trị sử dụng. Dầu gây ô 

nhiễm, làm chết cá và các sinh vật hàng loạt do thiếu oxy hòa tan trong nước... Từ đó, 

gây ra nguy cơ làm suy giảm đa dạng sinh học.  

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu như giai đoạn hiện tại. Do vậy, tác động của rác thải nguy hại đến môi trường là 

trung bình.  

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

 Đánh giá khả năng đáp ứng việc lưu chứa của các kho chứa hiện tại: 
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- Kho chứa chất thải: 

Với diện tích các kho lưu giữ chất thải như trên, tuỳ thuộc vào khối lượng phát 

sinh chất thải, Công ty có thể tăng tần suất thu gom chất thải để đảm bảo các kho đáp 

ứng được việc lưu giữ tạm thời chất thải. Do vậy, diện tích các kho lưu chứa chất thải 

hiện tại của Công ty hoàn toàn đáp ứng được khả năng lưu giữ chất thải phát sinh trong 

giai đoạn mở rộng của Dự án. 

- Kho hoá chất:  

Tổng diện tích 2 kho hoá chất của Công ty là 40m2, khối lượng hoá chất Công ty 

nhập theo tuần, mặt khác một phần hoá chất sẽ được di chuyển đến các vị trí sử dụng 

hoá chất của các dây chuyền sản xuất trong Công ty. Do vậy, khối lượng hoá chất tại 

kho lưu giữ không nhiều, tập trung chủ yếu vào thời điểm giao nhận hoá chất. Do vậy, 

diện tích lưu giữ hoá chất của Công ty đáp ứng được nhu cầu lưu giữ hoá chất trong giai 

đoạn mở rộng. 

3.2.1.2. Tác động do nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

* Tiếng ồn, độ rung: 

Trong quá trình hoạt động của dự án, Công ty sử dụng các phương tiện, máy móc 

hiện đại nên mức ồn phát sinh thấp, ảnh hưởng chủ yếu đến cán bộ, công nhân viên làm 

việc trong nhà xưởng sản xuất.  

Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra 

vào Công ty. Đặc trưng tiếng ồn loại này là không thường xuyên, chỉ diễn ra ở thời điểm 

nhất định như giờ đi làm và tan ca của công nhân viên, thời gian vận chuyển nguyên vật 

liệu và sản phẩm. Do đó, tác động này chỉ ảnh hưởng chủ yếu trong nội bộ Công ty và có 

thể kiểm soát được bằng các biện pháp quản lý thích hợp. Tác động của tiếng ồn như sau: 
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Hình 3. 4. Tác động của tiếng ồn tới con người 

* Nhiệt độ: 

Nhiệt độ phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu từ công đoạn sấy. Lao động 

ở nhiệt độ cao đòi hỏi sự cố gắng cao của cơ thể, sự tuần hoàn máu mạnh hơn, tần suất 

hô hấp tăng. Khi làm việc ở nhiệt độ cao, người lao động mất nhiều mồ hôi dẫn đến làm 

mất một lượng muối nhất định của cơ thể, gây nên các rối loạn chức năng sinh lý của cơ 

thể. 

Tuy nhiên, do công đoạn sấy được thực hiện trong máy móc, thiết bị hiện đại, 

khép kín nên sự phát sinh nhiệt ra ngoài môi trường tại các công đoạn này là nhỏ. Tác 

động từ hoạt động này chỉ ảnh hưởng nhỏ tới công nhân trực tiếp vận hành thiết bị sấy. 

Nhiệt độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là không đáng kể. Ngoài ra, bên trong 

các phân xưởng đều có hệ thống làm mát không khí nên tác động loại này được giảm 

thiểu đáng kể. 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực dự án 

+ Tác động tích cực: 

Dự án đầu tư Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng được triển khai sẽ mang 

lại hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội như: 

- Góp phần thúc đẩy tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa của tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động, góp phần ổn định đời 

sống nhân dân, giảm áp lực do thất nghiệp và các tệ nạn xã hội. 

CÁC CƠ QUAN CỦA CƠ THỂ 

TAI 

HỆ THẦN KINH 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thích 

lực, gây điếc nghề nghiệp 

Gây những biến đổi sinh lý, sinh 

hóa, điện tâm não 

HỆ TIÊU HÓA THỊ GIÁC HỆ TUẦN HOÀN HỆ VẬN ĐỘNG HỆ HÔ HẤP 

Tăng 

nhịp thở 

Giảm khả 

năng phân 

biệt màu 

sắc, giảm 

thính lực 

Gây viêm dạ 

dày, giảm 

dịch vị 

Tăng nhịp tim, 

gây rối loạn hệ 

tuần hoàn 

Mệt cơ bắp, gây 

phản xạ chậm, 

gây rối loại tiền 

đình 

TIẾNG ỒN 
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+ Tác động tiêu cực: 

Bên cạnh các tác động tích cực, dự án cũng sẽ gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực 

tới trật tự, trị an của khu vực như: 

- Mâu thuẫn giữa công nhân, người dân khu vực với công nhân ở nơi khác đến 

do những cạnh tranh hay do văn hóa khác nhau. 

- Sự tập trung đông công nhân có thể phát sinh các tệ nạn xã hội như nghiện hút, 

trộm cắp… 

Tuy nhiên, các tác động này ở mức thấp và trong quá trình hoạt động, Công ty 

luôn có biện pháp tuyên truyền, giáo dục công nhân nên xác suất xảy ra tác động loại 

này là nhỏ. 

  Tác động đến giao thông khu vực 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, lượng phương tiện tham gia giao thông trong 

khu vực dự án tăng lên do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và hoạt động 

di chuyển của cán bộ công nhân viên bằng ô tô hoặc xe máy. Mật độ phương tiện tham 

gia giao thông tăng sẽ làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông. 

Vào giờ đi làm hoặc tan ca, việc tập trung khoảng 380 CBCNV của Công ty kết 

hợp với số công nhân lao động trong các nhà máy khác thuộc KCN Bá Thiện có thể dẫn 

đến hiện tượng một số lượng lớn công nhân cùng lưu thông trên đường, gây ra tình trạng 

ùn tắc giao thông, tăng nguy cơ tai nạn giao thông, gây thiệt hệ về tài sản và con người. 

c. Tác động gây nên bởi các sự cố, rủi ro 

 Sự cố tai nạn giao thông 

Sự cố tai nạn giao thông gây thiệt hại về tài sản và tính mạng. Quá trình vận 

chuyển nguyên, nhiên vật liệu, sản phẩm, gia tăng số lượng phương tiện cá nhân của 

Công ty sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên tuyến đường vận chuyển, dẫn đến nguy 

cơ gia tăng tai nạn giao thông trong KCN Bá Thiện. 

 Sự cố cháy, nổ 

Công ty sử dụng các vật liệu, hóa chất dễ bắt lửa (như cồn IPA), dẫn đến nguy 

cơ xảy ra sự cố cháy nổ, gây thiệt hại tới tính mạng con người và tài sản của Công ty, 

nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ là khá lớn. Các nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố cháy nổ 

đó là: 

- Do vi phạm các quy định an toàn PCCC trong sử dụng điện, lửa trần và các loại 

nguồn nhiệt khác. 

- Do để quá nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm trong xưởng sản xuất gần các thiết 

bị sinh lửa, nhiệt. 

- Do sự cố kỹ thuật của hệ thống điện. 
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- Do 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. 

- Do bảo quản chung nhiều loại nguyên vật liệu, hàng hóa có tính chất nguy hiểm 

dễ cháy, nổ có tác dụng phản ứng hóa học khi để gần nhau. 

- Do lắp ráp thiết bị máy móc không đảm bảo các khoảng cách an toàn PCCC. 

- Do nhà xưởng không có thiết bị phòng chống sét hoặc có nhưng bị hỏng không 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, khi mưa giông bị sét đánh gây cháy. 

- Do kho hóa chất bố trí không được thông thoáng. 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại đến sinh mạng con người, ảnh hưởng 

đến môi trường không khí, thiệt hại về tài sản của nhà máy và các Dự án lân cận khác, 

ảnh hưởng tới tâm lý của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

Mức độ thiệt hại về người và tài sản của công ty phụ thuộc vào thời gian xảy ra 

hỏa hoạn. Nếu hỏa hoạn xảy ra vào những giờ tập trung nhiều người trong Công ty sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của con người. Tuy nhiên nếu xảy ra vào thời điểm 

này do tập trung đông người sẽ nhanh chóng được phát hiện hỏa hoạn, hạn chế được tối 

đa thiệt hại về kinh tế. 

Mức độ anh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người phụ thuộc vào phạm 

vi cháy nổ. Trong trường hợp sự cố cháy nổ xảy ra tại khu vực kho hóa chất sẽ gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người khu vực bị ảnh hưởng. 

Nếu hỏa hoạn xảy ra vào thời gian không có người ở trong Công ty thì việc phát 

hiện ra hỏa hoạn thường rất khó khăn, không kịp thời dập tắt được hỏa hoạn, trang thiết 

bị trong công ty lại không được sơ tán vận chuyển ra bên ngoài kịp thời gây thiệt hại lớn 

về tài sản, kinh tế.  

 Tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động của dự án, các rủi ro tai nạn có thể xảy ra do các 

nguyên nhân sau: 

- Do sự bất cẩn trong bốc xếp nguyên nhiên liệu, sản phẩm hàng hóa. 

- Không tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị 

trong dây chuyền sản xuất. 

- Không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

do Công ty đề ra. 

Xác suất xảy ra sự cố phụ thuộc vào ý thức chấp hành nội qui về an toàn lao động 

của công nhân trong từng trường hợp cụ thể. Nếu để xảy ra tai nạn lao động thì Dự án 

có thể bị thiệt hại về kinh tế, hơn nữa sức khỏe và tính mạng của công nhân cũng bị ảnh 

hưởng.  
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 Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Quá trình vận chuyển, lưu trữ, bảo quản, sử dụng nhiên liệu, hóa chất của Công 

ty nếu không được theo dõi kiểm tra nghiêm ngặt có thể phát sinh hiện tượng rò rỉ nhiên 

liệu, hóa chất do các nguyên nhân như công nhân không thực hiện đúng quy trình pha 

chế, sử dụng, hỏng bao bì, thùng đựng không kín, do vật nhọn làm rách thủng, thùng 

chứa có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học... Sự cố rò rỉ hóa chất không những 

gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn dễ gây ra sự cố hỏa hoạn, cháy nổ do các 

loại hóa chất này rất dễ bắt cháy. Hóa chất tràn đổ nếu không có biện pháp xử lý kịp thời 

sẽ gây ra những tác động đến người và môi trường xung quanh. 

Khi xảy ra tràn đổ rò rỉ hóa chất, nếu có người lao động làm việc tại khu vực tràn 

đổ rò rỉ thì thông qua tiếp xúc, đường hô hấp hóa chất sẽ có những tác động xấu tới sức 

khỏe của người lao động, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí, môi 

trường đất. 

Từ khi hoạt động đến nay, Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

ngừa sự cố hóa chất nên chưa để xảy ra sự cố loại này. Trong giai đoạn mở rộng, Công 

ty sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất nên khả năng xảy ra sự 

cố này là thấp. 

 Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Sự cố ngộ thực phẩm xảy ra có thể do nguyên liệu nấu ăn không đảm bảo yêu 

cầu về an toàn thực phẩm (chứa chất bảo quản, chất kích thích, thuốc trừ sâu, chất tạo 

màu, tạo nạc…) hoặc do quá trình chế biến, bảo quản thức ăn không đảm bảo vệ sinh. 

Cán bộ, công nhân bị ngộ độc tùy vào mức độ có thể có các biểu hiện như: Đau bụng, 

buồn nôn, nôn và tiêu chảy nhiều lần dẫn đến mất nước, một số trường hợp có thể bị sốt 

cao và co giật. 

Sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cán 

bộ, công nhân và gây ra thiệt hại về kinh tế cho Công ty. 

Phạm vi tác động: Cục bộ tại Công ty.  

Xác xuất xảy ra sự cố: Thấp 

 Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố hệ thống xử lý nước thải có thể xảy ra do một số nguyên nhân sau: 

+ Hỏng hệ thống bơm; 

+ Hỏng hệ thống khuấy trộn, thổi khí; 

+ Lượng vi sinh vật trong các bể bị chết, số lượng không đảm bảo. 

+ Hệ thống cảm biến pH hỏng. 

Các sự cố trên nếu xảy ra sẽ làm giảm hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước 

thải, nước thải đầu ra có thể không đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột B; khi đấu nối 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN sẽ gây áp lực và giảm hiểu quả xử lý 
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của hệ thống xử lý, dẫn đến nước thải đầu ra không đảm bảo có thể gây ô nhiễm môi 

trường nước mặt. 

Đối tượng chịu tác động: Trạm xử lý nước thải của KCN Bá Thiện, chất lượng 

nguồn nước mặt (sông Mây).  

Phạm vi chịu tác động: Tùy từng mức độ của sự cố mà tác động có thể chỉ cục 

bộ trong Công ty, hoặc phạm vi KCN Bá Thiện. 

Xác xuất xảy ra sự cố: Thấp. 

Mức độ tác động: Mạnh. 

 Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Sự cố hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống động cơ quạt hút bị gẫy, hỏng; các 

đường ống, mối nối bị hoen gỉ, hở các mối nối…. Khi gặp sự cố, các hệ thống này thải 

ra môi trường một lượng không nhỏ các chất gây ô nhiễm không khí như bụi, hơi VOC, 

CO, SO2, NOx… 

Tùy theo mức độ của sự cố mà mức độ ảnh hường đến môi trường, tài sản, tính 

mạng con người đặc biệt đối với công nhân trực tiếp vận hành và làm việc trong Công 

ty ở mức độ nghiêm trọng hay nhẹ. 

 Tác động tích lũy, cộng hưởng với các dự án khác trong khu vực và các vấn 

đề xã hội xung quanh khu vực 

Dự án mở rộng khi đi vào hoạt động làm gia tăng số lượng người tham gia giao 

thông trong khu vực, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại các giờ cao 

điểm (giờ vào làm và giờ tan ca). Mặt khác, việc tăng một số lượng lớn công nhân cũng 

ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an khu vực. Tuy nhiên, các hoạt động này có thể dễ 

dàng kiểm soát bằng các biện pháp quản lý phù hợp. Do đó, theo dự báo tác động tích 

lũy từ các hoạt động của dự án có thể được giảm thiểu đáng kể. 

3.2.1.3. Đánh giá tác động của nước thải từ nhà máy đến KCN Bá Thiện 

Ban Quản lý các KCN đã hoàn thiện việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải tập trung với công suất 5.000m3/ngày.đêm. Hiện tại, tổng lượng nước thải phát 

sinh của các nhà máy trong KCN khoảng 3.950m3/ngày.đêm, lưu lượng nước thải lớn 

nhất là 4.000m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát sinh của Dự án mở rộng khi đi vào 

hoạt động ổn định khoảng 29m3/ngày (tăng 19m3/ngày.đêm so với hiện tại). Do đó, 

khi tiếp nhận thêm nguồn nước thải của Dự án mở rộng thì hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. 
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Bảng 3. 14. Tổng hợp các tác động chính trong giai đoạn hoạt động mở rộng 

Đối tượng 

chịu tác động 
Tác nhân Quy mô tác động Mức độ 

Môi trường 

không khí 

- Bụi và khí thải của các phương tiện ra vào 

dự án 
- Tác động tới sức khỏe cán bộ công 

nhân viên trong nhà máy và ảnh 

hưởng tới khu dân cư gần khu vực dự 

án. 

- Tác động trong suốt thời gian vận 

hành dự án 

- Tác động ở mức thấp, dài hạn, 

có thể kiểm soát 

- Tiếng ồn của các phương tiện giao thông ra 

vào dự án 

-  Tác động ở mức trung bình, 

dài hạn, có thể kiểm soát 

- Khí thải từ hoạt động sản xuất (công đoạn in 

kem hàn, sấy, hàn,…) 

- Tác động ở mức cao, dài hạn, 

có thể kiểm soát 

Nước mặt 

- Nước thải sinh hoạt   

- Chất thải rắn sinh hoạt  

- Chất thải rắn thông thường) 

- Chất thải nguy hại  

- Khu vực dự án 

- Mương tiêu nước khu vực 

- Tác động trong suốt thời gian khai 

thác và vận hành dự án 

- Tác động ở mức cao, dài hạn, 

có thể kiểm soát 

- Sự cố rò rỉ hóa chất, sự cố liên quan đến hệ 

thống xử lý nước thải 

- Tác động ở mức cao, ngắn 

hạn, có thể kiểm soát 

Đất và nước 

ngầm 

- Nước thải sinh hoạt  

- Chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất  

- Chất thải nguy hại - Khu vực dự án 

- Tác động trong suốt thời gian khai 

thác và vận hành dự án 

- Tác động ở mức cao, dài hạn, 

có thể kiểm soát 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố rò rỉ hóa chất, sự cố liên quan đến hệ 

thống xử lý khí thải 

- Tác động ở mức cao, ngắn 

hạn, có thể kiểm soát 
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Kinh tế xã hội 

- Sự cố giao thông, sự cố liên quan đến an 

toàn thực phẩm. 

- Các sự cố khác như sự cố chảy nổ, chập 

điện, sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, 

nước thải  

- Tác động trong khu vực dự án và 

dân cư xung quanh 

- Tác động đến môi trường, sức khỏe 

con người, thời gian tác động trong 

suốt thời gian khai thác và vận hành 

dự án 

- Tác động ở mức cao, ngắn 

hạn, có thể kiểm soát 

Hệ sinh vật 

- Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sản xuất 

- Chất thải nguy hại. 

- Hệ sinh vật trên cạn khu vực dự án 

- Hệ sinh vật dưới nước của thủy vực 

tiếp nhận 

- Tác động ở mức độ cao, dài 

hạn, có thể kiểm soát 

- Sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất. 
- Tác động ở mức cao, ngắn 

hạn, có thể kiểm soát 

Sức khỏe cộng 

đồng 

- Khí thải, nước thải từ quá trình sản xuất của 

nhà máy chưa được xử lý triệt để đưa ra ngoài 

môi trường 

- Sự cố cháy nổ kho hóa chất 

- Tác động đến sức khỏe con người, 

môi trường trong khu vực dự án và 

dân cư xung quanh 

- Tác động trong suốt thời gian vận 

hành dự án 

- Tác động ở mức độ cao, ngắn 

hạn và có thể kiểm soát 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và 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. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải 

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. 

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

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

gom xử lý các chất thải rắn như giai đoạn hiện tại, cụ thể như sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 
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+ 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: 

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. 

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

3.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực không liên quan đến 

chất thải 

a. 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: 
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- 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. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động khác 

 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: 

- 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. 

3.2.2.3. 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 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam                                                            109 

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. 

* 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. 
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+ 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. 

+ 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. 
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+ 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. 

+ 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. 
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- 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. 

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: 
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+ 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 

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. 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

114 

- 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: 

- 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. 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam                                                            115 

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 

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 
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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…. 

+ 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. 

Bảng 3. 15. Một số hư hỏng thường gặp ở máy bơm và cách khắc phục 

TT Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 
Máy bơm không làm 

việc (không quay) 
Không có nguồn điện cung cấp đến 

Kiểm tra nguồn điện, cáp 

điện 

2 

Máy bơm làm việc 

nhưng có tiếng kêu 

gầm 

+ Điện nguồn mất pha đưa vào 

motor. 

+ Cánh bơm bị chèn bởi các vật 

cứng. 

+ Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ, 

mòn… 

+ Bị chèn các vật lạ có kích thước 

lớn vào buồng bơm, trục vít. 

+ Kiểm tra và khắc phục lại 

nguồn điện. 

+ Tháo các vật bị chèn cứng 

ra khỏi cánh bơm. 

+ Kiểm tra và bổ sung 

thêm, hoặc thay nhớt mới. 

+ Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ 

3 

Máy bơm hoạt động 

nhưng không lên 

nước. 

+ Ngược chiều quay 

+ Van đóng mở bị nghẹt, hoặc hư 

hỏng. 

+ Đường ống bị tắc nghẽn. 

+ Chưa mở van. 

+ Rách màng bơm. 

+ Đảo lại chiều quay 

+ Kiểm tra phát hiện và 

khắc phục lại, nếu hư hỏng 

phải thay van mới. 

+ Kiểm tra phát hiện chỗ bị 

nghẹt và khắc phục lại. 

+ Mở van. 

+ Thay màng bơm khác. 

4 
Lưu lượng bơm bị 

giảm 

+ Bị nghẹt ở cánh bơm, van, đường 

ống. 

+ Mực nước bị cạn. 

+ Kiểm tra, khắc phục lại. 

+ Tắt bơm ngay 
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+ Nguồn điện cung cấp không 

đúng. 

+ Màng bơm bị đóng cặn. 

+ Kiểm tra nguồn điện và 

khắc phục. 

+ Tháo và rửa sạch bằng xà 

phòng hoặc dung dịch đặc 

biệt. 

5 

Máy bơm làm việc 

với dòng điện vượt 

quá giá trị ghi trên 

nhãn máy 

+ Điện áp thấp dưới mức qui định. 

+ Độ cách điện của bơm giảm quá 

qui định, <01MΩ. 

+ Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, 

vòng bi,…. 

+ Tắt máy, khắc phục lại 

tình trạng điện áp. 

+ Sấy nâng cao độ cách 

điện áp. 

+ Phát hiện chỗ hư hỏng về 

cơ để khắc phục. 

+ Bảo trì máy thổi khí: Trước khi vận hành cần kiểm tra một số điểm cơ bản sau đây:  

- Kiểm tra toàn bộ các bulong, đai ốc xem có bị lỏng ra không. Thông thường 

trong khoảng thời gian hoạt động dài ngày các bulong có xu hướng bị nới lỏng do sự 

rung động của máy.  

- Kiểm tra vòng quay, puley xem nó có được trơn nhẹ nhàng hay không.  

- Kiểm tra mức dầu bôi trơn ở hộp chứa dầu đã đúng và phù hợp chưa.  

- Kiểm tra đường ống và việc đóng mở của các van có hoạt động tốt chưa.  

- Kiểm tra bộ lọc khí đầu vào, nếu bị đóng nhiều bụi bẩn phải vệ sinh sạch bằng 

xà phòng, sau đó làm khô bằng hơi khí nén.  

- Kiểm tra dây coroa phải đảm bảo thẳng, dùng. 

Trình tự thực hiện: Cách ly thiết bị khỏi nguồn cung cấp điện  Đo độ cách 

điện và sự liên hệ giữa các pha để xem motor còn tốt không (nếu độ cách điện giảm thì 

phải tẩm sấy lại)  Tháo catte và dây coroa  Dùng tay quay pulley đầu gió xem máy 

làm việc trơn, nhẹ hay không, có tiếng kêu không (nếu có tiếng kêu phải tháo đầu gió 

để kiểm tra và khắc phục), việc tháo đầu gió phải được chuyên viên vó tay nghề cao 

thực hiện  Vệ sinh sạch sẽ bộ lọc khí đầu vào. 

Bảng 3. 16. Một số hư hỏng thường gặp ở máy thổi khí và biện pháp khắc phục 

TT Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

01 

Máy không quay 

làm việc (không 

quay) 

Không có nguồn điện cung 

cấp đến 
Kiểm tra nguồn điện, cáp điện 

02 

Máy làm việc 

nhưng có tiếng kêu 

gầm. 

+ Điện nguồn mất pha đưa 

vào motor. 

+ Bị chèn các vật cứng 

cánh quạt khí. 

+ Vòng bi bị khô dầu mỡ 

hoặc vòng bị bị hư. 

+ Kiểm tra và khắc phục lại 

nguồn điện 

+ Tháo các vật bị chèn cứng ra 

khỏi cánh quạt khí. 

+ Châm dầu mỡ cho vòng bi 

hoặc thay mới. 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

118 

03 

Máy hoạt động 

nhưng không có 

khí thoát ra. 

+ Ngược chiều quay. 

+ Van đóng mở bị nghẹt, 

hoặc hư hỏng. 

+ Đường ống bị tắc nghẽn. 

+ Chưa mở van. 

+ Đảo lại chiều quay. 

+ Kiểm tra phát hiện và khắc 

phục lại, nếu hư hỏng phải thay 

van mới. 

+ Kiểm tra phát hiện chỗ bị 

nghẹt và khắc phục lại. 

+ Mở van 

04 
Lưu lượng khí bị 

giảm 

+ Bị tắc nghẽn van, đường 

ống. 

+ Nguồn điện cung cấp 

không đúng. 

+ Bộ phận lọc khí bị tắc 

nghẽn. 

+ Kiểm tra, khắc phục lại. 

+ Kiểm tra nguồn điện và khắc 

phục lại. 

+ Tháo và rửa sạch bằng xà 

phòng hoặc dung dịch đặc biệt, 

làm khô bằng khí nén. 

05 

Máy làm việc với 

dòng điện vượt quá 

giá trị ghi trên nhãn 

máy. 

+ Điện áp thấp dưới qui 

định. 

+ Độ cách điện của motor 

giảm quá qui định, 

<01MΩ. 

+ Bị sự cố về cơ khí: bánh 

răng, vòng bi. 

+ Dây coroa quá căng hoặc 

bị lệch 

+ Tắt máy, khắc phục lại tình 

trạng điện áp. 

+ Làm khô nâng cao độ cách 

điện 

+ Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ 

để khắc phục. 

+ Cân chỉnh lại đúng vào vị trí 

và có độ vòng 5 – 10mm. 

Chú ý:  

- An toàn khi vệ sinh Bộ lọc khí của máy thổi khí: Trước khi vệ sinh bộ lọc khí 

của máy thổi khí phải tắt máy hoặc tốt nhất nên tắt toàn bộ hệ thống thổi khí. Không 

được vận hành hệ thống thổi khí trong khi đang vệ sinh bộ lọc khí. Sử dụng trang thiết 

bị bảo hộ lao động: găng tay, kính, khẩu trang khi vệ sinh bộ lọc khí. 

- An toàn khi vận hành và bảo dưỡng máy thổi khí: Trước khi khởi động bất kỳ 

máy thổi khí nào, phải chắc rằng tất cả các van vào và ra đã được mở thông suốt toàn hệ 

thống. Luôn phải đeo nút tai chống ồn khi làm việc gần máy thổi khí đang hoạt động. 

Ngắt nguồn điện chính và treo bảng báo “Thiết bị đang sửa chữa” tại các vị trí cần thiết. 

Phải tắt máy trước đó ít nhất 30 phút để hạ nhiệt độ của máy xuống. 

- Đối với sự cố vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Nhà máy tạm dừng vận hành để khắc 

phục sự cố. 

- Đối với hệ thống xử lý khí thải: 

+ Trang bị quạt hút khí thải dự phòng. 

+ Kiểm tra máy móc, thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải hàng ngày. 

+ Lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải. 
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+ Trong trường hợp quạt hút bị hỏng, hở các mối nối, mối hàn hoặc thay than: 

Công ty sẽ tạm dừng hoạt động các vị trí sản xuất phát sinh khí thải xử lý, sau khi khắc 

phục xong sẽ tiếp tục vận hành sản xuất. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 3. 17. Các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của Công ty 

TT 
Công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 
Quy mô 

1 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa 

Xây rãnh bê tông D400 với tổng chiều dài 460m, trên hệ 

thống bố trí 61 hố ga lắng cát 

2 
Hệ thống thu gom nước 

thải sinh hoạt 

Sử dụng đường ống thu gom PVC D160 với tổng chiều 

dài 160m 

3 Bể tự hoại 3 ngăn 02 bể với tổng thể tích 30m3 

4 Bể tách dầu mỡ 01 bể 3m3 

 

5 

01 Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 
công suất xử lý 80m3/ngày.đêm, công nghệ xử lý AO 

6 Kho lưu giữ chất thải 

+ Ngăn chứa rác thải sinh hoạt: 15m2 

+ Ngăn chứa CTR thông thường: 20m2 

+ Ngăn chứa CTNH: 20m2 

8 Hệ thống xử lý khí thải 

04 hệ thống xử lý khí thải (02 hệ thống công suất 

19.000m3/h, 02 hệ thống công suất 10.000m3/h), công 

nghệ xử lý: hấp phụ bằng màng lọc than hoạt tính 

Kế hoạch xây lắp và dự toán kinh phí cho các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường của dự án như sau: 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết 

bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Chủ dự án phối hợp với các đơn vị thi công, chính quyền địa phương, các nhà 

thầu và một số đơn vị có chức năng khác về môi trường để thực hiện lắp đặt máy móc, 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công và khi Dự án đi 

vào hoạt động. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
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- Nhanh chóng khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra theo 

quy định; 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các cán bộ công 

nhân làm việc tại công trường thi công; 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định của pháp luật. 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 

+ Công ty sẽ bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các 

vấn đề môi trường của Công ty. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty. 

+ Vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khí thải của  

Công ty. 

+ Công ty tự chịu trách nhiệm quản lý về hệ thống xử lý nước thải, ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom xử lý các loại chất thải rắn, chất thải sinh hoạt và chất 

thải nguy hại. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

3.4.1. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) để xác định tải lượng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối với các 

thành phần môi trường. Phương pháp này cho kết quả nhanh và khá chính xác. 

Phương pháp mô hình hóa: Trong báo cáo này, phương pháp mô hình hóa được 

áp dụng để tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong không khí từ nguồn phát thải giao 

thông (Bảng 3.3, 3.22 và 3.24). Tính toán được xây dựng bằng mô hình toán học và 

được đánh giá theo quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường quy định. Kết quả tính toán là có 

Công ty khoa học và có thể tin cậy được. Tuy nhiên, do số liệu đầu vào của mô hình 

được lấy trung bình theo năm nên thực tế sẽ có ít nhiều thay đổi. Việc đánh giá dựa vào 

mô nhình này chỉ mang tính tổng quát. 

Phương pháp liệt kê: Là phương pháp liệt kê các tác động của dự án đẻ từ đó đưa 

ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng. Phương pháp này đảm bảo được tính đầy đủ, tin 

cậy và xác thực. 

Phương pháp thống kê: Sử dụng các tài liệu thống kê thu thập được của địa 

phương cũng như các tài liệu nghiên cứu đã được thực hiện từ trước. Do đó, phương 

pháp này cho kết quả định lượng chính xác và độ tin cậy cao. 
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Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp: Là phương pháp đánh giá tổng hợp 

các tác động tới môi trường của dự án, để trên Công ty đó đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu các tác động và phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường có tính khả thi. Tuy phương 

pháp này mang tính chủ quan của người đánh giá nhưng được thực hiện bởi các chuyên 

gia có kinh nghiệm về lĩnh vực môi trường nên các đánh giá đảm bảo độ tin cậy. 

Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương pháp 

phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm: Được thực hiện theo quy trình, quy 

phạm. Việc thực hiện các công việc trên do các các cán bộ, chuyên gia lấy mẫu, phân 

tích tiến hành nên các số liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và xác thực. 

Phương pháp kế thừa: Báo cáo kế thừa các số liệu về nguồn, tải lượng phát sinh, 

khối lượng chất thải phát sinh, kết quả quan trắc định kỳ của các công trình bảo vệ môi 

trường,… của nhà máy đang hoạt động tại KCN Bá Thiện để làm Công ty, căn cứ tính 

toán, dự báo tải lượng, khối lượng chất thải phát sinh và làm Công ty để đưa ra các biện 

pháp giảm thiểu của Dự án tại KCN Yên Bình. Phương pháp này đảm bảo độ tin cậy, 

tính xác thực và độ chính xác. 

Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc 

lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Sau đó, xem xét chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của 

các chuyên gia. Phương pháp này giúp cho việc đánh giá được chính xác, đầy đủ hơn. 

Các phương pháp trên đã được giới thiệu trong các nghiên cứu và các hướng dẫn 

về ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, mức độ tin cậy là khá cao. 

3.4.2. Nhận xét về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 

+ Xác định nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng thành phần của 

các hoạt động) gây tác động của dự án. 

+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

+ Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Trên Công ty 

các đánh giá đó, dự án sẽ đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa 

và ứng cố môi trường một cách khả thi. 

3.4.3. Nhận xét về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày và 

đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức 

độ tác động của dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn thực hiện của dự án là thực 

tế. Chủ đầu tư sẽ có những cam kết trình bày chi tiết trong báo cáo này để thực hiện tốt 
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các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác 

động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. 
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Chương 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng thuộc loại hình sản xuất các 

sản phẩm linh kiện điện tử, chế tạo máy móc, thiết bị công nghiệp. Dự án không có hoạt 

động khai thác khoáng sản, không chôn lấp chất thải và không có phương án bồi hoàn 

đa dạng sinh học. Do đó, báo cáo không trình bày nội dung phần này. 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Chương trình quản lý môi trường được xây dựng nhằm quản lý, đánh giá, mở rộng các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện 

Dự án. Căn cứ vào Chương 1,3 của báo cáo này, Chủ Dự án sẽ xây dựng chương trình quản lý môi trường của dự án như sau: 

Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường của Dự án 

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 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. Kế hoạch giám sát môi trường 

5.2.3.1. Giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án không thuộc đối tượng phải vận 

hành thử nghiệm. 

5.2.3.2. Giai đoạn vận hành thương mại: 

a. Giám sát chất lượng khí thải 

Bảng 5. 2. 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 
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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. 

* 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.  

 



Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng 

128 

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. 
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Chương 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điểm a, Khoản 

3, Điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Công ty TNHH 

Dongyang Electronics Việt Nam đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM của 

Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng và gửi đến Bộ Tài nguyên Môi trường 

để xin được đăng tải tham vấn trên trang thông tin điện tử theo quy định.  

Thời gian lấy ý kiến tham vấn từ ngày 8/12/2022 đến 23/12/2022. 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điểm h, Khoản 

4, Điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022: “Đối với các dự án nằm 

trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, chủ dự án chỉ thực 

hiện tham vấn theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 điều này (tham vấn đăng tải trên trang 

thông tin điện tử) và tham vấn thêm Ban quản lý, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó”. Do vậy, Dự án 

Nhà máy Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng của Công ty TNHH Dongyang 

Electronics Việt Nam tại KCN Bá Thiện không thực hiện lấy tham vấn ý kiến cộng đồng 

dân cư.
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án Nhà máy Nhà máy Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng của Công 

ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam tại KCN Bá Thiện khi đi vào hoạt động sẽ 

có những tác động tích cực và những tác động tiêu cực đến môi trường và kinh tế xã hội 

trong vùng; Trong đó, những tác động tích cực vẫn là cơ bản và lâu dài, các tác động 

tiêu cực có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật 

phù hợp. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã nhận dạng và đánh giá được 

hầu hết các nguồn thải phát sinh cũng như các sự cố môi trường có khả năng xảy ra từ 

giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoạt động. Cụ thể như sau: 

- Về mức độ nhận định và đánh giá các tác động môi trường: Báo cáo đã nhận 

định đầy đủ các nguồn, yếu tố gây tác động đến môi trường, sức khỏe con người trong 

quá trình thực hiện dự án. Các đánh giá được thể hiện tại Chương 3 đều có khoa học và 

căn cứ trên hoạt động thực tế hiện tại của Nhà máy. Do đó, các đánh giá có độ tin cậy 

cao, sát thực tế và đã định lượng tối đa các tác động có thể phát sinh từ các hoạt động 

của dự án. 

- Về mức độ, quy mô của các tác động đưa ra: Báo cáo đã nhận dạng tương đối 

đầy đủ về mức độ, quy mô các tác động có liên quan đến chất thải và không liên quan 

đến chất thải; các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. 

Nhìn chung, mức độ tác động của dự án đến môi trường và dân cư khu vực không 

lớn. Các tác động tiêu cực có thể dễ dàng giảm thiểu bằng việc thực hiện các biện pháp 

quản lý và kỹ thuật phù hợp. Phạm vi ảnh hưởng của dự án chủ yếu là môi trường trong 

khu vực Công ty. 

Tuy vậy, báo cáo nhằm mục đích dự báo các tác động không trực quan có thể xảy 

ra nên phần nào sẽ không thể dự tính hết được các tác động, sự cố môi trường có thể xảy 

ra trong quá trình thực hiện dự án. Do vậy, trong quá trình thực hiện Chủ dự án sẽ linh 

hoạt để ứng phó, có biện pháp phòng, giảm thiểu các tác động một cách phù hợp trong 

quá trình thực hiện thực tế. 

- Về mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động, giảm thiểu sự cố môi 

trường: Trên Công ty dự báo các tác động, sự cố có thể xảy ra báo cáo đã đề xuất các 

biện pháp giảm thiểu, công trình xử lý được tính toán chi tiết có Công ty khoa học, tuân 

theo các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong thiết kế xây dựng, có tính khả thi, hiệu quả 

và dễ thực hiện. Các tác động tới môi trường, kinh tế xã hội nói trên sẽ được Chủ dự án 

đầu tư kinh phí và thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu, xây dựng các công 

trình xử lý chất thải như đã nêu. 
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Ngoài ra, báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường 

chi tiết, nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong quá trình 

hoạt động. Trong đó, các đối tượng cần được kiểm soát đặc biệt là: Nước thải sinh hoạt, 

rác thải, chất thải nguy hại và các sự cố hóa chất, cháy nổ… có thể gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người và gây tác động đến môi trường.  

2. Kiến nghị 

Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam kính đề nghị Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Dongyang 

Electronics – mở rộng làm căn cứ cho Công ty thực hiện các bước tiếp theo của dự án 

và căn cứ thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất. 

Công ty kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức có liên quan tạo điều kiện, 

giúp đỡ Công ty trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo sự phát triển bền vững giữa 

phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

3. Cam kết 

Thông qua báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng, chủ 

đầu tư xin cam kết thực hiện tất cả các nội dung được đề cập sau: 

- Áp dụng tất cả các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu các tác động môi 

trường như xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn... như đã đề cập trong Chương 3 của 

báo cáo đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế và thi công hệ thống 

xử lý khí thải, nước thải để kịp thời mở rộng mức độ ô nhiễm nhằm đạt tiêu chuẩn môi 

trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra. 

- Xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý môi trường theo đúng tiến độ đã đề 

xuất trong Chương 3 của báo cáo và phù hợp với từng giai đoạn của dự án để đảm bảo 

việc xử lý chất thải được hiệu quả. Các công trình này sẽ được cơ quan có thẩm quyền 

kiểm tra, xác nhận trước khi đưa vào sử dụng. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và thực 

hiện đầy đủ các chương trình giám sát môi trường định kỳ khi dự án đi vào hoạt động. 

- Đào tạo cán bộ có năng lực và chuyên môn về môi trường nhằm nâng cao khả 

năng quản lý, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường và các sự cố 

môi trường... Đồng thời, nếu xảy ra sự cố sẽ phối hợp tích cực với chính quyền địa 

phương để khắc phục nhằm giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại. 

- Trong quá trình hoạt động nếu có yếu tố môi trường nào phát sinh, chủ dự án 

sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để kịp thời khắc phục, 

xử lý nguồn ô nhiễm phát sinh. 
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Công ty cam kết trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án đảm bảo đạt 

các tiêu chuẩn cho phép trước khi xả thải vào môi trường, bao gồm: 

- Bụi, khí thải sẽ được thu gom, xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

- Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm không 

khí ngay tại nguồn, đảm bảo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động được 

Bộ Y tế quy định. Cụ thể: 

+ Vi khí hậu đạt 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; 

+ Tiếng ồn khu vực sản xuất đạt QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ Nồng độ bụi tại nơi làm việc đạt QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

+ Không khí tại nơi làm việc đạt QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án sẽ được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước thải của KCN Bá Thiện trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải chung của KCN. 

- Thu gom toàn bộ nước thải sản xuất và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt, 

hợp đồng với đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức 

năng theo đúng quy định. 

- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ hóa chất, hỏa hoạn, 

sự cố chập điện, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng 

chống sự cố ô nhiễm. 

- Tổ chức giám sát chất lượng môi trường khu vực sản xuất cũng như các nguồn 

thải của dự án để có những biện pháp kịp thời xử lý, khắc phục khi các kết quả giám sát 

bất thường.  

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất theo Điều 

119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

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

tiêu cực trong quá trình triển khai Dự án như đã trình bày cụ thể trong nội dung báo cáo 

này. 
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- Ngoài ra, Công ty cam kết đền bù và khắc phục các sự cố môi trường (nếu xảy 

ra) trong quá trình hoạt động của dự án; 

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các quy định của pháp luật về môi trường. 
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA V~T NAM 

Doc lap - Ttr do - Hanh phuc 

HQP D6NG DJCH VV SUA.T AN CONG NG~P 

c8Aila~ ~a741 '2t Ai> 

S6: 14-2022/SACN/FNC-DY 

- Can cu b9 lu(!tdan sr,rs6 91/2015/QH 13 ilu(Jc Qu6c h9i Nuttc C9ng Hoa Xii H9i Chit Nghia Vi?t 

Nam thong qua ngay 24/11/2015 va co hi?u l11c thi hanh tu 01/01/2017. 

2015,11.24 ~lif/EfdJ..f~Zp 0 /&2.f~~2./0f/J..f~'Z.!Ef 91/2015/QH 13 .!20f/27i 

(2017.1.1 ~.!f!EfJ../"gffJ 
- Can cu Lu(!t thucmg m{li cita nuac C9ng hoa Xii h9i chit nghia Vitt Nam s6 36/2005/QHl I ilu(Jc 

Qu6c h9i thong qua ngay 14/06/2005; 

2005.6.14 ~Ii/IE fd ~~Of/J..f ~ 'Z.!Ef &f'gj X'f/ 36/2005 I QHJJ .!20f/27i 
- Can cu vao Lu(!t an toan V? sinh thr,rc phdm s6 55/2010/QHI 2 ngay I 7/06/201 0; 

2010.06.17 ~X/11/~§~g.Ef{jg/{2-/,g 55/2010/QH12 .!20f/27f 
- Can cu vao kJui nang va nhu cdu cita hai ben. 

gt§/J../Xf(!O/g/O/Of/0/7i 

Hom nay, ngay 01 thang 04 nam 2022, ~ Cong ty TNHH DONGY ANG ELECTRONICS Vi~t 
Nam, hai ben chung toi g6m: 

2.~ 2022 '.:! 04 ~ 01 ~- DONGYANG ELECTRONICS l:ill E 'a" OIIAi 7-11Qf~A~::q:: q:;.il~ 

~~Liq. 

Ben A: CONG TY TNHH DONGYANG ELECTRONICS VItT NAM 

A~: DONGYANG ELECTRONICS VIET NAM 

Dia chi: Lo s6 CN4, Khu s6 1, KCN Ba Thi~n, Thi Trfui Ba Hi€n, Huy~n Binh Xuyen, Tinh Vinh Phuc, 
Vi~tNam . 

-?-1::.: Lo s6 CN4, Khu s6 1, KCN Ba Thi~n, Thi Trfui Ba Hi€n, Huy~n Binh Xuyen, Tinh Vinh Phuc, 

Vi~tNam 
Ma s6 thu€: 2500507916 

Ail-s-.:B.C:2500507916 

E>i~n tho?i: 02112481005 

~ ~ ::ti : 02112481005 

Nguoi d?i di~n Phap l~t: Ong KUJA KYUNG 

~ E! §: KUJA KYUNG 

Chuc V\l: T6ng Giain d6c 

1 



BEN B: CONG TY TNHH DJCH VV FNC 

B ~: FNC A1t:ilA. 

Dia chi: Sf> 10, Nguy€n Quy Tan, P. Lien Bao, TP.Vinh Yen,T.V-mh Phuc, Vi~t Nam. 

9~: Dia chi: Sf> 10, Nguy€n Quy Tan, P. Lien Bao, TP.Vinh Yen,T.Vinh Phuc, Vi~t Nam. 

Ma s6 thui: 2500 574 091 

Ail-a =ii c: 2500 574 091 

Di~n tho~: 0211 3712866 

'c! ~Ai: 0211 3712866 
Ngum ~ di~n Phap lu~t: Ong LEE JUN HYUB Chuc V\1: Giarn d6c 

CH:l:±:LEE JUN HYUB 
Tai khoan: 700 007 192 880 ~ ngan hang Shinhan Vi~t Nam CN Vinh Phuc 

7-!l~r~.s!: 700 007 192 880 ~ ngan hang Shinhan Vi~t Nam CN Vinh Phuc 

Ben A va hen B sau day gQi cit la cac ben 
Hai ben th6ng nhAt ky k€t hQ'P d6ng v6i cac di~u khoan nhu sau: 

A ~r B ~ ~2m 0 10fl 0 17-i, qg ~r~ ~~?:! 0 £7-11 Qf ~Af?@~q, 

BIEU 1: N(H DUNG HQP BONG 

1 ~- ].jlQf41~ 
Ben A d6ng y cho Ben B cung c~p dich V\1 su~t an cong nghi~p cho Ben A ~ b€p an ~p th€ cua ben 
A. 
A~~ B ~ 0 £Or~~ A £l~~OJIAi8AilE1~Ai1JIAXili10J1% 0 1~q. 
Ben B dam bao th\fc hi~n vi~c cung cftp s~t an theo dung yeu du cua ben A, dam bao chftt lugng s~t 
an t6t, dich V\1 t6t trong su6t qua trinh ph\lC V\1, 

B ~ A 0 1.H-i1-0Jlg!~-g~~i1E1or~.W~ 0 1E1~ilr.f.l-t::! 0 1Ai1JIA~:X:ili1~q, 
Ben B chiu trach nhi~m cung cftp s~t an theo dung yeu du ma hai hen dli thoa th$ nhu: Cung cftp 
cac s~t an theo dung cac tieu chufui quy dinh (Du s6 lugng va dinh lugng, dung ch~t lugng, dung thm 
gian theo thong bao cua ben A .. . ); t6 chuc quan ly va di~u hanh cac ho~t d()ng cung d.p s~t an dam 

bao d!y du dinh duong va dam bao v~ sinh an toan th\fc phfun theo L~t dinh hi~n hanh. 

B ::: qgi!r~o1~~01m£l~.H-,1-0J1g!~E1~Ai !JI AXili10JI~ ~ ~ t! q_:z.t7l~OJl¥mor::: -g1 

~:X:ili1(A£1~.s!OJIITrcr~~~*~· ~~. ~~' -g~AIZJ-... ), 

~ ~ igj OJI ITrcr~ ~<2.!-t:! ~I~ 71 ~OJl¥mor::: ~~~cl g[g ~, 

A ~2-£Ar£l?:!~-H-;;:1oi1w.H~j1~ ~~st-2E1~Xili1. 
B~n B t\l chi tr~ to~ b◊, chi phi th_ue nhan co~g, chi phi gas, mua cac nguyen, v~t li~u ph\lC V\1 cho vi~c 
nau nu6ng, che bien suat an ~ bep an ~p the cua ben A . · 

B :::i!/¥:X:HE~-,1-DH, WR~ 7rA, <2.)~IJl-§-~~~AI~. A 7r Xili1or:=: :g~OJIAi ~cl~ 

~Ar~ 
i1E1~q, 

BIEU 2: THO! GIAN AN COM, THO! GIAN BAO s6 SU.AT AN, TffVC DON 

2 ~- ~A~Alll,9~,Dllir 

2 



2.1/. Thoi gian in com(~NAl-ll): 

Gio an binh thuong vful ap d\lilg Cua ben A nhu sau: 

A~ Oj~A~7jl_l-Oj0~2H2~'€[q. 

• Ca ngay(~-ll): 

+ Bua trua (~ ~): 11h45' va 12h00' 

+ Bua chi~u(.2.~): 17h 

N~u trong truong hqp phat sinh cac su!t an a khac thcri. gian tren, ben A se chu d9ng thong bao tru6c 
cho ben B. 

~, ~A~Al-ll~,~~Ol£!~AI, A~~~ AIB~OJl7-llt:!~.!i~q. 

2.2/ Thoi gian thong bao suit in hang ngay: 

2 ~ 2 gl-. -?gAjl_l-

+/ Thcri. gian thong bao s6 luQ'Ilg su!t an cho cac bua an cua ca ngay va ca dem nhu sau: 

-?-ll .ll.~O~-ll-?~ ~ ~ 1::1 I op I ~I ~OIi ~~ =r 't! ~ OJI cH ~-?~Al -ll ~ q g .l!~~ ~ LI q : 
+ ( Bua trua) Thong bao tru6c 09h00' / -8-~: 09:00 Alm Al 

+ ( Bua chi~u) Thong bao tru6c 13h30' I~~: 13:30 ~m Aj 

+ ( Bua dem va bua sang) : Thong bao tru6c 15h30' / O~l_l-: 15:30 ~mAI 

2.3/ Thl!c clan: 

2 ~ 3 gt.OJlir-
M◊t tuAn m9t lful ben B co trach nhi~m gui thµc don cho ben A ch~ nh!t la vao ngay thu 7 cua tuful 
li€n k€ tru6c. Thµc don b!ng van ban ho~c gui qua email cho Phong nhan sµ ho~c nguoi ph\l trach 
quan ly su!t an ben A d€ thong qua va thdng nh!t. 

B = A ~.l!~~,%~8~~'i!~~~.!i~~loH~Oi£□H-?£.9.~, LH-?~8~ A ~OJlt"i'fJ~q. 

t"1 ~'b'"~ ~ gAi~ ~OJI~~ ~fil*£! 0 ~ . A 0 1 <r!A~.l!~q -g~ -tt21 'a@OJl7-llt"1 ~~q. 

Trong truong hqp ~c bi~t, thµc don co th€ duqc di€u chinh theo yeu c!u co sµ ban b~c va thoa thu~ 
cua 2 hen.Ben nao co nhu du di€u chinh phai thong bao tru6c O 1 ngay d€ ben con l~ s!p x~p khong 
lam anh huang d~n ti~n dQ cong vi~c cua hai ben. Danh sach nhan vien thu9c phong nhan S\I ho~c 
nguoi ph\l trach quan ly su!t an ben A va ben B phai duqc gui cho phau ngay sau khi ban hqp df>ng 
nay c6 hi~u l\IC. 

!:; ~~~-5?-0Jl~oH~~ 0 1gt 0 1o~OJl~801~~-gJ*£!q.01 ~-5?- ~I± 1 ~ t"1 ~cH~OJl7-11 

inform o~Q1gXij7~fil£~~q.~1-1IQf J-i 0 1.§. ~~~~A .l!~ B = ~ Al 'a@A~21 A E ~ Ai.£ 

~i}oHot~q. 

Th\Ic don 1 bua an chinh bao gf>m: 
+ 02 Mon m~ nhu: Thjt lQ'll, ca, tom, gio, bo, trung .. . 
+ 01 Mon rau (co th€ lUQC ho~c xao ... ) 
+ Nu6c canh 
+ Cam triog 
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+ Trang mi~ng 

I ~ ~ B DlliT-,1{t 
+ ~B 2 7~XI: £HXIJ17I, ~~.AH~,~. ~J17I ~ 

+ o~AH 1 7rx1 
+~ 

+tgj-

+ Cl Xi E 

Bang dµih luQ'llg thgc phfun s6ng chi tiBt nhu sau:'%~7l~.±:t:.(0t2H) 

BANG BJNH LU'QNG TH1/C PHAM SONG '%@7l~R 

Mon mJn 1 
~~1 

MonmJn2 

~~2 

Mon rau O~A!l 1 

M6n canh ~ 
Trangmifng 

CIAi= 

. ~If~ 

Tom dao tuoi AH~* 

Thit ho ~J17I 

Thit ga ~-t.:i:!.7I 

Thi t I Q'l1 sful £fl X I .:il 71 

Gio/ Cha ~/~A1IXI-R-

C' tr~i/ C' hi DI c::J .A.HAi 2 a o ac mL..:20L..:TT 

Ca kim/ Ca m,ic/ Ca basa l::ltq~ ~ -R-

Ca trung 7 I Er~~ 
Trung ga 7-11 ~ 

Thit xay {.!-Jl 7 I 

Lac cc~.:a . 00 

Dau Cl::::l . TT 

Gio/ Cha ~;~A1IXI* 

Ca mail Ca chi chi ~ :ti -R-

Rau xanh theo mua 

Rau canh 

Hoa qua 11.t~ ~ 

§J 
:c 

40 01 

40 :---.__ 
·vi-/ 

120 -:::::: 

65 

60 
-~ 
c-j ;;.-

120 

120 
)( 

-:L 
80 ~ 

~ 
70 " 
20 

30 

80 

27 

25 

110 

25 

100 
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Tdt ca cac nguyen li~u d€ ch~ biin phai tuoi ngon, dam bao v~ sinh an toan thvc phfun, dam bao ddy 

du chdt dinh duong va tinh ngon mi~ng cua thuc an. Thuc an phai m6i, n6ng, v~ sinh, chdt luqng, cac 

djch V\l khac duqc ben B cung cdp phai d1.1t tieu chuful An toan v~ sinh thµc phfun. 

~ ¥Ar xtt ::: ~ t! or .:il, -g-~ ~~ ~ 0 1 ~ Ar 7 r Xii~~* SU£~ or~ EE~.~ ~<2!~ 71 ~OJI~::: -g~ 

~ ~BW-?5U£~~q. 

2.4. Giao nhjn suit an. 

2 ~ 4 gl-,~-g 
Ben B se ch~ biin sudt an va ban giao s6 luqng suAt an cho ben A tr\?C ti6p ~ nha an cua ben A . 

B::: A 0 I-?~0ll~2.17r~E@-g~ ~~-g~q. 

Sau khi an xong cong nhan ben A c6 trach nhi~m tra khay, bat, diia, thia ... vao dung vi tri da quy dinh 

trong nha an. 
~Ar§-£~, A ::: ~~ • .:if, -@-7r~. 3-·Pr~ ~ ~ 71-§-~ ~ n-~@~I Al.£ 'r.!-'g~[l 

Phful thuc an thira (n6u c6) hen B se tv thu gom. 

B'r.!-~ B 7r7'r~~ 0 £Ai 2.1 or.£~ ~q. 

2.5. Di~u kifn niu an. 

2 ~ 4 gt-_ ~11:: ~* '2!~( ~2.l7r::;) 7I~ 

Ben B se tr\?c ti6p niiu an ~ b~p an ~P th€ ben A n6u s6 luqng suAt an dam bao it nhdt tren 50 sudt/ 

biia. 

~11:: ~-? '2!~(~2.l7r::;) 50 ~ ~IT/I ¥E➔ DONGYANG ELECTRONICS -?~OJIAi ~2.lor~ 

~Ar ~-g 
N6u s6 luqng suAt an du6i 50 suAt/ biia thi hai ben se cung thao 1'1$1 d€ dua ra phuong an hQP ly nhdt. 

(vi d1,1: Cam h(>p, ho~ thay d6i don gia suAt an, . .. ) 

£t<lf ~11:: ~* <21~ 01 50 ~ DI 121~ ~.5f. cy~ ~ i= 0 lor~ ~ 0 1 ~ ~ ~Ar ~-g cOJI : £Al~. 

tPr ~~) 

DIEU 3. GIA cA VA PHUONG THUC THANH TOAN 

3 ~-B~tPrg!cHEAl-g 

3.1/ Don gia ciia suit an. 

3.1/-g~tPr 
Don gia cho 01 sudt cam Vi~t Nam: 23,000 dfing/suAt (~Al ~ 23,000 -§-) 

(Don gia chua bao gfim thu6 VAT (B~ EPrOll VAT DI .:t. g!") 
Trong trucmg hqp ~c bi~t gia ca thi trucmg th\Ic phfun bi6n d(>ng tang len qua 05% thi hai ben se cung 

ban b1.1c v€ vdn d€ ben A c6 phuong an h6 trq gia cho ben B va ben B c6 trach nhi~m thong bao cho 

ben A bfulg van ban, hai ben se xem xet d€ thdng nhdt di€u chlnh. 
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A1:g ±1::11:;q 87r(~Att£:;)ol s% 01~ <21~~ ~~~~~A~££ ¥Ef£1 ~AHE 87r 

:x:1~011 

cttoH i=- 0 1~ * ~ 0 12!, B ~ ~ 01011 ~~ Ai 12! ~.!:2. ~ oHOF or.:il, ~~ ~ 0H@ -a-QJJ ~ ~~~q. 

3.2/ Phuong thuc thanh toan: 

3.2/CH-a-Xl-g 
+/ Phuong thuc thanh toan: Thanh toan b~g chuy~n khoan. 

-g ~ cH-a-:x: 1 -g ~ ~ : 7-11 ~r o I A-11 

+/ D6ng ti~n thanh toan: Vi~t Nam d6ng 

g~1::11:: ~, E Et<-§-)~r.£:X:l"Etvq. 

+/ Thai h~ thanh toan: 
Hang thang ch~ nhdt vao ngay cu6i cung cua thang, 2 ben se d6i chi~u va xac nh~ cong nQ'. Sau d6 
ben B se xuAt hoa don tai chinh hgp 1~ cho hen A. , 
Ben Ase thanh toan cong ng cho ben B mu<}n nhAt vao ngay 20 cua thang. (Vi d\l tien cong nq thang 
01 se dugc ben A chuy~n khoan cho hen B vao ngay 20 thang 02.) 

CH .::i XI .::i Al 0~ · CJ t::t L...: • 

~~~ zt~'g101q ~Oi.£ Q.J~ 2 ~m:x:1 E~ *~ 9J ~¥~ Ai.£ ~<21°r~ ~5~* *~~ 

~<rj~q. B ~ ~ Ail-a-~*~~ ~~or~ Q.j~ s ~7Jr:X:I A ~OJI t:!~0 r~. A~~ B ~0117-11 

□Hig 20 ~ 1Jrx1 E~ cH-a-:x:1-g-~ ~q. coi1 =A~ 1 ~ -g~ cH-a-~ 2 ~ 20 ~m:x:1 B ~0117-11 

?4:X:-11 ~ ~q) 

H6 scr thanh toan bao g6m: 

-g~ ctt-a-Xl~~~:x:-11 't_l-Ai-ff-:: Or2H2.r~q. 

1/ Hoa don tai chinh cua BenB ;A-11-a-~*~(B ~~~) 

2/ Bang ke suit an cong nghi~p. da dugc d6i chi~u cua thang d6;-g~~-g:g ¥9J-g~*~-&l-<21Ai. 

3/ Giiy d~ nghi thanh toan: :X:l-g R ~ Ai 

DllW 4. TAACH NHI¥M CUA MOI BEN VA. BOI THU'ONG 

4 ~- ~~ ~.!:2.~. 

4.1/ Trach nhifm cua hen B: "B"(FNC)2.I ~ ~. 
Ben B dam bao chit lugng, s6 lugng suAt an theo dung yeu c!u da neu trong hgp df>ng va s6 lugng suAt 
an ben A da thong bao. 

7-ll<2r9J.2.ci 011Ai-rr-~~R-=r-OJl¥g~~~ 9.!*~· ~ ~ ~.!:2.:g~?.:!. 

f)am bao su d\lilg cac lo.µ th\fc phfun c6 nguf>n gdc xuAt xu, dam bao an toan v~ sinh th\fc phfun, khong 
su d\lllg cac lo.µ h6a chit, phfun mau, ph\l gia khong duqc phep dung trong ch~ bi~n th\fc phfun. 
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ii ii o~ 2 ~ HAI 7r~:: ~ xHli ~ Ar%o~ 2~ ~8t:i ~~I~~~ ~o~~ ~ ~7r~OJloi % .cr.1 Al & 

::~~2.j-~~. ~~EE:: ~7r~ ~Ar%o~AIPi:: q, 

Cung c!p cac giAy ta chung minh ngu6n gdc thµc phfun, guy trinh ch~ bi~n va bao quan thµc phfun 
phu hgp v6i guy djnh cua Lu~t an toan ve sinh thµc phfun hien hanh. 

~~~~8t:i ~-'fl~~oi1rrr2.r~~ ~~~or2~xHE£l~HAI ~ ~Ai,~2.1 II.£AilA ~-§Ai.£ 

Xil~~q. 

Ben B dam bao an toan, ve sinh trong khu vµc b~p nAu va khu vµc nha an cua hen A (bao g6m toan b{, 
trang thi8t bi hi~n c6 ~ nha an). 

~~~~~~-2.£~~ol~~8t:!~~~~~~~-

Ben B chju trach nhiem phun thudc di~t con trung djnh ky trong ph~ vi nha an d~ dam bao vAn d€ v~ 
sinh an toan thµc phfun. . 

B ~:: ~~-'fl~8t:! ~~loH~@LH~71~~ ~ ~~tJq. 

Nban vien ch8 bi8n thµc phfun d€u dugc trang bi bao h{, Iao d{,ng: Deo khiu trang, gang tay ... dam bao 
theo dung tieu chuAn v€ An toan v~ sinh thµc phfun. C6 khu vµc va d\lllg C\l ch8 bi8n thµc phfun sdng, 
chin ro rang. 

B ~ 0 1-2.£Ar::~~-rr~ ~~*or 2, ~~8t:i ~-'fl~~oi1rrr2.r□rA3.2.r~f:t~ ~%~q. 

~~~"5"~~tJ~.g.oi1cH~R2.1-i:i-~ ~R2.1~-i:i- c~. £□r ... ) 1If-.£~q. 
Ben B cam k8t chju trach nhi~m b6i thuong chi phi kham chua b~nh, cac chi phi va trach nhi~m khac 
lien quan (nhu chi phi di€u tri, thudc men, vi~n phi, b6i thuong ... ) cho nhan vien Cua ben A trong 
truong hqp bi ng{, d{,c thµc phfun do suAt an ma hen B cung cdp dµa tren k€t 1$ cua B~nh vi~n va 
dµa tren k€t qua xet nghi~m mftu luu thµc phfun cua cac co quan nha nu6c c6 thfun quy€n. 

'2_!-Q; B ~o,~-g~~~OI ~~. ~:: ~~~t.!71~0 1 test ~:i:!.rOJI -27➔ or~~%-&~ 0 1 

-g~Ar2.£ ~~~ Al, B ~:: AjEl::ll~<c!~!::11% (Q;~, ~~1::11, ~~) ... 

~ OJI cff ~ .!i ~ ~ ~ ~ tJ q_ 

Ben B phai c6 trach nhi~m luu m~u thuc an hang ngay bao luu 24 gicr va c6 Icy xac nh~ niem phong 
gifra hai hen. 

-g~ sample~ seal or~ 24Alfl-§-8~~or2~~~<2!0HJ-1Ar<2!0HOt@Cl 

Ben B se chju trach nhi~m cung cdp toan b{, _cac h6 so phap Iy lien quan d€n ~€pan cho hen A (Gi!y 
ch~g nh~ co so du dieu ki~n A TVSTP, Ho so kham sue khoe nhan vien, ho so xac nh~ ~p huAn 
kien thuc ve A TVSTP Cua nhan vien, gm danh sach nhiing nhan vien ph\lC V\l ~ b€p cua hen A. 

B ~:: A ~OJl.7-11~~-'fl~8t:i~. -2.£Ar:c!7ct~t1"1-R-, -'fl~.ii!.-&~~",.R-, 
-2.£Ar2.IA E ~Xil~0HOt~q, 

Ben B se cung c!p d!y du h6 so hgp l~ cua don vi cung c!p thµc phfun vao b€p an cho ben A. 

Ben B chju trach nhi~m mua bao hi~m suAt an cong nghi~p d~ dam bao an toan cho ngucri lao d{,ng ben 
A. 
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(Chi ti~t bao hi~m suAt an cong nghi?p la nhu sau) 

-g~At.:i!. .!i!~ .!i!~ /Bao hiemSuat au cong nghi~p 

.!i! ~ At~ / Ten cong ty Cong ty Bao hiem BU'u Di~n V-mh Phuc 

.!i! ~ I So Hcrp dong 

.!i! ~ 71 {!- I Thcri h~n bao hiem 

.!i!~~ ~Q!f I Giai h~n trach nhi~m 
ti·ong suot thcri h~n hao hiem 

B ~~ A ~Ofl7il~@-t!-~~~Ai-ff-~AilE8q. 

0000001/HD/019-12/PHH.TN.2/2021 

22/7/2021-22/7/2022 

20.000.000.000 VND 

B ~ ~ A ~2 .s;.:q0 1 <2.!-~ ~ ~loH-g~ Ar .:il-5!~ -5! ~ 7r~ 8q.(0r2H) 

Cac nhan vien cua ben B lam vi?c ~ nha an cua hen A phai luon m~c d6ng ph\lc. Su d\lflg gang tay, 
khiu trang, ~p d~ S<;iCh se va ben B khong duqc SU d\lllg lao d(>ng la tre em va dam bao ~g cit ca 
nhung nhan vien duqc cu d~n lam vi?c d~u c6 tu each d<;10 due t6t, thai dQ cu XU nha nh~, dung ffi\IC, 
tuan thu cac quy dµih va n◊i quy cua cong ty ben A va ben B. 

B ~ 0 12£:x:r::~~-rr~ ~~*or.:il~~. □~A.3.~~%0H0F8q. 

□1~1c1:x:~~2£:x:r£Ar%O~:x:1Pi" 0 ~~~ ~ 8~ola~~. AS?.~ B 0 1A~-rr~~*~q. 

N~u trong sutt an cua cong nhan c6 xufrt hi~n cac v~t th~ l<;i, cac di v~t do y~u t6 khach quan ben B chiu 

trach nhi~m thay th~ suAt an khac ngay l~p rue. D6ng thcri se c6 phuang an cai thi~n, khic ph\lc tri~t 
d~ vk d~ khong gay anh huong d~n chtt luqng bua an cua cong nhan. 

'21<2f~Ar0f1Ai 0 1£AI~~ 01~~01q~2il ~ 01~{1~Al,B ~ ~.:i~Alq~~fl 0 £.iil:t:ilo~01 

Ail E 8 q _.::i.2.r~AI Ofl oH@gAil 7 r~ ~ o~ :x:1 Pi".£~~ zt~ <2! -§1 <2!-rr ~ ~ 7H ~ <2.1-~ □r~ 0~01-2 £ 

:X:~ 0 1~ArOfl~gr0lfil.£~8q. 

C6 thai dQ hgp tac khi ti~p nh~ yeu du cai thi~n chtt luqng dich V\l cua b~p an. 

~l:l~ ~ Ai l:ll A:X:~Ail ~ 7~:X:l.:il B~EBOfl 'Ej~q. 

Su d\lflg di~n, nu6c, v~ sinh cho ben A, khong sir d\lflg vao m\lc dich khac. 

~71, ~. R2.IAl~<2fo~JilA~%O~.:il,q~%.££A~%O~:x:1~:: q_ 

Chiu trach nhi~m v~ sinh m6i ngay ~ khu V\IC ph\lc V\l, n!u nu6ng, nha an, dam bao cac thi~t bi luon 

S<;iCh se. Chiu trach nhi~m thu gom va XU ly rac nha an, thuc an thira theo dung quy dµih cua lu~t moi 
trucmg. 

Ai l:ll A-,1 QJ OflAi DH~~~~~ 'El :X:l.:il, .9.2.I, ~ @, ~l:ll ~ ~~]]H:£-8q:: ~ ~ .s! ~~q. 

~~~OflIT~2.~g~~M2il71°1*7-jgJA-j21 ~ gg~q. 
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• B6 sung cac trang thi€t bi ma lam hu hong trong qua trinh su dl,lilg. Chip hanh dung quy dinh 
v~ an toan va phong ch6ng chay n6 . 

.>,l§--8-0Jl-eM ~ ~*~:: ~1::11£1.5:!.MgJ.S:!.-g-. 

<21~ gJ~~:x:H~~~AI OJl~~-rr~ ~ 'El ~ 01fr*~q. 

4.2/ Trach nhifm ciia hen A ;" A" 21 ~'fl. 
4.2 Trach nhi~m cua ben A ;"A"0 1 ;Jj ~-
Hgp d6ng c6 thcri h~ 2 nmn. N~u ben A don phuong chb d(rt hgp d6ng thi ben A se phai b6i thucmg 
toan bQ chi phi ma hen B da dAu tu thiet bi ban d!u (C6 ph\l l\lc chi phi d!u tu dinh kem) theo tieu 
chu§n nhu sau:. 

t_1-i,1 -g~7-JIQf7lll~ 2 'c! 0 £~q. oH~7lll-8-7-llQf 0 1ITPl~~AI, A~~ 0~2H2.~ ~01 B 7~ 

~A~~~ 1:11 gJ :x:,1'll- 1::11~0JI cH 0H .S:!.M~q. c~:q ~ 1:11 1::11~ Ail¥#~ ~fer~): 
Thai diem cham dtrt HQ'P don2 Tieu chuan boi thuang 

Trong thcri h~ S 12 thang k€ tu khi ki hgp d6ng 100% tong chi phi dau tu 

7-l1Qf'§l£¥Ei s 127H~OILH %~ l::lj~A~5Qfj 100% 

T!ong thcri h~ > 12 thang va S 24 thang k€ tu khi ki hgp 80% tong chi phi dau tu 

dong. %~1::fl~A~5Qlj 80% 
7-ll 9./='§l£¥Ei>l2, s 24 7H~ 01 LH 

* Truong hgp Hgp d6ng tiep t\}c dugc gia h~ them 2 nmn va trong khoang thcri gian d6, neu Ben A 
chb dtrt Hgp d6ng trucrc thcri h~ thi ben A se phai b6i thucmg theo tieu chuAn nhu sau: 

t_1-i,1-g~ -g-~7-ll QfoHAI AI.S:!.M71 fr · 
Thai diem cham dtrt HQ'P d6ng Tieu chuan boi thuang 

Trong thcri h~ > 24 thang va S 36 thang k€ tu khi ki hgp 60% tong chi phi dau tu 

d6ng %~1::fl~A~5Qfj 60% 
7-l1Qf'§l£¥Ei >24, S36 7H~ 01 L/l 

Trong thcri h~ > 36 thang ho~c S 48 thang k€ tu khi ki 5 0% tong chi phi dau tu 

hgp d6ng %~1::fl~A~5Qlj 50% 
7-l1Qf'§l.£¥Ei >36, s 48 7H~ 01 LH 

* Neu t6ng thcri h~ Hgp d6ng la 5 nmn (60 thang) thi hen Ase khong phai b6i thucmg chi phi d!u tu. 

- Trong truang hgp Hgp d6ng chb dtrt trucrc thcri h~, thi Ben A se phai hoan cit vi~c b6i thuang 
theo ty 1~ tuong (mg da neu a 2 bang tren. 

- Ho~c nha cung dp ti~p theo ma hen A ch9n c6 trach nhi~m chi tra vi~c b6i thucmg nay dung 
thcri h~. Va hen A se d6ng se d6ng vai tro tr9ng tai d€ dam bao rfulg Ben B dugc nh~ b6i 
thucmg trong thcri ~ quy djnh. 

- Sau khi hoan cit cac thu t\}c b6i thucmg, hen B ti€n hanh ban giao trang thi€t bi va hoan thi~n 
thu t\}c thanh ly. 
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FNc ~~~1 ~ 1la·QJJ~l%01 so%~ 0~2H2.~ ~01 ~~CA,B) ~ 01~q. 
~7IOJIAi ~~7l~Lll£17-IIQfil~71 ~~Al A~~ gl-jjQfAi 6 ~ 2 gJ- OJI Ai ~~71~ LHOll ~1£1 
~~ 7l~Oll rr~2.~ ~~~ ~Eo~~. ~~01 9:t:il:::: A ~01, ~~ A ~OJI 01oH t!~@ qg 
B ~ ~ :t:il OJI O I oH A I B~ * ~ q. o I £1 ~ ~ A ~ ~Al~ .!t! 7 I~ LH OJI B ~ o I ~ ~ ~ ~ li 'E! ~ 9 
~£-& %XH ~~~ ~q.a ~ ~ ~~01 ~£@~. oH@ ~~I~ 01 ~£~ ~£0~~ :§B ~A~~ 
D~-!?-2.l~q, 

Dam bao mJt bkg nha an, ca so he th6ng dien, he th6ng d.p nu6c sir d\lllg trong vi~c ch€ bi~n suftt an, 
he th6ng nu6c thai, h~ th6ng thong gi6, toan bQ ban gh€ va trang thi~t bi ph\lc V\l cho cong nhan an ca, 
Dam bao he th6ng xir ly nu6c thai cua khu b€p niu va toan nha an ho~t dQng t6t. 

61@, ~/O~9.£g!~·p1~~1. ~~~~lg!61~1°1x~~Xil~O~~. 
9 ig £1 ~ 2.1 it~Oll o I~ 01 fil.£-& 2.li119Ai 2.17~~ ~ol o I~ Di Xi o~~ q_ 
Dam bao th\fc hi~n vi~c thong bao s6 luQ'Ilg suftt an theo dung guy dinh a cac di~u tren. 

Zf~"gj-Oll ~Al@g)-01A~gj-Ojl g!"?-j-g-612.Ci ~ or~ o~~q. 
Dam bao cac di~u ki~n cho vi~c giao nh~ suAt an ~i dia di~m cua hen A nhu da thoa th~. 

zt~ gj-OJI ~Al@g)-01A~gj-Ojlg!?-I A ~0IXl~~~~OllAi-g-61 '2.17-11 ~ 'E!0~0~~q, 

Ki€m tra dQt xuAt ho~c dinh ky vi~c th\lC hien cua hen B v~ ve sinh an toan th\lC ph:hn. 

g 61~1~g!~~Oll-et~ B ~Oi~7-Jlt!~orJ!~ ::::xl~AIOJl~A~or7iq~71~ O £~A~~q, 
Dam bao thanh toan cho Ben B dung thcri h~ da neu trong hgp d6ng. 

g7-11<2f Ai LH-§-OJ1rr~2.r a ~OJlg61 cH-a- ~ ;;q~~q. 

DIEU 5. THOI ~ HQP DONG 

5 ~.741 Qf '2! ii 
Hgp d6ng nay se c6 hieu l\lc 02 nam k€ tir ngay 0 1/04/2022 d€n h€t ngay 31/03/2024 
Sau khi h€t h~ hgp d6ng n€u khong phat sinh vAn d~ quan tr,;mg, hqp d6ng se t\I d(lng gia h~ them 
02 nam va c6 phl,11\lC hqp d6ng kem theo. 

g7-11Qf~ 2022 'c! 04 ~ 01 ~¥Ei 2024 le! 03 ~ 31 ~77~XI 2 'c!ll.a~ ~7~t!q, 
7-11Qf 01~EAI,~ ~~A~ff7rfil:::: ~g7-11Qf0171~ ~ 97~ 
2 'c!Xr~<2!~£1 ~.7-11Qf <2!~-et~¥-&0l97r@ q 
Hgp d6ng nay chi chinh thuc h€t hi~u l\lc va t\I thanh ly khi hai ben da quy€t t~an xong toan b(l hang 
h6a va cong ng. 

g7-11Qf 01~ li:::: ~~ll01g1-2.1 ~ '2.1:§Bg! □ 1 x1g-a-x1go1 □r-!?-2.1@~~ 61 ° £-§-~~*~q. 

DIEU 6. DUNG CUNG CAP SUAT AN HO!C HUY BO HQP DONG TRUOC THOI ~ 
6 ~.7-11Qf'2!E0I~ 01~-g-gXI g!l-jjQfIT~71. 

6.1. Quyin tJm ngimg va chim dut hQP d6ng boi Ben B 
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N~u Ben A vi p~ thm ~ thanh toan ma khong c6 ly do chfnh dang, thi sau 03 ngay k~ tu ngay hen B 
thong bao bfuig van ban cho hen A, hen B se ~ ngimg cung dp d€n khi hen A th\lC hi~n xong cac nghia 
V\l cua minh. 

12_!-Qj= A ~01 OI-R-fil Ol-g~ CHEAIE17l~~ 'a~ 0 O:l,OIOUCHoH B ~ 0 1~~gAi7r~ lg@~ 

03 ~ OIAI ~q~, B ~~A ~OI 0 1¥01~ ~ q~[/j7JtAl-g~~-g ~ ~Al%Al~*~[l 

Sau 30 ngay k~ tu khi Ben B gm thong baa ba.ng van ban cha ben A, n€u hen A vfui khong thgc hi~n 
cac nghia V\l cua minh thi hen B c6 quy~n don phuong chfun dut hqp d6ng. 

30 ~ 01A1tr~OJ1wA1 A ~01 °1¥01~ ~ orAI ~~ Al, B ~ ~7-f1<2J=rrr7l ~~*~q. 

6.2. Quyin tJ_lm ngirng va chim dfrt hQ'p d6ng boi hen A 

6 ~ 2 gf, A~ 0 17-flQJ=%AI 9Ji!ilAli!~ . 
* N€u chit luQ'llg thtrc an do hen B cung cip khong dam baa an toan v~ sinh trong khu b€p niu va khu 
nha an, Ben A c6 trach nhi~m thong baa ba.ng van ban cha ben B d~ hen B cai thi~n va kh~c ph\lc. N€u 
sau 5 lfui trong thm hiµi hqp d6ng c6 hi~u l\lc ben A d~ nghl. ma cac vAn d~ cfui kh~c ph\lc vfui chua 
duqc giai quy€t thi hgp d6ng se dugc chfun dtrt. 

12_!-Qj= B ~ 0 1E1~.g-~gXil, ~.g-i'-1{!!'2.t~gxil9J~~q.1{!!~f~gxil7r~q~ A ~ ~ 

B ~OJl7H~R~~j!g~ ~~~*~q. 7-flQJ=7ll!-LH 5 :£1°1 ~j! ~go1 !i!LH~ ~ OJI~ 7H~OI 

g-~al 01~01 AIAIPJ~~AI, 8:tilE1~ 7-flQf ~ ::;Al oHAl~q. 

* N€u ben nao mu6n chfun dtrt Hqp d6ng tru&c thm hiµi thi phai thong baa ba.ng van ban tru&c cha ben 
kia 30 ngay, d6ng thm ti€n hanh quy€t toan s6 luQ'llg suit an va cong ng trong 10 ngay sau khi hgp 
d6ng chfun dtrt. 
Bien ban thanh ly hqp d6ng c6 xac nh~ b6i ngum ~ di~n cua cac ben mm la van ban chinh thtrc cha 
hgp d6ng nay dugc chfun dtrt. 

'rk<2J='Y~%.!;=-~7r7r7-fl<2J=7l~-§-.fi.01~ OJl7-fl <2frrr7l ~ ~~q~,3o ~~OJI~ □121~5! ~ 0 1¥7r 
~ 0 0:1,Ai ~~!i:!7r£1 Oi Of~q_-§-AIOJI 10 ~ LH~t..l-9JBEAl-gOl£1 Oi Ofo~0:1.~t..1-Ai-R-OJI ~ 'gj 

~ CH:H:At 0 1~'2.! 9.!Ai ~ OI ~ Oi Of~q. 

* N€u hen nao don phuong buy bo hgp d6ng lam thi~t h~ d€n quy~n lgi kinh t€ cua hen kia thi hen d6 
phai hoan toan emu trach nhi~m b6i thuong mQi thi~t h~ lien quan d€n hgp d6ng nay cha hen kia. 

'r.tQJ=~~ 0 1 ~ ig~ '2.17-flQJ=ITPI OJI 0 1°H~CH~OJl~Xil~ '2.!-eoH ~ ~ ~ ~~ • 
.:J.~~ ~ Ol7-fl<2fjlrtl-~@£ ~-eoHOJICHoH~~ O £~~ ~ ~q, 

*Trang qua_ trinh lam vi~c, n€u thi€t bi c6 dinh thm)c khu V1,Ic,b€p an c~a hen~ do l?i hen B lam hu 
h~ ho~c mat mat thi hen B c6 trach nhi~m tu sua hO?C thay the de M thong thiet bi de ho~t dc)ng binh 
thuong va phai c6 S\l chip th$ phuong an tu sua cua hen A. N€u thi€t bi c6 dinh thuc)c ph~ vi nha 
an bi huh~ do 16i cua hen A ho~ do thien tai, hoa hoiµi, .. . (cac nhan t6 khach quan khac) thi hen A 
c6 trach nhi~m tu sua 1~ d~ thi€t bi ho~t d(mg binh thuong. 
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Ai l::ll A7llr~8. a ~OJI 0 10H A~ 0 1~~xrt._1-oprr-e~ ~~.a~~ 

A ~ 0 1~0 1°rOJIXrAil~ 0 .£*2.ILr .ii!.Ail ~~~oHO~or~,A ~ ~ ~~ t:!:X:HAI Ir:! ~71 Er:zJJ~~ '2! 

B. 't!OJI 0 1°H61 g~2?0JloHgor:::=~~ ~t::JI 0 1Tileo1~~AI 

A~~ 8~~'2!~2.1~~.s:!.~~~loH.s:!.9~~~~01~q. 

DltU 7. CAM KET CHUNG 

7 ~--~-~Argl-

MQi S\l di€u chinh hqp ddng phai duqc l~p bAng vim ban va duqc ky mQt each hqp I~ boi cac ben c6 

lien quan. Khi d6, cac di€u chinh d6 tro thanh Ph\l l\lc hqp ddng va la m◊t phfui khong tach rm cua hgp 

ddngnay. 

7-IIQf~?.:!OJlcH~~~ 01 ~ ~ Al,~6J.gAi~or~.7-IIQf¥~ 0 .£~ 2.1~q. 

N€u phat sinh tranh chdp, mau thuful ml\ hai ben khong thS t\f giai quy€t, tranh chip se d~qc trinh Jen 

toa an c6 thdm quy€n ~ Vinh Phuc. trong truong hQP giai quy€t tranh chdp, phien ban ti€ng Vi~t cua 

hgp ddng nay se duqc uu tien sir d\lilg d~ giai quy€t tranh chdp. N€u c6 bdt ky tranh chdp nao ve ngon 

ngfr trong hgp ddng. ngon ngu ti6ng vi~t se c6 hi~u l\lc. 

~~ ~~OJI cttoH~~ 0 1gJ- 0 17rOi 2f~AI 't!~~~OJIJ,fti 2.1or~, 

~7-IIQfAi~ 0 1Hll E 'a°Oi.£~AI-E!LH%Ol~~l-,14f~ ~ ~:::= q_ 

HQP ddng nay duqc l~p lam 04 ban song ngu (Ti€ng Vi~t va Ti€ng Han Qu6c ). M6i ben gift 02 ban c6 

gia ttj phap ly nhu nhau. 

~7-IIQf Ai:::=~ 4 ¥cHJ1 E 'El"Oi ~~"§"Ir! ~.:c: gl-)~71~ 0 .£~~£1~. zt;i;:r 2 ¥~.s:!.~~q. 

Hqp ddng c6 hi~u l\lc k~ tu ngay hai ben ky k€t. 

~7-IIQfAi :::=Ai~~Al£i~Ol~~~q. 

D~ DitN BEN A (DONGYANG) 

"A"~Ql1!A Ai~ (DONGYANG) 

DAI DIEN BEN B (FNC) 

AfAi~(FN 

, A ' 

GIAM DOC 

LEEJUNHYUB 
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lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

MẶT BẰNG ĐƯỜNG NƯỚC VÀ ĐƯỜNG BÙN TRẠM XLNT SINH HOẠT 80M3/NGÀY

BỂ LẮNG INOX

NHÀ ĐIỀU HÀNH

SÂN ĐẶT BỒN SỤC

BỂ THU GOM

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ SỤC HIẾU KHÍ

BỂ TRUNG GIAN

BỂ CHỨA BÙNGHI CHÚ:

CỤM BỂ SỤC HIẾU KHÍ

MẶT BẰNG ĐƯỜNG NƯỚC
VÀ ĐƯỜNG BÙN TRẠM XLNT

CS 80M3/NGÀY

CN04
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chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

MẶT BẰNG ĐƯỜNG CẤP KHÍ TRẠM XLNT SINH HOẠT 80M3/NGÀY

BỂ LẮNG INOX

NHÀ ĐIỀU HÀNH

SÂN ĐẶT BỒN SỤC

BỂ THU GOM

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ SỤC HIẾU KHÍ

BỂ TRUNG GIAN

BỂ CHỨA BÙNGHI CHÚ:

CỤM BỂ SỤC HIẾU KHÍ

MẶT BẰNG ĐƯỜNG CẤP KHÍ
TRẠM XLNT CS 80M3/NGÀY
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chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

MẶT BẰNG ĐƯỜNG HÓA CHẤT TRẠM XLNT SINH HOẠT 80M3/NGÀY

BỂ LẮNG INOX

NHÀ ĐIỀU HÀNH

SÂN ĐẶT BỒN SỤC

BỂ THU GOM

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ SỤC HIẾU KHÍ

BỂ TRUNG GIAN

BỂ CHỨA BÙNGHI CHÚ:

CỤM BỂ SỤC HIẾU KHÍ

DINH DƯỠNG VI SINH

CLO KHỬ TRÙNG

POLIME

MẶT BẰNG ĐƯỜNG CẤP HÓA
CHẤT TRẠM XLNT CS 80M3/NGÀY

CN06
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mÆt c¾t 1 - 1

02

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

BỂ LẮNG INOX

NHÀ ĐIỀU HÀNH

SÂN ĐẶT BỒN SỤC

BỂ THU GOM

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ SỤC HIẾU KHÍ

BỂ TRUNG GIAN

BỂ CHỨA BÙNGHI CHÚ:

CỤM BỂ SỤC HIẾU KHÍ

05 02 03

mÆt c¾t 2 - 2

02

MẶT CẮT 1-1
MẶT CẮT 2-2
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mÆt c¾t 3 - 3
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02

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................

lÇn 2: ..............................................................

lÇn 3: ..............................................................

lÇn 4: ..............................................................

®¬n vÞ thi c«ng:

c«ng ty cæ phÇn c«ng
nghÖ m«i trêng lª nguyÔn
§Þa chØ: sè 24a TrÇn Th¸i T«ng, DÞch Väng HËu,
CÇu GiÊy, Hµ Néi
VPGD: LK6, L« 18 K§T MËu L¬ng, KiÕn Hng, Hµ
§«ng, Hµ Néi
§T: 024.62533313 Fax: 024.38583666
Email: infor@lenguyengroup.vn

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

CÔNGTY TNHH DONGYANG
ELECTRONICS VIET NAM

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

cẢI TẠO, NÂNG CẤP  TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SH CÔNG SUẤT

80M3/NGÀY

KCN BÁ THIỆN, TỈNH VĨNH PHÚC

BỂ LẮNG INOX

NHÀ ĐIỀU HÀNH

SÂN ĐẶT BỒN SỤC

BỂ THU GOM

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ SỤC HIẾU KHÍ

BỂ TRUNG GIAN

BỂ CHỨA BÙNGHI CHÚ:

CỤM BỂ SỤC HIẾU KHÍ

MẶT CẮT 3-3
MẶT CẮT 4-4

CN08



02

mÆt c¾t 5 - 5
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mÆt c¾t 6 - 6

03 04

mÆt c¾t 7 - 7

chñ ®Çu t :

dù ¸n:

h¹ng môc :

®Þa ®iÓm x©y dùng :

p.gi¸m ®èc :

chñ tr× thiÕt kÕ :

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

thiÕt kÕ thÓ hiÖn b¶n vÏ :

ngêi kiÓm :

ks : §ç THÞ H¦¥NG

tªn b¶n vÏ :

hîp ®ång sè

hoµn thµnh

tØ lÖ

ký hiÖu b¶n vÏ

.../..../2020

1/1000

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG

ks : nguyÔn V¡N TRUNG

L£ NGäC LéC

hiÖu chØnh

lÇn 1: ..............................................................
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mÆt b»NG CHÕ T¹O BÓ L¾NG
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