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I. Thông tin chung về dự án. 

1.1. Tên dự án. 

“Thành lập công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)” 

 – (Nâng công suất và bổ sung sản phẩm mới). 

1.2. Chủ dự án. 

- Tên công ty: Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số 

doanh nghiệp 2400870957 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 9 năm 2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 

ngày 19/11/2020. 

- Địa chỉ liên hệ: tại Lô CNSG-01, CNSG-03, CNSG-05, CNSG-08, HCDV2, Khu 

công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Đại diện: Ông LEE, CHENG -JU                  Quốc tịch: Trung Quốc 

- Chức danh: Tổng Giám đốc  

❖ Tiến độ thực hiện dự án: 

- Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã đi vào hoạt động (Tại lô CNSG-05 đã đi vào hoạt 

động từ tháng 2/2021; tại lô CSNSG-08 đã xây dựng xong và đã vận hành nhà ăn ca và 

đã lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất khoảng 10% diện tích xưởng) 

- Giai đoạn 3 tại một phần lô CNSG-07 và CNSG-09: Do hiện tại các nhà xưởng 

CNSG-03, CNSG-05, CNSG-08 vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất, vì vậy 02 lô đất  CNSG-

07 và CNSG-09 hiện chưa được xây dựng, đang là đất trống dự trữ phát triển. Trong 

giai đoạn này chủ dự án sẽ xây dựng thêm nhà xe tại lô CNSG-09. 

- Giai đoạn mở rộng nâng công suất: Dự kiến lắp đặt máy móc thiết bị từ tháng 

4/2023; đi vào hoạt động chính thức từ tháng 9/2023. 

❖ Tổng vốn đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư: 4.427.000.000.000 VNĐ (Bốn nghìn bốn trăm hai mươi bảy tỷ 

đồng Việt Nam), tương đương 190.000.000 USD (Một trăm chín mươi triệu đô la Mỹ). 

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

Dự án: “Thành lập công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)” – (Nâng công 

suất và bổ sung sản phẩm mới) của Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) có tổng 

diện tích khoảng 360.720m2 được thực hiện tại lô CNSG-01, CNSG-03, CNSG-05, 

CNSG-08, HCDV2, một phần lô CNSG -07, CNSG -09 Khu công nghiệp Vân Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (phần diện tích do Công ty Cổ phần S&G làm chủ đầu 

tư). 

Khu đất của dự án có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp đường gom đường QL1A- Hà Nội – Lạng Sơn 

- Phía Nam và phía Đông giáp đường nội bộ KCN; 

- Phía Tây giáp đường nội bộ và các lô đất trống KCN 
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Ranh giới toàn bộ khu vực Dự án được khống chế bởi các điểm tọa độ như sau: 

 Bảng 1. Tọa độ vị trí thực hiện dự án 

Điểm 
Hệ tọa độ VN 2000 (kinh tuyến 107o, múi chiếu 3) 

X Y 

HCDV2 (12.419 m2) 

1 2350881 411751 

2 2350792 411723 

3 2350766 411959 

4 2350822 411968 

CNSG-01 (27.235 m2) 

1 2350768 411719 

2 2350656 411704 

3 2350630 411937 

4 2350744 411949 

CNSG-03 (135.023 m2) 

1 2350633 411702 

2 2350033 411647 

3 2350011 411854 

4 2350610 411918 

CNSG-05 (91.817,5 m2) 

1 2349995 411649 

2 2349598 411603 

3 2349577 411812 

4 2349976 411847 

CNSG-08 (56.529,21 m2) 

1 2349570 411598 

2 2349339 411580 

3 2349327 411798 

4 2349541 411823 

CNSG -07 (25.900 m2) 

1 2349598.40 411313.31 

2 2349498.90 411303.28 

3 2349524.86 411045.57 

4 2349624.36 410950.88 

CNSG -09 (9.090m2) 

1 2349487.10 411125.08 

2 2349403.65 411237.40 

3 2349432.76 411118.73 

4 2349499.23 411126.42 
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Hình 1. Vị trí dự án trên bản đồ google map 
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Hình 2. Vị trí dự án trong quy hoạch của KCN Vân Trung 
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1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án 

Khu đất triển khai dự án thuộc KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

do Công ty Cổ phần S&G làm chủ đầu tư hạ tầng và trực tiếp quản lý. Hạ tầng KCN đã 

được đầu tư đồng bộ bao gồm: hệ thống đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, hệ 

thống cung cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ 

thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

(Công suất 4.000m3/ngày.đêm). Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) thuê đất 

tại lô CNSG-01, CNSG-03, CNSG-05, CNSG-08, HCDV2, một phần lô CNSG -07, 

CNSG -09 Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để thực hiện 

dự án.  

Dự án “Thành lập Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung)” – (Nâng công 

suất và bổ sung sản phẩm mới) là loại hình điều chỉnh nâng công suất trên cơ sở mặt 

bằng đã có sẵn, Nhà máy đang hoạt động bình thường. Căn cứ vào diện tích mặt bằng 

của Nhà máy đang sử dụng, Công ty không xây dựng thêm nhà xưởng mà sẽ giữ nguyên 

các hạng mục nhà xưởng hiện tại, đồng thời tận dụng các diện tích còn trống trong nhà 

xưởng sẵn có để sắp xếp và đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ cho dự án nâng công 

suất. 

Tất cả các hạng mục công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như công trình 

bảo vệ môi trường của Nhà máy đang sử dụng vẫn đang hoạt động tốt và tiếp tục được 

giữ nguyên sau khi Dự án đi vào hoạt động ổn định.  

1.5. Mối tương quan của dự án đối với các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung 

quanh: 

* Mối tương quan của dự án với các đối tượng tự nhiên:  

❖ Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ đi đến dự án: Vị trí KCN nằm gần 

đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, đây là trục đường giao thông quan trọng, nối liền các 

trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, sân bay quốc tế Nội Bài...., 

rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu. Bên cạnh đó, hệ thống giao 

thông nội bộ trong KCN cũng được quy hoạch theo chuẩn, toàn hệ thống giao thông nội 

bộ này được nối liền với hệ thống giao thông bên ngoài KCN nên rất thuận lợi trong giai 

đoạn thi công xây dựng và chở nguyên, nhiên,vật liệu và sản phẩm trong giai đoạn hoạt 

động của dự án. 

- Hệ thống sông, suối, ao hồ: Xung quanh khu vực của dự án không có sông suối, 

ao hồ nào lớn, chỉ có hệ thống kênh mương tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 

của bà con nông dân. 
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- Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vân Trung đã được đầu tư đồng bộ, mặt bằng 

đã được giải tỏa và san nền hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, 

hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường, trạm xử lý xử lý nước thải 4000m3/ngày đêm. 

Như vậy, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động. 

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt Quy chuẩn (QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B) được đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải của KCN Vân Trung rồi đổ vào cống Bún, cống Bún là kênh phục vụ tưới tiêu 

cho sản xuất nông nghiệp. 

- Dự án không nằm trong khu vực có vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu 

dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên nhiên khác. 

  - Dự án không nằm trên khu vực đất đồi núi. 

Tác động của dự án đến các đối tượng tự nhiên là không đáng kể, do xung quanh 

khu vực dự án không tập trung nhiều các thành phần môi trường tự nhiên, tài nguyên 

sinh vật tương đối nghèo nàn, hơn nữa dự án hình thành trong KCN Vân Trung đã có 

quy hoạch tổng thể và có các biện pháp, công trình hạn chế tối đa các tác động đến môi 

trường tự nhiên khu vực.  

❖ Mối tương quan của dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội: 

- Trung tâm kinh tế - chính trị: Dự án có vị trí cách trung tâm TP Bắc Giang 

khoảng 10 km về hướng Đông, cách trung tâm huyện Việt Yên khoảng 7 km về hướng 

Tây Bắc, cách UBND xã Vân Trung khoảng 4 km về hướng Nam. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cách dự án khoảng 100m về phía Tây 

là đất KCN Vân Trung - phần do Công ty TNHH Fu Giang làm chủ đầu tư đã có nhiều 

cơ sở sản xuất kinh doanh; Dự án cách khu Công nghiệp Đình Trám khoảng 3km về phía 

Tây Bắc, cách khu Công nghiệp Quang Châu khoảng 5km về phía Tây, cách Khu công 

nghiệp Song Khê – Nội Hoàng và Cụm công nghiệp Nội Hoàng khoảng 2,5km về phía 

Đông. Ngoài ra, không có cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nào nằm liền kề. Khoảng cách 

của dự án đến các đối tượng liền kề đã được quy hoạch chung, có rào chắn, đảm bảo 

khoảng cách an toàn nên hạn chế tối đa những tác động của dự án. 

- Các điểm dân cư, bệnh viện, trường học, nhà thờ, đền, chùa: Dự án cách điểm dân 

cư gần nhất khoảng 1 km, cách xa các điểm bệnh viện, trường học, nhà thờ, đền chùa. 

- Các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí: Không có trong khu vực. 

- Khu vực dự án không có các khu di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn hóa được 

xếp hạng và các đối tượng kinh tế - xã hội khác. 

1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án. 
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Dự án “Thành lập Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)” – (Nâng công 

suất và bổ sung sản phẩm mới) bởi Nhà đầu tư là Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt 

Nam) được thành lập từ năm 2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9845960598 

do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 03/9/2019, chứng 

nhận thay đổi lần thứ năm ngày 5/5/2022. 

Mục tiêu và quy mô của dự án trong giai đoạn điều chỉnh nâng công suất và bổ 

sung sản phẩm mới là: 

▪ Sản xuất, gia công linh kiện điện tử, chi tiết: tai nghe, cấu kiện âm thanh sử dụng 

cho điện thoại di động và thiết bị điện tử khác: 84.000.000 sản phẩm/năm. 

▪ Sản xuất đồng hồ đeo tay: 1.000.000 sản phẩm/năm. 

▪ Sản xuất, gia công loa: 35.000.000 sản phẩm/năm. 

▪  Gia công sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng (cụ thể: Tai 

nghe Bluetooth và Hộp sạc của tai nghe Bluetooth): 2.500.000 sản phẩm/năm (bổ sung 

sản phẩm mới). 

▪ Dự án đăng ký xuất khẩu 100% sản phẩm và được áp dụng các quy định đối với 

doanh nghiệp chế xuất. 

Cụ thể mục tiêu và quy mô dự án qua từng thời kỳ như sau: 

Bảng 2. Mục tiêu của dự án 

STT 
Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư (GCNĐKĐT) 
Nội dung đầu tư qua từng thời kỳ điều chỉnh 

 

 

 

 

 

 

1 

GCNĐKĐT lần đầu số 

9845960598 cấp ngày 

3/9/2019 

Dự án gốc ban đầu 

- Tổng vốn đầu tư là 180.000.000USD 

- Mục tiêu và quy mô dự án: 

+ Sản xuất, gia công linh kiện điện tử, chi tiết: Tai nghe 

không dây (Bluetooth), cấu kiện âm thanh sử dụng cho 

điện thoại di động và thiết bị điện tử khác: 20.000.000 

sản phẩm/năm. 

+ Dự án đăng ký xuất khẩu 100% sản phẩm và được 

áp dụng các quy định đối với doanh nghiệp chế xuất. 

- Địa điểm: CNSG-01, CNSG-03, CNSG-05, CNSG-08, 

HCDV2, Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

 

 

 

2 

GCNĐKĐT số 

9845960598 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ 1  ngày 12/3/2020 

- Bổ sung mục tiêu và quy mô dự án: 

+ Sản xuất đồng hồ đeo tay thông minh (SmartWatch): 

1.000.000 sản phẩm/năm 

+ Sản xuất sản phẩm truyền thông không dây, chi tiết: Loa 

Bluetooth: 35.000.000 sản phẩm/năm 
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GCNĐKĐT số 

9845960598 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ 2         ngày 29/10/2020 

Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của 

nhà đầu tư CÔNG TY TNHH LUXSHARE-ICT (VIỆT 

NAM) từ ông 

LIANG, JIANZHOU thành ông LEE, CHENG-JU 

Đăng ký, điều chỉnh bổ sung thêm địa điểm, diện tích, 

vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án 

Đăng ký bổ sung địa điểm thực hiện dự án: 

Một phần Lô: CNSG-07, CNSG-09, KCN Vân 

Trung, Bắc Giang. Diện tích: 360.720m2 (trong đó tăng 

thêm 34.920m2 gồm 25.900m2 đất tại Lô CNSG-07 và 

9.020m2 đất tại Lô CNSG-09) 

Tăng tổng vốn đầu tư: 4.427.000.000.000 VNĐ (Bốn 

nghìn bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng), tương đương 

190.000.000 USD (Một trăm chín mươi triệu Đô la Mỹ). 

Vốn đầu tư tăng thêm 233.000.000.000 VNĐ tương 

đương 10.000.000 USD. 

Bổ sung tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 

Giai đoạn III (tại một phần Lô CNSG-07, CNSG-09): 

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày 29/10/2020, dự kiến: 

Hoàn thành thủ tục đầu tư, doanh nghiệp, môi trường, 

phòng cháy và xây dựng theo quy định, khảo sát địa chất, 

thiết kế và lựa chọn nhà thầy xây dựng; Từ tháng 03 đến 

tháng 12: Khởi công xây dựng, hoàn thành các công trình; 

Đến tháng thứ 12: đi vào hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

GCNĐKĐT số 

9845960598 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ 3  ngày 11/01/2021 

Thay đổi thông tin nhà đầu tư: ICT-LANTO LIMITED 

(trước đó là CÔNG TY TNHH LUXSHARE-ICT (VIỆT 

NAM)) 

Bổ sung mục tiêu, quy mô dự án đầu tư: 

- Khu hành chính dịch vụ (HCDV2) để phục vụ hỗ trợ 

cho cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH 

Luxshare-ICT (Vân Trung); Công trình trụ sở, văn phòng 

điều hành; Triển lãm, giới thiệu sản phẩm; Hội nghị hội 

thảo; Phòng cháy và chữa cháy; Công đoàn; Trạm y tế; 

Nghỉ giữa ca (Theo nội quy lao động của Công ty TNHH 

Luxshare-ICT (Vân Trung) đươc cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt); Căng tin. 

Tổng diện tích sàn của công trình chính (A1, A2 và A3) 

là 25.012,7m2. Trong đó diện tích: Văn phòng: 1.647m2; 

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm 176m2; Hội nghị 
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hội thảo 808m2; Phòng cháy và chữa cháy 37m2; Công 

đoàn 396m2; Trạm y tế 74m2; Nghỉ giữa ca 14.240m2; 

Căng tin 344m2. 
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GCNĐKĐT số 

9845960598 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ 4   ngày 30/9/2021 

Bổ sung quy mô, mục tiêu dự án đầu tư 

- Sản xuất, gia công linh kiện điện tử, chi tiết: Tai nghe, 

cấu kiện âm thanh sử dụng cho điện thoại di động và 

thiết bị điện tử khác: 

40.000.000    sản    phẩm/năm (Tăng    thêm 

20.000.000 sản phẩm/năm) 

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

Giai đoạn I: (Diện tích đất sử dụng khoảng 18ha): đã 

đi vào hoạt động 

Giai đoạn III: (Một phần lô CNSG-07, CNSG- 09): Trong 

vòng 17 tháng kể từ ngày 29/10/2020 (giãn thêm 05 

tháng): Từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 16: Hoàn thành 

thủ tục đầu tư, doanh nghiệp, môi trường, phòng cháy và 

xây dựng theo quy định; Khởi công xây dựng và hoàn 

thành các công trình; Đến tháng thứ 17: Đi vào hoạt động. 
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GCNĐKĐT số 

9845960598 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ 5   ngày 5/5/2022 

Thay đổi thông tin nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH 

LUXSHARE-ICT (VIỆT NAM) (trước   đó là ICT-

LANTO LIMITED) 

Bổ sung quy mô, mục tiêu dự án đầu tư 

- Sản xuất, gia công linh kiện điện tử, chi tiết: Tai nghe, 

cấu kiện âm thanh sử dụng cho điện thoại di động và 

thiết bị điện tử khác: 

60.000.000    sản    phẩm/năm (Tăng    thêm 

20.000.000 sản phẩm/năm) 

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

Giai đoạn I: (Diện tích đất sử dụng khoảng 18ha): đã 

đi vào hoạt động 

Giai đoạn II: (Diện tích đất 14,58ha): đã đi vào hoạt động 

Giai đoạn III: (Một phần lô CNSG-07, CNSG- 09): Trong 

vòng 24 tháng kể từ ngày 29/10/2020 (giãn thêm 07 

tháng): Từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 23: Hoàn thành 

thủ tục đầu tư, doanh nghiệp, môi trường, phòng cháy và 

xây dựng theo quy định; Khởi công xây dựng và hoàn 

thành các công trình; Đến tháng thứ 24: Đi vào hoạt 

động. 
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GCNĐKĐT số 

9845960598 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ  6    

Bổ sung quy mô, mục tiêu dự án đầu tư 

- Sản xuất, gia công linh kiện điện tử, chi tiết: Tai nghe, 

cấu kiện âm thanh sử dụng cho điện thoại di động và 

thiết bị điện tử khác: 

84.000.000    sản    phẩm/năm (Tăng    thêm 

24.00.0 sản phẩm/năm) 

- Gia công sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã 

qua sử dụng (cụ thể: Tai nghe Bluetooth và Hộp sạc 

của tai nghe Bluetooth): 2.500.000 sản phẩm/năm 

(bổ sung sản phẩm mới). 

- Lô HCDV2: Bổ sung bố trí làm nơi lưu trú cho cán 

bộ, công nhân viên làm việc tại nhà máy. 

(Nguồn: Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Luxshare- ICT (Vân Trung)) 

b. Quy mô diện tích 

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 360.720 m2 thuê lại đất gắn với hạ tầng của 

Công ty Cổ phần S&G tại hợp đồng số 70919/HĐTLĐ-SG (Hợp đồng được đính kèm 

phụ lục báo cáo).  

- Lô CNSG-01: 27.235 m2 – Chức năng văn phòng điều hành (Nhà B) 

- Lô CNSG-03: 135.023 m2 – Chức năng nhà xưởng sản xuất (Xưởng C) 

- Lô CNSG – 05: 91.817,5 m2 – Chức năng nhà xưởng sản xuất (Xưởng D) 

- Lô CNSG -08: 56.529,21 m2 – Chức năng nhà xưởng sản xuất (Xưởng E) 

- Lô HCDV2: 12.419 m2 – Chức năng khu hành chính dịch vụ 

- Lô CNSG-07: 25.900 m2 – Đất dự trữ phát triển 

- Lô CNSG-09: 9090 m2 – Đất dự trữ phát triển 

* Quy mô lao động: dự kiến tăng từ 40.000 công nhân lên 40.200 công nhân 

c. Công nghệ sản xuất 

Quy trình sản xuất các sản phẩm của dự án gồm 4 quy trình công nghệ. Sau khi 

nâng công suất, vẫn giữ nguyên quy trình Sản xuất, gia công tai nghe, cấu kiện âm thanh sử 

dụng cho điện thoại di động và thiết bị điện tử khác, không thay đổi công nghệ sản 

xuất. Bổ sung thêm quy trình gia công sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua 

sử dụng (cụ thể: Tai nghe Bluetooth và Hộp sạc của tai nghe Bluetooth). Quy trình công 

nghệ thể hiện chi tiết tại mục 1.4. 

d. Loại hình dự án:   

- Loại hình dự án: Dự án điều chỉnh nâng công suất 

Dự án “Thành lập công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)” – (Nâng công 

suất và bổ sung sản phẩm mới) thuộc loại hình nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện, 
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điện tử, dự án đầu tư nhóm I (Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất lớn quy đinh tại số thứ tự 17 phụ lục II và là dự án điều 

chỉnh nâng công suất quy định tại số thứ tự 12 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường). 

1.7. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Tất cả các hạng mục công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như công trình 

bảo vệ môi trường của Nhà máy đang sử dụng vẫn đang hoạt động tốt và tiếp tục được 

giữ nguyên sau khi Dự án đi vào hoạt động ổn định.  

Các hạng mục công trình của dự án cụ thể như sau: 
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Bảng 3. Quy mô các hạng mục công trình của dự án hiện tại và tính tiếp nối sau khi nâng công suất 

TT Các hạng mục công trình Đơn vị Số lượng 
Tính tiếp nối của công trình sau khi 

nâng công suất 

HCDV2 (12.419 m2)  

I Các hạng mục công trình chính  

1 

Nhà A1 

+ Tầng 1-2 bao gồm: Khu văn phòng: 560,8m2; Khu trưng bày 

sản phẩm: 175,7m2; Canteen: 242m2; Khu hội nghị hội thảo: 

399,7m2; Siêu thị mini: 392,7m2; Khu trà nước: 36,03m2; Khu 

trạm y tế: 73,8m2; Khu cứu hỏa: 36,5m2; ban QLHCVD: 41,7m2; 

Khu xúc tiến đầu tư: 91,2m2; Khu hải quan: 91,2m2; Khu chăm 

sóc sức khỏe công nhân 173,4m2; Giao thông 609,4m2. 

+ Tầng 3-5: Khu nghỉ ca: 1.823,27m2; Giao thông 380,7m2; 

Khu trà nước: 36,03m2. 

m2 2.835 

Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 

2 

Nhà A2 

+ Tầng 1: Khu văn phòng 419,7m2; Phòng điện: 8.63m2; Phòng 

khách, điều hành 25,86m2; Giao thông 166,3m2 

+ Tầng 2-5: Khu nghỉ ca 454,5m2; Giao thông 166,3m2 

m2 603 

Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 

3 

Nhà A3 

+ Tầng 1: Khu văn phòng cho thuê: 666,8m2; Phòng IT: 215,8m2; 

Canteen: 101,85m2; Khu hội nghị hội thảo: 408,05m2; Siêu thị 

mini: 335,15m2; Phòng cafe: 167,2m2; Phong trà nước: 34,65m2; 

Phòng điện: 11,5m2; Giao thông: 464,35m2. 

m2 2.404 

Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 
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+ Tầng 2: Khu nghỉ ca: 1293,55m2; Khu Gym: 138,6m2; Công 

đoàn: 139,6m2; Phòng trà nước: 34,65m2; Giao thông: 321,3m2. 

+ Tầng 3-5: Khu nghỉ ca: 1.571,75m2; Phòng trà nước: 34,65m2; 

Giao thông: 321,3m2. 

II Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà vệ sinh (15 khu) m² 300 Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 
2 Nhà điện m2 36 

3 Trạm bơm m2 84 

4 Cây xanh m² 2.568 

III Nhóm các hạng mục bảo vệ môi trường  

1 Bể phốt 3 ngăn (8 Bể) m3 60 Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 
2 Nhà rác m2 84 

Lô CNSG-01 (27.235 m2)  

I Các hạng mục công trình chính  

1 Nhà Văn phòng (3 tầng) m² 2.060 Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 2 Phòng đào tạo (2 tầng) m² 1.512 

3 Nhà ăn (2 tầng) m² 8.000 

II Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ  

1 Kho gas m² 60 Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 2 Trạm biến áp m² 120 

3 Nhà để ô tô m² 150 
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4 Nhà vệ sinh (03 khu) m² 90 

5 Giao thông m² 4.996 

6 Cây xanh m² 8.443 

III Nhóm các hạng mục bảo vệ môi trường  

1 Kho chất thải rắn sản xuất m² 300 Đã xây dựng, đang hoạt động, giữ nguyên 

các hạng mục và tiếp tục sử dụng 
2 Kho chất thải sinh hoạt m² 60 

3 Kho chất nguy hại m² 70 

4 Bể tách dầu mỡ (05 bể) m3 127 

5 Kho hóa chất m² 80 

6 Bể tự hoại (02 bể) m3 97 

Lô CNSG-03 (135.023 m2)  

I Các hạng mục công trình chính  

1 Nhà xưởng C1 (2 tầng) m² 23.800 Đã xây dựng, đang hoạt động, giữ nguyên 

các hạng mục và tiếp tục sử dụng 
2 Nhà xưởng C2 (2 tầng) m² 23.800 

3 Nhà xưởng C3 (2 tầng) m² 23.800 

4 Nhà kho (2 tầng) m² 8.670 

II Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà vệ sinh (3 khu) m² 120 Đã xây dựng, đang hoạt động, giữ nguyên 

các hạng mục và tiếp tục sử dụng 
2 Nhà bảo vệ m² 110 
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3 
Trạm bơm  

m² 118 
Bể nước 

4 Chòi hút thuốc m² 90 

5 Hành lang Cầu m² 1.500 

6 Nhà đặt máy phát điện m² 330 

7 Cây xanh m² 28.105 

III Nhóm các hạng mục bảo vệ môi trường  

1 Bể tự hoại (8 bể) m3 849,64 Đã xây dựng, đang hoạt động, giữ nguyên 

các hạng mục và tiếp tục sử dụng 
2 Trạm xử lý nước thải (công suất 980m3/ngày đêm) Trạm 1 

3 Hệ thống xử lý khí thải 
Hệ 

thống 
12 

Lô CNSG-05 (91.817,5 m2)  

I Các hạng mục công trình chính  

1 Nhà xưởng D1 (3 tầng) m² 31.600 
Đã xây dựng, đang hoạt động, giữ nguyên 

các hạng mục và tiếp tục sử dụng 

2 Nhà xưởng D2 (3 tầng) m² 13.499 Đã xây dựng, đang hoạt động, giữ nguyên 

các hạng mục và tiếp tục sử dụng 
3 Nhà xưởng D3 (3 tầng) m² 23.760 

II Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà vệ sinh (5 khu) m² 90 Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 2 Nhà bảo vệ (2 nhà) m² 24 
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3 Cây xanh m² 18.626 

4 Trạm bơm+bể nước m² 32 

III Nhóm các hạng mục bảo vệ môi trường  

1 Bể tự hoại (9 bể) m3 560 - Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 

- Đã lắp đặt 46 hệ thống xử lý khí thải, 

tiếp tục sử dụng tại lô CNSG-05 

 

2 Trạm xử lý nước thải (công suất 980m3/ngày đêm) Trạm 1 

3 Hệ thống xử lý khí (D1, D2, D3) 
Hệ 

thống 
46 

4 Kho chất thải rắn sinh hoạt m2 10 

5 Kho chất thải rắn sản xuất  m2 200 

6 Trạm xử lý và tuần hoàn nước thải Trạm 1 

Lô CNSG-08 (56.529,21 m2)  

I Các hạng mục công trình chính  

1 Nhà ăn E3 (3 tầng) m² 6.800 Đã xây dựng, chỉ mới vận hành nhà ăn 

ca và 10% diện tích nhà xưởng. Đối với 

xưởng sản xuất còn trống 90%, dự kiến 

sử dụng để lắp đặt máy móc thiết bị khi 

nâng công suất và bổ sung dây chuyền 

sản xuất mới 

2 Nhà xưởng E1 (3 tầng) m² 10.800 

3 Nhà xưởng E2 (3 tầng) m² 16.200 

II Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 1 Nhà vệ sinh (4 khu) m²/khu 8 

2 Nhà bảo vệ m² 210 

3 Trạm bơm + bể nước m² 43 

4 Cây xanh m² 12.423 
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 (Nguồn: Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung)) 

III Nhóm các hạng mục bảo vệ môi trường  

1 Bể tự hoại (7 bể) m3 45 - Đã xây dựng, giữ nguyên các hạng mục 

và tiếp tục sử dụng 

- Đối với hệ thống xử lý khí thải:  

+ Đã lắp đặt 32 hệ thống xử lý khí thải, 

tiếp tục sử dụng tại lô CNSG-08 

 

 

2 Kho chất thải sản xuất m2 200 

3 Kho chất thải nguy hại m2 84 

4 Kho chất thải sinh hoạt  m2 84 

5 Kho hóa chất m2 84 

6 Trạm xử lý nước thải (1.500m3/ngày đêm) Trạm 1 

7 Bể tách dầu mỡ Bể  3 

8 Hệ thống xử lý khí 
Hệ 

thống 
32 

CNSG -07 (25.900 m2) Đất trống dự trữ 

phát triển 

Chưa xây dựng. Dự trữ phát triển 

CNSG -09 (9.090m2) 
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 Hình 3. Mặt bằng bố trí xưởng sản xuất tại lô HCDV2, CNSG-01 và CNSG-03 đã đi 

vào hoạt động ổn định 
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Hình 4. Mặt bằng bố trí xưởng sản xuất tại lô CNSG-05 và CNSG-08 

Ghi chú: Một phần lô CNSG-05 còn trống và 80-90%  nhà xưởng của lô CNSG-08 còn 

trống sẽ được sử dụng để lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn nâng công suất sản 

phẩm 

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

dự án. 

2.1. Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải. 

a. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị  

- Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị công ty sử dụng các cán bộ kỹ thuật hiện có đang 

làm việc tại công ty. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ kỹ thuật lắp đặt máy móc thiết bị có thành 

phần: Amoni, Tổng N, Tổng P, BOD5, TSS, Coliform… 

b. Trong giai đoạn vận hành 

Lắp đặt bổ sung máy 
móc vào khu vực còn trống 
của xưởng E 
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- Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên lớn nhất 

khoảng 3.223,6 m3/ngày đêm. Nước thải này chứa các thành phần ô nhiễm như BOD5, COD, 

TSS, Coliform, Dầu mỡ động thực vật, NO3
-, NH4

+,… 

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông, cây xanh, 

sân bãi… của dự án. 

2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí thải. 

a. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

 Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận chuyển máy móc thiết bị 

để lắp đặt cho dự án gồm: Bụi TSP, SO2, NO2, CO,...  

 b. Trong giai đoạn vận hành 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông của cán bộ nhận viên làm việc tại nhà 

máy và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, chủ yếu là các khí SO2, CO, 

NOx, bụi,… 

- Khí thải từ hoạt động sản xuất: khí thải từ quá trình hàn, hơi keo từ quá trình dán 

keo; khí thải phát sinh từ quá trình làm sạch bằng cồn. Các thành phần ô nhiễm chính trong 

khí thải: SO2, CO2, NOx, hơi hữu cơ... 

- Khí thải, mùi (NH3, CH4, H2S,….) phát sinh từ khu vực hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, khu vực lưu giữ chất thải rắn. 

2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

1. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường  

 a. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

 - Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cán bộ công nhân lắp đặt máy móc. Thành 

phần chủ yếu thức ăn thừa, giấy vụn, bìa carton… 

 b. Trong giai đoạn vận hành 

 - Chất thải rắn sản xuất: Bao bì carton, giấy vụn, hộp đựng nguyên vật liệu, bùn từ 

hệ thống xử lý nước thải… 9.081 tấn/năm, tương đương 27,5 tấn/ngày. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ nhân viện… 

khoảng 3.466 kg/ngày, chủ yếu là các thành phần khó phân huỷ như: Bao bì, hộp đựng thức 

ăn, đồ uống bằng nilon, thuỷ tinh, kim loại, giấy vụn các loại... 

2. Quy mô, tính chất của các chất thải nguy hại 

 a. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

- Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu là: Chất thải có chứa dầu, găng tay, 

giẻ lau dính dầu, dầu thải,…. 
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 b. Trong giai đoạn vận hành 

- Chất thải nguy hại: Bóng huỳnh quang, các loại dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, mực 

in, bùn tại khu vực xử lý nước thải phát sinh khoảng 1.530.014,5 kg/năm, tương đương 

4,635 tấn/ngày. 

2.4. Quy mô tính chất của tiếng ồn, độ rung. 

- Giai đoạn xây dựng: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và 

thi công. Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Giai đoạn hoạt động: tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện ra vào 

nhà máy; máy móc gia công; hoạt động của máy phát điện. Quy chuẩn áp dụng: QCVN 

26:2010/BTNMT. 

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

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải. 

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ kỹ thuật lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được 

xử lý cùng với nước thải sinh hoạt của công nhân đang làm việc tại nhà máy bằng các công 

trình xử lý nước thải sinh hoạt hiện có.  

b. Giai đoạn vận hành 

* Đối với nước thải sinh hoạt 

-  Nước thải sinh hoạt: Nước thải tại khu vệ sinh được đưa vào xử lý bằng bể tự hoại 

3 ngăn tại các khu nhà; nước thải nhà bếp qua bể tách mỡ tại lô CNSG-01 và CNSG-08 sau 

đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án gồm 01 Trạm xử lý nước thải 

công suất 980 m3/ngày đêm tại lô CNSG-03; 01 Trạm xử lý nước thải công suất 980 

m3/ngày đêm tại lô CNSG-05; 01 Trạm xử lý nước thải công suất 1.500 m3/ngày đêm tại lô 

CNSG-08; để xử lý đạt cột B, quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp (tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN) trước khi đấu 

nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải của KCN Vân Trung. 

* Đối với nước thải sản xuất: 

- Nước thải sản xuất  phát sinh tại công đoạn rửa bản mạch sip và nước thải làm mát 

máy cắt bản mạch được đưa về trạm tuần hoàn nước thải công suất 72m3/ngày đêm tại lô 

CNSG – 05. 

Hiện nay các công trình xử lý nước thải đã xây dựng đầy đủ và hoàn thiện, trong giai 

đoạn nâng công suất và bổ sung sản phẩm mới, công ty không xây dựng thêm các 

hạng mục . Cụ thể như sau: 
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Bảng 5. Tổng hợp khối lượng công trình xử lý nước thải 

Vị trí Khối lượng công trình xử lý 

Hạng mục Số lượng Quy mô  

Khu HCDV02 Bể tự hoại   8 bể 60m3/bể 

Nhà B – Lô  

CNSG-01 

Bể tự hoại 2 bể 33 m3; 64 m3 

Bể tách mỡ 5 bể 105m3; 105m3; 31,5m3; 

31,5m3; 11,375m3 

Xưởng C – lô 

CNSG-03 

Bể tự hoại (8 bể) 8 bể 202 m3/bể 

Trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt 

01 hệ thống 980 m3/ngày đêm 

Xưởng D- Lô 

CNSG-05 

Bể tự hoại (9 bể) 9 bể 60 m3/bể 

Trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt  

01 hệ thống 

 

980 m3/ngày đêm 

Trạm xử lý và tuần hoàn 

nước thải sản xuất 

01 hệ thống 72 m3/ngày đêm 

Xưởng E – Lô 

CNSG-08 

Bể tự hoại  7 bể  45 m3/bể 

Bể tách mỡ  03 bể 80 m3 30 m3 ,30 m3 , 

Trạm xử lý nước thải 01 hệ thống 1.500 m3/ngày đêm 

(Nguồn: Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung) 

* Đối với nước mưa  

- Nước mưa chảy tràn: Tại mỗi lô chủ dự án xây dựng hệ thống thu gom nước mưa 

riêng của từng lô, được đấu nối vào hệ thống thu nước mưa của khu công nghiệp. Hệ thống 

thu, thoát nước mưa là rãnh B400 – B600, độ dốc của rãnh thoát nước là 2% được xây dựng 

bằng gạch đặc, nền là bê tông trát láng vữa xi măng.  

3.2. Về xử lý bụi, khí thải 

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, khi vận chuyển thiết bị vào nhà xưởng, 

thiết bị sẽ mang theo hàm lượng bụi nhất định đi vào nhà xưởng gây ảnh hưởng đến môi 

trường sản xuất sạch tại đây. Để hạn chế bụi gây ảnh hưởng đến sản xuất, người và máy 

móc trước khi đi vào nhà xưởng được đi qua thảm dính bụi tại mỗi khu vực ra vào nhà để 

làm sạch bụi tại đây.  

b. Giai đoạn vận hành 



Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Thành lập Công ty TNHH Luxshare – 

ICT (Vân Trung)” – (Nâng công suất và bổ sung sản phẩm mới) 

 

Chủ dự án: CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (VÂN TRUNG)            24 

- Toàn bộ mặt bằng nhà xưởng và khu vực đường nội bộ của dự án đều được bê tông 

hóa và vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. 

- Nhà xưởng của dự án được xây dựng được thiết kế thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ, 

đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết cho quy trình lao động của công nhân (ánh sáng, thông 

khí...).  

- Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình dán keo, hàn linh kiện và rửa 

bản mạch: Lô CNSG-03 lắp đặt 12 hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính (Đã đưa vào 

hoạt động), Lô CNSG-05 đặt 46 hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính), Lô CNSG -

08 đặt 32 hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính.  

 Bảng 6. Tổng hợp khối lượng công trình xử lý khí thải 

Xưởng Số lượng hệ thống xử lý khí thải bằng 

than hoạt tính 

Ghi chú 

Hiện tại đã lắp đặt Sau khi nâng công 

suất 

Xưởng C – lô 

CNSG-03 

12 12 Giữ nguyên 

Xưởng D- Lô 

CNSG-05 

22 46 Giữ nguyên 

Xưởng E – Lô 

CNSG-08 

10 32 Giữ nguyên 

Tổng 44 90 Giữ nguyên 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng: Máy phát điện sử dụng là 

máy mới, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn môi trường đối với khí thải, tiếng 

ồn theo tiêu chuẩn Việt Nam. Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát điện có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp nhằm giảm thiểu các chất gây ô nhiễm trong khí thải. Thường xuyên bảo dưỡng 

máy phát điện để đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Bố trí máy phát điện tại nhà phân phối 

điện riêng rẽ với khu vực điều hành, sản xuất... 

* Mùi hôi từ khu tập kết rác: Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu 

gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt hàng ngày. Khu chứa chất thải có tường bao, mái che 

nên tác động do mùi của khu vực lưu chứa chất thải đến hoạt động của cán bộ công nhân 

viên công ty là không có. 

*Mùi từ khu nhà bếp và nhà ăn: Lắp đặt hệ thống chụp hút khói nhà bếp. Trong quá 

trình khói thải được thu hút vào hệ thống, hơi dầu mỡ trong khói thải sẽ đọng lại tai phễu 

chụp thu khói, phần khói thoát ra ngoài chủ yếu là hơi nước và một phần hơi dầu mỡ không 

đáng kể. 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải thông thường 
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a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Chất thải rắn sinh hoạt của các cán bộ kỹ thuật trong giai đoạn này bao gồm các chất 

thải hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ hoa quả và các chất vô cơ như chai lọ, giấy phát sinh trong 

quá trình ăn uống, vệ sinh. 

Các loại chất thải này được Đơn vị cấp suất ăn tại nhà ăn ca thu gom và hợp đồng 

vận chuyển đi xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt của công ty.  

b. Giai đoạn vận hành  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí đặt các thùng chứa rác dung tích 20 lít trong khu vực 

nhà văn phòng, khu vệ sinh, nhà xưởng… để thu gom, phân loại chất thải phát sinh trong 

quá trình hoạt động. Công ty bố trí khu tập kết rác thải sinh hoạt tam thời tại lô HCDV02 

có diện tích 84 m2; lô CNSG-01 có diện tích 60m2, lô CNSG-05 có diện tích 10m2 và lô 

CNSG-08 có diện tích 84m2 để thu gom chất thải sinh hoạt phát sinh. Đơn vị cung cấp suất 

ăn cho công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

định kỳ vận chuyển, xử lý tần suất 1 lần/ngày. 

- Chất thải rắn sản xuất: Bố trí các khu vực tập kết tạm thời trong các xưởng sản xuất 

thực hiện tập kết, kiểm tra phân loại và đưa ra 03 kho chứa chất thải rắn sản xuất gồm: 01 

kho tại lô CNSG-01 là 300m2, 01 kho tại lô CNSG-05 là 200m2; 01 kho tại lô CNSG-08 là 

200 m2; Công ty ký hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý tần suất 

1-3 lần/ngày 

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

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

        Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này được thu gom cùng với CTNH 

phát sinh trong hoạt động sản xuất hiện tại của nhà máy bằng công trình thu gom, lưu giữ 

CTNH hiện có. 

b. Giai đoạn vận hành  

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại (CTNH) được thu gom tập kết trong 02 kho chứa 

CTNH: 01 kho CTNH  tại lô CNSG-01 là 70m2, 01 kho CTNH  tại ô CNSG-08 diện tích  

84m2. Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý.  

- Chủ đầu tư dự án thực hiện Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Điều 

35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ký hợp đồng thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Thực hiện trách 

nhiệm của chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
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ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Hiện nay công ty đã xây dựng đầy đủ và hoàn thiện kho lưu chứa chất thải thông 

thường và chất thải nguy hại, trong giai đoạn nâng công suất không xây dựng thêm. Cụ 

thể các công trình lưu chứa chất thải thông thường và chất thải nguy hại đã xây dựng như 

sau: 

 Bảng 1. Tổng hợp số lượng kho chứa chất thải phát sinh trong toàn bộ Dự án 

Hạng mục Số lượng Diện tích Vị trí 

Kho rác thải sinh hoạt 04 kho 60 m2 CNSG-01 

10 m2 CNSG-05 

84 m2 CNSG-08 

  84 m2 HCDV2 

Kho CTR sản xuất 03 kho 300 m2 CNSG-01 

200 m2 CNSG-05 

200 m2 CNSG-08 

Kho chất thải nguy hại 02 kho 70 m2 CNSG-01 

84 m2 CNSG-08 

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Trong quá trình vận chuyển máy móc vào nhà xưởng cũng như hoạt động lắp đặt 

máy móc thiết bị sẽ gây ra tiếng ồn trong nhà xưởng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất hiện hữu của công ty.  

Tuy nhiên tiếng ồn gây ra chủ yếu do hoạt động của xe nâng, xe kéo.  

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn phát sinh, biện pháp duy nhất đó là các cán bộ 

công nhân tham gia thực hiện quá trình này phải tuân thủ nội quy môi trường làm việc trong 

nhà xưởng, không nói to gây tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến sự tập trung của công nhân. 

b. Giai đoạn vận hành  

- Các phương tiện vận tải phải được thường xuyên bảo dưỡng và vận hành đúng tốc 

độ quy định cho từng khu vực nhằm đảm bảo không gây ồn cho khu vực xung quanh, hạn 

chế việc sử dụng còi trong khu vực kho chứa. 

- Máy móc được bảo trì bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chất lượng khi vận hành, 

giảm tiếng ồn và giảm rung. Đối với thiết bị vận hành cố định như máy bơm, máy phát điện 

dự phòng có thể sử dụng tường cách âm để giảm ồn. 
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3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị  

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động trong nhà máy: ra vào nhà máy phải 

mặc đồ bảo hộ lao động, không gây mất trật tự, tại các khu vực không phận sự thì không 

vào 

- Tuân thủ nội quy về an toàn khi sử dụng điện 

- Tuân thủ quy định về luật giao thông, giới hạn tốc độ trên các tuyến đường vận 

chuyển cũng như khi vào nhà máy, đỗ xe đúng nơi quy định  

b. Giai đoạn vận hành  

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị đúng quy định; xây dựng và ban hành 

nội quy phòng cháy chữa cháy; tập huấn phòng cháy chữa cháy; lắp đặt hệ thống báo cháy 

tự động; thẩm duyệt phương án PCCC theo quy định. 

- Thường xuyên tu sửa bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống PCCC, thoát nước mưa, 

nước thải. 

- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải vận 

hành ổn định, khi gặp sự cố sẽ khắc phục kịp thời và kịp thời sửa chữa đảm bảo hệ thống 

vận hành trong thời gian sớm nhất. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, chủ đầu tư thực hiện bơm hút nước 

thải sang hệ thống khác chưa vận hành hết công suất để xử lý hoặc thuê đơn vị có chức 

năng đến bơm hút nước thải vận chuyển đi xử lý. 

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

4.1. Chương trình quản lý môi trường 

- Tổ chức bộ phận quản lý môi trường khi dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động, bố 

trí cán bộ phụ trách thực hiện các vấn đề an toàn lao động và VSMT có trình độ cao đẳng 

trở lên. Cán bộ phụ trách có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trạng của các 

công trình BVMT  (hệ thống xử lý nước thải, hệ thống cây xanh,…); trực tiếp quản lý công 

nhân vệ sinh và chăm sóc hệ thống cây xanh của dự án. Khi có sự cố xảy ra, cán bộ phụ 

trách báo cáo với Ban quản lý dự án để khắc phục. 

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

Kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi 

trường theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  
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4.2.1. Giai đoạn vận hành dự án 

 a. Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

- Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó: 

 - Thực hiện quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

 b. Giai đoạn vận hành thương mại  

(1) Chương trình giám sát môi trường lao động 

 Hiện nay công ty đã và đang thực hiện chương trình giám sát môi trường lao động 

với tần suất 1 lần/năm và gửi báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động của cơ 

sở về Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang theo quy định tại 

nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 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. 

(2) Giám sát chất lượng khí thải  

- Vị trí giám sát tại: 90 vị trí tại van trích ống phóng không khí thải sau hệ thống xử 

lý, trước khi thải ra môi trường (12 vị trí tại lô CNSG – 03, 46 vị trí tại lô CNSG – 05, 32 

vị trí tại lô CNSG -08) 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, formandehyt, n-hexan, etyl ete, n-propanol. 

-  Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 8. Thống kê vị trí, tọa độ các ống phóng không khí thải  

Ống khói 
Tọa độ 

Ống khói 
Tọa độ 

Tọa độ X Tọa độ Y Tọa độ X Tọa độ Y 

ÔK1 2350542,3 411846,5 ÔK46 2349777,9 411644,2 

ÔK2 2350528,5 411845,1 ÔK47 2349742,7 411747,3 

ÔK3 2350548,4 411786,1 ÔK48 2349743,3 411741,9 

ÔK4 2350534,6 411784,7 ÔK49 2349743,9 411735,9 

ÔK5 2350394,0 411770,6 ÔK50 2349744,4 411730,8 

ÔK6 2350380,1 411769,2 ÔK51 2349744,9 411725,5 

ÔK7 2350387,9 411830,9 ÔK52 2349745,5 411719,5 

ÔK8 2350374,0 411829,5 ÔK53 2349746,0 411714,4 

ÔK9 2350239,5 411755,0 ÔK54 2349616,8 411733,8 
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ÔK10 2350225,7 411753,6 ÔK55 2349617,4 411727,8 

ÔK11 2350233,5 411815,4 ÔK56 2349619,0 411714,0 

ÔK12 2350219,6 411814,0 ÔK57 2349619,6 411708,0 

ÔK13 2349915,6 411771,8 ÔK58 2349620,1 411702,9 

ÔK14 2349911,5 411771,3 ÔK59 2349405,7 411747,3 

ÔK15 2349907,5 411770,9 ÔK60 2349406,3 411741,3 

ÔK16 2349879,0 411768,1 ÔK61 2349406,8 411736,2 

ÔK17 2349874,2 411767,6 ÔK62 2349339,0 411740,6 

ÔK18 2349869,2 411767,1 ÔK63 2349339,6 411734,6 

ÔK19 2349864,2 411766,6 ÔK64 2349340,1 411729,5 

ÔK20 2349859,3 411766,1 ÔK65 2349419,0 411615,3 

ÔK21 2349854,2 411765,6 ÔK66 2349419,6 411609,3 

ÔK22 2349850,1 411765,2 ÔK67 2349420,1 411604,2 

ÔK23 2349846,1 411764,7 ÔK68 2349352,3 411608,5 

ÔK24 2349811,2 411761,2 ÔK69 2349352,9 411602,5 

ÔK25 2349807,1 411760,8 ÔK70 2349353,4 411597,5 

ÔK26 2349803,1 411760,4 ÔK71 2349368,4 411620,8 

ÔK27 2349964,9 411745,3 ÔK72 2349363,3 411620,1 

ÔK28 2349882,1 411737,0 ÔK73 2349357,3 411619,3 

ÔK29 2349877,3 411736,5 ÔK74 2349351,8 411618,8 

ÔK30 2349872,3 411736,0 ÔK75 2349429,6 411729,2 

ÔK31 2349867,3 411735,5 ÔK76 2349434,6 411729,8 

ÔK32 2349862,4 411735,0 ÔK77 2349440,1 411730,3 

ÔK33 2349857,3 411734,5 ÔK78 2349445,2 411730,5 

ÔK34 2349853,2 411734,1 ÔK79 2349513,2 411738,3 

ÔK35 2349849,2 411733,7 ÔK80 2349518,3 411738,9 

ÔK36 2349769,7 411725,6 ÔK81 2349523,8 411739,5 

ÔK37 2349973,1 411663,8 ÔK82 2349528,9 411739,7 

ÔK38 2349890,3 411656,1 ÔK83 2349523,0 411637,3 

ÔK39 2349885,4 411655,6 ÔK84 2349528,0 411637,9 

ÔK40 2349880,5 411655,1 ÔK85 2349533,5 411638,5 

ÔK41 2349875,5 411654,6 ÔK86 2349538,6 411638,7 

ÔK42 2349870,5 411654,1 ÔK87 2349455,9 411629,2 

ÔK43 2349865,5 411653,6 ÔK88 2349450,8 411629,0 

ÔK44 2349861,4 411653,2 ÔK89 2349445,31 411628,46 

ÔK45 2349857,4 411652,8 ÔK90 2349440,26 411627,88 

(3) Giám sát nước thải: 

Do nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý của công ty được đấu nối vào hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN nên Công ty chủ động giám sát nước thải tại các điểm đấu 
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nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Vân Trung và tự chịu trách nhiệm về việc 

vận hành hệ thống đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào của KCN 

(4) Giám sát chất thải rắn 

+ Tại khu vực tập trung rác thải.  

+ Thông số giám sát: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất 

+ Tần suất: hàng ngày 

+ Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Điều 58, Điều 66 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và Điều 26, Điều 33 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

(5). Chất thải nguy hại 

+ Tại khu vực lưu giữ CTNH. 

+ Thông số giám sát: chủng loại và khối lượng CTNH. 

+ Tần suất: hàng ngày. 

+ Chủ đầu tư dự án thực hiện Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Điều 

35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ký hợp đồng thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Thực hiện trách 

nhiệm của chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 

 

  


