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CHƯƠNG I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Chủ đầu tư 

Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

1.1.2. Địa chỉ liên hệ  

Tên chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

- Địa chỉ liên hệ: Nhà xưởng 1A, lô CN13, CN18, Khu công nghiệp Yên Bình, 

Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. 

- Địa chỉ thực hiện Dự án: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, 

CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường 

Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.    

- Đại diện: Ông Xu Yu Sheng  Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

1.1.3. Tên dự án 

“Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà 

xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 

47.000.000 sản phẩm/năm)   

1.1.4. Vị trí thực hiện dự án 

Vị trí của dự án được thực hiện tại Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18 

và Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông 

và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Tổng diện tích đất sử dụng là 209.584,6 m2, trong đó, phần diện tích thuê nhà 

xưởng tại lô CN13, CN18 của Công ty TNHH Mass Well Việt Nam là 7.776 m2 (thời 

gian thuê đất 03 năm kẻ từ ngày bàn giao nhà xưởng) và phần diện tích thuê đất của 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình – Công ty quản lý KCN yên Bình là 

201.080,6 m2 (Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 25/8/2064). 

Bảng 1.0.1. Toạ độ các điểm mốc của khu đất thực hiện dự án tại địa điểm 1 

TT Tên mốc X Y 

1   M1 2371805.21 436308.50 
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TT Tên mốc X Y 

2 M2 2371963.01 436318.24 

3 M3 2371963.01 436348.73 

4 M4 2371959.18 436347.73 

5 M5 2371965.71 436358.28 

6 M6 2371806.06 436307.11 

Ranh giới tiếp giáp cụ thể của dự án tại địa điểm 1 với các đối tượng xung quanh 

như sau: 

- Phía Đông: Giáp đường giao thông nội bộ và nhà xưởng 3A đã xây dựng hoàn 

thiện của Mass Well; 

- Phía Tây: Giáp đường nội bộ của Mass Well và đường gom KCN (QL3 mới Hà 

Nội  - Thái Nguyên); 

- Phía Nam: Giáp nhà xưởng hiện hữu của Công ty TNHH Seung Woo Vina; 

      - Phía Bắc: Giáp đường nội bộ và khu nhà xưởng đang thi công của Mass Well 

Bảng 1.0.2. Toạ độ các điểm mốc của khu đất thực hiện dự án tại địa điểm 2 

TT Tên mốc X Y 

1   M1 2372419.1084 436716.7749 

2 M2 2372419.0944 437149.775 

3 M3 2372294.8961 437149.775 

4 M4 2371052.9152 437149.775 

5 M5 2371052.9152 436726.7749 

6 M6 2371052.9152 436726.7749 

7 M7 2372226.1023 436726.7749 

Ranh giới tiếp giáp với các đối tượng xung quanh của dự án tại địa điểm 2 như sau: 

- Phía Đông: Giáp khu đất trống của KCN Yên Bình; 

- Phía Tây: Giáp đường nội bộ của KCN Yên Bình (CN5); 

- Phía Nam: Giáp khu đất trống (dự kiến quy hoạch đường nội bộ) của KCN Yên Bình; 

- Phía Bắc: Giáp đường nội bộ của KCN Yên Bình (đường CN4). 
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Hình 1.1. Vị trí dự án trong mối tương quan với các đối tượng xung quanh 

1.1.5. Quy mô dự án 

- Loại hình dự án: Sản xuất thiết bị truyền thông, sản xuất máy vi tính và thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính, sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, sản xuất linh kiện điện 

tử, sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển, sản suất mô tơ, máy 

phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, sản xuất đồ điện dân dụng.  

- Quy mô diện tích: 209.584,6 m2  

+ Thuê lại 7776 m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Mass Well Việt Nam 

+ Thuê đất diện tích 201.808,6 m2 đất thuộc Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp 

Yên Bình. 

Tổng công suất sản xuất của dự án là   
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của Nhà máy hiện tại và sau khi nâng công suất được cho trong bảng sau: 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 

Quy mô 

Ghi chú Theo QĐ 

2483/ QĐ-

BTNMT 

Sau khi mở 

rộng, nâng 

công suất 

1 Van chặn  

Bộ/năm 42.000.000 42.000.000 Không thay 

đổi so với 

hiện tại Tấn/năm 6.300 6.300 

2 Van bốn cửa 

Bộ/năm 1.000.000 5.000.000 Không thay 

đổi so với 

hiện tại Tấn/năm 700 700 

3 Van giãn nở Bộ/năm 0 

109.000.000 

Sản xuất mới 

4 Bộ ống cuộn Bộ/năm 0 Sản xuất mới 

5 
Sản phẩm dạng 

bình đựng 
Bộ/năm 0 Sản xuất mới  

6 TXV phụ kiện Bộ/năm 0 Sản xuất mới 

7 Van phun Bộ/năm 0 Sản xuất mới  

Tổng 
Bộ/năm 43.000.000 156.000.000 Tăng 1,7 lần 

so với hiện 

tại Tấn/năm 7.000 11.900 

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

Nhà máy sẽ xây dựng thêm một số hạng mục công trình để phục vụ việc mở rộng, 

nâng công suất Dự án. Cụ thể như sau: 

STT Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích 

XD (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Nhà bảo vệ (04 nhà) 01 80,00 80,00  

Các 

công 

trình 

hiện hữu 

2 Nhà xưởng + khu văn phòng 1 03 8.459,72 17.488,98  

3 Nhà xưởng + khu văn phòng 2 03 8.648,76 13.608,84  

4 Nhà chứa chất thải rắn 01 4.410,56 4.410,56  

5 Nhà phụ trợ động lực 01 682,56 682,56  

6 Nhà NH3 01 175,96 175,96  

7 Trạm điện - 80 80,00  
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8 Bệ máy - 90 90,00  

9 Bể nước PCCC - 240 240,00  

10 
Sàn bê tông và bể nước sản 

xuất 
- 450 450,00 

 

11 Nhà xưởng + khu văn phòng 3 04 8.256 33.024,00  
Công 

trình xây 

mới 

12 Nhà xưởng + khu văn phòng 4 04 8.256 33.024,00  

13 Khu nhà nhỉ công nhân 05 1.474,38 8.219,91  

14 Sân đường nội bộ - 11.576 -   

15 Cây xanh - 18.443 -   

16 Đất dự trữ phát triển - 41.830 -   

Tổng  131.272    

1.2.1. Các hạng mục chính 

1.2.1.1. Các hạng mục công trình của dự án tại địa điểm 1 

* Nhà xưởng 1A: 

- Hiện trạng khi bàn giao nhà xưởng: 

+ Quy mô, kết cấu: Diện tích xây dựng 7,482.0 m2, nhà xưởng xây 01 tầng, chiều 

cao 6,5m. Nhà xưởng được xây dựng kết cấu thép tiền chế, khung kèo thép tổ hợp cường 

độ cao, sàn bê tông. Tường xây gạch cao 1,2m, bên trên là kết cấu khung thép bọc tôn 

bên ngoài. 

+ Nhà xưởng 1A được xây thành 03 xưởng nhỏ bằng tấm chống cháy EI150 đi từ 

sàn đến mái, có các diện tích xây dựng lần lượt là: 2.088 m2, 2.639 m2, 2.755 m2. Mỗi 

xưởng nhỏ có 01 nhà vệ sinh + 01 tầng lửng làm khu văn phòng. 

Bảng 0.3. Hiện trạng nhà xưởng 1A 

Hạng mục Diện tích (m2) Diện tích sàn (m2) 

 Nhà xưởng 1A 7.482,0  7.776,0  

U1 Nhà xưởng 01 + văn phòng 2 tầng  2.088,0  2.182,5  

U2 Nhà xưởng 01 + văn phòng 2 tầng  2.639,0  2.738,8  

U3 Nhà xưởng 01 + văn phòng 2 tầng  2.755,0  2.854,8  

- Cải tạo: Giữ nguyên quy mô, kết cấu như hiện tại, tiến hành lắp dựng các tấm 

panel bằng tôn để ngăn phòng chức năng, lắp các cửa kính,... Quy mô, diện tích các 

phòng chức năng như sau: 

Bảng 0.4. Phân khu chức năng của nhà xưởng 1A 
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TT Tên phòng chức năng 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

U1 Nhà xưởng + văn phòng  2.088,0  2.182,5  

1 Phòng SMT + kiểm tra + gắn keo 1153,5 1153,5 

2 Khu kho nguyên liệu (SMT) 840 840 

3 Văn phòng (2 tầng) 94,5 189 

U2 Nhà xưởng + văn phòng  2.639,0  2.738,8  

1 
Phòng lắp ráp, đóng gói, khu kiểm 

tra, sữa chữa 
1987 1987 

- Khu vực lắp ráp, đóng gói 1637 1637 

- Khu vực kiểm tra, sữa chữa 350 350 

2 Kho 1 215 215 

3 Khu vực kho chứa chất thải 75 75 

- Kho chất thải sinh hoạt 26,25 26,25 

- Kho chất thải công nghiệp 26,25 26,25 

- Kho chất thải nguy hại 22,5 22,5 

6 Văn phòng (2 tầng) 99,8 199,6 

7 Khu vực tủ giày 147 147 

8 Hành lang, vệ sinh 115,2 230,2 

U3 Nhà xưởng + văn phòng  2.755,0  2.854,8  

1 Khu vực lắp ráp và đóng gói 1773 1773 

2 Phòng sơn phủ 80 80 

3 Phòng lão hóa 66 66 

4 Phòng máy nén khí 72 72 

5 
Khu vực kiểm tra, sửa chữa sản 

phẩm lỗi 
350 350 

6 Kho 2 314,2 314,2 

7 Văn phòng 2 tầng 99,8 199,6 

Giải pháp và khối lượng cải tạo:  

- Toàn bộ nhà xưởng 1A sẽ được lắp dựng tường bằng panel tôn cách nhiệt, lắp 

dựng mái bằng panel, đảm bảo chiều cao từ nền đến mái là 4,5m; 

- Lắp dựng các vách ngăn giữa khu vực SMT và kho nguyên liệu SMT, lắp dựng 

vách ngăn phòng cho khu vực lắp ráp và kho; 
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- Lắp dựng tường của kho chứa chất thải bằng tôn panel và cải tạo nền kho chứa 

chất thải bằng việc cắt tạo hố thu, rãnh chống tràn,… 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió cho toàn bộ nhà xưởng. 

1.2.1.2. Các hạng mục công trình của dự án tại địa điểm 2 

* Nhà xưởng 1: 

- Quy mô, kết cấu: Diện tích xây dựng 14.976 m2, diện tích sàn là 29.952m2, nhà 

xưởng xây 02 tầng, chiều cao 10,5m. Nhà xưởng được xây dựng kết cấu thép tiền chế 

được hàn chặt vào cột bê tông, khung kèo thép tổ hợp cường độ cao, sàn bê tông. Tường 

xây gạch cao 1,2m, bên trên là kết cấu khung thép bọc tôn bên ngoài. Cửa sổ được làm 

bằng cửa nhựa lõi thép UPVC. Cửa đi được làm bằng thép hoặc cửa nhựa lõi thép ABS. 

- Nhà xưởng 1 được phân thành các khu vực chức năng, bao gồm:  

+ Tầng 1: Khu vực xưởng sản xuất có diện tích khoảng 14.215m2 (gồm: phòng 

lắp ráp, dán keo, các phòng kiểm tra, phòng thử nghiệm ORT, phòng hóa chất, phòng 

sơn phủ, đóng gói, phòng nén khí, điều hòa, văn phòng, kho vật liệu, thành phẩm,…);, 

nhà vệ sinh có diện tích khoảng 127 m2 + khu văn phòng xưởng, sảnh, cầu thang có 

diện tích 486m2, khu vực giao hàng có diện tích 148m2. 

+ Tầng 2: Khu vực xưởng sản xuất có diện tích khoảng 14.363 m2 (phòng lắp ráp, 

dán keo, các phòng kiểm tra, phòng thử nghiệm ORT, phòng hóa chất, phòng sơn phủ, 

đóng gói, phòng nén khí, điều hòa, văn phòng, kho vật liệu, thành phẩm,…), nhà vệ 

sinh có diện tích khoảng 127 m2 + khu văn phòng xưởng, sảnh, cầu thang có diện tích 

486 m2. 

* Nhà điều hành và nhà xưởng 2: 

- Quy mô, kết cấu:  

Diện tích xây dựng 11.376 m2, diện tích sàn là 22.752 m2, nhà được xây 02 tầng, 

chiều cao 14,8m. Trong đó: 

+ Phần nhà xưởng 2: Diện tích xây dựng 9.456 m2, diện tích sàn là 18.912 m2. Nhà 

khung kết cấu BTCT, sàn BTCT. Kết cấu bao che tường gạch kết hợp các mảng kính 

lớn bên ngoài. Cửa sổ được làm bằng cửa nhựa lõi thép UPVC. Cửa đi được làm bằng 

thép hoặc cửa nhựa lõi thép ABS. Nhà xưởng 2 được phân bố như sau:  

Tầng 1: Khu vực xưởng sản xuất có diện tích khoảng 8.905m2 (gồm: phòng SMT, 

phòng kiểm tra, khu bố trí vật liệu, phòng sữa chữa, phòng X-ray, văn phòng 

xưởng,…), nhà vệ sinh có diện tích khoảng 73m2, khu thay đồ có diện tích 75m2, khu 

vực giao hàng có diện tích 105m2, cầu thang: 68m2, khu văn phòng xưởng có diện tích 

230m2. 

Tầng 2: Khu vực xưởng sản xuất có diện tích khoảng 8.800m2 (gồm: phòng dán 

keo, kiểm tra, lắp ráp, đóng gói, phòng thiết bị, in nhãn,…), nhà vệ sinh có diện tích 

khoảng 73m2, khu thay đồ có diện tích 75m2, khu vực giao hàng có diện tích 105m2, cầu 

thang: 68m2, khu văn phòng xưởng có diện tích 230m2. 

+ Nhà điều hành: Diện tích xây dựng 1.920 m2, diện tích sàn là 3.840 m2. Nhà 

khung kết cấu BTCT, sàn BTCT. Kết cấu bao che tường gạch kết hợp các mảng kính 
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lớn bên ngoài. Cửa sổ được làm bằng cửa nhựa lõi thép UPVC. Cửa đi được làm bằng 

thép hoặc cửa nhựa lõi thép ABS. Cả 2 tầng được sử dụng làm khu văn phòng. 

* Nhà ăn + bể nước ngầm, trạm bơm: 

- Quy mô, kết cấu:  

Diện tích xây dựng là 3.240m2, diện tích sàn là 6.480 m2, nhà được xây 02 tầng, 

chiều cao 10,8m. Trong đó: Nhà ăn được xây dựng kết cấu BTCT thép, sàn BTCT, hệ 

mái lợp tôn SEAMLOCK 3 lớp. Kết cấu bao che tường gạch bên ngoài. Cửa sổ được 

làm bằng cửa nhựa lõi thép UPVC. Cửa đi được làm bằng thép hoặc cửa nhựa lõi thép 

ABS. Nhà ăn được phân thành các khu vực chức năng, bao gồm:  

+ Tầng 1: Khu vực nhà ăn có diện tích khoảng 3.120m2, phòng bơm có diện tích 

khoảng 120m2. 

Tầng 2: Khu vực nhà ăn có diện tích khoảng 3.240m2. 

+ Bể nước ngầm: Được xây dựng có dung tích 3.200 m3. Bể xây ngầm, bê tông 

cốt thép. Được sử dụng cho mục đích sinh hoạt, PCCC,… 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

1.2.2.1. Các hạng mục công trình phụ trợ tại địa điểm 1 

- Hệ thống cấp điện:  

+ Hiện trạng khi bàn giao nhà xưởng: 

Nguồn cung cấp điện cho Công ty sẽ được đấu nối từ hệ thống điện của đơn vị cho 

thuê nhà xưởng là Công ty TNHH Mass Well Việt Nam (MW). Nguồn điện này được 

MW đấu nối từ đường dây 22kV thuộc điện lực Phổ Yên lắp đến KCN Yên Bình. MW 

dự kiến xây dựng 05 trạm biến áp và lắp đặt các tủ phân phối điện cho từng xưởng nhỏ. 

Trong đó, TBA 1: 2500 kVA, TBA 2: 2000 kVA, TBA 3: 2500 kVA, TBA 4: 2500 

kVA, TBA 5: 2500 kVA. MW đã lắp đặt 02 TBA số 01 và 02. 

+ Cải tạo, lắp đặt: 

Công ty tiến hành đấu nối điện vào TBA 2: 2000 kVA, trạm này đã được lắp đặt 

bởi MW và tiến hành lắp đặt hệ thống phân phối điện đến các khu vực sử dụng trong 

khu nhà xưởng. 

Công ty không sử dụng máy phát điện dự phòng. 

- Hệ thống cấp nước: 

+ Hiện trạng khi bàn giao nhà xưởng: 

Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước sẵn có của MW đã được đấu nối đến 

từng xưởng nhỏ của nhà máy 1A . Nguồn nước này được MW lấy từ hệ thống cấp nước 

của KCN Yên Bình qua 01 điểm đấu nối cấp nước nằm trên đường CN5. 

MW đã xây dựng hệ thống cấp nước đến khu vệ sinh nằm trong mỗi nhà xưởng 

sản xuất và đến khu vực cây xanh bằng bơm theo đường ống DN90 và DN50. 

+ Cải tạo, lắp đặt: Không thực hiện cải tạo, lắp đặt mới hệ thống cấp nước. 
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- Hệ thống thông tin liên lạc: Sử dụng cơ sở hạ tầng của KCN, đã được thiết lập 

mạng lưới viễn thông hiện đại đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các doanh nghiệp. 

- Hệ thống đường giao thông: 

+ Hiện trạng khi bàn giao nhà xưởng: 

Hệ thống đường giao thông nội bộ của MW được thiết kế thuận tiện cho việc vận 

chuyển đi lại của cán bộ, nhân viên và vận chuyển nguyên nhiên liệu, sản phẩm ra vào 

của các doanh nghiệp. Hiện tại, hệ thống đường giao thông liên quan đến dự án đã được 

hoàn thiện. 

Diện tích đường giao thông trong khu nhà xưởng quy hoạch của dự án là                                    

5.277,4 m2. Phần diện tích này đã được đổ bê tông + asphan + lát gạch con sâu. 

+ Giai đoạn ổn định: Giữ nguyên hệ thống đường giao thông theo thiết kế của 

MW, không có hoạt động cải tạo, xây dựng. 

- Nhà để xe: Khu để xe máy nằm trong khu quy hoạch của BDG đã được xây dựng 

bởi MW với tổng diện tích 92,7m2, khu vực này được sử dụng riêng cho BDG. Kết cấu 

khung thép, mái lợp tôn. Dự án không thực hiện hoạt động cải tạo. 

Do mặt bằng của MW đã được phê duyệt quy hoạch và không có diện tích để bố 

trí nhà xe cho nhân viên, vì vậy, công ty sẽ tổ chức đưa đón công nhân bằng xe buýt là 

chủ yếu. 

- Nhà bảo vệ: Bố trí nhà bảo vệ có diện tích 14 m2. Kết cấu thép, tường panel, mái 

tôn. 

1.2.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ tại địa điểm 2 

- Hệ thống cấp điện:  

Công trình được cấp điện 22kV từ hai trạm biến áp 110kV Yên Bình 3 và Yên Bình 

4 đến, tủ cắt trung thế chính cho nhà máy được đặt tại phòng điện nhà xưởng 01.  

 Nhà xưởng 01 gồm 02 máy biến áp 2000kVA-22kV/0,4 kV và 01 máy biến áp 

2500kVA-22kV/0,4 kV. Máy biến áp sử dụng là loại máy biến áp khô và được lắp đặt 

trong phòng trạm. 

 Cáp trung thế từ trạm biến áp Yên Bình đến sử dụng cáp ngầm trung thế 24kV 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W- 3x240mm2 luồn trong ống chịu lực HDPE chôn ngầm 

trong đất. Cáp trung thế đi vào trong phòng trạm nhà xưởng 01 được đi trong hào cáp 

ngầm kích thước: Rộng 1600 mm x sâu 1100mm. 

 Cáp trung thế cho tất cả các máy biến áp sử dụng 3 cáp 24kV-

CU/XLPE/PVC/ATA/PVC-1x70mm2. 

Nhà máy không sử dụng máy phát điện dự phòng.  

- Hệ thống cấp nước: 

Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước sẵn có của KCN Yên Bình qua 01 điểm 

đấu nối cấp nước nằm trên đường CN4. Nước được cấp đến bể nước ngầm có dung tích 

3.200 m3 tại khu vực nhà ăn. Sau đó nước được cấp cho hệ thống cấp nước PCCC và hệ 

thống cấp nước cho khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh tại khu nhà xưởng, văn phòng, nhà 
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ăn,…và đến khu vực cây xanh. Nước sạch được bơm tới các thiết bị sử dụng nước thông 

qua điểu khiển tự động của cảm biến áp lực và tủ điện biến tần. Sử dụng ống cấp nước 

bằng DN150, DN140, DN110, DN90, DN 63, ND32; Vật liệu: HDPE.  

- Hệ thống thông tin liên lạc: Sử dụng cơ sở hạ tầng của KCN, KCN đã được thiết 

lập mạng lưới viễn thông hiện đại đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các doanh nghiệp. 

- Hệ thống đường giao thông: 

Hệ thống đường giao thông nội bộ của dự án tại địa điểm 2 được thiết kế thuận tiện 

cho việc đi lại của cán bộ, nhân viên và vận chuyển nguyên nhiên liệu, sản phẩm ra vào 

nhà máy. Cụ thể: Tuyến đường giao thông nội bộ được thiết kế xung quanh các công 

trình với mặt cắt ngang 6m và 9m, tùy thuộc vào từng vị trí. Giai đoạn này xây dựng 02 

cổng (dự kiến toàn nhà máy bố trí 03 cổng) kết nối với 02 tuyến đường nội bộ của KCN, 

thuận tiện cho các phương tiện ra vào nhà máy, tránh ùn tắc giao thông cục bộ. 

Tổng diện tích sân đường giao thông quy hoạch cho giai đoạn 1 của dự án là                                    

10.125 m2. Phần diện tích này được đổ asphan, bê tông, vỉa hè lát gạch. 

- Cổng chính và nhà bảo vệ 01: Công ty sẽ bố trí cổng chính có bề rộng 20m, nhà 

bảo vệ có diện tích 40 m2, 01 tầng, nhà bảo vệ từ nền đến mái cao 3,6m. Nhà tường gạch 

chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ, có gạch chống nóng, tường bao xây. 

- Cổng phụ và nhà bảo vệ 02, nhà tuyển dụng: Công ty sẽ bố trí cổng phụ có bề 

rộng 14m, nhà bảo vệ và sảnh có diện tích 41 m2, nhà vệ sinh có diện tích 18m2, nhà 

tuyển dụng có diện tích 79m2, 01 tầng, chiều cao 3,6m. Nhà tường gạch chịu lực, mái 

BTCT đổ tại chỗ, có gạch chống nóng, tường bao xây. 

- Bãi đậu để xe: Nền bê tông, không có mái che. Diện tích: 2.070m2. 

- Tường rào: Tường rào thoáng gạch xây; xây gạch bổ trụ cao 2,17 m, khoảng cách 

trụ: 3,88 m; cao 2,35m; trụ vuông 420x370 (mm). 

1.2.3. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1.2.3.1. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường tại địa điểm 1 

➢ Hệ thống thoát nước mưa: 

- Hiện trạng khi bàn giao nhà xưởng: 

Xung quanh nhà xưởng của dự án đã được MW xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

và có thể đưa vào sử dụng gồm: 

+ Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom bằng đường ống uPVC D110 (có lắp 

quả cầu chặn tắc bên trên) và đi vào hệ thống cống BTCT thu gom nước mưa bề mặt. 

+ Nước mưa chảy tràn được thiết kế hệ thống thu gom thoát nước mưa bằng BTCT 

có kích thước khoảng D300 – D400 với độ dốc I = 0,25 – 0,33%; Dọc các tuyến thoát 

nước có bố trí các hố ga thu nước mưa xây bằng bê tông, có nắp đậy bằng tấm đan bê 

tông cốt thép. 

Nước mưa được thu gom trên mái và trên sân bãi của khu vực nhà xưởng của DBG 
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và dẫn ra hệ thống thoát nước mưa chung của MW. Sau đó được dẫn ra hệ thống thoát 

nước mưa có kích thước D600, D800, D1000 và đấu nối với KCN qua 04 điểm đấu nối 

trên đường CN5. 

- Cải tạo, lắp đặt: Hệ thống thoát nước mưa của dự án được giữ nguyên theo thiết 

kế của MW. Phần hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ do MW quản lý, sữa chữa. 

➢ Hệ thống thoát nước thải: 

- Hiện trạng khi bàn giao nhà xưởng: 

+ Liên quan đến khu vực nhà xưởng của dự án, hiện đã xây dựng:  

Hệ thống thu gom nước thải từ các xưởng đã xây dựng (1A, 2A, 3A): Đã hoàn thành 

và có thể đưa vào sử dụng; Các xưởng còn lại đã thi công, chưa đưa vào sử dụng. MW 

đã ký biên bản đấu nối thoát nước thải với KCN Yên Bình qua 02 điểm đấu nối. 

Nước thải nhà vệ sinh: Được xử lý sơ bộ qua hệ thống các bể tự hoại 3 ngăn, gồm 

có 03 bể tự hoại, kích thước: 3,8x1,8x1,2 (m) và 03 bể có kích thước 4,7x1,8x2,5 (m), 

tại mỗi nhà xưởng 1A và 2 A được xây dựng 03 bể tương ứng với các khu vực WC của 

mỗi xưởng (chi tiết vị trí tại bản vẽ mặt bằng thoát nước thải). 

Nước thải nhà ăn: Không có, chỉ có nước rửa chân tay do nhà máy không thực hiện 

nấu ăn trong khuôn viên dự án. 

Sau xử lý sơ bộ, toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt theo đường ống dẫn nước thải 

PVC200 và cống bê tông D300 về hệ thống XLNT tập trung có công suất 200m3/ngày 

đã được xây dựng bởi MW và hệ 1.000m3/ngày sẽ được xây dựng bởi MW. 

Nước thải sản xuất: Không phát sinh, chỉ phát sinh lượng dung dịch tẩy rửa lưới 

thép được nhà máy thu gom theo chất thải nguy hại.  

Nước thải sinh hoạt của DBG sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được đấu 

nối với MW qua 01 điểm đấu nối (Vị trí điểm đấu nối được thể hiện tại bản vẽ đính kèm 

phụ lục báo cáo).  

Toàn bộ nước thải từ các đơn vị thuê xưởng của MW sau khi xử lý sơ bộ đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của MW và từ các nhà ăn sau khi được xử lý sơ bộ qua các 

bể tách mỡ sẽ được dẫn đến hệ thống thu gom nước thải chung về hố ga thu gom cuối 

cùng, sau đó được bơm lên 02 hệ thống XLNT tập trung có công suất 200m3/ngày đêm 

đã được xây dựng bởi MW và hệ 1.000m3/ngày đêm đang được xây dựng bởi MW. 

Nước thải từ 02 hệ thống này sau khi được xử lý đảm bảo đạt cột A đối với thông số 

kim loại và cột B đối với các thông số khác sẽ được dẫn ra 02 đường thoát nước thải và 

đấu nối với KCN Yên Bình qua 02 điểm đấu nối tại đường CN5.  

Chi tiết về vị trí, quy trình công nghệ, thông số sơ bộ,….của 02 hệ thống XLNT 

200m3/ngày đêm và 1.000m3/ngày đêm được thể hiện tại mục 2.1.3. 

- Cải tạo, lắp đặt: Hệ thống thoát nước thải của dự án được giữ nguyên theo thiết 

kế của MW. Công ty sẽ quản lý và  chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải trong khu 

vực dự án. 
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➢ Hệ thống xử lý khí thải: 

- Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ các công đoạn sản xuất trong 

phòng SMT bao gồm các công đoạn hàn hồi lưu, dán keo, rửa lưới thép. Quy trình xử 

lý: Ống hút -> Ống dẫn -> Tháp hấp thụ -> Tháp hấp phụ than hoạt tính -> Quạt -> Ống 

thoát khí. Công suất quạt hút: 4.000m3/h. Ống hút khí có kích thước: Ø150mm, ống dẫn 

khí có kích thước: Ø400mm, ống thoát khí có kích thước: Ø700mm, cao 5,8m. Tháp 

hấp thụ: Ø1.200mm x 4.200mm; Tháp hấp phụ: 1.500mmx1.100mmx1.200mm. Khí 

thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- Đối với khí thải từ công đoạn sơn phủ làm bóng bề mặt vỏ điện thoại: Bố trí thiết 

bị kín, tự động; phòng riêng biệt với các khu vực khác; Đã lắp đặt hệ thống xử lý khí 

thải tập trung theo sơ đồ: Khí thải  →Đường ống dẫn khí → Tháp hấp phụ → Quạt hút 

→ Ống thoát khí (Khí thải đạt: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), QCVN 

20:2009/BTNMT). 

➢ Khu vực lưu giữ chất thải: 

Nhà máy đã bố trí các khu lưu giữ chất thải gồm có 03 kho có diện tích như sau: 

- 01 kho chứa chất thải sinh hoạt: 26,25 m2. 

- 01 kho chứa chất thải công nghiệp thông thường: 26,25 m2.  

- 01 khu chứa chất thải nguy hại: 22,5 m2.  

Khu chứa chất thải được bố trí ngay bên trong nhà xưởng số 1A; Kho chứa chất 

thải nguy hại được xây dựng có kết cấu tường bằng tôn panel, nền chống thấm, có rãnh 

thu chống tràn. Khu chứa chất thải nguy hại được bố trí theo đúng Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT. 

➢ Hệ thống phòng cháy chữa cháy:  

+ Hiện trạng khi bàn giao nhà xưởng:  

Hệ thống PCCC đã được hoàn thiện bởi MW, gồm: 

- Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống đèn exit và đèn chiếu sáng sự cố; 

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường; 

- Hệ thống chữa cháy tự động; 

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà; 

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu bằng các bình chữa cháy; 

- Hệ thống chống sét; 

Hệ thống cấp nước chữa cháy: Đường ống được thiết kế đi xung quanh công trình, 

toàn bộ đường ống nằm trên hành lang an toàn của nhà xưởng, nhằm đảm bảo độ an 

toàn cho ống được lâu dài, việc nối ống được sử dụng kỹ thuật lắp ghép mặt bích, các 

mối nối được kiểm tra trước khi cho vào lắp đặt và sơn màu đỏ theo quy định. Các hệ 

thống PCCC này do MW chịu trách nhiệm xin cấp phép và xin thẩm duyệt.  

+ Cải tạo, lắp đặt: 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng 

sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản 

phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

 13 

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt phòng cháy, chữa cháy, Công ty TNHH DBG 

technology (Việt Nam) đã phối hợp cùng đơn vị có chức năng cải tạo hệ thống phòng 

cháy chữa cháy phù hợp với quy định của Nhà nước. Các hạng mục cải tạo gồm: hạ cao 

độ của vòi phun nước tự động, lắp đặt bổ sung các phương tiện PCCC và lắp đặt hệ 

thống thoát hiểm phù hợp với các phòng chức năng được bố trí lại cho dự án. 

Công ty sẽ tiến hành xin cấp giấy phép trước khi triển khai và sau khi hoàn thành 

cho phần cải tạo của nhà máy.  

➢ Hệ thống cây xanh trong khu vực thực hiện dự án:  

Hệ thống cây xanh được thực hiện bởi MW. Hiện tại và theo thiết kế, MW sẽ trồng 

cây xanh trên đất ven đường, cạnh tường rào,... với diện tích cây xanh trong khu vực dự 

án của DBG là 1.320m2. 

1.2.3.2. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường tại địa điểm 2 

➢ Hệ thống thoát nước mưa: 

Hiện tại, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải của KCN tại đường CN4 

và CN5 ở giai đoạn 1 của dự án đã được xây dựng và lắp đặt, do đó thuận tiện cho việc 

đấu nối của dự án với KCN. Do đó, công ty sẽ tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước 

mưa xung quanh nhà xưởng của dự án, gồm: 

+ Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom bằng đường ống uPVC D110 (có lắp 

quả cầu chặn tắc bên trên) và đi vào hệ thống cống BTCT thu gom nước mưa bề mặt. 

+ Nước mưa chảy tràn được thiết kế bằng hệ thống thoát nước mưa bao gồm các 

đường ống, cống, hố ga hàm ếch xây gạch được đặt trên vỉa hè và hố ga bằng bê tông 

cốt thép có đậy tấm gang ghi chịu lực ở trên đường để thu nước mưa. Các loại cống 

được sử dụng trong hệ thống là cống BTCT D300 dài 89m, D400 dài 581m, D600 dài 

691m, D800 dài 162m, D1000 dài 199m với độ dốc I = 0,13 – 0,87%; Dọc các tuyến 

thoát nước có bố trí 72 hố ga thu nước mưa xây bằng bê tông, có nắp đậy bằng tấm đan 

bê tông cốt thép. 

Ở giai đoạn này, nước mưa được đấu nối với KCN qua 03 điểm đấu nối thoát nước 

mưa trên đường CN4 và CN5 (chi tiết trên bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa). Toàn bộ 

nhà máy sẽ đấu nối 06 điểm thoát nước mưa khi triển khai giai đoạn 2 và 3. 

➢ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 

- Hệ thống thu gom: 
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Hình 1.4. Sơ đồ thu gom nước thải tại địa điểm 2 

Nước thải của công ty được dẫn từ các bồn rửa tay, bể tự hoại, bể tách mỡ  qua các 

hố ga về HTXL nước thải tập trung của công ty bằng đường ống uPVC có kích thước 

D200 có độ dài khoảng 866m, D300 có độ dài khoảng 180m, độ dốc I = 0,33-0,5%. 

Nước thải nhà vệ sinh: Được xử lý sơ bộ qua hệ thống các bể tự hoại 3 ngăn, gồm 

02 bể có dung tích: 50m3, 01 bể có dung tích: 20m3, 03 bể có dung tích: 15m3 và 02 bể 

có dung tích: 3m3, các bể tự hoại được xây dựng tương ứng với các khu vực WC của 

nhà máy (chi tiết vị trí tại bản vẽ mặt bằng thoát nước thải). 

Nước thải nhà ăn: Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ gồm 04 ngăn, gồm 

02 bể có dung tích 20m3 và 40m3 trước khi dẫn ra HTXL nước thải tập trung của công ty. 

Nước thải sản xuất: Phát sinh nước từ quá trình lau dọn vệ sinh và nước làm mát từ 

hệ thống điều hòa trung tâm. Nước thải từ quá trình lau dọn vệ sinh được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải từ hệ thống điều hòa được sử dụng tuần hoàn 

qua tháp giải nhiệt. 

Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

công ty có công suất 600 m3/ngày đêm (đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN) trước 

Nước thải sản xuất 

Nước làm 

mát từ hệ 

thống điều 

hòa trung 

tâm 

Nước thải 

từ quá 

trình vệ 

sinh nhà 

xưởng 

 

Nước thải sinh hoạt 

Nước rửa từ 

bồn, vòi  

 

Bể tự 

hoại 

Hố ga 

Hệ thống XLNT tập trung 

Hệ thống thu gom nước thải 

của KCN  

Nước từ 

quá 

trình xử 

lý khí 

thải 

Hệ thống thu gom nước thải Tháp giải 

nhiệt 

Nhà ăn 

(tách mỡ) 

 

Tuần hoàn 

Thu gom theo 

CTNH 
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khi đấu nối với KCN Yên Bình qua 01 điểm đấu nối tại đường CN5. 

Sơ đồ công nghệ của HTXL nước thải tập trung của công ty: Nước thải sinh hoạt -

> Bể tự hoại, bể tách mỡ -> Bể gom -> Bể điều hòa -> Bể thiếu khí -> Bể hiếu khí FBR 

-> Bể lắng sinh học -> Bể khử trùng -> Đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTMTN, cột B 

(Đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Yên Bình). 

➢ Hệ thống xử lý khí thải: 

* Nhà máy sẽ lắp đặt 04 hệ thống xử lý khí thải từ các công đoạn sản xuất phát sinh 

khí thải như công đoạn hàn hồi lưu, bôi keo, sơn phủ, tẩy rửa,….  

- Quy trình xử lý: Ống hút -> Ống dẫn -> Tháp thấp thụ -> Tháp hấp phụ -> Quạt 

hút -> Ống thoát khí.  

- Thông số của hệ thống: 

+ Hệ thống số 1, 2 tại xưởng 1: Công suất quạt hút: 50.000 m3/h. Ống hút khí nhánh 

có kích thước: Ø150mm, ống dẫn khí có kích thước: Ø 300mm, Ø 450mm, Ø 500mm, 

Ø700mm, Ø 850mm, Ø 950mm, Ø 1050mm, Ø 1500mm, ống thoát khí có kích thước: 

Ø1200mm. Tháp hấp thụ: Ø3.000mm x 6.000mm. Tháp hấp phụ than hoạt tính: 

3.000mmx2.100mmx2.200mm. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B) và QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ Hệ thống số 3 tại xưởng 2: Công suất quạt hút: 35.000 m3/h. Ống hút khí nhánh có 

kích thước: Ø150mm, ống dẫn khí có kích thước: Ø 250mm, Ø 300mm, Ø 630mm, Ø 

800mm, Ø 1000mm, ống thoát khí có kích thước: Ø800mm. Tháp hấp thụ: Ø2.000mm x 

4.000mm. Tháp hấp phụ than hoạt tính: 2.700mmx1.050mmx2.100mm. Khí thải sau xử 

lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) và QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ Hệ thống số 4 tại xưởng 2: Công suất quạt hút: 50.000 m3/h. Ống hút khí nhánh có 

kích thước: Ø150mm, ống dẫn khí có kích thước: Ø 300mm, Ø 450mm, Ø 500mm, Ø 

700mm, Ø 850mm, Ø 950mm, Ø 1050mm, Ø 1500mm, ống thoát khí có kích thước: 

Ø1200mm. Tháp hấp thụ: Ø3.000mm x 6.000mm. Tháp hấp phụ than hoạt tính: 

3.000mmx2.100mmx2.200mm. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B) và QCVN 20:2009/BTNMT. 

➢ Khu vực lưu giữ chất thải: 

Nhà máy sẽ tiến hành bố trí các khu lưu giữ chất thải gồm có 03 kho có diện tích 

như sau: 

- 01 kho chứa chất thải sinh hoạt: 26,5 m2. 

- 01 kho chứa chất thải công nghiệp thông thường: 26m2.  

- 01 khu chứa chất thải nguy hại: 26,5 m2.  

Khu chứa chất thải được bố trí bên ngoài nhà xưởng, cạnh nhà tuyển dụng; Kho 

chứa chất thải nguy hại được xây dựng có kết cấu tường gạch kết hợp với tôn, nền chống 

thấm, có rãnh thu chống tràn. Khu chứa chất thải nguy hại được bố trí theo đúng Thông 

tư số 36/2015/TT-BTNMT. 

➢ Hệ thống phòng cháy chữa cháy:  

Hệ thống PCCC sẽ được công ty lắp đặt, gồm: 

- Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống đèn exit và đèn chiếu sáng sự cố; 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng 

sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản 

phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

 16 

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường; 

- Hệ thống chữa cháy tự động; 

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà; 

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu bằng các bình chữa cháy; 

- Hệ thống chống sét; 

Hệ thống cấp nước chữa cháy: Đường ống được thiết kế đi xung quanh công trình, 

toàn bộ đường ống nằm trên hành lang an toàn của nhà xưởng, nhằm đảm bảo độ an 

toàn cho ống được lâu dài, việc nối ống được sử dụng kỹ thuật lắp ghép mặt bích, các 

mối nối được kiểm tra trước khi cho vào lắp đặt và sơn màu đỏ theo quy định.  

Các hệ thống PCCC sẽ được công ty xin cấp thẩm duyệt và nghiệm thu trước khi 

đưa vào sử dụng.  

➢ Hệ thống cây xanh trong khu vực thực hiện dự án:  

Hệ thống cây xanh được bố trí xung quanh khu vực nhà xưởng, các khu đất trống,... 

với diện tích cây xanh ở giai đoạn 1 này là 14.178m2 tương ứng với 7,03%. Ngoài ra, 

công ty sẽ trồng cỏ ở các khu vực đất quy hoạch cho các giai đoạn sau, tổng diện tích 

đất cây xanh quy hoạch cho toàn dự án ở năm ổn định là 22,01%, đáp ứng được tỷ lệ 

cây xanh cho toàn dự án theo quy định. 

1.3. Quy trình sản xuất tại Nhà máy 

Công nghệ sản xuất của Dự án được tóm tắt lại như sau: 

+ Công nghệ sản xuất sản phẩm điện thoại: 

Nguyên liệu → Kiểm tra → Khắc laser bảng mạch → Cắm bảng mạch PCB và làm 

sạch → In kem hàn → Kiểm tra bề mặt ngoại vi SPI → Dán mặt (gắn linh kiện) → 

Kiểm tra quang học tự động AOI → Hàn hồi lưu  →  Tổng kiểm tra quang học tự động 

AOI  →  Tách tấm bảng mạch đã gắn linh kiện SMT  → Thử nghiệm →  Bôi keo và 

hóa rắn lần 1 →  Gia công trước khi lắp ráp  →  Bôi keo và hóa rắn lần 2  →  Lắp ráp    

Lắp vỏ →  Sơn phủ  →  Kiểm tra lão hóa  →  Kiểm tra  →  Đóng gói và xuất hàng 

+ Công nghệ sản xuất sản phẩm máy tính bảng 

Nguyên liệu: bảng mạch, linh phụ kiện, vỏ điện thoại → Kiểm tra → Khắc laser bảng 

mạch → Cắm bảng mạch PCB → In kem hàn → Kiểm tra bề mặt ngoại vi SPI → Dán 

mặt (gắn linh kiện) → Kiểm tra quang học tự động AOI → Hàn hồi lưu → Tổng kiểm 

tra quang học tự động AOI → Tách tấm bảng mạch đã gắn linh kiện SMT → Thử 

nghiệm → Bôi keo hóa rắn lần 1 → Gia công trước khi lắp ráp → Bôi keo hóa rắn lần 

2 → Lắp ráp → Lắp vỏ →  Kiểm tra lão hóa → Kiểm tra → Đóng gói và xuất hàng 

1.4. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu của Dự án 
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12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

 1 

TT Tên nguyên liệu, hóa chất 
Đơn 

vị 

Địa điểm 1 Địa điểm 2 

Nguồn gốc 
Công đoạn sử 

dụng Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

I.  Nguyên vật liệu cho sản phẩm điện thoại 

1  PCB (Bảng mạch in) Tấm 2.010.474 19,711 2.764.402 27,102 Trung Quốc Cắm PCB 

2  Màn hình hiển thị (LCD) Chiếc 4.000.880 280,26 5.501.210 385,35 Trung Quốc Lắp ráp 

3  Linh phụ kiện (tụ, chip, điện trở…) Bộ 4.012.847 23,60 5.517.665 32,46 Trung Quốc Dán màng 

4  Vỏ sau điện thoại Chiếc 4.000.880 78,94 5.501.210 108,54 Trung Quốc Lắp hợp vỏ 

5  Pin Chiếc 4.000.880 269,37 5.501.210 370,39 Trung Quốc Lắp ráp 

6  Camera Chiếc 12.002.640 4,22 16.503.630 5,80 Trung Quốc Lắp ráp 

7  Xốp Tấn 0,50 0,50 0,7 0,7 Trung Quốc Lắp ráp 

8  Bộ chuyển nguồn adapter Chiếc 4.000.080 212,26 5.500.110 291,86 Trung Quốc Đóng gói 

9  Tai nghe Chiếc 4.000.080 80,79 5.500.110 111,08 Trung Quốc Đóng gói 

10  

Kem thiếc không chì (Thành phần chính là 

hợp kim kim loại: Sn 80-100%; Ag 1-10%; 

Glycol Ether 1-10% (tạo thành từ 

propylen), nhựa thông 1-10%, axit hữu cơ 

1-10%, nhựa: 0,1-1%) 

Tấn 20,0 20,00 27,5 27,5 Trung Quốc In kem hàn 

11  Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Tấn 4,425 4,425 6,095 6,095 Trung Quốc 
Vệ sinh lưới 

thép 

12  Tấn 0,25 0,25 0,34 0,34 Trung Quốc 
Vệ sinh máy in 

kem 
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12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

 2 

TT Tên nguyên liệu, hóa chất 
Đơn 

vị 

Địa điểm 1 Địa điểm 2 

Nguồn gốc 
Công đoạn sử 

dụng Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

13  
Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). Tấn 0,15 0,15 0,21 0,21 Trung Quốc 
Vệ sinh lò hồi 

lưu 

14  Tấn 0,10 0,10 0,14 0,14 Trung Quốc Sữa chữa 

15  Tấn 0,04 0,04 0,04 0,04 Trung Quốc 
Máy làm sạch 

scraper 

16  Tấn 0,035 0,035 0,035 0,035 Trung Quốc 
Máy làm sạch 

cố định 

17  
Keo nước 

(Thành phần: Silicon polymer 5-10%, nhôm 

oxit 90-95%) 

Tấn 7,20 7,20 9,9 9,9 Trung Quốc 
Bôi keo hóa rắn 

lần 1 

18  
Keo nước 

(Thành phần: Silicon polymer 5-10%, nhôm 

oxit 90-95%) 

Tấn 1,80 1,80 2,48 2,48 Trung Quốc 
Bôi keo hóa rắn 

lần 2 

19  
Dây thiếc không chì (Thành phần chính là 

Sn 80-100% và Ag 1-10%, nhựa thông 1-

10%) 

Kg 20,0 0,02 27,5 0,028 Trung Quốc 
Hàn bổ 

sung/hàn sóng 

20  
Perfluorodecyl Acrylate (C13H7F17O2) 

(CAS: 27905-45-9)) 
Tấn 0,30 0,30 0,41 0,41 Trung Quốc 

Sơn phủ lên 

điện thoại, 

không pha 

loãng hóa chất 
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Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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TT Tên nguyên liệu, hóa chất 
Đơn 

vị 

Địa điểm 1 Địa điểm 2 

Nguồn gốc 
Công đoạn sử 

dụng Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

21  
Vật liệu đóng gói (nhãn dán, hướng dẫn sử 

dụng, túi, hộp màu, thùng carton,…) 
Bộ 4.000.080 668,70 5.500.110 668,70 Trung Quốc 

Đóng gói xuất 

hàng 

22  Giẻ lau Kg 1.230 1,23 1.691 1,691 Việt Nam Vệ sinh 

23  Cuộn ribon để in mã vạch, ngày tháng kg 100 0,10 138 0,138 Trung Quốc In mã vạch 

II  Nguyên vật liệu cho sản phẩm máy tính bảng 

24  PCB (Bảng mạch in) Tấm 502.619 13,80 753.928 20,70 Trung Quốc Cắm PCB 

25  Màn hình hiển thị (LCD) Chiếc 1.000.220 174,16 1.500.328 261,23 Trung Quốc Lắp ráp 

26  Linh phụ kiện (tụ, chip, điện trở…) Bộ 1.000.220 7,84 1.500.328 11,77 Trung Quốc Dán màng 

27  Vỏ sau điện thoại Chiếc 1.000.220 124,73 1.500.328 187,10 Trung Quốc Lắp hợp vỏ 

28  Pin Chiếc 1.000.220 73,94 1.500.328 110,91 Trung Quốc Lắp ráp 

29  Camera Chiếc 3.000.660 0,39 4.500.985 0,59 Trung Quốc Lắp ráp 

30  Xốp Tấn 0,50 0,50 0,75 0,75 Trung Quốc Lắp ráp 

31  Bộ chuyển nguồn adapter Chiếc 1.000.220 36,48 1.500.328 54,72 Trung Quốc Đóng gói 

32  Tai nghe Chiếc 1.000.220 80,80 1.500.328 121,20 Trung Quốc Đóng gói 

33  
Kem thiếc không chì 

(Thành phần chính là hợp kim kim loại: Sn 

80-100%; Ag 1-10%; Glycol Ether 1-10% 

Tấn 15,0 15,0 22,5 22,5 Trung Quốc In kem hàn 
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Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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TT Tên nguyên liệu, hóa chất 
Đơn 

vị 

Địa điểm 1 Địa điểm 2 

Nguồn gốc 
Công đoạn sử 

dụng Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

(tạo thành từ propylen), nhựa thông 1-10%, 

axit hữu cơ 1-10%, nhựa: 0,1-1%) 

34  

Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). 

Tấn 3,545 3,545 5,345 5,345 Trung Quốc 
Vệ sinh lưới 

thép 

35  

Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). 

Tấn 0,20 0,20 0,3 0,3 Trung Quốc 
Vệ sinh máy in 

kem 

36  

Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). 

Tấn 0,12 0,12 0,18 0,18 Trung Quốc 
Vệ sinh lò hồi 

lưu 

37  
Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Tấn 0,08 0,08 0,12 0,12 Trung Quốc Sữa chữa 
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TT Tên nguyên liệu, hóa chất 
Đơn 

vị 

Địa điểm 1 Địa điểm 2 

Nguồn gốc 
Công đoạn sử 

dụng Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). 

38  

Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). 

Tấn 0,03 0,03 0,03 0,03 Trung Quốc 
Máy làm sạch 

scraper 

39  

Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). 

Tấn 0,025 0,025 0,025 0,025 Trung Quốc 
Máy làm sạch 

cố định 

40  
Keo nước 

(Thành phần: Silicon polymer 5-10%, nhôm 

oxit 90-95%) 

Tấn 6,40 6,40 9,6 9,60 Trung Quốc 
Bôi keo hóa rắn 

lần 1 

41  
Keo nước 

(Thành phần: Silicon polymer 5-10%, nhôm 

oxit 90-95%) 

Tấn 1,60 1,60 2,4 2,40 Trung Quốc 
Bôi keo hóa rắn 

lần 2 

42  
Dây thiếc không chì (Thành phần chính là 

Sn 80-100% và Ag 1-10%, nhựa thông 1-

10%) 

Kg 18,0 0,02 27 0,027 Trung Quốc 
Hàn bổ 

sung/hàn sóng 
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TT Tên nguyên liệu, hóa chất 
Đơn 

vị 

Địa điểm 1 Địa điểm 2 

Nguồn gốc 
Công đoạn sử 

dụng Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Số 

lượng/năm 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

43  
Vật liệu đóng gói (nhãn dán, hướng dẫn sử 

dụng, túi, hộp màu, thùng carton,…) 
Bộ 1.000.220 258,40 1.500.029 258,40 Trung Quốc 

Đóng gói xuất 

hàng 

44  Giẻ lau Kg 1.118 1,118 1.676,25 1,676 Việt Nam Vệ sinh 

45  Cuộn ribon để in mã vạch, ngày tháng kg 25 0,25 38 0,038 Trung Quốc In mã vạch 

III Hóa chất cho quá trình thử nghiệm ORT        

46  

Kem thiếc không chì 

(Thành phần chính là hợp kim kim loại: Sn 

80-100%; Ag 1-10%; Glycol Ether 1-10% 

(tạo thành từ propylen), nhựa thông 1-10%, 

axit hữu cơ 1-10%, nhựa: 0,1-1%) 

Tấn   0,07 0,07 Trung Quốc In kem hàn  

47  

Chất vệ sinh gốc nước 

(Thành phần chính: Tripropylene glycol 

Monomethyl Ether 10 %, Dipropylene 

Glycol 10%, Tripropylene Glycol 3%, 

Ethanolamine 2%, nước 75%). 

Tấn   0,05 0,05 Trung Quốc 
Vệ sinh bản 

mạch 
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sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản 

phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

 1 

- Nhu cầu sử dụng nước của Dự án: 

Tại địa điểm 1: 

+ Tổng nhu cầu sử dụng nước của nhà máy hằng ngày là: 144 m3/ngày. 

+ Tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất (thời gian thay nước cho hệ thống xử lý khí 

thải): 144,85m3/ngày.  

Tại địa điểm 2:  

+ Tổng nhu cầu sử dụng nước của nhà máy hằng ngày là: 417,4 m3/ngày. 

+ Tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất (thời gian thay nước cho hệ thống xử lý khí 

thải): 432,14m3/ngày. 

- Nhu cầu sử dụng điện: 

+ Nhu cầu sử dụng điện của địa điểm 1 là: 800.000 Kwh/tháng  

+ Nhu cầu sử dụng điện của địa điểm 2 là: 3.500.000 Kwh/tháng  

1.5. Tổng vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.861.600.000.000 (Một nghìn tám trăm sáu mươi 

mốt tỷ sáu trăm triệu) đồng, tương đương 80.000.000 (Tám mươi triệu) đô la Mỹ. 

1.6. Tiến độ thực hiện dự án 

*Giai đoạn thực hiện dự án tại Khu nhà xưởng 7776 m2 

- Tháng 12/2020: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

- Từ tháng 01/2021 – Tháng 3/2021: Cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị, 

tuyển chọn nhân sự: 

- Tháng 3/2021: Vận hành chạy thử; 

- Từ tháng 4/2021 – Tháng 10/2023: Chính thức đi vào hoạt động sản xuất. 

- Từ tháng 11/2023 – Tháng 12/2023: Chuyển toàn bộ máy móc thiết bị sang khu 

đất 201.808,6 m2 và tiếp tục sản xuất ổn định.  

*Giai đoạn thực hiện dự án trên Khu đất 201.808,6m2 

- Giai đoạn 1:  

+ Từ tháng 12/2020 – Tháng 3/2021: Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan 

đến nhà máy; 
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+ Tháng 3/2021: Xây dựng nhà xưởng diện tích 40.000 m2; 

+ Tháng 7/2022: Hoàn thiện nhà xưởng và lắp đặt thiết bị máy móc; 

+ Tháng 10/2022: Chính thức đi vào hoạt động sản xuất; 

-Giai đoạn 2: 

+ Từ tháng 5/2023 – Tháng 10/2023: Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan 

đến nhà mày; 

+ Tháng 11/2023: Xây dựng nhà xưởng diện tích 80.000 m2 tiếp theo; 

+ Tháng 7/2024: Hoàn thiện nhà xưởng và lắp đặt thiết bị máy móc; 

+ Tháng 12/2024: Chính thức đi vào hoạt động sản xuất. 
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CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

  

2.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu, công trình bảo vệ 

môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1.1. Tác động do bụi, khí thải 

- Bụi và khí thải do hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu máy 

móc thiết bị thi công. Thành phần khí thải: Bụi, CO, SO2, NOx…; vùng có thể bị tác 

động: Khu dân cư 2 bên đường và các phương tiện lưu thông trên đường. 

- Bụi, khí thải từ quá trình xây dựng công trình bao gồm các hoạt động: tập kết vật 

liệu trên công trường, hoạt động của máy móc thi công trên công trường, hoạt động hàn, 

hoạt động sơn,… Thành phần khí thải: Bụi, CO, SO2, NOx…; vùng có thể bị tác động: 

trong khuôn viên nhà máy. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị: các máy móc thiết bị được 

các xe nâng điện vận chuyển đến các vị trí cần lắp đặt trong nhà máy. Các xe nâng sử 

dụng năng lượng điện để vận hành nên hoạt động của xe nâng không làm phát sinh bụi 

và khí thải. 

2.1.1.2. Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 150 công nhân xây dựng trên công 

trường khoảng 15m3/ngày. Thông số ô nhiễm: Chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD, nitơ 

(N), phốt pho (P), Coliform; vùng có thể bị tác động: Khu vực dự án. 

- Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy với lưu lượng khoảng 0,45m3/s; vùng có 

thể bị tác động: Khu vực dự án. 

2.1.1.3. CTR thông thường, CTNH 

- CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động công nhân trên công trường: Khối lượng 

dự báo lớn nhất khoảng 45kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: Vỏ đồ hộp, vỏ chai lọ… 

- CTR từ quá trình thi công công trình: 57.361,5 tấn, chủ yếu là nguyên vật liệu xây 

dựng thừa, hỏng như đầu mẩu ba via sắt thép, gỗ, gạch đá .v.v…  
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- CTR từ quá trình đào móng công trình khoảng 5.500 m3 đất. Toàn bộ lượng đất này 

sẽ tận thu để tôn nền, trồng cây xanh. Do đó, tác động từ hoạt động này là không đáng 

kể. 

- Chất thải nguy hại: 250 kg/giai đoạn, bao gồm: Giẻ lau, găng tay dính dầu; Đầu 

mẩu que hàn; Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm CTNH (thùng đựng sơn thải); Sơn thải; 

Dầu nhớt thải; Vật liệu thấm dầu thải bỏ. 

2.1.1.4. Tác động do sự cố môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố tai nạn lao động 

- Sự cố tai nạn giao thông 

- Sự cố do thiên tai, bão lũ. 

2.1.2. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

2.1.2.1. Giảm thiểu tác động bụi, khí thải 

+ Không sử dụng các phương tiện cũ, hết hạn đăng kiểm;  

+ Tập kết máy móc thiết bị đúng nơi quy định, không gây ảnh hưởng đến giao 

thông hoặc đến cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp;  

2.1.2.2. Giảm thiểu tác động nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: được thu gom vào bể tự hoại của nhà vệ sinh di động. Thuê 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ. 

- Nước mưa chảy tràn:  

+ Khu vực thực hiện dự án đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, nước 

mưa phát sinh được thu gom về hệ thống cống D300-D800 bao quanh công trình sau đó 

đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp;  

+ Trên hệ thống cống thoát nước mưa có bố trí hố ga để lắng đọng bùn đất trước 

khi thoát vào hệ thống thoát nước của khu công nghiệp;  

+ Trong quá trình lắp đặt máy móc, các chất thải nguy hại sẽ được thu gom ngay tại 

nguồn và lưu giữ tại kho chất thải nguy hại, tránh gây ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực. 

2.1.2.3. Giảm thiểu tác động do CTR thông thường, CTNH 

- CTR sinh hoạt: tất cả rác sinh hoạt phát sinh được thu gom và tập kết vào thùng 

chứa rác có nắp đậy và thuê đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý.   



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng 

sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản 

phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

 5 

- Rác thải rắn công nghiệp: đối với các loại chất thải có thể tái sử dụng như thùng 

carton, vỏ kiện chứa các thiết bị, máy móc, xốp chèn hàng, dây buộc,… sẽ được phân 

loại, ký hợp đồng chuyển giao với đơn vị có chức năng theo quy định.  

- CTNH:  

+ Kiểm tra thường xuyên toàn bộ thiết bị để ngăn chặn việc rò rỉ dầu mỡ bôi trên 

máy và đảm bảo việc thay dầu và mỡ cho các thiết bị chỉ được tiến hành trong các khu 

bảo dưỡng và sửa chữa riêng; 

+ Bố trí thùng chứa có dung tích phù hợp để chứa các loại chất thải nguy hại cơ 

bản trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị như giẻ lau dính dầu, hộp đựng dầu,... sau 

mỗi ngày làm việc đơn vị thi công sẽ cho người đi thu gom chất thải nguy hại vào kho 

chứa CTNH hiện có của Nhà máy và vận chuyển, xử lý cùng CTNH của nhà máy hiện 

tại.  

2.1.2.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Có quy định cụ thể về phòng chống cháy nổ; 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cũng như các thiết bị máy móc 

an toàn trong quá trình thi công lắp đặt máy móc. 

- Quản lý máy móc thiết bị trong quá trình lắp đặt, hệ thống điện an toàn, có dấu 

hiệu cảnh báo chất dễ cháy; 

- Để phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị:  

+ Sử dụng công nhân lành nghề, trang bị đầy đủ dụng cụ lao động, phương tiện và 

bảo hộ lao động phù hợp.  

+ Tổ chức phổ biến và dự báo trước các tai nạn có thể mắc phải, các nội quy, quy 

định khi làm việc tại dự án không để xảy ra tai nạn lao động trên khu vực nhà xưởng 

trong suốt thời gian lắp đặt máy móc thiết bị cho dự án. 

+ Tổ chức tổ cứu thương thường trực tại nhà xưởng để sơ cứu các trường hợp tai 

nạn lao động và vận chuyển tới bệnh viện khi cần thiết. 

- Phòng ngừa sự cố cháy nổ: Lên các phương án phòng cháy chữa cháy trong quá 

trình lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc với các phương án dự phòng khi có sự cố lớn.  
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2.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu, công trình bảo vệ 

môi trường trong giai đoạn vận hành dự án 

2.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.2.1.1. Tác động do bụi và khí thải 

+ Khí thải từ quá trình vệ sinh lưới thép bằng chất vệ sinh gốc nước 

Lượng hóa chất sử dụng cho công đoạn này của dự án khoảng 7,97 tấn/năm ở địa 

điểm 1 và 11,44 tấn/năm ở địa điểm 2. 

+ Khí thải từ quá trình vệ sinh máy in kem hàn bằng chất vệ sinh gốc nước 

Lượng hóa chất sử dụng cho công đoạn này của dự án khoảng 0,45 tấn/năm ở địa 

điểm 1 và 0,64 tấn/năm ở địa điểm 2. 

+ Khí thải từ quá trình vệ sinh lò hồi lưu bằng chất vệ sinh gốc nước 

Lượng hóa chất sử dụng cho công đoạn này của dự án khoảng 0,27 tấn/năm ở địa 

điểm 1 và 0,39 tấn/năm ở địa điểm 2. 

+ Khí thải từ quá trình vệ sinh sửa lỗi linh kiện bằng chất vệ sinh gốc nước 

Quá trình vệ sinh các linh kiện để sữa lỗi của cả 02 loại sản phẩm đều được thực 

hiện trong phòng sữa lỗi hoặc trong phòng thử nghiệm của nhà máy. Lượng hóa chất sử 

dụng cho các công đoạn này của dự án khoảng 0,18 tấn/năm ở địa điểm 1 và 0,26 

tấn/năm ở địa điểm 2. 

+ Khí thải từ quá trình vệ sinh lưỡi dao bằng chất vệ sinh gốc nước 

Quá trình vệ sinh lưỡi dao gạt kem hàn của cả 02 loại sản phẩm đều được thực hiện 

trong khu vực phòng SMT (máy làm sạch scraper). Lượng hóa chất sử dụng cho công 

đoạn này của mỗi địa điểm khoảng 0,07 tấn/năm. 

+ Khí thải từ quá trình thử nghiệm sản phẩm bằng chất vệ sinh gốc nước (ORT) 

Quá trình thử nghiểm sản phẩm được thực hiện trong phòng thử nghiệm của nhà 

máy. Lượng hóa chất sử dụng cho các công đoạn này của dự án khoảng 0,05 tấn/năm ở 

địa điểm 2, không thực hiện công đoạn này ở địa điểm 1. 

 

2.2.1.2. Tác động do nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân lao động làm việc tại dự án 

lớn nhất khi toàn bộ dự án vào vận hành khoảng 140 m3/ngày.đêm. Thông số ô nhiễm: 

chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD, nitơ (N), phốt pho (P), coliform. Vùng có thể tác 

động do nước thải sinh hoạt là hệ thống thoát nước chung của Nhà máy. 

- Nước thải sản xuất: Nước thải từ quá trình vệ sinh lưới thép, dụng cụ. Nước thải 

từ quá trình này thành phần có chứa chất vệ sinh gốc nước (tripropylene glycol 
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monomethyl ether, dipropylene glycol, tripropylene glycol, ethanolamine), Sn, Ag, 

COD, TSS, độ màu.... Nước thải từ quá trình xử lý khí thải.  

- Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy với lưu lượng lớn nhất khoảng 0,804 m3/s; 

vùng có thể bị tác động: Khu vực dự án. 

2.2.1.3. Tác động do CTR thông thường, CTNH 

* Chất thải rắn công nghiêp: 

+ Địa điểm 1: 0,35 tấn/ngày 

+ Địa điểm 2: 0,51 tấn/ngày 

 - Chất thải sinh hoạt:  

+ Địa điểm 1: 840 kg/ngày 

+ Địa điểm 2: 2.500 kg/ngày 

* Chất thải nguy hại 

Gồm: Giẻ lau dính dầu dùng để lau chùi sau mỗi đợt bôi dầu mỡ, sửa chữa cho một 

số chi tiết của máy móc thiết bị, lau chùi các khu vực có dầu; Dầu, mỡ thải bỏ; Bóng 

đèn huỳnh quang hỏng, hộp mực in...; Vỏ bao bì đựng nguyên liệu…  

+ Địa điểm 1: 31. 447 kg/năm 

+ Địa điểm 2: 73. 410 kg/năm 

2.2.1.4. Tác động do sự cố môi trường 

- Tai nạn lao động: Do công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an 

toàn lao động; do dây chuyền sản xuất gặp sự cố khi vận hành. 

- Sự cố cháy, nổ: Do chập mạch điện, điện quá tải, cháy do nối dây không tốt (lỏng, 

hở) gây ra hiện tượng tia lửa điện; công nhân hút thuốc và vứt tàn thuốc trong nhà máy; 

do sét đánh. 

- Sự cố với hệ thống thu gom, xử lý khí thải: Do hư hỏng máy móc, thiết bị tại hệ 

thống xử lý; vận hành không đúng quy trình. 

- Sự cố sử dụng hóa chất, dịch bệnh, thiên tai 
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2.2.2. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

2.2.2.1. Giảm thiểu tác động của bụi và khí thải  

 Giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông: 

+ Trên đường giao thông nội bộ, quy định giảm tốc độ của các phương tiện vận 

tải, thường xuyên quét sân, đường, tưới nước xung quanh tạo độ ẩm để giảm lượng bụi 

vào không khí trong những ngày nắng to, gió nhiều. 

+ Các xe chuyên chở cần phải bảo dưỡng định kỳ. Bố trí các xe chuyên chở vào 

các thời điểm thích hợp, tránh những giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông. 

+ Thiết kế trồng cây xanh xen kẽ và bao quanh khu vực vừa tạo cảnh quan bóng 

mát, vừa góp phần giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông. 

 Giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động sản xuất: 

- Trang bị hệ thống xử lý khí thải từ quá trình hàn hồi lưu, quá trình tẩy rửa làm 

sạch và bôi keo hoá rắn (phòng SMT) như sau: 

Ống hút khí nhánh → Đường ống dẫn khí → Tháp hấp thụ → Tháp hấp phụ → Quạt 

hút → Ống thoát khí → Quạt hút → Ống thoát khí thải → Khí thải đầu ra đạt: 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), QCVN 20:2009/BTNMT 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chuyên dụng (mũ, găng tay, bịp tai ...) cho 

người công nhân. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc để giảm thiểu đáng kể phát thải bụi 

vào môi trường. 

2.2.2.2. Nước thải 

* Nước mưa chảy tràn: 

+ Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom bằng đường ống uPVC D110 và đi 

vào hệ thống cống BTCT thu gom nước mưa bề mặt. 

+ Nước mưa chảy tràn được thiết kế hệ thống thu gom thoát nước mưa bằng BTCT 

có kích thước khoảng D300 – D400 với tổng chiều dài khoảng 615 m, độ dốc I = 0,25 

– 0,33%; Dọc các tuyến thoát nước có bố trí các hố ga thu nước mưa xây bằng bê tông, 

có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép. 

+ Nước mưa được thu gom trên mái và trên sân bãi của khu vực nhà xưởng của 

DBG, cùng với nước mưa của các khu vực lân cận nhà xưởng của DBG sẽ dẫn ra hệ 

thống thu gom và thoát nước mưa chung của MW có kích thước D600, D800, D1000 và 
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đấu nối với KCN qua 04 điểm đấu nối trên đường CN5. 

*Nước thải sinh hoạt (nước vệ sinh + vệ sinh nền nhà): 

Tại khu vực nhà xưởng DBG thuê để thực hiện dự án, đơn vị cho thuê xưởng đã 

xây dựng 03 bể tự hoại có thể tích: 8,2m3, kích thước: 3,8x1,8x1,2 (m) và 03 bể có thể 

tích: 21,2m3, kích thước 4,7x1,8x2,5 (m) ), tương ứng với các khu vực WC (chi tiết vị 

trí tại bản vẽ mặt bằng thoát nước thải). 

- Nước thải sinh hoạt từ khu nhà xưởng của DBG được xử lý sơ bộ qua các bể tự 

hoại 3 ngăn, sau đó được dẫn vào hệ thống thu gom nước thải chung nằm giữa 02 xưởng 

1A và 2A bằng đường ống BTCT D300 với chiều dài 131 m và ống PVC 220 với chiều 

dài 81,4 m và kết nối với hệ thống thu gom chủa của MW qua 01 điểm đấu nối (Tọa độ 

điểm đấu nối: X: 2371761, Y: 0436488, chi tiết tại bản vẽ thoát nước thải),  từ đó sẽ tiếp 

tục được bơm chuyển bậc về 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH 

Mass Well Việt Nam (01 hệ thống công suất 200 m3/ngày và 01 hệ thống công suất 

1.000 m3/ngày) để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Yên Bình. 

* Nước thải sản xuất: 

Không phát sinh, chỉ phát sinh lượng dung dịch tẩy rửa lưới thép được nhà máy 

thu gom theo chất thải nguy hại.2.2.2.3.Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, 

xử lý chất thải rắn thông thường, CTNH 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Hoạt động thu gom chất thải: 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, thường phát 

sinh nhiều tại khu văn phòng, khu vệ sinh. Việc bố trí các thùng chứa rác như sau:  

+ Khu vực văn phòng: Bố trí 10 thùng loại nhỏ (10-30 lít) để chứa chất thải rắn văn 

phòng. 

+ Khu vực nhà xưởng: Bố trí 10 thùng loại vừa (30-50 lít) đặt tại các vị trí khác 

nhau trong khu vực xưởng sản xuất. 

+ Các khu vực công cộng khác như: Dọc hành lang đường đi, vỉa hè, ... Bố trí các 

thùng chứa phù hợp. 

- Lưu giữ và xử lý: 

+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại 

và tập kết nguồn về khu lưu giữ tạm thời theo đúng quy định do công ty ban hành. 

+ Tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng về việc thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt theo đúng quy định. 

+ Tỷ lệ chất thải và phương án xử lý: 

Đối với bùn thải: Lượng phát sinh theo tính toán là 157 tấn/lần, nhà máy sẽ thuê đơn 

vị có chức năng đến hút đi xử lý với tần suất 03 tháng/lần. 
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Đối với thức ăn thừa từ nhà ăn ca (chiếm khoảng 50% lượng chất thải sinh hoạt): 

Phần thức ăn này sẽ được công ty liên hệ chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu thu 

mua làm thức ăn chăn nuôi hoặc thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Đối với chất thải có khả năng tái sử dụng như vỏ kim loại, vỏ nhựa, giấy,… (chiếm 

khoảng 20% lượng chất thải sinh hoạt) sẽ được phân loại và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý để tái sử dụng. 

Đối với chất thải không có khả năng tái sử dụng như chất thải từ nhà vệ sinh và từ 

các quá trình khác,… (chiếm khoảng 30% lượng chất thải sinh hoạt) sẽ được phân loại 

và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

- Công ty đã bố trí 01 khu lưu giữ chất thải sinh hoạt có diện tích là 26,25 m2, có 

nền chống thấm, tường panel, mái che, có biển báo đầy đủ. Kho chứa chất thải này được 

bố trí bên trong nhà xưởng số 1A. 

+ Tần suất thu gom vận chuyển, xử lý: 01 lần/ngày. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Giảm thiểu lượng chất thải phát sinh: 

+  Nhập nguyên liệu đảm bảo chất lượng tốt; 

+  Sử dụng công nhân có tay nghề cao.  

- Phương án thu gom, xử lý: 

+ Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu là bao bì đóng gói, nguyên 

vật liệu lỗi hoặc vật tư lỗi không có khả năng sữa chữa bằng nhựa, kim loại và không 

dính thành phần nguy hại hoặc dây điện thải bỏ trong quá trình sữa chữa,…(chiếm 

khoảng 90-95%): Hầu hết có khả năng tái chế sẽ được phân loại riêng để thuận tiện cho 

việc thu gom của đơn vị vận chuyển xử lý. 

+ Các chất thải khác như đồ bảo hộ lao động thải, các chất thải khác không có khả 

năng tái chế (chiếm từ 5-10%) được thu gom, phân loại riêng và chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

- Toàn bộ chất thải công nghiệp thông thường được thu gom, phân loại và tập kết 

về khu lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường có diện tích 26,25m2 và được bố trí 

bên trong khu vực nhà xưởng số 1A, có nền chống thấm, tường panel, mái che, có biển 

báo đầy đủ. 

- Tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng về việc thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải công nghiệp theo đúng quy định. 

- Tần suất thu gom chất thải: 01 lần/ngày. 

- Tần suất vận chuyển, xử lý: 01-02 tuần/lần (tùy thuộc vào hoạt động sản xuất của 

nhà máy). 
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+ Chất thải nguy hại: Quá trình thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại tại công ty và 

quá trình vận chuyển, xử lý các chất thải nguy hại tuân thủ theo Thông tư 36/2015/TT-

BTNMT. 

- Phương án thu gom và xử lý: 

+ Đối với các linh kiện điện tử không đạt yêu cầu từ công đoạn kiểm tra nguyên vật 

liệu sẽ được chuyển trả lại nhà cung cấp. 

+ Đối với các chất thải như linh kiện điện tử thải bỏ trong quá trình sản xuất, bóng 

đèn huỳnh quang, bao bì,…: 

Phân loại chất thải nguy hại này ngay tại nguồn thải, không để lẫn chất thải nguy 

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

Tại các vị trí phát sinh chất thải nguy hại sẽ được đặt các thùng chứa, bao bì chứa 

phù hợp. Toàn bộ lượng CTNH phát sinh sẽ được tập kết về khu lưu giữ chất thải tạm 

thời theo đúng quy định của Công ty. Mỗi loại chất thải được chứa trong các thùng riêng 

biệt có dung tích từ 20-100 lít, bố trí ít nhất 13 thùng để lưu chứa; 

Các chất thải này được thu gom, phân loại vào các thùng chứa có nắp đậy riêng biệt, 

bao bì chứa kín. 

+ Đối với dung dịch tẩy rửa thải được chứa trong thùng có dung tích từ 100-500 lít. 

Nước thải từ quá trình xử lý khí thải sẽ được thuê đơn vị đến hút trực tiếp đi xử lý theo 

chất thải nguy hại. 

- Các thùng chứa đều có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng 

loại CTNH theo TCVN 6706:2009. 

- Bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn 

như: Có mái che kín, tường bao xung quanh bằng tôn + panel, nền chống thấm, có rãnh 

và hố thu gom CTNH dạng lỏng phòng sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa bị, rò rỉ, thủng, 

vỡ. Bố trí các thiết bị PCCC như bình xịt chữa chát xách tay,... Phía ngoài có biển cảnh 

báo CTNH theo đúng quy định. Công ty đã bố trí 01 khu lưu giữ CTNH có diện tích 22,5 

m2. Kho chứa chất thải này được bố trí bên trong nhà xưởng số 1A. 

- Tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng và năng lực trong việc thu 

gom, vận chuyển và xử lý 100% chất thải phát sinh theo quy định. 

- Tiến hành lập nội quy về quản lý CTNH (bao gồm cả ban mức xử phạt đối với 

những người vi phạm nội quy). 

- Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 

24/04/2015 quy định về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-

BNTMT ngày 30/06/2015 của Bộ TNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

- Định kỳ 1 năm/lần, lập báo cáo về tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy 

hại gửi Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên. 

- Tần suất thu gom chất thải: 01 lần/ngày. 
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- Tần suất vận chuyển, xử lý: 01-02 tuần/lần (hoặc tùy thuộc vào hoạt động sản xuất 

của nhà máy). 

2.2.2.4. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

- Sự cố tai nạn lao động:  

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Quy định tính nghiêm túc của công nhân tại nơi làm việc như: thời gian làm việc, 

thái độ làm việc,… 

- Thành lập nội quy về an toàn lao động chung và các quy định cho từng thiết bị, 

công đoạn sử dụng máy móc, thiết bị. 

- Thành lập bộ phận an toàn lao động tại công ty, có trách nhiệm theo dõi, giám sát, 

nhắc nhở việc thực hiện các quy định về an toàn. 

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng 

tay, kính bảo vệ mắt,... 

- Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động 

được giao nhiệm vụ vận hành quản lý, sửa chữa đều phải được học tập và có chứng chỉ 

vận hành, được hướng dẫn và thực tập qui trình xử lý theo đúng quy tắc an toàn.  

- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho người công nhân: thông thoáng nhà 

xưởng bằng thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức; đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong 

phân xưởng dưới mức tiêu chuẩn cho phép. Hệ chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt 

được các qui định về chiếu sáng cho công nhân lao động trong phân xưởng.   

- Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố 

cần được chỉ thị rõ ràng. 

- Khi có sự cố xảy ra phải kịp thời làm công tác sơ, cấp cứu ban đầu và chuyển tuyến 

bệnh viện cấp trên. 

- Tiến hành hoạt động đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân mới và đào 

tạo định kỳ theo đúng quy định hiện hành. 

- Sự cố do hệ thống xử lý khí thải 

- Xây dựng và tuân thủ quy trình vận hành, chế độ bảo trì, bảo dưỡng cho HTXL 

khí thải; 

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về nguyên 

lý và hướng dẫn vận hành an toàn, đúng quy trình của HTXL khí thải; 

- Kiểm tra thường xuyên để theo dõi và điều chỉnh phù hợp; Định kỳ bảo trì, bảo 

dưỡng các thiết bị như quạt, hệ thống điện điều khiển. 

- Quan trắc định kỳ khí thải theo quy định hiện hành 03 tháng/lần. 

- Khi xảy ra bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ngay lập tức báo 

cáo chi tiết chính xác tình trạng bất thường cho người chịu trách nhiệm quản lý thiết bị 

để tiến hành điều tra xử lý. 

+ Trường hợp hỏng hóc thông thường như rò rỉ đường ống, thiết bị điện,…sẽ yêu 

cầu bộ phận bảo trì của nhà máy khắc phục ngay; 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng 

sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản 

phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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+ Trường hợp quạt hút khí không chạy, dừng sản xuất, kiểm tra và đánh giá nguyên 

nhân, tiến hành sữa chữa, khắc phục hoặc mua mới; 

+ Trường hợp chất lượng khí thải không đạt tiêu chuẩn, tiến hành đánh giá nguyên 

nhân, thay thế vật liệu than hoạt tính,… 

- Khi có sự cố nghiêm trọng như hỏng quạt, khí thải không đạt tiêu chuẩn,… công 

ty cam kết sẽ lập tức dừng hoạt động sản xuất và khắc phục hoàn thành mới tiếp tục quá 

trình sản xuất. 

- Người chịu trách nhiệm thực hiện: Nhân viên bảo dưỡng trong ca làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng 

sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản 

phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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3.1. Chương trình quản lý Môi trường 

Chương trình quản lý môi trường đối với địa điểm 1 của Dự án như sau: 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Bảng 3.1.Chương trình quản lý Môi trường tại địa điểm 1 của Dự án 

 

Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường (đồng) 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành công trình 

môi trường 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 

Vận hành 

Hoạt động 

của công 

nhân viên 

Chất thải sinh 

hoạt 

- Bố trí các thùng rác tại nơi phát sinh; 

- Bố trí 01 khu lưu giữ tạm thời với 

tổng diện tích 26,25m2. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom 

vận chuyển định kỳ. 

Kinh phí đầu tư: 

27.500.000 

Kinh phí duy trì: 

400.000.000 

Đã hoàn thành 

 

Chủ đầu tư 

Nước thải sinh 

hoạt 

- Sử dụng 06 bể tự hoại 3 ngăn đã 

được xây sẵn bởi đơn vị cho thuê 

xưởng; 

- Đơn vị cho thuê nhà xưởng xử lý 

toàn bộ nước thải sau khi công ty xử 

lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của 

đơn vị cho thuê; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng và 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thu gom 

nước thải. 

Kinh phí duy trì: 

35.000.000 

An toàn lao 

động 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao 

động; 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ;…. 

Kinh phí duy trì: 

2.000.000.000 
Chủ đầu tư 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường (đồng) 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành công trình 

môi trường 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 

Xung đột giữa 

công nhân và 

người dân 

- Tuyên truyền giáo dục cho người lao 

động tại nhà máy. 

- Tổ chức các buổi giao lưu về các 

môn thể thao, trò chơi,… cho người 

lao động. 

Kinh phí duy trì: 

50.000.000 

Chủ đầu tư 

Hoạt động 

sản xuất 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

- Bố trí các thùng/bao bì chứa chất thải 

tại các vị trí phát sinh. 

- Bố trí 01 khu chứa chất thải công 

nghiệp thông thường với tổng diện 

tích 26,25 m2. 

- Bố trí 01 khu chứa chất thải nguy hại 

với tổng diện tích 22,5 m2. 

- Thu gom toàn bộ lượng phát sinh; 

- Giám sát đơn vị có chức năng về việc 

thu gom và xử lý chất thải theo quy 

định. 

Kinh phí đầu tư: 

52.500.000 

Kinh phí duy trì: 

450.000.000 

Đã hoàn thành 
Chất thải nguy 

hại 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường (đồng) 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành công trình 

môi trường 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 

Sự cố cháy nổ, 

chập điện 

- Sử dụng hệ thống PCCC đã được 

đơn vị cho thuê xây dựng sẵn; 

- Bố trí thêm thiết bị PCCC phù hợp 

với nhà máy; 

- Tiến hành nghiệm thu PCCC trước 

khi đưa vào hoạt động; 

- Tuân thủ các quy định về việc sử 

dụng chung hệ thống PCCC của đơn 

vị cho thuê xưởng. 

Kinh phí đầu tư: 

800.000.000 

Kinh phí duy trì: 

50.000.000 

Đã hoàn thành 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường (đồng) 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành công trình 

môi trường 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 

Khí thải, bụi 

và tiếng ồn từ 

các khu vực 

sản xuất 

- Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí 

thải từ khu vực SMT (hàn, vệ sinh lưới 

thép,..); 

- Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí 

thải từ các thiết bị sơn phủ; 

- Khí thải từ quá trình sơn phủ, laser 

được lắp đặt đồng bộ với máy; 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió 

cho khu vực sản xuất, kho. 

- Sử dụng thiết bị máy móc mới, đồng 

bộ; 

- Lập kế hoạch và định kỳ bảo dưỡng 

máy móc thiết bị. 

Kinh phí đầu tư: 

3.135.000.000 

Kinh phí duy trì: 

180.000.000 

Đã hoàn thành Chủ đầu tư 

Hoạt động 

của 

phương 

tiện vận 

chuyển 

Khí thải, bụi 

và tiếng ồn 

- Giao nhiệm vụ cho tổ bảo vệ điều tiết 

lượng xe khi ra vào nhà máy. 

- Quét dọn vệ sinh thường xuyên nhà 

xưởng và các khu hành lang. 

 

Kinh phí duy trì: 

3.000.000 

Đã hoàn thành Chủ đầu tư 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường (đồng) 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành công trình 

môi trường 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 

Hoạt động 

của khu 

lưu giữ 

chất thải 

Mùi Định kỳ phun chế phẩm khử mùi. 

Chương trình quản lý môi trường tại địa điểm 2 của Dự án như sau: 

Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

A. Trong quá trình xây dựng 

Giải phóng 

mặt bằng, 

san gạt mặt 

bằng thi 

công 

- Chất thải rắn 

(cây cỏ bụi rậm, 

lớp đất bề mặt 

chứa thực vật);  

- Khí thải, tiếng 

ồn từ thiết bị san 

ủi; 

- Nước thải, 

chất thải sinh 

hoạt từ lực 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định; 

- Sử dụng thiết bị chất lượng tốt, còn 

niên hạn sử dụng; 

- Sử dụng lao động địa phương; Sử 

dụng thiết bị nhà vệ sinh di động; 

Kinh phí duy trì: 

15.000.000 

Trong giai 

đoạn thi 

công (Đến 

tháng 

11/2021) 

Đơn vị thi 

công 

Chủ đầu tư, 

Ban quản lý 

các KCN 

tỉnh Thái 

Nguyên, 

Công ty đầu 

tư phát triển 

hạ tầng Yên 

Bình, Sở Tài 

nguyên và 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

lượng công 

nhân viên. 

môi trường 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu, thiết bị 

Phát tán bụi, 

khí thải vào 

không khí, gây 

ồn, rung động, 

nước rửa xe, 

tiềm ẩn nguy cơ 

tai nạn, cháy nổ 

tràn dầu… 

- Sử dụng bạt che kín các phương 

tiện vận chuyển, quy hoạch bố trí 

tuyến đường vận chuyển, vệ sinh 

gầm bánh xe trước khi ra vào công 

trường,… 

Kinh phí đầu tư: 

10.000.000 

Trong giai 

đoạn thi 

công (Đến 

tháng 

3/2022) 

Đơn vị thi 

công 

Hoạt động 

thi công xây 

dựng 

Chất thải rắn 

xây dựng; 

Nước thải thi 

công. 

+ Đối với quá trình đào đất: 

- Tái sử dụng vào hoạt động san lấp; 

Thuê đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định đối 

với loại đất không có khả năng tái sử 

dụng; 

- Phun ẩm vào những ngày hanh khô; 

- Che phủ bạt vào các đống đất lưu 

chứa để tái dụng; 

+ Bốc dỡ, lưu giữ vật liệu xây dựng: 

Kinh phí đầu tư: 

76.000.000 

Kinh phí duy trì: 

50.000.000 (thu 

gom chất thải,…) 

+ 10.000.000 

(quan trắc, giám 

sát) 

Trong giai 

đoạn thi 

công (Đến 

tháng 

3/2022) 

Đơn vị thi 

công 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

- Bố trí khu lưu giữ vật liệu xây dựng 

hợp lý, tránh hướng gió chủ đạo; 

- Che phủ, quét dọn thường xuyên 

khu vực lưu chứa VLXD. 

+ Hoạt động thi công:  

- Thu gom và hợp đồng với đơn vị 

chức năng để thu gom, xử lý hoặc bán 

phế liệu; 

- Bố trí rãnh thoát nước thi công + bố 

trí hố ga lắng cặn; 

-  Sử dụng thiết bị chất lượng tốt, còn 

niên hạn sử dụng; 

- Sử dụng lao động địa phương; Sử 

dụng thiết bị nhà vệ sinh di động; 

- Bố trí tôn cao 2m quây xung quanh 

công trình thi công; 

Lắp đặt máy 

móc, thiết bị 

Khí bụi từ quá 

trình lắp đặt, 

chất thải công 

nghiệp, chất 

thải nguy hại; 

- Sử dụng công nghệ lắp đặt chủ yếu 

bằng việc lắp ráp, hạn chế tối đa việc 

gia công, hàn tại khu vực nhà xưởng; 

- Bố trí các thùng/bao bì chứa chất 

thải tại các vị trí phát sinh. 

Kinh phí duy trì: 

10.000.000 

Đến tháng 

4/2022  



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

Nước thải, chất 

thải sinh hoạt 
- Thu gom toàn bộ lượng phát sinh về 

khu chứa chất thải đã xây dựng; 

- Sử dụng nhà vệ sinh đã xây dựng 

Bảo trì máy 

móc, phương 

tiện vận 

chuyển 

Chất thải nguy 

hại 

Thu gom và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, xử lý 

Kinh phí duy trì: 

5.000.000 

Trong giai 

đoạn thi 

công (Đến 

tháng 

4/2022) 

Đơn vị thi 

công 

B. Trong quá trình vận hành (thử nghiệm + thương mại) 

Họat động 

của các 

phương tiện 

vận chuyển 

Phát tán vào 

không khí bụi 

và khí thải, 

nguy cơ tiềm ẩn 

tai nạn giao 

thông, gây ồn, 

rung động… 

- Xây dựng và bê tông hóa đường giao 

thông để hạn chế bụi phát tán; 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, 

không chuyên chở quá tải, quy hoạch 

bố trí tuyến đường vận chuyển;… 

- 

Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư, 

Ban quản lý 

các KCN 

tỉnh Thái 

Nguyên, 

Công ty đầu 

tư phát triển 

hạ tầng Yên 

Bình, Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

tỉnh Thái 

Nguyên 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

Các hoạt 

động sản 

xuất 

Các vấn đề 

khác 

Tác động do 

bụi, khí thải 

phát sinh 

Đối với bụi và khí thải từ quá trình 

sản xuất: 

- Đầu tư lắp đặt 04 hệ thống xử lý khí 

thải từ khu vực hàn hồi lưu, bôi keo 

và vệ sinh lưới thép, sơn…; 

- Khí thải từ quá trình laser được lắp 

đặt đồng bộ với máy; 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió 

cho khu vực sản xuất, kho. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng các trang 

thiết bị máy móc định kỳ. 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao 

động; 

- Trồng xây xanh xung quanh nhà 

xưởng để điều hòa khí hậu. 

Đối với mùi hôi từ hệ thống xử lý 

nước thải: 

- Bố trí vị trí khu chứa chất thải phù 

hợp, hạn chế gió, ít người đi lại; 

Kinh phí đầu tư 

HTXL khí thải: 

6.000.000.000 

Kinh phí đầu tư hệ 

thống điều hòa, 

thông gió: 

3.500.000.000 

Kinh phí duy trì: 

140.000.000 

Từ tháng 

5/2022 và 

trong suốt 

quá trình 

hoạt động 

vận hành 

 

Chủ đầu tư, 

Ban quản lý 

các KCN 

tỉnh Thái 

Nguyên, 

Công ty đầu 

tư phát triển 

hạ tầng Yên 

Bình, Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

tỉnh Thái 

Nguyên  



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

- Thiết kế các bể kín, hạn chế bể hở 

nắp; 

Đối với mùi hôi từ khu vực thu 

gom, lưu giữ rác thải: 

- Tổ vệ sinh của nhà máy có trách 

nhiệm thu gom rác thải hằng ngày, 

chuyển đến khu lưu giữ chất thải để 

đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý 

theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư; 

- Khử mùi hôi tại chỗ bằng các chê 

phẩm khử mùi; 

Tác động do 

nước thải phát 

sinh 

- Xây dựng bể tự hoại, bể tách mỡ để 

xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt; 

- Xây dựng và lắp đặt HTXLNT tập 

trung để xử lý nước thải sinh hoạt + 

sản xuất có công suất 600m3/ngày 

đêm. 

- Ký hợp đồng dịch vụ thu gom, xử lý 

nước thải với đơn vị hạ tầng của 

KCN. 

- Đường ống thoát 

nước; xây dựng bể 

tự hoại, bể tách 

mỡ: được tính toán 

trong chi phí xây 

dựng nhà xưởng; 

- Kinh phí đầu tư: 

3.000.000.000 

- Kinh phí duy trì: 

125.000.000 (vận 

Từ tháng 

5/2022 và 

trong suốt 

quá trình 

hoạt động 

vận hành 

Chủ đầu tư 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

hành HTXL, quan 

trắc,..) 

Tác động do 

chất thải công 

nghiệp, chất 

thải nguy hại 

- Chất thải rắn sẽ được phân loại, lưu 

chứa trong kho chứa riêng cho từng 

loại chất thải, ký hợp đồng với đơn vị 

chức năng để bán phế liệu hoặc xử lý. 

- Chất thải nguy hại sẽ được phân loại, 

lưu trữ trong kho chứa và ký hợp đồng 

với đơn vị chức năng để thu gom và 

vận chuyển, xử lý 

- Trang bị các thùng chứa chuyên 

dùng để lưu trữ các loại chất thải phát 

sinh. 

- Kinh phí đầu tư: 

105.000.000; 

- Kinh phí duy trì: 

1.850.000.000 

Từ tháng 

5/2022 và 

trong suốt 

quá trình 

hoạt động 

vận hành 

Chủ đầu tư 

Tác động do 

tiếng ồn, độ 

rung 

- Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, 

công nhân viên vận hành thiết bị của 

nhà máy; 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý để 

tránh tình trạng bị tác động của tiếng 

ồn, độ rung kéo dài. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

máy móc thiết bị. 

- 

Trong suốt 

quá trình 

hoạt động 

vận hành 

Chủ đầu tư 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 

sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Hoạt động 

Các tác động 

đến môi 

trường 

Biện pháp giảm thiểu 
Dự trù kinh phí 

thực hiện (VND) 

Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Cơ quan 

giám sát 

Nước mưa chảy 

tràn 

- Xây dựng hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa 

Được tính toán 

trong chi phí xây 

dựng nhà xưởng 

Đến tháng 

4/2022 Chủ đầu tư 

Sự cố cháy nổ 

- Xây dựng các công trình và trang bị 

thiết bị cho PCCC. 

- Xây dựng nội quy PCCC; 

- Tuyên truyền và tập huấn công tác 

PCCC cho cán bộ CNV. 

- Kinh phí đầu tư: 

1.200.000.000 

- Kinh phí duy trì: 

300.000.000 

Tháng 5/2022 

và trong suốt 

quá trình hoạt 

động vận 

hành 

Chủ đầu tư 

Sự cố tràn đổ 

hóa chất 

Lập kế hoạch và dụng cụ để thực hiện 

phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ 

hóa chất 

Trước khi 

dự án đi vào 

hoạt động 

Chủ đầu tư 

An toàn sức 

khỏe cho công 

nhân viên 

- Xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng 

các thiết bị máy móc; 

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ thuật 

ATLĐ; 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

công nhân viên 

Kinh phí duy trì: 

4.500.000.000 

Trong suốt 

quá trình 

hoạt động 

Chủ đầu tư 

 

 

 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản 

phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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3.2. Chương trình giám sát Môi trường 

a) Giám sát môi trường giai đoạn thi công cải tạo: 

Do hoạt động thi công cải tạo thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, các hoạt động cải tạo chủ yếu bên trong nhà xưởng, quy mô nhỏ, 

không có khả năng phát tán các ô nhiễm đến môi trường không khí, ô nhiêm tiếng ồn nên không thực hiện hoạt động giám sát môi trường 

nước thải, khí thải và tiếng ồn. Trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm túc các hoạt động thu gom, vận chuyển và thuê đơn 

vị xử lý chất thải phát sinh, các hoạt động an toàn lao động,… 

b) Giám sát giai đoạn hoạt động vận hành thử nghiệm: 

Bảng 5.3. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm tại địa điểm 1 

TT Nội dung 

quan trắc 
Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 
Tần suất quan trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1. Khí thải 

01 điểm tại 01 ống thoát 

khí sau hệ thống xử lý khí 

khu vực phòng SMT - thải 

hàn, vệ sinh lưới thép, bôi 

keo  

Lưu lượng, Bụi, SO2, NOx, 

CO, Ethanolamine và các 

thông số đặc trưng theo 

tính chất của dòng thải 

(nếu có) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B  

- 15 ngày/lần đối với 75 

ngày đầu trong giai 

đoạn hiệu chỉnh; 

- 1 ngày/lần đối với 7 

ngày tiếp theo sau giai 

đoạn hiệu chỉnh. 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

01 điểm tại 01 ống thoát 

khí từ khu vực sơn phủ (X: 

2371762; Y: 0436415) 

Lưu lượng, HF và các 

thông số đặc trưng theo 

tính chất của dòng thải 

(nếu có) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, QCVN 

20:2009/BTNMT  

- 15 ngày/lần đối với 75 

ngày đầu trong giai 

đoạn hiệu chỉnh; 

- 1 ngày/lần đối với 7 

ngày tiếp theo sau giai 

đoạn hiệu chỉnh. 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

2 CTR sinh hoạt 
Khu vực lưu giữ CTR sinh 

hoạt 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 
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phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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TT Nội dung 

quan trắc 
Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 
Tần suất quan trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

3 
CTR thông 

thường 

Khu vực lưu  giữ  CTR 

công nghiệp thông thường 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 

4 CTNH Khu vực lưu  giữ CTNH 
Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Thông tư 

36/2015/TT-

BTNMT 

Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 

6 

Sự cố môi 

trường, PCCC, 

ATLĐ 

Toàn bộ nhà máy 

Theo dõi, giám sát hoạt 

động của các công trình 

môi trường, PCCC,… 

 
Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 

c) Giám sát môi trường giai đoạn vận hành thương mại: 

Đối với hoạt động quan trắc nước thải, do nước thải của nhà máy chỉ có nước thải sinh hoạt, sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, các 

chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của đơn vị cho thuê nhà xưởng. Nước 

thải từ nhà máy sau đó được đơn vị cho thuê nhà xưởng (MW) thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của MW để đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Yên Bình trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN. Do đó, công ty không thực hiện việc 

giám sát nước thải, việc giám sát nước thải trước khi dẫn vào hệ thống của KCN sẽ do MW thực hiện. 

Bảng 5.4. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thương mại đối với địa điểm 1 

TT 
Nội dung quan trắc Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần suất quan 

trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1. Khí thải 

01 điểm tại 01 ống thoát 

khí sau hệ thống xử lý khí 

thải khu vực phòng SMT - 

hàn, vệ sinh lưới thép, bôi 

Lưu lượng, Bụi, SO2, NOx, 

CO, Ethanolamine và các 

thông số đặc trưng theo 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, QCVN 

20:2009/BTNMT  

3 tháng/lần 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản 

phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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TT 
Nội dung quan trắc Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần suất quan 

trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

keo (X: 2371661; Y: 

0436479) 

tính chất của dòng thải 

(nếu có) 

01 điểm tại 01 ống thoát 

khí từ khu vực sơn phủ (X: 

2371762; Y: 0436415) 

Lưu lượng, HF, và các 

thông số đặc trưng theo 

tính chất của dòng thải 

(nếu có) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, QCVN 

20:2009/BTNMT  

3 tháng/lần 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

2 CTR sinh hoạt 
Khu vực lưu giữ CTR sinh 

hoạt 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 

3 CTR thông thường 
Khu vực lưu  giữ  CTR công 

nghiệp thông thường 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 

4 CTNH Khu vực lưu  giữ CTNH 
Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Thông tư 

36/2015/TT-

BTNMT 

Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 

5 
Sự cố môi trường, 

PCCC, ATLĐ 
Toàn bộ nhà máy 

Theo dõi, giám sát hoạt 

động của các công trình 

môi trường, PCCC,… 

- 
Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 

6 
Giám sát môi trường 

lao động định kỳ 

02 điểm tại khu vực SMT ; 

02 điểm tại khu vực lắp 

ráp + đóng gói  01 điểm 

khu vực chứa hóa chất  01 

điểm tại khu vực kho 

nguyên vật liệu 

Tiếng ồn, vi khí hậu, Bụi, 

CO, SO2, NOx, hơi thiếc, 

ethanolamin (quan trắc chỉ 

tiêu đặc trưng theo vị trí của 

nguồn thải) 

Tiêu chuẩn, quy 

chuẩn do Bộ y tế 

ban hành 

1 năm/lần 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

5.2.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án ở địa điểm 2: 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản 

phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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a) Giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng: 

Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng tại địa điểm 2 của dự án thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 5.5. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng tại địa điểm 2 

TT 
Nội dung 

quan trắc 

Điểm quan trắc (mã số, địa danh, 

tọa độ) 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần suất 

quan trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1  

Chất lượng 

không khí xung 

quanh 

02 điểm: 

+ 01 mẫu không khí khu vực đầu 

hướng gió của khu vực thi công. 

+ 01 mẫu không khí khu vực cuối 

hướng gió của khu vực thi công. 

Bụi, SO2, NO2, CO, tiếng ồn, 

nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió. 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

06 

tháng/lần 

Công ty TNHH 

DBG 

technology 

(Việt Nam) 

2  CTR sinh hoạt Khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt - Giám sát việc quản lý và 

chuyển giao đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý. 

- Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu. 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG 

technology (Việt Nam) 

3  
CTR công 

nghiệp 

Khu vực lưu giữ CTR công nghiệp 

thông thường 

4  CTNH 
Mã số: CTNH 

khu vực lưu  trữ CTNH 

Thông tư 

36/2015/TT-

BTNMT 

5  
PCCC, An toàn 

lao động 
Toàn bộ công trường 

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị 

PCCC, tuân thủ quy định an toàn 

Các quy định về 

PCCC, ATVSLĐ 

b) Giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm: 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản 

phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Bảng 5.6. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm đối với địa điểm 2 

TT Nội dung 

quan trắc 
Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 
Tần suất quan trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1. Khí thải 

04 điểm tại 04 ống thoát khí 

sau hệ thống xử lý khí thải từ 

khu vực sản xuất (hàn hồi lưu, 

bôi keo, làm sạch như vệ sinh 

lưới thép, vệ sinh dụng cụ, sữa 

chữa, sơn phủ,…)   

Lưu lượng, Bụi, SO2, NOx, 

CO, Ethanolamine, HF và 

các thông số đặc trưng 

theo tính chất của dòng 

thải (nếu có) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT  

- 15 ngày/lần đối với 75 

ngày đầu trong giai 

đoạn hiệu chỉnh; 

- 1 ngày/lần đối với 7 

ngày tiếp theo sau giai 

đoạn hiệu chỉnh. 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

2 Nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 600m3/ngày (tại các 

công đoạn xử lý và đầu vào và 

đầu ra của hệ thống xử lý: bể 

thu gom, bể điều hòa, bể 

anoxic, aerotank, bể lắng, khử 

trùng, bể chứa nước ra) 

Lưu lượng, BOD5, COD, 

amoni, tổng nitơ, tổng 

photpho, TSS, Sunfua, dầu 

mỡ khoáng, coliform. 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của 

KCN Yên Bình 

- 15 ngày/lần đối với 75 

ngày đầu trong giai 

đoạn hiệu chỉnh; 

- 1 ngày/lần đối với 7 

ngày tiếp theo sau giai 

đoạn hiệu chỉnh. 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

3 CTR sinh hoạt 
Khu vực lưu giữ CTR sinh 

hoạt 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 

4 
CTR thông 

thường 

Khu vực lưu  giữ  CTR thông 

thường 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 

5 CTNH Khu vực lưu  giữ CTNH 
Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Thông tư 

36/2015/TT-

BTNMT 

Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản 

phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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TT Nội dung 

quan trắc 
Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 
Tần suất quan trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

6 

Sự cố môi 

trường, PCCC, 

ATLĐ 

Toàn bộ nhà máy 

Theo dõi, giám sát hoạt 

động của các công trình 

môi trường, PCCC,… 

- 
Công ty TNHH DBG technology (Việt 

Nam) 

c) Giám sát môi trường giai đoạn vận hành thương mại: 

Bảng 5.7. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thương mại đối với địa điểm 2 

TT 
Nội dung quan trắc Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần suất quan 

trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1. Khí thải 

04 điểm tại 04 ống thoát khí 

sau HTXL khí thải từ khu 

vực sản xuất (hàn hồi lưu, 

bôi keo, làm sạch như vệ 

sinh lưới thép, vệ sinh dụng 

cụ, sữa chữa, sơn phủ,…)   

Lưu lượng, Bụi, CO, SO2, 

NOx, Ethanolamine, HF và 

các thông số đặc trưng 

theo tính chất của dòng 

thải (nếu có) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT 

3 tháng/lần 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

2 Nước thải 

01 điểm tại hố ga trước khi 

đấu nối với hệ thống thoát 

nước thải của KCN Yên 

Bình 

Lưu lượng, BOD5, COD, 

amoni, tổng nitơ, tổng 

photpho, TSS, Sunfua, dầu 

mỡ khoáng, coliform. 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của 

KCN Yên Bình 

3 tháng/lần 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

3 CTR sinh hoạt 
Khu vực lưu giữ CTR sinh 

hoạt 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 

4 CTR thông thường 
Khu vực lưu  giữ  CTR công 

nghiệp thông thường 

Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Nghị định  

38/2015/NĐ-CP 

Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 



Báo cáo ĐTM “Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)” (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản 

phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm) - Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) 

Đ/c: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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TT 
Nội dung quan trắc Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần suất quan 

trắc 

Trách nhiệm 

thực hiện 

5 CTNH Khu vực lưu  giữ CTNH 
Khối lượng, biện pháp thu 

gom, xử lý, giảm thiểu 

Thông tư 

36/2015/TT-

BTNMT 

Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 

6 
Sự cố môi trường, 

PCCC, ATLĐ 
Toàn bộ nhà máy 

Theo dõi, giám sát hoạt 

động của các công trình 

môi trường, PCCC,… 

- 
Công ty TNHH DBG technology 

(Việt Nam) 

7 
Giám sát môi trường 

lao động định kỳ 

02 điểm tại khu vực SMT ; 

02 điểm tại khu vực lắp ráp 

+ đóng gói; 01 điểm tại khu 

vực chứa hóa chất; 01 điểm 

tại khu vực kho nguyên vật 

liệu 

Tiếng ồn, vi khí hậu, Bụi, 

CO, SO2, NOx, hơi thiếc, 

ethanolamin (xác định theo 

vị trí của nguồn thải) 

Tiêu chuẩn, quy 

chuẩn do Bộ y tế 

ban hành 

1 năm/lần 

Công ty TNHH 

DBG technology 

(Việt Nam) 

 

 


