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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 7 VSIP II-A, đường số 31, KCN VSIP II-A, Thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện: Johan Sven Richard Bodén;  Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Hình thức đầu tư của Doanh nghiệp: Công ty TNHH 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH Một thành viên, mã số doanh 

nghiệp: 3702612538, đăng ký lần đầu ngày 26/10/2017, thay đổi lần 1 ngày 15/07/2019 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8744577122, chứng nhận lần đầu ngày 

24/10/2017, thay đổi lần 7 ngày 12/05/2022 do Ban quản lý các KCN Bình Dương cấp cho 

Công ty TNHH DenEast Việt Nam. 

2. Tên Cơ sở 

- Tên cơ sở: Dự án của Công ty TNHH DenEast Việt Nam tại VSIP II-A (Điều chỉnh 

cơ cấu sản xuất các loại sản phẩm), tổng công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm 

- Địa chỉ thực hiện dự án: số 7 VSIP II-A, đường số 31, KCN VSIP II-A, Thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, 

phê duyệt dự án: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền 

với đất CM 644405 ngày 02/02/2018 của Công Ty TNHH DenEast Việt Nam 

+ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỉ lệ 1/500 Nhà máy công ty DenEast Việt Nam thuộc khu công nghiệp Việt Nam 

– Singapore II mở rộng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 190/TD-PCCC-P2 

ngày 27/03/2018. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải hại với mã số 74.003.789T ngày 06/06/2019 

được Chi cục Bảo vệ Môi Trường cấp cho Công ty TNHH DenEast Việt Nam.  

- Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc điều chỉnh cục 

bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy công ty TNHH DenEast Việt Nam 

thuộc Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II mở rộng, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Giấy phép xây dựng số 55/GPXD-BQL ngày 05/04/2021 do Ban quản lý KCN Bình 

Dương cấp cho Công ty TNHH DenEast Việt Nam. 

- Giấy phép xây dựng số 165/GPXD ngày 30/12/2021 do Ban quản lý KCN Bình 

Dương cấp cho Công ty TNHH DenEast Việt Nam. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 

giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1805/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 06 năm 2018 về việc phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Dự án của Công ty TNHH DenEast Việt Nam tại VSIP 
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II-A (sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa), công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm tại Khu 

công nghiệp VSIP II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

+ Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 69/GXN-BTNMT 

ngày 03/08/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Pha 1A của “Dự án của Công ty TNHH 

DenEast Việt Nam tại VSIP II-A (sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa), công suất 210 triệu 

lít sản phẩm/năm”; 

+ Quyết định số 835/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Công ty 

TNHH DenEast Việt Nam tại VSIP II-A (Điều chỉnh cơ cấu sản xuất các loại sản phẩm), 

tổng công suất 210 triệu lít/năm” tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, phường 

Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Quy mô cơ sở dự án: Dự án Nhóm B, loại hình dự án đầu tư Nhà máy sữa với vốn 

đầu tư dưới 1.000 tỷ đồng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

 Công suất hoạt động của cơ sở 

Dự án của Công ty TNHH DenEast Việt Nam tại VSIP II-A (điều chỉnh cơ cấu sản xuất 

các loại sản phẩm), tổng công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm. Các mặt hàng sản suất như 

sau: 

- Sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa tổng công suất 126 triệu lít sản phẩm/năm :sữa 

hoàn nguyên công suất 80 triệu lít sản phẩm/năm, sữa sô cô la lúa mạch công suất 24 triệu 

lít sản phẩm/năm, sữa chua công suất 22 triệu lít sản phẩm/năm. 

- Sản xuất thực phẩm đặc biệt: sữa dinh dưỡng, công suất 50 triệu lít sản phẩm/năm. 

- Sản xuất đồ uống không cồn và nước ngọt công suất 34 triệu lít sản phẩm/năm: nước 

uống trái cây công suất 16 triệu lít sản phẩm/năm, nước nectar trái cây công suất 10 triệu lít 

sản phẩm/năm, nước trà đóng hộp công suất 8 triệu lít sản phẩm/năm. 

Quy mô công suất thể hiện ở Bảng 1-1. 

Bảng 1-1: Công suất nhà máy 

Quy trình  Sữa 

hoàn 

nguyên 

Sữa sô cô 

la lúa 

mạch 

Sữa 

chua 

Sữa dinh 

dưỡng 

Nước uống trái cây, nước 

nectar và trà 

nước trái 

cây 

necta 

trái cây 

nước trà 

đóng hộp 

Công suất 

(triệu 

lít/năm) 

80 24 22 50 16 10 8 

Tổng công 

suất  

Sản xuất sữa và các sản 

phẩm từ sữa: 126 triệu lít 

sản phẩm/năm 

Sản xuất 

thực phẩm 

đặc biệt 50 

triệu lít sản 

phẩm/năm 

Sản xuất đồ uống không cồn và 

nước ngọt: 34 triệu lít sản 

phẩm/năm 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Nhà máy thực hiện trên diện tích 50.000 m2 tại số 7 VSIP II-A, đường số 31, KCN 

VSIP II-A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
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 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất tổng quát 

Công suất của các quy trình dự kiến của các sản phẩm như nhau: 

▪ Quy trình sản xuất sữa hoàn nguyên: 80.000.000 lít/năm 

▪ Quy trình sản xuất sữa sô-cô-la lúa mạch: 24.000.000 lít/năm 

▪ Quy trình sản xuất sữa chua: 22.000.000 lít/năm 

▪ Quy trình sản xuất thực phẩm đặc biệt (sữa dinh dưỡng): 50.000.000 lít/năm 

▪ Quy trình sản xuất nước uống trái cây, nước nectar và trà: 34.000.000 lít/năm 

3.2.2. Chi tiết về quy trình sản xuất các sản phẩm 

❖ Quy trình sản xuất sữa hoàn nguyên 

Quy trình sản xuất sữa hoàn nguyên: Nguyên liệu (bột sữa tách béo, chất béo sữa nóng 

chảy, chất nhũ hóa/chất ổn định, dầu, vitamin, vi lượng, chất xơ, axit amin) → Nạp liệu → 

Trộn chân không → Trộn với nước ấm 65oC → Hydrate hóa → Làm nguội → Xử lý Ultra-

high temperature Processing (UHT) → Làm lạnh nhanh → Lưu chứa vô trùng → Đóng gói 

vô trùng → Vô thùng, xếp pallet → Thành phẩm. 

Thuyết minh quy trình như sau: 

(1) Công đoạn nạp liệu: Nguyên liệu sản xuất sữa hoàn nguyên là bột sữa tách béo (skim 

milk power), chất béo sữa (milk fat) đã được làm nóng chảy ở nhiệt độ hơn 42°C, chất nhũ 

hóa (emulsilzer)/ chất ổn định (stabilizer), dầu, vitamin, vi lượng, chất xơ, axit amin. Đầu 

tiên, các nguyên liệu này sẽ được nạp liệu vào thiết bị trộn tốc độ cao (high-shear mixing 

devices) để bắt đầu sản xuất. 

(2) Công đoạn trộn chân không và (3) Công đoạn trộn: 

Tại thiết bị trộn chân không tốc độ cao, các loại nguyên liệu sẽ được trộn đều nhờ các 

cánh khuấy hoạt động với tốc độ cao trong điều kiện chân không. Điều kiện này đảm bảo 

quá trình trộn và đồng hóa diễn ra triệt để nhất. Ngoài ra, các bọt khí sẽ được loại bỏ ngay 

trong quá trình trộn này nên sẽ giảm thiểu tối đa các vấn đề do bọt khí gây ra cũng như các 

vấn đề khác (như bọt khí bung ra trong quá trình trao đổi nhiệt, tạo lỗ hỗng, gây rủi ro oxy 

hóa chất béo trong sữa..). Thiết bị này cũng được lắp đặt thiết bị rửa tự động CIP (Cleaning-

In-Place) nên rất thuận tiện cho quá trình vệ sinh vì không phải tháo lắp thiết bị ra khỏi dây 

chuyền. Đây là một số điểm nổi bật về công nghệ được áp dụng so với công nghệ truyền 

thống. 

Từ thiết bị trộn chân không tốc độ cao, hỗn hợp sẽ được đẩy sang các bồn trộn. Nước 

ấm ở 65°C sẽ được cấp vào bồn và các cánh khuấy sẽ thực hiện quá trình trộn. Hỗn hợp 

trộn từ các bể sẽ được tuần hoàn về thiết bị trộn chân không để quá trình trộn diễn ra triệt 

để. Trong quá trình này, nguyên liệu có thể được thêm vào một cách tự động. Hệ thống 

kiểm soát mực hỗn hơp tự động sẽ duy trì mực hỗn hợp tối đa bên trong thiết bị, đảm bảo 

tốc độ thêm vào của nguyên liệu và quá trình trộn diễn ra hiệu quả. 

Quá trình này diễn ra cho đến khi tất cả các nguyên liệu được cho vào hết và quá trình 

trộn và đồng hóa diễn ra hoàn toàn. Nhiệt độ của quá trình trộn được duy trì ở mức 48 - 

53°C. 

(4) Công đoạn hydrate hóa và (5) Làm nguội 
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Khi tất cả các nguyên liệu đã cho vào thiết bị, quá trình trộn diễn ra hoàn toàn thì quá 

trình tuần hoàn ngưng lại và sản phẩm đuợc giữ lại trong các bồn trộn để diễn ra quá trình 

hydrate hóa. Quá trình này diễn tra trong khoảng thời gian 20 phút ở nhiệt độ 40 - 50 °C để 

các thành phần khô của nguyên liệu có thể hòa tan hoàn toàn và đảm bảo sự cân bằng giữa 

các thành phần có trong sữa cũng như đuổi được khí ra khỏi dòng hỗn hợp. Sau thời gian 

hydrate hóa, hỗn hợp sản phẩm sẽ được làm nguội để chuẩn bị cho quá trình xử lý UHT. 

(6) Công đoạn xử lý UHT 

UHT là viết tắt của cụm từ Ultra-high temperature Processing (UHT), tức quá trình tiệt 

trùng bằng nhiệt độ cao. Các thuật ngữ có nghĩa tương tự là ultra-heat treatment hay ultra-

pasteurization. So với công nghệ truyền thống, công nghệ UHT tiết kiệm được thời gian, 

năng lượng, nhân công và không gian lắp đặt thiết bị. 

Mục đích của công đoạn xử lý UHT là loại tiêu diệt vi khuẩn và các vi sinh vật gây 

bệnh nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm cũng như có thể giữ được sản phẩm trong 

điều kiện nhiệt độ bình thường. Quá trình này được thực hiện bằng cách tăng nhiệt độ của 

sản phẩm lên cao hơn 135 °C (thông thường là 135 - 150°C) và giữ sản phẩm ở mức nhiệt 

độ này trong vòng vài giây, sau đó, hạ nhiệt độ đột ngột xuống 20 °C. 

Dự án sử dụng công nghệ xử lý UHT gián tiếp, tức sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp 

với nước (chất dẫn nhiệt). Cụ thể, đối với quá trình làm nóng, nước sẽ được đun nóng tại 

thiết bị đun nước bằng nồi hơi (hơi nóng sẽ được cấp vào và truyền nhiệt vào nước) và nước 

nóng sẽ đi vào đường ống của thiết bị trao đổi nhiệt để làm cho sản phẩm nóng lên. Đối với 

quá trình làm lạnh, nước đã được làm lạnh bằng thiết bị làm lạnh (chiller) sẽ được đưa vào 

thiết bị trao đổi nhiệt để lành lạnh sản phẩm, cấu trúc của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống 

(tubular heat exchanger). Dòng nước dẫn nhiệt được sử dụng nhiều lần và dòng hơi ngưng 

tụ sau khi đun nước sẽ bể chứa của lò hơi để tái sử dụng. 

(7) Công đoạn lưu chứa vô trùng 

Tiếp theo công đoạn xử lý UHT là công đoạn lưu chứa sản phẩm tạm thời. Đây là một 

bước đệm cần thiết vì sản phấm sẽ không chảy trực tiếp qua dây chuyền đóng gói. Bồn chứa 

được thiết kế vô trùng để tránh rủi ro bị tái nhiễm. 

Đầu tiên, bồn chứa sẽ được khử trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ tối thiểu là 125°C trong 

một khoảng thời gian. Sau đó, nó được làm lạnh bằng nước lạnh ở lớp vỏ bên ngoài. Trong 

suốt thời gian làm lạnh, không khí sạch sẽ được cấp vào bồn đề tránh hình thành điều kiện 

chân không bên trong. Áp suất bồn được kiểm soát tự động để duy trì ở mức cần thiết cho 

việc vận hành thiết bị đóng gói phía sau. 

(8) Công đoạn đóng gói vô trùng: 

Sản phẩm từ bồn chứa vô trùng sẽ được chuyển sang dây chuyền đóng gói nhờ áp suất 

cao. Quá trình đóng gói này diễn ra trong điều kiện vô trùng để ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn. 

Cụ thể, bao bì đóng gói (ở dạng phẳng, chưa tạo hình) sẽ chạy qua thiết được khử trùng 

bằng hydrogen peroxide (H2O2) 30% trong điều kiện nhiệt độ 70°C trong 6 giây. H2O2 còn 

dính trên bao bì sẽ được loại bỏ khỏi vật liệu đóng gói bằng áp suất hoặc khí nóng. 
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Quá trình đóng gói sẽ diễn ra qua 03 công đoạn sau đây: Đầu tiên, vật liệu đóng gói sẽ 

được định hình thành hộp và sản phẩm sẽ được rót vào hộp và đóng kín. Tiếp theo, các hộp 

này sẽ được đóng vào thùng;  

(9) Vô thùng, xếp pallet (10) Giao sản phẩm 

Các pallet sản phẩm sẽ được chuyển vào kho chứa sản phẩm và chuyển giao cho khách 

hàng theo đúng cam kết. 
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Hình 1-1: Quy trình công nghệ sản xuất sữa hoàn nguyên 
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❖ Quy trình sản xuất sữa sô-cô-la lúa mạch 

Nguyên liệu (bột sữa tách béo, chất béo sữa nóng chảy, chất nhũ hóa/chất ổn định, ca 

cao dạng hồ, mạch nha, dầu) → Nạp liệu → Trộn chân không →  Trộn với nước ấm 65oC 

→ Hydarte hóa → Làm nguội →  Lưu chứa  → Xử lý UHT → Lưu chứa vô trùng  → Đóng 

gói vô trùng →  Vô thùng, xếp pallet → Thành phẩm. 

Quy trình sản xuất sữa sô-cô-la lúa mạch gần như giống hoàn quy trình sản xuất sữa 

hoàn nguyên ngoại trừ thêm công đoạn lưu chứa (công đoạn số 6) sau công đoạn làm nguội 

và trước xử lý UHT. 

Nguyên liệu sản xuất sữa sô-cô-la lúa mạch bao gồm: Bột sữa tách béo, chất béo sữa 

nóng chảy, chất nhũ hóa/chất ổn định, ca cao dạng hồ (được chuẩn bị bằng cách hòa bột sô-

cô-la với nước nóng), mạch nha, và dầu cọ. Các nguyên liệu này được trộn ở thiết bị trộn 

chân không tốc độ cao, sau đó, chuyển qua các bước khác tương tự như quy trình sản xuất 

sữa hoàn nguyên. 
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Hình 1-2: Sơ đồ quy trình sản xuất sữa sô-cô-la lúa mạch 

❖ Quy trình sản xuất sữa chua 

Nguyên liệu (bột sữa tách béo, chất béo sữa nóng chảy, chất nhũ hóa/ chất ổn định) → 

Nạp liệu → Trộn chân không →  Trộn với nước ấm 65oC, dung dịch gôm, đường, dung 

dịch axit, hương liệu và vitamin→ Hydarte hóa → Làm nguội →  Lưu chứa  → Xử lý UHT 

→ Lưu chứa vô trùng  → Đóng gói vô trùng →  Vô thùng, xếp pallet → Thành phẩm 
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Về cơ bản, quy trình sản xuất sữa chua giống quy trình sản xuất sữa sô-cô-la mạch nha 

- chỉ khác là một số nguyên liệu được cho vào công đoạn trộn. Cụ thể: 

Bột sữa đã tách béo, chất béo sữa nóng chảy và chất nhũ hóa/chất ổn định được trộn ở 

công đoạn trộn chân không tốc độ cao, sau đó, chuyển sang công đoạn trộn; 

Tại công đoạn trộn, các nguyên liệu sau sẽ được thêm vào: Hỗn hợp dung dịch gôm và 

đường (được chưẩn bị bằng cách pha trộn bột gôm và đường bằng nước ấm), dung dịch axit 

(được chuẩn bị bằng cách pha axit nguyên liệu với nước ấm) và dung dịch hương/ vitamin 

(cũng được chuẩn bị bằng cách pha axit nguyên liệu với nước ấm). 

Các công đoạn sản xuất tiếp theo được tiến hành giống như quy trình sản xuất sữa sô- 

cô-la mạch nha 
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Hình 1-3: Sơ đồ quy trình sản xuất sữa chua 

Sản phẩm trong quy trình công nghệ sản xuất sữa hoàn nguyên bao gồm các dòng sữa 

chua. Tổng công suất của quy trình này khoảng 24.000.000 lít/năm. 
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❖ Quy trình sản xuất thực phẩm đặc biệt (sữa dinh dưỡng) 

Quy trình sản xuất thực phẩm đặc biệt (sữa dinh dưỡng): Nguyên liệu (sữa hoàn nguyên, 

hương phụ liệu) → Nạp liệu → Trộn → Xử lý UHT → Lưu chứa vô trùng  → Đóng gói vô 

trùng → Vô thùng, xếp pallet → Thành phẩm. 

Về công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất thực phẩm đặc biệt (sữa dinh dưỡng) được 

minh họa tại Hình 1-4. Quy trình này sử dụng sữa hoàn nguyên đã được sản xuất và thêm 

thành phần hương phụ liệu như vitamin, thành phần khoáng, chất xơ, axit amin đồng thời 

bổ sung hương liệu (dâu, cam, chuối, socola,..) vào để tạo ra các sản phẩm thực phẩm đặc 

biệt (sữa dinh dưỡng) phục vụ cho nhu cầu thể chất riêng như bổ sung Ca, sữa cho người 

gầy, kén ăn, và có những loại mặt hàng đa dạng: dâu, cam, socola… 

 

Hình 1-4: Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm đặc biệt (sữa dinh dưỡng) 

Sản phẩm trong quy trình công nghệ sản xuất sữa hoàn nguyên có hương bao gồm các 

dòng sữa Pediasure Chocolate, Pediasure 10+ Vanilla, Pediasure Plus Chocolate, và các 

thực phẩm bổ sung Arti Gain.  
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❖ Quy trình sản xuất nước trái cây, nectar và trà 

Nguyên liệu (hương trái cây hương trà cô đặc, đường) → Nạp liệu → Trộn → Xử lý 

UHT → Lưu chứa vô trùng → Đóng gói vô trùng → Vô thùng, xếp pallet → Thành phẩm. 

Về công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất nước trái cây, nectar và trà được minh họa 

tại Hình 1-5. Quy trình này đơn giản hơn quy trình sản xuất sữa hoàn nguyên. Sản phẩm 

trong công đoạn này là các loại đồ uống không cồn và nước ngọt bao gồm: sản phẩm cà phê 

sữa, cereal milk B'fast và sữa trà xanh Fresh. 

Về nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu đầu vào để sản xuất nước trái cây và nectar, 

nguyên liệu là hương liệu cô đặc và đường. Các nguyên liệu này được chuẩn bị với lượng 

phù hợp và cho vào bồn trộn. Đầu tiên là công đoạn trộn, sau đó là các công đoạn khác 

giống như quy trình sản xuất sữa hoàn nguyên (xử lý UHT, lưu chứa vô trùng...) 

 

Hình 1-5: Sơ đồ quy trình sản xuất nước trái cây, nectar và trà 
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Sản phẩm trong quy trình công nghệ sản xuất này bao gồm các loại đồ uống không cồn 

và nước ngọt bao gồm: sản phẩm cà phê sữa, cereal milk B'fast và sữa trà xanh Fresh.  

❖ Quy trình CIP 

Hệ thống CIP (Cleaning-In-Place) là hệ thống vệ sinh tại chỗ, được sử dụng rộng rãi 

trong các ngành công nghiệp đòi hỏi điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt như công nghiệp thực 

phẩm, nước giải khát, dược phẩm... Hệ thống này sử dụng hóa chất, nhiệt và nước để làm 

sạch các máy móc, đường ống một cách tự động mà không cần tháo rời máy móc, đường 

ống ra theo cách thông thường. 

Đối với dự án, hệ thống CIP được gắp liền với các dây chuyền sản xuất và thiết bị khác 

để vệ sinh từ bên trong sau mỗi mẻ sản xuất. Hóa chất được sử dụng bao gồm: dung dịch 

NaOH (1,0 - 2,0%) ở nhiệt độ 80°C và dung dịch HNO3 (0,5 - 1,5%) ở nhiệt độ 80°C. Nhiệt 

độ của nước ấm để rửa vào khoảng 40 - 60°C và nước nóng khoảng 90 - 95°C. Hóa chất và 

nước được định lượng và bơm tự động vào hệ thống. 

Hệ thống này bao gồm trạm CIP và đường ống dẫn đến các thiết bị cần vệ sinh. Hệ 

thống hoàn toàn tự động và có các thiết bị quan trọng như: bơm áp cao có bộ điều chỉnh tốc 

độ dòng cho phù hợp với từng đối tượng, hệ thống bơm và bồn hóa chất để châm hóa chất 

một cách tự động nhờ hệ thống bơm cao áp (với thiết bị điều chỉnh lưu tốc đề tương ứng 

với các thiết bị được vệ sinh) và các thiết bị cảm biến (sensor). 

Quá trình vệ sinh bằng hệ thống CIP sẽ trải qua 05 bước như sau: 

Bước 1 - Rửa bằng nước ấm: Thiết bị sẽ được rửa bằng nước ấm 40-60 °C để loại bỏ 

đường và các chất bẩn. Nhiệt độ độ nước sẽ không vượt quá 60 °C để không làm thay đổi 

tính chất các protein vì nếu bị biến tính thì chúng sẽ trở nên khó rửa hơn. Thời gian của 

bước này là khoảng 10 phút. 

Bước 2 - Rửa bằng NaOH: Dung dịch NaOH sẽ được cho vào hệ thống để loại bỏ các 

chất bẩn hữu cơ như các protein và các chất béo bám trên bề mặt thiết bị. Hàm lượng xút 

và nhiệt độ nước được tăng lên đến điểm tới hạn đã được lập trình trước. Lưu lượng sẽ được 

giữ ở mức phù hợp nhằm đạt được tốc độ mong muốn như đã thiết lập. Bước này được lập 

trình trong một khoảng thời gian nhất định đã được thiết lập trước. Thời gian của bước này 

là khoảng 30 phút ở nhiệt độ 75 °C. 
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Hình 1-6: Quy trình CIP 

Bước 3 - Rửa bằng nước ấm: Nước được sử dụng để rửa sạch xút và các chất bẩn hòa 

tan ra khỏi thiết bị. Bước này sẽ được thực hiện trong vòng 5 phút. 

Bước 4 - Rửa bằng axit HNO3: axit sẽ cho vào hệ thống để hòa tan các chất khoáng và 

cặn vôi có thể có do các chất gây ra độ cứng của nước. Tần suất sử dụng bước này tùy thuộc 

vào nhiệt độ của bề mặt thiết bị, loại sản phẩm và chất lượng nước. Chẳng hạn, thông thường 

chỉ áp dụng một tuần một lần cho các sản phẩm sữa lạnh. Trong suốt quá trình rửa axit, hàm 

lượng axit, nhiệt độ và lưu lượng được kiểm soát tự động ở mức đã được thiết lập sẵn thời 

gian của bước này là khoảng 20 phút ở nhiệt độ 75 °C. 

Bước 5 - Rửa bằng nước: Cuối cùng, nước sẽ được sử dụng để đảm bảo rửa sạch các 

chất tẩy rửa và chất bẩn còn sót lại trong thiết bị và đảm bảo chỉ còn nước trong thiết bị. 

Bước 6 - Bước cuối cùng của quy trình CIP để tiêu diệt hoặc ngăn ngừa lây nhiễm vi 

sinh vật. 

 Sản phẩm của cơ sở 

Nhà máy có 3 loại sản phẩm chính: 

+ Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa diệt khuẩn, đồng hóa và hoặc đã 

xử lý đun nóng; chế biến các đồ uống giải khát từ sữa như: sữa hoàn nguyên, sữa chua, sữa 

sô-cô-la lúa mạch. 

+ Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn; sản xuất nước ngọt: nước trái 

cây, necta trái cây, nước trà đóng hộp. 

Tái sử dụng 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Vệ sinh bằng dung 

dịch NaOH 

Vệ sinh bằng dung 

dịch Acid HNO
3
  

Vệ sinh lần 1 bằng                  

nước sạch  

Vệ sinh nước sạch  

  

Vệ sinh bằng               

nước sạch   

  

Tái sử dụng 

  

NaOH 

  

HNO3 

  

Khử trùng 

  

H2O2 

  

Nước thải 
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+ Sản xuất thực phẩm đặc biệt: sữa dinh dưỡng. Sữa bột công thức. Sữa dinh dưỡng gia 

tăng chiều cao, tăng cân, phục hồi sức khỏe của người bệnh…  

Bảng 1-2: Công suất của dự án 

STT Tên sản phẩm 
Quy mô nhà máy điều chỉnh 

(lít/năm) 

1 Sữa và các sản phẩm từ sữa  126.000.000 

1.1 Sữa hoàn nguyên 80.000.000 

1.2 Sữa chua 22.000.000 

1.3 Sữa sô cô la lúa mạch 24.000.000 

2 Thực phẩm đặc biệt (sữa dinh dưỡng) 50.000.000 

3 Đồ uống không cồn và nước ngọt 34.000.000 

3.1 Nước uống trái cây 16.000.000 

3.2 Nước nectar trái cây 10.000.000 

3.3 Nước trà đóng hộp 8.000.000 

Tổng cộng 210.000.000 

Các loại sản phẩm thương mại của nhà máy thể hiện trong  

Bảng 1-3: Các loại sản phẩm của nhà máy 

STT Các loại sản phẩm Thị trường tiêu thụ dự kiến 

1 Sữa công thức (thực phẩm chức năng) Nội địa + xuất khẩu 

2 Cà phê sữa Nội địa 

3 Sữa tươi tiệt trùng có đường Nội địa 

4 Sữa tươi tiệt trùng ít đường Nội địa 

5 Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Nội địa 

6 Sữa chua Nội địa 

7 Nước trái cây Nội địa 

8 Sữa trà xanh Nội địa 

9 Sữa sôcôla lúa mạch Nội địa 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam,2022 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

❖ Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Tổng công suất của toàn dự án tương đương 210.000.000 lít sản phẩm/năm. 

Bảng 1-4: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

TT Nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Hiện hữu  Tổng công suất 

I Nguyên liệu kem sữa   4.096,30 15.805,06 

1 Sữa không béo Khô - Nhiệt vừa Tấn/năm 1050,00               4.200,00  

2 Sữa bột nguyên kem tiệt trùng Tấn/năm 1018,00               3.563,00  

3 Sữa bột tách béo (SMP UHT) Tấn/năm 1310,90               4.588,15  

4 Protein sữa cô đặc 80% Tấn/năm 185,40 618,91 

5 Sữa bột tách béo  Tấn/năm 30,00 170,00 
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TT Nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Hiện hữu  Tổng công suất 

6 Chất béo sữa khan Tấn/năm 40,00 280,00 

7 Sữa tươi m3/năm 302,00 755,00 

8 Kem không sữa Tấn/năm 70,00 700,00 

9 Sữa bột tách kem Tấn/năm 60,00 500,00 

10 
Protein đậu nành cô lập (Supro 

1610) 
Tấn/năm 

10,00 150,00 

11 
Protein đậu nành thủy phân cô lập 

(Supro 750) 
Tấn/năm 

20,00 280,00 

II Nước m3/năm 49.260 175.000 

III Phụ Gia  
                    

81                        284  

1 
Chất nhũ hóa Lexitin E322 

Recodan CMM 
Tấn/năm 

               

13,00                     45,50  

2 Chất ổn định Carrageenan K-100 Tấn/năm 
               

22,00                     77,00  

3 Avicel CL-611 (phụ gia, tá dược) Tấn/năm 
                 

2,00                       7,00  

4 
Kẹo cao su gellan (phụ gia ổn 

định) 
Tấn/năm 

                 

4,00                     14,00  

5 Natri Bicacbonat Tấn/năm 
                 

4,00                     14,00  

6 
Avicel Plus BV 3829 (Phụ gia 

chất ổn định) 
Tấn/năm                  

2,00                       7,00  

7 
Rikemal AS 105 (phụ gia chống 

tạo bọt) 
Tấn/năm                  

1,00                       3,50  

8 
Tricalcium Phosphate (phụ gia 

chống đông, chất đệm) 
Tấn/năm                  

4,00                     14,00  

9 Natri cacbonat (NaHCO3) Tấn/năm 
                 

1,00                       3,50  

10 Natri Citrat E331 Tấn/năm 
                 

2,00                       7,00  

11 
Natri erythorbate (phụ gia chống 

oxi hóa) 
Tấn/năm 

                 

1,00                       3,50  

12 
Chất ổn định Premix (E466 + 

E460 i) (VIVAPUR MCG 811F) 
Tấn/năm                

20,00                     70,00  

13 

Premix S-570 & P-1570 

(RYOTO SUGAR ESTER) (Chất 

nhũ hóa E473) 

Tấn/năm                  

5,00                     17,50  

III Nguyên liệu khác ngoài sữa   3971,0 7973,5 

1 Bột ca cao Tấn/năm 420,0 1470,0 

2 Mạch nha Tấn/năm 150,0 525,0 

3 Hương vị tự nhiên Tấn/năm 18,0 63,0 
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TT Nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Hiện hữu  Tổng công suất 

4 Hương vani Tấn/năm 24,0 84,0 

5 Bột hương vị sô cô la Tấn/năm 300,0 1050,0 

6 Vị caramel Tấn/năm 34,0 119,0 

7 Hương vị Tastegem tự nhiên Tấn/năm 90,0 315,0 

8 Vị sữa  Tấn/năm 90,0 315,0 

9 Kem bơ Hương vị Tấn/năm 15,0 52,5 

10 Chiết xuất cà phê Tấn/năm 10,0 120,0 

11 Matcha Tấn/năm 20,0 60,0 

12 Nước ép cô đặc m3/năm 2800 3800 

III Dầu thực phẩm m3/năm 394,9 1324,4 

1 Dầu ngô lít/năm 92.700 309.455 

2 Dầu đậu nành lít/năm 61.800 206.303 

3 Dầu dừa lít/năm 30.900 103.152 

4 
Dầu triglyceride chuỗi trung bình 

(MCT) 
lít/năm 61.800 206.303 

5 Dầu canola lít/năm 61.800 206.303 

6 
Dầu hướng dương có hàm lượng 

oleic cao 
lít/năm 48.272 161.143 

7 Dầu lanh nguyên chất lít/năm 12.650 44275 

8 Dầu cọ lít/năm 
             

25.000  
                 87.500  

IV Đường   1.728 6.048,00 

1 Đường siêu tinh luyện (Sucrose) Tấn/năm 251 879 

2 
Fructo-oligosaccharides -p bột 

(FOS) 
Tấn/năm 

                  

220                        770  

3 Đường lactose Tấn/năm 328               1.148,00  

4 Este đường P1570 Tấn/năm 151                  528,50  

5 Este đường S570 Tấn/năm 156                  546,00  

6 Xi-rô gluco DE38-42 Tấn/năm 398               1.393,00  

7 
Đường tinh luyện đặc biệt TTC 

R1 
Tấn/năm 

224                  784,00  

V Chất xơ, axit amin   1033               4.289,52  

1 Taurine Tấn/năm 309 1.032 

2 
Chất xơ hòa tan: Orafti Synergy 1 

(Inulin FOS) 
Tấn/năm 

350               1.575,00  

3 L-Arginine Tấn/năm 72                  324,00  

4 
WSV / TM / UTM / Taurine / 

Inositol Premix 
Tấn/năm 

216                  972,00  

5 Chất xơ tự nhiên Orafti GR Tấn/năm 86                  387,00  

VI Vi lượng Tấn/năm 52,2                  182,70  
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TT Nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Hiện hữu  Tổng công suất 

1 
Đồng (II) Tinh thể sulfat 

Pentahydrat (Sulfat Cupric) 
Tấn/năm 

4,2                    14,70  

2 Kali Phosphat Dibasic Tấn/năm 1,5                      5,25  

3 
Sắt (II) Sulfate Heptahydrate tinh 

thể (Ferrous sulfate Hydrate) 
Tấn/năm 

4,3                    15,05  

4 Magie clorua Tấn/năm 4,2                    14,70  

5 Kali clorua Tấn/năm 1,3                      4,55  

6 Kali Citrat Tấn/năm 1,6                      5,60  

7 Kali Iodide Tấn/năm 1,4                      4,90  

8 Natri clorua Tấn/năm 1,6                      5,60  

9 Natri Citrat Tấn/năm 1,8                      6,30  

10 Kẽm sulfat Heptahydrat Tấn/năm 4,3                    15,05  

11 Photphat tricalcium micronized Tấn/năm 6,4                    22,40  

12 Magie photphat di bazơ Tấn/năm 7,2                    25,20  

13 Canxi cacbonat Tấn/năm 9,6                    33,60  

14 Natri Ascorbate Tấn/năm 2,8                      9,80  

VIII Vitamin Tấn/năm 1150 8901 

1 
Dưỡng chất HMO: 2'-

Fucosyllactose (Oligosaccharide) 
Tấn/năm 

38                       294  

2 
Dưỡng chất hỗ trợ hấp thu D.E. 

15-19,9 Maltodextrin 
Tấn/năm 

42                       325  

3 
Dưỡng chất Omega 6Axit 

arachidonic (AA) 
Tấn/năm 

36                       279  

4 Axit docosahexaenoic (DHA) Tấn/năm 45                       348  

5 Choline clorua Tấn/năm 28                       217  

6 
Choline Premix / Nutraceutical 

Premix 
Tấn/năm 

36                       279  

7 
Nucleotide / choline các sản 

phẩm dành cho trẻ em 
Tấn/năm 

22                       170  

8 
Premix UTM / TM (Mineral / 

Trace Element Premix) 
Tấn/năm 

19                       147  

9 Premix Vitamin A D3 E K1 Tấn/năm 23                       178  

10 
Grow NG hỗn hợp vitamin / 

khoáng chất 
Tấn/năm 

60                       464  

11 
Premix vitamin PediaSure 

(Vitamin / Amino Acid Premix) 
Tấn/năm 

70                       542  

12 
Hỗn hợp dầu PediaSure (Vitamin 

Oily Premix) 
Tấn/năm 

90                       697  

13 
Vitamin B12 0,1% trên 

maltodextrin 
Tấn/năm 

60                       464  
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TT Nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Hiện hữu  Tổng công suất 

14 
Hỗn hợp vitamin và khoáng chất 

hòa tan trong nước 
Tấn/năm 

24                       186  

15 Axit ascorbic Tấn/năm 56                       433  

16 Vitamin D3 Tấn/năm 27                       209  

17 Riboflavin (Vitamin B2) Tấn/năm 38                       294  

18 Thiamine hydrochloride Tấn/năm 62                       480  

19 Cyanocobalamin (Vitamin B12) Tấn/năm 24                       186  

20 Beta Caroten 30% Tấn/năm 18                       139  

21 Lutein 20% dầu cây rum Tấn/năm 26                       201  

22 

Vitamin E tự nhiên (RRR-d-

alpha) Tocopheryl axetat Vitamin 

E (81%) 

Tấn/năm 

64                       495  

23 Axit folic Tấn/năm 24                       186  

24 Vitamin A, D3, E, K1 Tấn/năm 29                       224  

25 Menaquinone (Vitamin K2) Tấn/năm 30                       232  

26 
DL-Alpha Tocopheryl axetat 

(Vitamin E axetat) 
Tấn/năm 

35                       271  

27 Niacinamide Tấn/năm 38                       294  

28 
Hỗn hợp vitamin khoáng chất 

MPT-SỮA tiệt trùng 
Tấn/năm 

31                       240  

29 Tinh thể natri ascorbate Tấn/năm 26                       201  

30 MEG-3 DHA H Power Tấn/năm 29                       224  

Tổng cộng (lít/năm) 
       

61.766.422           219.807.710  

1 
Bao bì, thùng chứa nguyên liệu, 

hóa chất 
tấn/năm 

               

2.130  
                   7.456  

2 Bao bì tiệt trùng 

Triệu 

Cái/năm 

                    

60  
                      210  

Tấn/năm 
                  

600  
                   2.100  

3 Kệ gỗ (Pallet) 

Cái/năm 
             

12.000  
                 42.000  

Tấn/năm 
                  

163  
                      571  

4 Bao bì thùng carton Cái/năm 2.500.000              8.750.000  

Tổng cộng Tấn/năm 2.894 10.129 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Ghi chú: tất các các chất phụ gia bao gồm: chất ổn định, chất nhủ hóa và hương liệu 

trong quá trình sản xuất đều nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực 
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phẩm ban hành theo Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia 

thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Bảng 1-5: Cân bằng nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án (lít/năm) 

Loại hình Hiện hữu Tổng công suất dự kiến 

Nguyên vật liệu 61.766.422 219.807.710 

Sản phẩm 60.000.000 210.000.000 

Chất thải 1.766.422 9.807.710 

Bảng 1-6: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

TT 
Nguyên 

vật liệu 

Nhu cầu 

hiện hữu 

Nhu cầu sau 

điều chỉnh 

Đơn vị 

tính 
Mục đích 

1 CNG 360 1.440 m3/năm 
Sản xuất (nhiên liệu dùng 

cho lò hơi), căn tin 

2 DO Theo nhu cầu sử dụng lít/năm Máy phát điện dự phòng 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam, 2021 

Bảng 1-7: Nhu cầu hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm 

TT Nguyên vật liệu 
Nhu cầu Đơn vị tính 

Hiện hữu Điều chỉnh  

1 
KC1 

CAS 7447-40-7 
12 40 Lít/năm 

2 

Dung dịch 

Phenolphthalein 1% 

CAS 77-09-8 

3 10 Lít/năm 

3 
Dung dịch kiềm tính 

KOH 6 20 
Lít/năm 

4 NaOH 6 20 Lít/năm 

5 H2SO4 54 180 Lít/năm 

6 

Isopentyl alcohol 

C5H12O 

CAS 123-51-3 

5 18 Lít/năm 

7 Ethyl Alcohol 70% 600 2000 Lít/năm 

8 Dung dịch tẩy rửa 60 200 Lít/năm 

9 

Hóa chất nuôi cấy vi 

sinh Dung dịch Green 

Brilliant Bile 

36 120 Lít/năm 

 Tổng cộng    

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 
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Bảng 1-8: Định mức tiêu hao các loại hóa chất  

ST

T 

Tên 

thương 

mại 

Thông tin hóa chất thành 

phần Đơn vị 

(đơn 

vị/năm) 

Hiện 

hữu 

Điều 

chỉnh 

(Tổng 

công 

suất) 

Mục 

đích sử 

dụng Cas Tên hóa học 

1 H2O2 7722-84-1 
Hydrogen 

peroxide 
kg 12.600 44.100 

Khử 

trùng 

trong sản 

xuất 

2 
NaOH 

45% 
1310-73-2 

Sodium 

hydroxide 
kg 

101.13

0 
353.955 

Vệ sinh 

thiết bị, 

xử lý 

nước lò 

hơi 

3 
Orgatrol 

1105 
7681-52-9 

Sodium 

hypochlorite 
kg 4.000 14.000 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 

4 
Orgaclean 

3000 
7757-83-7  Sodium sulfite kg 900 3.150 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 

5 
Orgaclean 

5070 
1310-73-2 

Sodium 

hydroxide 
kg 500 1.750 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 

6 Axit Nitric 
7697-37-2  Nitric acid 

kg 41.560 145.460 
Vệ sinh 

thiết bị 7732-18-5 Water 

7 
Orgatrol 

2200 

81741-28-8 

Tributyltetradec

ylphosphonium 

chloride 
kg 2.400 8.400 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 7732-18-5 Water 

8 
Orgatrol 

3201 

26099-09-2 

2-Butenedioic 

acid (2Z)-, 

homopolymer 
kg 800 2.800 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 23783-26-8 

Hydroxy(phosp

hono)acetic 

acid 
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ST

T 

Tên 

thương 

mại 

Thông tin hóa chất thành 

phần Đơn vị 

(đơn 

vị/năm) 

Hiện 

hữu 

Điều 

chỉnh 

(Tổng 

công 

suất) 

Mục 

đích sử 

dụng Cas Tên hóa học 

40623-75-4 

2-Propenoic 

acid, polymer 

with 2-methyl-

2-[(1-oxo-2-

propenyl) 

amino]-1-

propanesulfonic 

acid 

95-14-7 
1H-

Benzotriazole 

7732-18-5 Water 

9 

Filler 

Clean 

VK12 

497-19-8 
Sodium 

carbonate 

kg 180 630 

Vệ sinh 

nhà 

xưởng, 

thiết bị 
69011-36-5 

Poly(oxy-1,2-

ethanediyl), 

.alpha.-tridecyl-

.omega.-

hydroxy-, 

branched 

10 
Safefoam 

VF9 

97489-15-1 

Sulfonic acids, 

C14-17-sec-

alkane, sodium 

salts 

kg 350 1.225 

Vệ sinh 

nhà 

xưởng, 

thiết bị 

64-02-8 

Tetrasodium 

2,2',2'',2'''-

(ethylenedinitril

o)tetraacetate 

112-34-5 

2-(2-

Butoxyethoxy)e

thanol 

11 
Oxofoam 

VF5 

1310-58-3 
Potassium 

hydroxide 
kg 270 945 

Vệ sinh 

nhà 

xưởng, 

thiết bị 
7681-52-9 

Sodium 

hypochlorite 
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ST

T 

Tên 

thương 

mại 

Thông tin hóa chất thành 

phần Đơn vị 

(đơn 

vị/năm) 

Hiện 

hữu 

Điều 

chỉnh 

(Tổng 

công 

suất) 

Mục 

đích sử 

dụng Cas Tên hóa học 

15763-76-5 

Sodium 4-

isopropylbenze

nesulfonate 

97489-15-1 

Sulfonic acids, 

C14-17-sec-

alkane, sodium 

salts 

12 
Divosan 

Forte VT6 

7722-84-1 
Hydrogen 

peroxide 

kg 220 770 

Vệ sinh 

nhà 

xưởng, 

thiết bị 

64-19-7 Acetic acid 

79-21-0 
Peroxyacetic 

acid 

13 
Alcohol 

70% 

64-17-5 
Ethanol, Cồn, 

Rượu 

kg 330 1.155 
Khử 

trùng tay 
7732-18-5 Water 

67-63-0 Propan-2-ol 

67-56-1 Methanol 

14 
Orgatrol 

1100 

26172-55-4 

2H-Isothiozol-

3-one, 5-chloro-

2-methyl- 

kg 800 2.800 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 
2682-20-4 

3(2H)-

Isothiazolone, 

2-methyl- 

7732-18-5 Water 

15 NaOH 1310-73-2 
Sodium 

hydroxide 
kg 2.400 8.400 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 

16 Nalco 7330 

10377-60-3 
Magnesium 

nitrate 

kg 50 175 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 
26172-55-4 

2H-Isothiozol-

3-one, 5-chloro-

2-methyl- 

17 Topax 66 1310-73-2 
Sodium 

hydroxide 
kg 105 367,5 

Vệ sinh 

thiết bị 
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ST

T 

Tên 

thương 

mại 

Thông tin hóa chất thành 

phần Đơn vị 

(đơn 

vị/năm) 

Hiện 

hữu 

Điều 

chỉnh 

(Tổng 

công 

suất) 

Mục 

đích sử 

dụng Cas Tên hóa học 

18 Chlorine 7778-54-3 
Calcium 

dihypochlorite 
kg 200 700 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 

19 
Polymer 

cation 

9003-05-8 
2-Propenamide, 

homopolymer 

kg 815 2.852,5 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 
69418-26-4 

Polymer of 

acrylamide / 

N,N,N-

trimethyl-2-

(prop-2-

enoyloxy)ethan

aminium 

chloride 

20 

Poly 

Aluminum 

Chloride 

(PAC) 

1327-41-9 

Basic 

aluminum 

chloride 

kg 300 1.050 

Xử lý 

nước - 

nước 

thải 

21 
Than hoạt 

tính 
 

alcoholethoxyla

te 
kg 1.200 1.500 

Xử lý 

nước cấp 

22 
Opticlean 

A 
 

Alcoholethoxyl

ate; Coco fatty 

acid ethyl hexyl 

ester 

Kg 20 60 

Xử lý 

nước cấp 

23 
Opticlean 

B 
 

Sodium 

Hydroxide 
kg 20 60 

Xử lý 

nước cấp 

24 
Môi chất 

lạnh 
 Glycol lít 100 200 

 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

❖ Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cấp điện cho nhà máy là mạng lưới điện quốc gia qua KCN VSIP II-A và từ điện 

năng lượng mặt trời của nhà máy; Năng lượng mặt trời, công suất: 2,1 MW/h. Trung bình 

1 ngày phát điện 9MW. 

Để dự phòng trường hợp cúp điện đột xuất trên mạng lưới, Nhà máy sẽ trang bị 02 máy 

phát điện dự phòng có công suất 2.500 KVA (sử dụng dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp với định mức tiêu thụ nhiên liệu là 400 lít/giờ). Công ty sử dụng điện từ lưới điện và 
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từ năng lương mặt trời kết hợp máy phát điện dự phòng. Tổng nhu cầu sử dụng điện 

2.000.000 kW/tháng. 

Nhu cầu sử dụng điện theo hóa đơn hiện hữu theo tháng từ  665.092 đến 822.316 KWh 

trong đó bao gồm điện lưới và điện mặt trời thể hiện 

Bảng 1-9: Nhu cầu sử dụng điện của nhà máy DenEast 

STT Loại hình Tháng 2/2022 Tháng 3/2022 Tháng 4/2022 

1 Điện lưới            496.000           611.000          569.400  

2 Điện mặt trời            169.092           211.316          100.694  

  Tổng cộng (KWh/tháng)            665.092           822.316          670.094  

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

❖ Nhu cầu sử dụng nước 

Về mục đích sử dụng, dự án sử dụng nước cho các mục đích sau đây: 

o Nước cấp cho sinh hoạt: 

+ Phục vụ cho toàn bộ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại nhà máy và 

khách vào nhà máy (bao gồm nhân viên làm việc tại văn phòng, công nhân và nhân viên 

làm việc trong khu vực sản xuất, bảo vệ, tài xế, khách) và hoạt động nấu nướng, ăn uống tại 

nhà bếp và căn tin. 

+ Các khu vực sử dụng nước bao gồm: các toilet tại nhà bảo vệ, các toilet văn phòng, 

các toilet cho khu vực sản xuất, các toilet khu vực phụ trợ, khu vực nhà bếp và khu vực căn 

tin. 

Bảng 1-10: Nhu cầu sử dụng nước 

Mục đích sử dụng 
Định 

mức 
Đơn vị 

Số lượng người 
Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày) 

Hiện 

hữu 

Tổng 

công 

suất 

Hiện 

hữu 

Tổng 

công 

suất 

Nhà vệ sinh của khu vực 

văn phòng và khu vực sản 

xuất 

100 l/người/ngày 74 147 7 15 

Nhà vệ sinh của nhà bảo 

vệ 
25 l/người/ngày 9 9 0,23 0,23 

Căn tin (nấu ăn, ăn uống) 25 l/suất ăn 100 200 
                             

2,50  

                             

5,00  

Tổng cộng     10,1 19,9 

o Nước cấp cho sản xuất: 

Phục vụ cho toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy, bao gồm hoạt động sản xuất chính 

và các hoạt động phụ trợ; cụ thể: 

- Nước cấp cho sản phẩm, tức nước đi vào sản phẩm; 

- Nước cấp cho lò hơi; 

- Nước cấp cho tháp giải nhiệt; 
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- Nước cấp cho các thiết bị sản xuất, bao gồm các thiết bị trao đổi nhiệt, các thiết bị 

vệ sinh CIP...; 

- Nước cấp cho phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng (phòng LAB); 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước dùng cho vệ sinh nhà rác. 

o Nước tưới cây: nước tưới cây cỏ cho toàn bộ nhà máy. 

o Nước phòng cháy chữa cháy: nước sử dụng trong trường hợp hỏa hoạn. 

Về nguồn cấp nước, nguồn nước được sử dụng là nước cấp từ khu công nghiệp. Ngoài 

ra, nước RO reject cũng được thu gom để sử dụng cho mục đích tưới cây cỏ trong nhà máy, 

rửa ngược hệ thống lọc. 

Về phương án cấp nước, nước cấp từ khu công nghiệp sẽ được dẫn về bể chứa nước 

(xây ngầm) của nhà máy. Bể được xây dựng với Vtổng = 765 m3 kích thước LxWxH = 

30,5x11,4 x 2,7 (m). Cụ thể: 

o Nước cấp cho sinh hoạt, nước cấp cho hệ thống xử lý nước thải và nước cấp cho tưới 

cây: được cấp trực tiếp từ bể chứa nước; 

o Nước cấp cho sản phẩm, tức nước đi vào sản phẩm, nước cấp cho lò hơi, nước cấp 

cho tháp giải nhiệt, nước cấp cho các thiết bị sản xuất (các thiết bị trao đổi nhiệt, các thiết 

bị vệ sinh CIP...): được cấp gián tiếp thông qua hệ thống xử lý nước cấp. 

o Nước cấp cho tháp giải nhiệt: được cấp thông qua hệ thống xử lý nước cấp (thiết bị 

làm mềm nước cho tháp giải nhiệt). 

o Nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây định mức 3 l/m2. Ước tính lượng nước tưới cây: 

3 x 10.807,94 = 32,4 m3/ngày 

o Nhu cầu sử dụng nước rửa đường: 0,4 l/m2 x 11.786,33 m2 = 4,7 m3/ngày 

Riêng nước phòng cháy chữa cháy, nước cấp từ khu công nghiệp được cấp thẳng vào 

bể chứa nước 480 m3 tại khu vực phụ trợ, tận dụng nước thải từ quá trình RO sử dụng PCCC. 

Trong tất cả các mục đích sử dụng nước tại Bảng 1-11, nhu cầu sử dụng nước cho tháp 

giải nhiệt và cho thiết bị sản xuất, CIP là nhiều nhất; ít nhất (dường như không đáng kể so 

với các mục đích khác) là nước sử dụng cho phòng thí nghiệm. 

Nước cấp cho lò hơi chỉ được tính phần nước cấp bù vào do bay hơi thất thoát và xả 

đáy, phần nước còn lại cấp cho lò hơi là thu hồi hơi ngưng tụ và tái sử dụng. 
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Bảng 1-11: Bảng cân bằng nước pha 1 và Pha 2 (Tổng công suất) 

TT Mục đích sử dụng 

Pha 1 - Hiện hữu (m3/ngày) 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước hiện 

hữu  

Nhu cầu 

xả thải 

Nước thải 

thu gom về 

HTXLNT 

Nước thải thu 

gom tập trung 

về điểm xả 

nước thải sau 

xử lý của 

HTXLNT 

Nước sử 

dụng cho 

mục đích 

khác  

I Cấp nước sinh hoạt 10,1 10,1 10,1 - - 

II Cấp nước cho sản xuất 806,8 465,306 198,306     

1 Nước cấp cho hệ thống xử lý nước cấp (hệ RO) 488 183 - 183   

  Nước cho sản phẩm 141 4,9 4,9 - - 

  Nước cấp cho lò hơi (nước bù vào) 60 10 1 9,2 - 

  
Nước cấp cho thiết bị sản xuất, các thiết bị vệ sinh 

CIP 
215 200 180 - - 

2 Nước cấp cho tưới cây 32,4         

3 Nước cấp cho tháp giải nhiệt (nước bù vào) 274 54,7 - 41,2 - 

4 Nước cấp cho hệ thống xử lý nước thải 2,5 2,5 2,5 - - 

5 Nước rửa ngược cho xử lý nước cấp 3,2 3,2 3,2 - - 

5.1 Hệ thống làm mềm nước 1 - - - - 

5.2 Hệ thống xử lý nước cấp 2,2 - - - - 

6 Nước cấp cho phòng thí nghiệm 0,006 0,006 0,006 - - 

7 Nước vệ sinh nhà rác 2 2 2 - - 

8 Nước rửa đường 4,7 4,7 4,7 - - 

  Tổng cộng 816,9 438,2 208,406 233,4   
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TT Mục đích sử dụng 

Pha 2 – Tổng công suất (m3/ngày) 

 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước  

Nhu cầu 

xả thải  

Nước thải 

thu gom về 

HTXLNT 

Nước thải thu 

gom tập trung 

về điểm xả 

nước thải sau 

xử lý của 

HTXLNT 

Nước sử 

dụng cho 

mục đích 

khác (rửa 

đường, vệ 

sinh nhà 

rác) 

I Cấp nước sinh hoạt 19,93 19,93 19,93 -   

II Cấp nước cho sản xuất 2.669,00   814,45     

1 Nước cấp cho hệ thống xử lý nước cấp (hệ RO) 1.782,00 410,50 - 353,7 28,4 

  Nước cho sản phẩm 500 - 28 -   

  Nước cấp cho lò hơi (nước bù vào) 210 35 5 30   

  Nước cấp cho thiết bị sản xuất, các thiết bị vệ sinh CIP 836,5 752,85 752,85 -   

2 Nước cấp cho tưới cây 32,4 - - - - 

3 Nước cấp cho tháp giải nhiệt (nước bù vào) 826 165,2 - 165,2   

4 Nước cấp cho hệ thống xử lý nước thải 10,2 10,2 10,2   10,2 

5 Nước rửa ngược cho xử lý nước cấp 11,5 11,5 11,5   11,5 

5.1 Hệ thống làm mềm nước 4 - - -   

5.2 Hệ thống xử lý nước cấp 7,5 7,5 - -  

6 Nước cấp cho phòng thí nghiệm 0,2 0,2 0,2     

7 Nước vệ sinh nhà rác 2 2 2   2 

8 Nước rửa đường 4,7 4,7 4,7   4,7 

  Tổng cộng 2.688,93 1.412,08 834,38 548,9 56,8 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Với tổng nhu cầu sử dụng nước 2.689 m3/ngày và nhu cầu xả thải 1.412 m3/ngày với lượng nước thu gom về trạm xử lý nước thải ước tính 

khi hoạt động công suất tối đa 834,38 m3/ngày.  
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❖ Hệ thống xử lý nước cấp 

Về các hệ thống xử lý nước cấp, dự án sẽ đầu tư hệ thống làm mềm nước cho tháp giải 

nhiệt và hệ thống xử lý nước cấp cho sản phẩm, lò hơi và thiết bị sản xuất. Hệ xử lý nước 

cấp của nhà máy gồm 2 hệ: 

+ Hệ 1: hệ thống lọc RO với công suất: 732 m3/ngày.đêm 

o Đối với hệ thống làm mềm nước: 

+ Công nghệ xử lý: hệ thống này khá đơn giản - chỉ gồm 2 bước là lọc thô (bằng than 

cát) và trao đổi cation (cột trao đổi cation) để đảm bảo ổn định chất lượng nước đầu vào 

cho tháp giải nhiệt; 

o Đối với hệ thống xử lý nước cấp cho sản phẩm, lò hơi và thiết bị sản xuất: 

+ Chất lượng nước cấp đầu vào theo QCVN 01-1:2018/BYT như sau 

Bảng 1-12: Chất lượng nước cấp đầu vào  

STT Thông số Đơn vị 
Ngưỡng giới hạn cho 

phép 

1.  Độ đục NTU 2 

2.  Màu sắc TCU 15 

3.  Mùi, vị - Không có mùi, vị lạ 

4.  pH - Trong khoảng 6,0-8,5 

5.  Amoni (NH3 và NH4
+ tính theo N) mg/L 0,3 

6.  Cadmi (Cd) mg/L 0,003 

7.  Chì (Plumbum) (Pb) mg/L 0,01 

8.  Chì số pecmanganat mg/L 2 

9.  Chloride (Cl-)(***) mg/L 250 (hoặc 300) 

10.  Chromi (Cr) mg/L 0,05 

11.  Đồng (Cuprum) (Cu) mg/L 1 

12.  Độ cứng, tính theo CaCO3 mg/L 300 

13.  Fluor (F) mg/L 1,5 

14.  Kẽm (Zincum) (Zn) mg/L 2 

15.  Mangan (Mn) mg/L 0,1 

16.  Natri (Na) mg/L 200 

17.  Nhôm (Aluminium) (Al) mg/L 0.2 

18.  Nickel (Ni) mg/L 0,07 

19.  Nitrat (NO3- tính theo N) mg/L 2 

20.  Nitrit (NO2- tính theo N) mg/L 0,05 

21.  Sắt (Ferrum) (Fe) mg/L 0,3 

22.  Sunphat mg/L 250 

23.  Sunfua mg/L 0,05 

24.  Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) mg/L 0,001 

25.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 1000 

26.  Xyanua (CN) mg/L 0,05 

27.  Coliform CFU/100 mL <3 

28.  E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt CFU/100 mL <1 
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- Nước cấp từ KCN được đưa về bể chứa rồi cho qua thiết bị lọc thô (bằng than và 

cát) để loại bỏ phần chất rắn lơ lửng có trong nước. Sau đó, nước được đưa vào thiết bị 

làm mềm bằng hạt nhựa cation (tái sinh bằng muối NaCl) nhằm loại bỏ canxi và magie 

trong nước. Nước sau khi làm mềm một phần sẽ được đưa về bể chứa nước làm mềm để 

cấp cho lò hơi, phần còn lại tiếp tục xử lý để cấp cho sản xuất. 

- Sau khi được làm mềm, nước được đưa qua bộ lọc tinh 0,5 pm nhằm loại bỏ các vật 

chất và vi khuẩn có kích thước 0,5 đến 5pm. 

- Lọc RO (thẩm thấu ngược) với màng lọc 4 lớp ở công đoạn xử lý tiếp theo sẽ đẩy 

ngược nước từ nơi có hàm lượng muối/ khoáng cao “thấm” qua các màng lọc đặc biệt để 

đến nơi không có hoặc có ít muối/ khoáng hơn. 

- Phần nước loại bỏ từ quá trình lọc RO sẽ được đưa về bể chứa và cấp lại cho quá 

trình lọc tinh để tái sử dụng và tiết kiệm nước. 

- Nước sau công đoạn RO được sử dụng cấp cho các thiết bị sản xuất. Với tiêu chuẩn 

thiết kế như sau 

Bảng 1-13: Tiêu chuẩn nước đầu vào và đầu ra 

ST

T 
Thông số Đơn vị 

Đầu vào  

(k= 1,2) 

Đầu ra (*) 

W1 W2 W3 

Cấp cho 

lò hơi 

Cung cấp 

để xử lý 

nước 

Cung cấp 

cho sản 

xuất 

1 Độ màu TCU 18 - - - 

2 Vị - KPH - KPH KPH 

3 Mùi - - - KPH KPH 

4 Độ đục NTU 2,4 < 3 < 0,2 < 0,2 

5 Độ pH - 6,5 - 8.5 7 - 8 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 

6 Tổng độ cứng 
mgCaCO3/

l 
100 - - - 

7 Canxi mg/l - < 0,1 0,005 0,005 

8 K và Na mg/l - 0,01 - - 

9 Chloride (Cl-) mg/l 13,2 8 < 30 < 30 

10 Cu mg/l 1,2 0,003 2 2 

11 Fe mg/l 0,36 0,02 0,2 0,2 

12 
Clo dư mg/l 

0,36 - 

0,6 
- - - 

13 Mn mg/l 2,76 - 0,05 0,05 

14 Nitrate (NO3) mg/l 60 - 50 50 

15 Nitrite (NO2) mg/l 3,6 - 0,5 0,5 

16 Hàm lượng hữu - - KPH - - 
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ST

T 
Thông số Đơn vị 

Đầu vào  

(k= 1,2) 

Đầu ra (*) 

W1 W2 W3 

Cấp cho 

lò hơi 

Cung cấp 

để xử lý 

nước 

Cung cấp 

cho sản 

xuất 

cơ 

17 Coliform  
MPN/100m

l 
- - 0 0 

18 
Escherichia Coli 

MPN/100m

l 
- - 

0 0 

19 Độ dẫn nhiệt pS/cm - 3 150 - 600 150 - 600 

 Với công nghệ như sau: 

 

Hình 1-7: Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước cấp hệ 1, công suất 732 

m3/ngày.đêm  

Nước cấp từ KCN VSIP II-A 

Bể chứa nước (T01) 

Bồn lọc cát (FT01) 

Bể lọc than hoạt tính (FT02) 

Bộ làm mềm (ST01)  

Lọc tinh (MF02) 

Lọc RO  

Bể chứa nước sau lọc RO 

Đèn UV 

sản xuất 

Nước 

thải 

Nước thải 

RO Reject 

Nước cấp lò hơi 

Dung dịch 

CIP và chống cáu 

cặn 

NaOH 
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● Thuyết minh quy trình công nghệ 

Bể chứa nước thô - T01 

Nguồn nước cấp thành phố sẽ được chảy trực tiếp đến bể chứa nước thô (T01) có 

nhiệm vụ chứa và cung cấp nước cho các công trình xử lý phía sau. 

Từ T01, các máy bơm cấp liệu được lắp đặt để cấp liệu cho hệ thống lọc và làm mềm 

bao gồm: 

Lọc MF (FT01), bể lọc than hoạt tính (FT02) và Bộ làm mềm (ST01). 

Bồn lọc cát - FT01 

Nhiệm vụ: Bồn lọc cát được sử dụng để giảm mức độ chất rắn lơ lửng (độ đục) trong 

nước cấp đầu vào: chất rắn lơ lửng bao gồm các hạt nhỏ như phù sa, đất sét, sạn, vật chất 

hữu cơ, tảo và các vi sinh vật khác. 

Nguyên lý hoạt động: Nước thô sẽ được bơm vào Bồn lọc cát. Bộ lọc được thiết kế 

bằng thép không gỉ khép kín với quy trình lọc áp lực. Bộ lọc bao gồm hai lớp vật liệu lọc: 

lớp cát thạch anh và lớp sỏi. 

Sau một thời gian làm việc, áp suất lọc tăng lên do lớp lọc bị tắc nghẽn, cần phải sục 

rửa. Rửa bộ lọc đa phương tiện được thực hiện theo quy trình ngược lại, nước rửa được 

phân phối từ dưới lên. Các chất cặn sẽ được tách ra khỏi bề mặt của lớp lọc, di chuyển lên 

trên theo các dòng suối và được loại bỏ, quá trình lọc được thực hiện tự động. 

Bể lọc than hoạt tính - FT02 

Nhiệm vụ: Bộ lọc than hoạt tính thường được sử dụng để loại bỏ các thành phần hữu 

cơ và chất khử trùng còn sót lại trong nguồn nước. Điều này không chỉ cải thiện hương vị 

và giảm thiểu các mối nguy hại cho sức khỏe; nó bảo vệ các đơn vị xử lý nước khác như 

màng thẩm thấu ngược và nhựa trao đổi ion khỏi bị hư hại do quá trình oxy hóa hoặc bám 

bẩn hữu cơ. 

Nguyên lý hoạt động: Nước ra khỏi bộ lọc MF sẽ chảy vào bể lọc than hoạt tính. Bộ 

lọc được thiết kế bằng thép không gỉ khép kín với quy trình lọc áp lực. Bộ lọc gồm hai lớp 

vật liệu lọc là lớp than hoạt tính và lớp sỏi. Do đặc tính của than hoạt tính là có độ xốp lớn 

và khả năng hấp phụ các phân tử hữu cơ lên bề mặt hạt than nên nước thô sau khi qua 

màng lọc than hoạt tính sẽ được hòa tan các chất hữu cơ. 

Sau một thời gian làm việc, áp suất lọc tăng lên do lớp lọc bị tắc nghẽn, cần phải sục 

rửa. Lọc than hoạt tính rửa được thực hiện theo quy trình ngược lại, nước rửa được phân 

phối từ dưới lên. Do lực cắt và lực ma sát của nước và hạt than, cặn sẽ tách ra khỏi bề mặt 

hạt than, di chuyển lên trên theo các dòng suối và được loại bỏ, quá trình lọc được thực 

hiện tự động. 

Có thể sạch sau khi rửa cặn trên bề mặt than nhưng để tăng khả năng hấp thụ mùi trong 

nước chúng ta phải tiến hành tái sinh (hoàn nguyên). Điều này được thực hiện sau mỗi lần 

rửa ngược; khí nóng sẽ được đưa vào bồn lọc từ bên dưới lên trên. Nhiệt độ của dòng khí 

nóng khoảng 130oC, và thời gian hoàn nguyên trong 1 giờ. 

Bể làm mềm - ST01 
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Nhiệm vụ: Sử dụng chất làm mềm để khử muối Ca2 +, Mg2 + nhằm giảm tải cho màng 

trong quá trình sau. 

Nguyên lý hoạt động: Nước ra khỏi bộ lọc than hoạt tính sẽ chảy sang thiết bị làm 

mềm để loại bỏ độ cứng trong nước. Với cơ chế trao đổi ion, nhựa sạc thực hiện quá trình 

trao đổi ion, giữ lại các ion gây ra độ cứng trong nước như Ca2 + và Mg2 +. Trong thiết bị 

làm mềm sẽ xảy ra quá trình trao đổi ion nhằm loại bỏ các thành phần gây ra độ cứng của 

nước như: Ca2 +, Mg2 +. Các ion này sẽ được thay thế bằng Na+, làm giảm độ cứng trong 

nước. Sử dụng nhựa Na+ trong quá trình làm mềm sẽ không làm giảm pH đầu ra, do đó 

không cần phải trung hòa lại. Sau một thời gian hoạt động, nhựa trao đổi ion bão hòa dần 

với cation Ca2 +, Mg2 + nên sẽ được tái sinh bằng dung dịch NaCl. 

Khi dung lượng trao đổi bão hòa thì ngừng lọc để phục hồi lớp nhựa thông lấy lại hoạt 

tính ban đầu. Quá trình hoàn nguyên nhựa trao đổi bao gồm ba giai đoạn: rửa ngược, hoàn 

nguyên, rửa dung dịch hoàn nguyên: 

- Công đoạn rửa ngược nhằm mục đích làm sạch cặn bám trên bề mặt nhựa. Quá trình 

này được thực hiện bằng nước. 

- Giai đoạn hoàn nguyên: Dung dịch dùng để hoàn nguyên là NaCl 10% bằng máy 

bơm trục ngang, thuận nghịch theo nguyên lý dòng nước từ trên xuống. Nước xả được xả 

vào cống thoát nước thải 

- Công đoạn rửa dung dịch hoàn nguyên hay còn gọi là dội nước đầu lọc. 

- Theo hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư, giá trị độ cứng là 300 mg CaCO3/l, nhưng theo 

kết quả thử nghiệm của chúng tôi, độ cứng tổng thấp hơn 20 mg CaCO3 / l. Ngoài ra, với 

thiết kế bồn chứa nước lớn, thời gian lưu nước 7h cho cả 3 giai đoạn giúp điều hòa nồng 

độ các ion trong nước khi biến động chất lượng nguồn nước. Ngoài ra, chất làm mềm được 

thiết kế để điều chỉnh nhựa chu trình trong trường hợp nước có độ cứng cao lên đến 300 

mg CaCO3/l. 

Bộ lọc tinh - MF01 

Nhiệm vụ: Nước ra khỏi thiết bị làm mềm sẽ chảy trực tiếp đến màng lọc siêu nhỏ 

(MF01) trước khi vào hệ thống RO. Bộ lọc siêu nhỏ được lắp đặt với nhiệm vụ loại bỏ tất 

cả các hạt còn sót lại trong nước nhằm bảo vệ hệ thống RO phía sau. 

Hệ thống màng RO 

Nhiệm vụ: Thẩm thấu ngược (RO) có kích thước lỗ 0,0001 micron. Bên cạnh việc loại 

bỏ tất cả các phân tử hữu cơ và vi khuẩn còn sót lại trong nước, RO còn loại bỏ các ion 

không bão hòa đơn, muối khoáng có trong nước, giúp nước tinh khiết đáp ứng yêu cầu sản 

xuất. 

Nguyên lý hoạt động: Từ bộ lọc vi mô bơm cao áp được lắp đặt để cấp nước vào hệ 

thống màng RO. Màng RO được cấu tạo bởi nhiều lớp hoặc tấm mỏng được hàn chặt với 

nhau và theo hình xoắn ốc xung quanh một trụ nhựa. Vật liệu của màng là một cấu trúc 

bán thấm cho phép các phân tử nước đi qua, ngăn cản các phân tử hữu cơ còn lại trong 

nước và vi rút. Trong thẩm thấu ngược, một áp suất được sử dụng được sử dụng để vượt 

qua áp suất thẩm thấu, một tính chất đối chiếu, được điều khiển bởi sự khác biệt tiềm năng 

hóa học của dung môi, một thông số nhiệt động lực học. Thẩm thấu ngược có thể loại bỏ 
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nhiều loại sinh vật hòa tan và lơ lửng khỏi nước, bao gồm cả vi khuẩn, và được sử dụng 

trong cả quy trình công nghiệp và sản xuất nước uống. Kết quả là chất tan được giữ lại ở 

phía có áp suất của màng và dung môi tinh khiết được phép đi qua phía bên kia. Để có tính 

"chọn lọc", màng này không được cho phép các phân tử hoặc ion lớn đi qua các lỗ (lỗ), mà 

phải cho phép các thành phần nhỏ hơn của dung dịch (chẳng hạn như các phân tử dung 

môi) đi qua một cách tự do. 

Trong quá trình thẩm thấu thông thường, dung môi di chuyển tự nhiên từ vùng có nồng 

độ chất tan thấp (thế nước cao), qua màng, đến vùng có nồng độ chất tan cao (thế nước 

thấp). Động lực cho sự chuyển động của dung môi là sự giảm năng lượng tự do của hệ khi 

giảm sự chênh lệch nồng độ dung môi ở hai bên của màng, tạo ra áp suất thẩm thấu do 

dung môi di chuyển vào dung dịch đậm đặc hơn. Áp dụng một áp suất bên ngoài để đảo 

ngược dòng chảy tự nhiên của dung môi nguyên chất, do đó, là thẩm thấu ngược. Quá trình 

này tương tự như các ứng dụng công nghệ màng lọc khác. Tuy nhiên, sự khác biệt chính 

được tìm thấy giữa thẩm thấu ngược và lọc. Cơ chế loại bỏ chủ yếu trong lọc màng là căng 

hoặc loại trừ kích thước, vì vậy quy trình về mặt lý thuyết có thể đạt được hiệu quả hoàn 

hảo bất kể các thông số như áp suất và nồng độ của dung dịch. 

Nước RO Reject: chỉ có khoảng 70-75% lượng nước chảy qua màng lọc, 25-30% 

lượng nước mang theo các chất hữu cơ còn sót lại trong nước và vi khuẩn sẽ bị loại bỏ. 

Nước RO Reject này sẽ được chứa trong bồn chứa nước lọc RO (T03). Nước này sẽ được 

sử dụng để rửa ngược các bộ lọc: Bộ lọc đa phương tiện, bộ lọc than hoạt tính và bộ làm 

mềm, phần còn lại sẽ được đấu nối vào sau hệ thống xử lý nước thải. 

Xả màng: Sau một thời gian hoạt động, hiệu suất xử lý của màng bị giảm do bám dính, 

lắng đọng cặn trên bề mặt màng. Các hợp chất khoáng, keo, sinh học cũng như hữu cơ là 

nguyên nhân gây ra tắc nghẽn. Khi nước đầu ra giảm 10% hoặc chênh lệch áp suất quá 

15% thì nên rửa màng. Màng sẽ được rửa bằng Hóa chất, Hóa chất sử dụng là axit và kiềm 

với nồng độ thích hợp. 

Trong thiết kế này, hệ thống RO với các thông số kỹ thuật như sau: 

Lưu lượng cấp 36,6 m3/h, Lưu lượng thấm 25,6 m3/h 

Nước được xử lý bằng màng RO với 2 giai đoạn nhằm mục đích thu hồi tối thiểu 70%. 

Nước sẽ được khử trùng bằng đèn UV trước khi được sử dụng. 

Bảng 1-14: Tổng hợp các kích thước của bể 

ST

T 
Hạng mục 

Kích thước (m) 

Thể tích 

(m3)/ 

Diện 

tích 

(m2) 

Thời 

gian 

lưu 

nước 

(h) 

Vật liệu 

Dài Rộng Cao    

1 
Bể chứa nước thô 

(T01) 
30,5 11,4 2,7 765 7,0 

BTCT 

2 Bể chứa nước đã 7,5 2,2 2,35 30 1,17 Thép không 
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ST

T 
Hạng mục 

Kích thước (m) 

Thể tích 

(m3)/ 

Diện 

tích 

(m2) 

Thời 

gian 

lưu 

nước 

(h) 

Vật liệu 

Dài Rộng Cao    

qua RO 

(T02) 

gỉ 

3 

Bể chứa nước rửa 

ngược 

(T03) 

5,13 1,9 3,5 - - 
Thép không 

gỉ 

4 Bồn lọc cát (FT01) - 1,9 3,5 - - 
Thép không 

gỉ 

5 
Bộ lọc than hoạt 

tính (FT02) 
- 1,9 3,5 - - 

Thép không 

gỉ 

6 
Bể làm mềm nước 

(ST01) 
- 1,4 3,5 - - 

Thép không 

gỉ 

7 Bồn lọc tinh (MF01) - 0,8 1,5 - - 
Thép không 

gỉ 

8 
Phòng điều khiển 

(N01) 
4,3 4,0 3,9 17,2 - 

Tường gạch 

9 
Phòng chứa hóa 

chất (N02) 
4,0 3,5 3,9 14 - 

Tường gạch 

10 Phòng thiết bị 31,1 12,0 5,0 373,2 - Nhà mái tôn 

+ Hệ 2: Hệ thống lọc RO với công suất 1.050 m3/ngày.đêm 
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Hình 1-8: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước cấp hệ 2, công suất 1.050 

m3/ngày.đêm 

Ghi chú: 

Hiện hữu 

Xây mới 

Nước cấp từ VSIP 

Bể chứa nước thô 

Bồn lọc cát 

Bồn lọc than 

Bồn làm mềm 

Bồn trung gian 

Bồn lọc tinh 

Bồn trung gan 

Hệ thống lọc RO 

Bể chứa nước sau 

RO 

Cấp nước cho Lò 

Hơi 

Bể chứa nước sau 

RO hiện hữu 

Khử trùng UV 

Cấp nước cho sản 

xuất 

Dung dịch CIP và hóa 

chất chống cáu cặn 

Bể chứa 

nước RO 

reject 

hiện hữu 

Đường 

khí nóng 

Dung dịch hoàn 

nguyên 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Rửa ngược 

Rửa ngược 

 

RO Reject 
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● Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Bể chứa nước thô - T01 

Nguồn nước cấp thành phố sẽ chảy trực tiếp vào bể nước thô (T01); Đây là nơi chứa 

và cung cấp nước cho các giai đoạn phía sau của hệ thông xử lý. 

Từ bể nước thô T01, Bơm nhập liệu sẽ cung cấp nước cho hệ thống lọc và làm mềm 

bao gồm: Bồn lọc thô (FT01-A); Bồn lọc than (FT02-A) và Bồn làm mềm (ST01-). 

(Bồn lọc thô) - FT01 

Nhiệm vụ: Bể lọc thô có chức năng loại bỏ hàm lượng chất lơ lững (Độ đục) trong 

nước có nguồn gốc từ hợp chất có kích thước nhỏ như phù sa, đất sét, sạn cát, hợp chất 

hữu cơ, tảo và các vi sinh vật khác. 

Nguyên lý hoạt động: Nước thô sẽ được cấp đến bồn lọc nhờ bơm. Hệ thống lọc được 

thiết kế bằng vật liệu thép không rỉ với quy trình lọc áp lực. Bồn lọc gồm 2 lớp vật liệu 

lọc: Lớp cát và sỏi đỡ. 

Sau một thời gian làm việc, áp suất trong bồn lọc tăng lên do lớp vật liệu bị tắc nghẽn 

nên cần rửa lọc. Qúa trình rửa lọc được thực hiện bởi quá trình rửa ngược, nước rửa lọc 

được phân phối từ dưới lên. Hàm lượng chất bẩn được loại bỏ khỏi bề mặt của bề mặt lọc, 

di chuyển theo dòng nước và được loại bỏ, quá trình rửa lọc là quá trình tự động. 

(Bồn lọc than hoạt tính) — FT02 

Nhiệm vụ: Bồn lọc than hoạt tính được sử dụng phổ biến để loại bỏ các hợp chất hữu 

cơ và chất khử trùng còn lại trong nguồn nước cấp. Qúa trình này không chỉ cải thiện mùi 

vị và giảm thiểu các nguy hại cho sức khỏe, đồng thời bảo vệ các các đơn nguyên xử lý 

phía khác như màn lọc RO và hạt nhựa trao đổi ion từ việc oxy hóa hoặc bám bẩm của các 

chất ô nhiễm. 

Nguyên lý hoạt động: Nước thải từ bồn lọc thô sẽ đến bồn lọc than hoạt tính. Bồn lọc 

được thiết kế bằng vật liệu thép không rỉ với quá trình lọc áp lực. Bồn lọc bao gồm 2 lớp 

vật liệu lọc: than hoạt tính và sỏi đỡ. Do đặc tính của than hoạt tính có độ xốp lớn và có 

khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ lên bề mặt vật liệu, nước thô sau khi đi qua bồn lọc 

than sẽ loại bỏ các hợp chất hữu cơ. 

Sau một thời gian làm việc, áp suất trong bồn lọc tăng lên do lớp vật liệu bị tắc nghẽn, 

yêu cầu cần rửa lọc. Qúa trình rửa lọc bồn than hoạt tính được thực hiện bởi quá trình rửa 

ngược, nước rửa lọc được phân phối từ dưới lên. Do quá trình tiếp xúc và ma sát giữa nước 

và vật liệu lọc, Các chất ô nhiễm sẽ bị tách ra khỏi bề mặt vật liệu lọc, di chuyển theo dòng 

nước đi lên và bị lõi bỏ; Qúa trình rửa lọc là quá trình tự động. 

Qúa trình rửa ngược bằng nước có thể loại bỏ chất ô nhiễm trên bề mặt vật liệu nhưng 

để tăng quá trình hấp phụ các chất gây mùi trong nước, chúng ta phải hoàn nguyên than. 

Điều này được thực hiện sau mỗi lần rửa ngược; khí nóng sẽ được đưa vào bồn lọc từ bên 

dưới lên trên. Nhiệt độ của dòng khí nóng khoảng 130oC, và thời gian hoàn nguyên trong 

1 giờ. 

(Bồn làm mềm)— ST01 
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Nhiệm vụ: Sử dụng vật liệu làm mềm để khử Ca2+, Mg2+ giảm tải cho quá trình xử lý 

màng phía sau. 

Nguyên lý hoạt động: Nước từ bồn lọc than hoạt tính sẽ đến bồn làm mềm để loại bỏ 

độ cứng. Với cơ chế trao đổi ion, các hạt nhựa thực hiện quá trình tra đổi, loại bỏ các ion 

gây ra độ cứng cho nước như Ca2+ và Mg2+. Trong thiết bị làm mềm, quá trình trao đổi ion 

để loại bỏ các thành phần gây nên độ cứng của nước như: Ca2+, Mg2+. Các ion sẽ được 

thay thế bằng ion Na+; giảm độ cứng trong nước. Sử dụng chất làm mềm chứa ion Na+ 

trong quá trình làm mềm sẽ không làm giảm pH, do đó không cần trung hòa lại. Sau một 

thời gian hoạt động, hạt trao đổi ion dần sẽ bão hòa với Ca2+, Mg2+ nên sẽ được hoàn 

nguyên bởi dung dịch NaCl. 

Khi mà khả năng trao đổi bão hòa, quá trình lọc dừng lại để khôi phục lại hoạt tính của 

lớp vật liệu làm mềm. Qúa trình hoàn nguyên hạt trao đổi bao gồm 3 giai đoạn: rửa ngược, 

hoàn nguyên và rửa dụng dịch hoàn nguyên: 

Giai đoạn rửa ngược là giai đoạn làm cho lớp vật liệu xốp và làm sạch chất cặn bẩn 

trên bề mặt vật liệu. Quá trình được thực hiện bằng nước. 

Giai đoạn hoàn nguyên: Dung dịch sử dụng cho hoàn nguyên là NaCl 10% được cấp 

bởi bơm trục ngang; có thể đảo chiều theo nguyên lý dòng nước từ trên xuống. Nước xả 

có thể được xả theo cống nước thải. 

 (Bể trung gian) - T01-2 

Nước sau khi qua cụm bồn lọc sẽ chảy trực tiếp về bồn chứa trung gian T02-B. Từ bể 

T01- 2, Bơm trục ngang được lắp đặt để nhập liệu đến hệ thống RO bởi bơm F001-E. 

 (RO) (Hệ thống lọc thẩm thấu ngược) 

 (Bồn lọc tinh) - MF01 

Nhiệm vụ: Nước từ bồn làm mềm sẽ đến bồn lọc tinh (MF01) trước khi vào hệ thống 

RO. Bồn lọc tinh được lắp đặt với nhiệm vụ loại bỏ tất các các hạt cặn nhỏ còn lại trong 

nước để bảo vệ hệ thống RO phía sau. 

(Hệ thống màng RO) (RO) 

Nhiệm vụ: Màng RO có kích thước lỗ là 0,0001 Micro. Bên cạnh loại bỏ tất cả phân 

tử hữu cơ còn lại và virus trong nước, màng lọc RO còn loại bỏ các ion không bão hòa, 

muối khoáng hiện diện trong nước, Qúa trình giúp nước tinh khiết đáp ứng yêu cầu sản 

xuất. 

Nguyên lý hoạt động: Từ bồn lọc tinh, bơm cao áp được lắp đặt để cấp nước hệ thống 

màng RO. Màng RO được cấu tạo bởi nhiều lớp hoặc tấm mỏng được hàn chặt với nhau 

và cuộn hình xoắn ốc xung quanh một trục nhựa. Vật liệu của màng là một cấu trúc bán 

thấm cho phép các phân tử nước đi qua, ngăn cản các phân tử hữu cơ còn lại trong nước 

và vi rút. Thẩm thấu ngược có thể loại bỏ nhiều loại sinh vật và chất lơ lửng khỏi nước, 

bao gồm cả vi khuẩn, và được sử dụng trong cả quy trình công nghiệp và sản xuất nước 

uống. Kết quả là chất tan được giữ lại ở phía có áp suất của màng và dung môi tinh khiết 

được phép đi qua phía bên kia. Để có tính "chọn lọc", màng này không được cho phép các 

phân tử hoặc ion lớn đi qua các lỗ (lỗ), mà phải cho phép các thành phần nhỏ hơn của dung 

dịch (chẳng hạn như phân tử dung môi) đi qua một cách tự do. 
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Trong quá trình thẩm thấu thông thường, dung môi di chuyển tự nhiên từ vùng có nồng 

độ chất tan thấp (thế nước cao), qua màng, đến vùng có nồng độ chất tan cao (thế nước 

thấp). Động lực cho sự chuyển động của dung môi là sự giảm năng lượng tự do của hệ khi 

giảm sự chênh lệch nồng độ dung môi ở hai bên màng, tạo ra áp suất thẩm thấu do dung 

môi di chuyển vào dung dịch đậm đặc hơn. Thẩm thấu ngược là áp suất bên ngoài được sử 

dụng để đảo ngược dòng chảy tự nhiên của dung môi nguyên chất. Quá trình này tương tự 

như các ứng dụng công nghệ màng lọc khác. Tuy nhiên, sự khác biệt chính này được tìm 

thấy giữa cơ chế thẩm thấu ngược và lọc. Cơ chế loại bỏ chủ yếu trong lọc màng là căng 

hoặc loại trừ kích thước, vì vậy quy trình về mặt lý thuyết có thể đạt được hiệu quả hoàn 

hảo bất kể các thông số như áp suất và nồng độ của dung dịch. 

Nước Ro Reject: Chỉ khoảng 75-80% dòng nước qua màng lọc, 20-25% nước mang 

các hợp chất hữu cơ và virus sẽ được loại bỏ (RO Reject). Nước RO Reject sẽ được lưu 

trữ ở bể chứa nước RO Reject (T03). Nước này sẽ được sử dụng tưới cây cỏ, để rửa ngược 

hệ thống lọc: Bồn lọc thô, bồn lọc than và bồn làm mềm. 

Hoàn nguyên màng: Sau một thời gian hoạt động, hiệu quả của màng lọc giảm do dím 

bám, lắng đọng cặn trên bề mặt màng. Các hợp chất khoáng, hạt keo, sinh vật cũng như 

hợp chấthữu cơ là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn. Khi nước đầu ra giảm 10% hoặc chênh 

lệch áp suất quá 15% thì nên rửa màng. Màng sẽ được rửa bằng hóa chất, hóa chất được 

sử dụng là axit và kiềm với nồng độ thích hợp. 

Trong thiết kế, Thông số kỹ thuật hệ thống RO như sau: 

Dòng nhập liệu 52,5 m3/h, Dòng sản phẩm 39,4 m3/h. Tổng: 8 vỏ, với 6 màng/1 vỏ. 

Nước xử lý bởi màng RO với giai đoạn mục đích thu hồi nhỏ nhất 75%. 

(Bể chứa nước sau RO) — T02-A/B/C 

Nước sau khi xử lý bởi hệ thống RO sẽ được dẫn đến bể chứa để cung cấp cho như 

cầu sử dụng. 

Bơm cấp nước được lắp đặt cấp nước cho lò hơi (W1) với công suất 10m3/h. 

Bơm cấp nước được lắp đặt cho cấp nước cho quá trình sản xuất với công suất 110 

m3/h. 

Hệ thống UV 

Nước sau khi được xử lý bằng hệ thống RO sẽ dẫn đến bồn chứa nước thành phẩm RO 

T02-B/C để cung cấp nước phục vụ mục đích sản xuất của nhà máy. 

Nước cấp cho sản xuất sẽ được khử trùng bằng đèn UV trước khi được bơm cấp vào 

hệ thống, với công suất là 110 m3/giờ. 

Bảng 1-15: Tổng hợp kích thước bể và nhà 

TT Hạng mục 

Kích thước Thể 

tích/ 

Diện 

tích 

Thời 

gian lưu 
Vật liệu 

Dài 

Rộng/ 

Đường 

kính 

(Cao) 

1 (T01) (Bể nước thô) 30,5 11,4 2,7 765 7,0 BTCT 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH DenEast Việt Nam                                                                    Trang 40 

 

TT Hạng mục 

Kích thước Thể 

tích/ 

Diện 

tích 

Thời 

gian lưu 
Vật liệu 

Dài 

Rộng/ 

Đường 

kính 

(Cao) 

2 MMF tank (FT01-A) - 2.3 3,5 - - SUS304 

3 ACF tank (FT02-A) - 2.2 3,5 - - SUS304 

4 
Softener tank (ST01) 

(Bồn làm mềm) 
- 1,8 3,5 - - SUS304 

5 
(T01-2) (Bồn trung 

gian) 
- 2,5 3,5 15  SUS304 

6 Micro filter (MF01) - 1,0 1,5 - - SUS304 

❖ Nhu cầu lao động 

Bảng 1-16: Nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

TT Vị trí làm việc 

Nhu cầu sử dụng lao động điều chỉnh 

Nhu cầu lao 

động hiện hữu 

Nhu cầu lao động 

dự kiến tăng thêm 

Nhu cầu lao động 

toàn dự án 

1 Quản lý 5 3 8 

2 Kinh doanh 3 0 3 

3 Kế toán tài chính 3 0 3 

4 Pháp lý 1 0 1 

5 Kỹ sư R&D 7 3 10 

6 
Quản lý chất lượng 

môi trường 
1 1 2 

7 Nhân sự văn phòng 2 2 4 

8 
Bộ phận vận hành 

sản xuất 
39 50 89 

9 Tài xế xe nâng 2 4 6 

10 Bộ phận kỹ thuật 3 3 6 

11 Bộ phận bảo trì 2 4 6 

12 
Bộ phận chuỗi cung 

ứng 
3 3 6 

13 
Bộ phận chăm sóc 

khách hàng 
3 0 3 

Tổng 74 73 147 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 
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● Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị cho sản xuất 

Bảng 1-17: Danh mục máy móc thiết bị hiện hữu 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

(%) 

Xuất 

xứ 

1 Bể chứa dầu 40.000L  2 Cái 2017 90% Ý 

2 
Bể trộn bơ/dầu/mạch nha 

2.000L 
1 Cái 

2017 90% 
Ý 

3 
Bể chứa cao cao/sô-cô-la 

4.000L  
2 Cái 

2017 90% 
Ý 

4 Máy làm lạnh (cooler) 1 Cái 2017 90% Ý 

5 Bể chuẩn bị bột 2.000L  1 Cái 2017 90% Ý 

6 Bể chuẩn bị hương liệu 500L  1 Cái 2017 90% Ý 

7 Bể trộn axit 2.000L 1 Cái 2017 90% Ý 

8 
Máy trộn khô cho chất đông và 

đường 
1 Cái 

2017 90% 
Ý 

9 Máy hòa tan đường trong bể 1 Cái 2017 90% Ý 

10 Bơm định lượng nước ép cô đặc 1 Cái 2017 90% Ý 

11 
Hệ làm nóng nước (water 

heater) 
1 Cái 

2017 90% 
Ý 

12 Máy trộn chân không tốc độ cao 1 Cái 2017 90% Ý 

13 Bể trộn 15.000L 3 Cái 2017 90% Ý 

14 Bể đệm 40.000L 3 Cái 2017 90% Ý 

15 
Máy vô trùng Tetra Therm 

Aseptic Flex 
1 Cái 

2017 90% 
Ý 

16 Thiết bị đồng hóa 1 Cái 2017 90% Ý 

17 Bể vô trùng 20.000L 2 Cái 2017 90% Ý 

18 Thiết bị làm sạch tại chỗ CIP 1 Cái 2017 90% Ý 

19 
Máy chiết rót vô trùng Tetra 

Pak® A3 
2 Cái 

2017 
90% Ý 

20 
Máy đóng gói Accumulator 

Helix 30 
2 Cái 

2017 90% 
Mỹ 

21 
Máy gắn ống hút Straw 

Applicator 30 Speed 
2 Cái 

2017 90% 
Ý 

22 
Máy đóng thùng carton 

Cardboard Packers 30 Speed 
2 Cái 

2017 90% 
Ý 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

(%) 

Xuất 

xứ 

23 
Máy bọc màng trong Film 

Wrapper 68 
2 Cái 

2017 90% 
Ý 

24 Hệ thống điều khiển dây chuyền 2 Cái 2017 90% Ý 

25 Máy nén khí 2 Cái 2017 90% Ý 

26 Lò hơi 2 Cái 2017 90% Đức 

27 Bồn chứa CNG 60 m3 1 Cái 
2017 90% Việt 

Nam 

28 Máy phát điện dự phòng 1 Cái 2017 90% EU 

29 
Thiết bị làm lạnh cho hệ AHU 

và cho thiết bị (chiller) 
2 Hệ 

2017 90% 
EU 

30 Hệ AHU 2 Hệ 2017 90% EU 

31 Tháp giải nhiệt 4 Hệ 2017 90% EU 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam, 2021 

Đang thực hiện lắp đặt thêm 2 dây chuyền với thiết bị để đạt tổng công suất 210 triệu 

lít sản phẩm/năm. Danh mục máy móc thiết bị đầu tư thêm trong Bảng 1-18. 

Bảng 1-18: Danh mục máy móc thiết bị đầu tư thêm 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng (%) 
Xuất xứ 

1 Bể chứa dầu 40.000L 6 Cái 2021 Mới 100% Ý 

2 
Bể trộn bơ/dầu/mạch nha 

2.000L 
2 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

4 Máy làm lạnh (cooler) 2 Cái 2021 Mới 100% Ý 

6 Bể chuẩn bị hương liệu 500L 2 Cái 2021 Mới 100% Ý 

8 
Máy trộn khô cho chất đông 

và đường 
1 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

9 Máy hòa tan đường trong bể 2 Cái 2021 Mới 100% Ý 

10 
Bơm định lượng nước ép cô 

đặc 
1 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

11 
Hệ làm nóng nước (water 

heater) 
1 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

12 
Máy trộn chân không tốc độ 

cao 
1 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

13 Bể trộn 10.000L 2 Cái 2021 Mới 100% Ý 

14 Bể trộn 25.000L 4 Cái 2021 Mới 100% Ý 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng (%) 
Xuất xứ 

15 Máy thanh trùng 1 Cái 2021 Mới 100% Ý 

16 Máy vô trùng 2 Cái 2021 Mới 100% Ý 

17 Thiết bị đồng hóa 2 Cái 2021 Mới 100% Ý 

18 Bể vô trùng 40.000L 1 Cái 2021 Mới 100% Ý 

19 Bể vô trùng 30.000L 1 Cái 2021 Mới 100% Ý 

20 Thiết bị làm sạch tại chỗ CIP 2 Cái 2021 Mới 100% Ý 

21 
Máy chiết rót vô trùng Tetra 

Pak® A3 
8 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

22 
Máy đóng gói Accumulator 

Helix 30 
8 Cái 

2021 
Mới 100% Mỹ 

23 
Máy gắn ống hút Straw 

Applicator 30 Speed 
8 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

24 
Máy đóng thùng carton 

Cardboard Packers 30 Speed 
8 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

25 
Máy bọc màng trong Film 

Wrapper 68 
8 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

26 
Hệ thống điều khiển dây 

chuyền 
8 Cái 

2021 
Mới 100% Ý 

27 Máy nén khí 1 Cái 2021 Mới 100% Ý 

28 Bồn chứa hơi 1 Cái 
2021 

Mới 100% 
Việt 

Nam 

29 Máy phát điện dự phòng 1 Cái 2021 Mới 100% EU 

30 
Thiết bị làm lạnh cho hệ 

AHU và cho thiết bị (chiller) 
1 Hệ 

2021 
Mới 100% EU 

31 Hệ AHU 3 Hệ 2021 Mới 100% EU 

32 Tháp giải nhiệt 4 Hệ 2021 Mới 100% EU 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Bảng 1-19: Đặc điểm kỹ thuật của máy phát điện dự phòng 

TT Đặc điểm kỹ thuật Giá trị 

1. Công suất liên tục (KVA) 1.875 

2. Công suất cực đại (KVA) 2.500 

3. Điện áp (V) 220/3 80V, 3pha - 4 dây 

4. Tần số (Hz) 50 

5. Đường kính X hành trình piston 159 X 190 mm 

6. Tốc độ vòng quay (r.p.m) 1.500 
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TT Đặc điểm kỹ thuật Giá trị 

7. Nhiên liệu DO 

8. Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (L/h) 393 

9. Nhiệt độ dòng khí (°C) 505 

10. Lưu lượng dòng khí (1/s) 4.950 

11. Ống khói  

 Chiều cao (m) 6 

 Đường kính (m) 0,5 

 Vật liệu Thép 

12. Số lượng 2 cái 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam, 2021 

Bảng 1-20: Đặc điểm kỹ thuật của lò hơi 

TT Đặc điểm kỹ thuật Đon vị Giá trị 

1 Số lượng cái 2 

2 Công suất tấn/h 6 

3 Loại nhiên liệu  CNG 

4 Tốc độ tiêu thụ nhiên liệu 
kg/h 1.053 

Lít/h 600 

 Áp suất làm việc Bar 10 

 Áp suất thiết kế Bar 12 

 Nhiệt độ hơi °c 176 

5 Khí thải   

5.1 Nhiệt độ °c 240 

5.2 Lưu lượng dòng thải 
m3/phút 10 

m3/h 600 

6 Ống khói   

6.1 Chiều cao m 12 

6.2 Đường kính m 0,55 

6.3 Vật liệu - Thép cacbon 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam, 2021 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

 Vị trí của dự án 

Dự án được thực hiện tại khu đất số 7 Đường số 31 KCN VS1P 1I-A, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương, với tổng diện tích đã thuê là 50.000 m2. Khu đất dự án thuộc thửa đất 

số 326, tờ bản đồ số 2 của KCN VSIP II-A. Vị trí này được mô tả tại Hình 1.1. 
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Vị trí tiếp giáp của khu đất dự án như sau: 

- Phía Bắc: giáp đường 31 của KCN VSIP II-A, bên kia đường 31 là Công ty 

TNHH TSRC Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 

- Phía Đông: giáp đất công nghiệp (hiện là đất trống) của KCN VSIP II-A; 

- Phía Nam: giáp nhà máy của Công ty Quốc tế Lee-Bou Bình Dương đây là nhà 

máy sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa; 

- Phía Tây: giáp nhà máy sản xuất bao bì đóng gói thực phẩm chất lượng cao 

Tetra Pak – Công ty Cổ phần Tetra Pak Bình Dương. 

Vị trí tọa độ góc ranh của dự án theo hệ tọa độ VN 2000 được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1-21 Tọa độ góc ranh của dự án theo hệ VN 2000 

SỐ HIỆU Bắc - X (m) Đông-Y (m) 

1 1233424,87 604016,87 

2 1233425,01 604263,70 

3 1233222,13 604016,53 

4 1233221,66 604267,46 

1 1233424,87 604016,87 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 
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Hình 1-9 Vị trí dự án trong KCN VSIP II-A 
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 Đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả năng bị tác 

động bởi dự án 

5.2.1. Đối tượng tự nhiên và các đối tượng khác có khả năng bị tác động bởi dự án 

Vị trí dự án nằm trong KCN VSIP II-A, xung quanh khu vực dự án đã được san lấp đất 

đào hoành chỉnh. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án như 

sau: 

 Sông, suối: 

+ Suối Trại Cưa: nguồn tiếp nhận nước thải từ hệ thống XLNT tập trung KCN VSIP II-

A. Suối cách khu vực dự án khoảng 2,5 km; 

+ Suối Cái: nguồn tiếp nhận nước từ suối Trại Cưa đổ vào. Nước từ suối Cái chảy vào 

sông Đồng Nai. 

● Đường giao thông: 

+ Đường Dân Chủ: về phía Tây dự án cách bởi nhà máy bao bì Tetra Pak; 

+ Đường 31: tiếp giáp với lô đất dự án về phía Bắc; 

 

Hình 1-10 Vi trí nhà máy với các khu vực xung quanh  

5.2.2. Đối tượng kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả năng bị tác động bởi dự 

án 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN VSIP II-A, thuộc khu vực phát triển của Khu liên hợp 

Công nghiệp - Dịch vụ Bình Dương. Các đối tượng xung quanh dự án gồm: 
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● Các nhà máy lân cận: 

 

Hình 1-11 Các nhà máy xung quanh khu vực dự án 

+ Nhà máy bao bì Tetra Pak tiếp giáp ở phía Tây dự án, 

+ Công ty TNHH Quốc tế Lee Bou Bình Dương tiếp giáp phía Nam dự án 

+ Nhà máy Sản xuất Thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Amway Việt Nam: về 

phía Tây dự án, ngăn cách bởi nhà máy bao bì Tetra Pak và đường Dân Chủ; 

+ Nhà máy công ty TNHH G-ONE TECH sản xuất và gia công cơ khí về phía Đông 

Nam dự án, kế bên nhà máy Công ty TNHH Quốc tế Lee Bou Bình Dương; 

+ Công ty cổ phần Intimex Bình Dương chuyên kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng 

nông sản, sản xuất chế biến hồ tiêu chất lượng cao, về phía Đông dự án, cách bãi đất trống; 

+ Công ty TNHH TSRC Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh về phía 

Đông dự án cách đường số 31; 

+ Công ty TNHH Intimex Hòa Tan chuyên kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông 

sản, sản xuất chế biến hồ tiêu chất lượng cao, về phía Đông Nam; 

+ Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương về phía Tây dự án, kế bên nhà máy 

bao bì Tetra Pak ngăn cách bởi đường Dân Chủ; 

+ Công ty TNHH Giấy Yuen Fong Yu Bình Dương sản xuất giấy về phía Tây dự án 

cách đường Dân Chủ; 

+ Công ty CP bao bì giấy Vĩnh Phú sản xuất bao bì giấy về phía Đông dự án. 

 Hạng mục công trình của dự án 

5.3.1. Các hạng mục công trình chính  

Các hạng mục chính của dự án bao gồm: nhà xưởng sản xuất và kho chứa, khu văn 

phòng. 
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Bảng 1-22 Các hạng mục công trình chính 

STT Hạng mục công trình chính Hiện hữu Xây dựng 

thêm 

Tiến độ  

I Nhà xưởng sản xuất chính    

A Nhà xưởng 1 14.126,27 -  

1 Khu vực hóa chất CIP 53,5  Đã hoàn 

thiện 

2 Khu vực phòng thay đồ nữ 100,4  Đã hoàn 

thiện 

3 Khu vực vệ sinh nữ 40,7  Đã hoàn 

thiện 

4 Khu vực phòng chứa đồng phục dơ 15,6  Đã hoàn 

thiện 

5 Khu vực phòng chứa đồng phục sạch 15,6  Đã hoàn 

thiện 

6 Khu vực phòng thay đồ nam 151,6  Đã hoàn 

thiện 

7 Khu vực vệ sinh nam 67,0  Đã hoàn 

thiện 

8 Phòng lên men 24  Đã hoàn 

thiện 

9 Phòng thí nghiệm vi sinh 43,5  Đã hoàn 

thiện 

10 Phòng thí nghiệm hóa lý 55,2  Đã hoàn 

thiện 

11 Phòng điều hành 44,9  Đã hoàn 

thiện 

12 Kho nguyên liệu thô 1 1.004,1  Đã hoàn 

thiện 

13 Kho nguyên liệu đóng gói 1 457,3  Đã hoàn 

thiện 

14 Kho thành phẩm  3.083,8  Đã hoàn 

thiện 

15 Khu vực trộn, chiết rót, đóng gói Diện tích còn 

lại 

 Đã hoàn 

thiện 

16 Phòng y tế 26,3  Đã hoàn 

thiện 

17 Xưởng bảo trì 136,5  Đã hoàn 

thiện 

18 Xưởng phụ tùng 142,6  Đã hoàn 

thiện 
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2 Nhà xưởng 2  9.216,79 Xây dựng từ 

06/2022 – 

12/2023 

1 Khu vực sản xuất  418  

2 Kho nguyên liệu thô 2  1521,3  

3 Kho nguyên liệu đóng gói 2  1.061,5  

4 Kho thành phẩm đóng gói 2  2.749,3  

5 Kho thành phẩm đóng gói 3  3.092,2  

6 Hành lang và lối đi  Diện tích 

còn lại 

 

II Khối văn phòng 1.407,18  Đã hoàn 

thiện 

Nguồn: Nguồn Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Đặc điểm chính của các công trình này được mô tả như sau: 

+ Văn phòng: thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch, phòng họp, nhà ăn, nhà nghỉ 

nhân viên...; Kích thước 19 x 75,4 m gồm 2 tầng. Chiều cao tối đa < 12 m. Khu văn phòng, 

công trình dịch vụ được bố trí tại vị trí phía Bắc giáp đường số 31. 

+ Nhà xưởng sản xuất: thực hiện toàn bộ các hoạt động sản xuất của dự án như trộn, 

làm lạnh, tiệt trùng, đồng hóa, đóng gói vô trùng, đóng thùng bao gói; Kích thước: 216,6m           

x 116 m gồm 1- 2 tầng, chiều cao tối đa < 13 m. Khu nhà xưởng được bố trí phía trong 

thành 1 khối chính, kết nối thuận tiện để phục vụ cho việc sản xuất được đảm bảo.  

Hiện tại, nhà xưởng có chiều rộng 80m và sẽ triển khai giai đoạn 2 xây nhà kho chứa 

nguyên liệu và sản phẩm. 

 Khu vực hiện hữu sẽ lắp đặt thêm thiết bị khu vực nhà xưởng để đảm bảo công suất 

nhà máy. 

Sơ đồ mặt bằng tổng thể của dự án Đính kèm phụ lục 2.1 

 Các hạng mục công trình phụ trợ 

Dự án có khối phụ trợ: trạm điện, máy phát điện, lò hơi, khu xử lý nước thải (mở rộng), 

Khu xử lý nước cấp, bể chứa nước phòng chữa cháy.   

Bảng 1-23 Các hạng mục công trình phụ trợ 

STT Hạng mục công trình phụ trợ Hiện hữu 

I Khối phụ trợ  2.166,31 

1 Nhà chứa hóa chất 113,0 

2 Phòng điện 179,9 

3 Máy phát điện 136,2 

4 Khu vực lò hơi 273,5 

5 Trạm LPG và CNG 60 m3 150 

6 Bể chứa nước PCCC 145,2 
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7 Bể nước sạch 385,2 

8 Hệ thống xử lý nước cấp 433,2 

9 Nhà ép bùn và chứa bùn 79,83 

10 Hệ thống làm lạnh 526,9 

11 Khu vực hệ thống xử lý nước thải mở rộng – giai đoạn 2 202,8 

II Nhà rác 430,89 

1 Khu vực chứa Chất thải công nghiệp 80 

2 Khu vực chứa chất thải nguy hại 27 

3 Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 266,8 

4 Khu vực hệ thống xử lý nước thải - giai đoạn 2 80,71 

III Đất cây xanh 10.807,94 

IV Đất giao thông sân bãi 11.786,33 

1 Sân đường 11.114,41 

2 Bãi đậu xe 671,92 

Sơ đồ mặt bằng tổng thể của dự án Đính kèm phụ lục 2.1 

Khu vực phụ trợ kết nối liền nhau thành 1 khối thống nhất. 

Cây xanh bố trí phân tán bao quanh nhà máy, kết hợp với cây xanh theo các trục đường 

vừa đảm bảo cách ly cho nhà máy đồng thời tạo cảnh quan cho toàn khu vực nhà máy. Tổng 

diện tích 10.807,94 m2 chiếm 21,62%. 

Tạo các nút giao giữa 2 tuyến giao thông bố trí các bảng chỉ dẫn được trang trí và thiết 

kế hài hòa. 

Dọc trục đường chính có thể bố trí bảng quảng cáo cho các công ty hoạt động trong khu 

nhà máy. 

Sử dụng hiệu quả các mảng cây xanh dọc các trục đường tạo cảnh quan cho khu nhà 

máy, bên cạnh việc phối hợp các thiết bị khác như (bảng quảng cáo, trụ đèn, trạm điện 

thoại…) làm sinh động không gian khu nhà máy. 

Hệ nước cấp giai đoạn 2: 1.050 m3/ngày trong khu vực hiện hữu của nhà máy. 

Trạm xử lý nước thải tổng công suất 1000 m3/ngày . 

Xây dựng kế bên nhà chứa bùn hiện hữu trong diện tích quy hoạch khu phụ trợ để xây 

dựng các bể xử lý nước thải giai đoạn 2 với diện tích 202,8 m2. 

Đồng thời bố trí diện tích bên cạnh Hệ xử lý hiện hữu giai đoạn 1 hiện hữu các bể xử lý 

giai đoạn 2 diện tích 80,71 m2. 

Hiện trạng, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống điều 

hòa không khí, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và các khu chứa 

CTR và CTNH đã được xây dựng hoàn chỉnh. 

Dự án của Công ty TNHH DenEastViệt Nam tại VSIP II-A (sản xuất sữa và các sản 

phẩm từ sữa), công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp VSIP II-A, xã Vĩnh 

Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trương phê duyệt 
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báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1805/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 

06 năm 2018. 

Dự án hoạt động với công suất 60.000.000 lít/năm, đã được Bộ Tài Nguyên & Môi 

trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 69/GXN-BTNMT ngày 03 

tháng 08 năm 2020. 

Dự án thực hiện điều chỉnh cơ cấu sản xuất các loại sản phẩm và được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 835/QĐ-

BTNMT ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt 

báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Công ty TNHH DenEast Việt Nam tại 

VSIP II-A (Điều chỉnh cơ cấu sản xuất các loại sản phẩm), tổng công suất 210 triệu lít/năm” 

tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Khu đất của Dự án nằm hoàn toàn trong KCN VSIP II-A. Đây là KCN đã được Nhà 

nước quy hoạch và phê duyệt để phát triển công nghiệp, trong đó, có ngành nghề của dự án. 

Do vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thẩm định và phê duyệt. 

Dự án nằm trong Khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng phù hợp quy hoạch KCN VSIP 

II A như Hình 2-1 
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Hình 2-1: Vị trí dự án trong quy hoạch KCN VSIP 2A 

Quy hoạch của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch 

tại quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Công ty DenEast Việt Nam thuộc Khu công nghiệp 

Vị trí dự 

án  
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Việt Nam – Singapore II mở rộng, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đồng 

thời đã được điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy công ty TNHH DenEast Việt 

Nam thuộc Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II mở rộng, phường Vĩnh Tân, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

KCN VSIP II-A có diện tích khoảng 1.008 ha, là phần mở rộng về phía Bắc của KCN 

VSIP II. KCN VSIP II-A đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường tại Quyết định số 1739/QĐ-BTNMT ngày 29/08/2008 và Quyết 

định số 1882/QĐ-BTNMT ngày 06/10/2010. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án nằm trong KCN VSIP II-A, hiện tại Khu công nghiệp đã có hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải tập trung nên toàn bộ nước thải phát sinh của Dự án được thu gom và xử lý 

cục bộ và đấu nối vào hệ thống xử lý của KCN tại hệ thống xử lý nước thải công suất 18.000 

m3/ngày gồm 3 module (mỗi module 6.000 m3/ngày). 

KCN VSIP II-A đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP II-A” số 

105/GXN-TCMT ngày 10/10/2015 và Giấy xác nhận số 115/GXN-TCMT ngày 

10/11/2017. 

KCN VSIP II-A đã được Bộ Tài nguyên & Môi Trường cấp giấy xác nhận số 110/GXN-

BTNMT ngày 30/12/2021 về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP II-A” – Hạng mục mô-đun xử lý 

nước thải số 03 (công suất thiết kế 6.00 m3/ngày.đêm) và hồ sự cố (dung dịch thiết kế 20.000 

m3). 

 Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy được xử lý đảm bảo đạt 

quy chuẩn yêu cầu trước khi xả thải ra môi trường. 

Vì vậy, dự án đầu tư phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

 Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa thoát trên đường được thu vào các hố ga thu nước mưa xung quanh nhà máy, 

có kết cấu bằng bê tông cốt thép, kích thước 1.050 x 1.050 x 1.000 (mm). Số lượng hố ga: 

48 cái. 

Nước mưa sau đó được chảy theo các đường cống bằng bê tông cốt thép, có đường kính 

DN100, DN300, DN400, DN500, DN600, DN800, DN1000 bố trí xung quanh khu vực nhà 

xưởng, văn phòng và các tuyến đường nội bộ để đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của 

KCN VSIP II-A trên đường số 31 theo 03 điểm thoát (MH8, MH11 và MH13, trên bản vẽ 

đính kèm). 

Độ dốc hướng thoát nước từ 0,2 – 0,5%, tùy từng khu vực. 

Tất cả các đường thu gom đấu nối đều có lưới chắn rác trước khi kết nối. 

Vật liệu, kết cấu, độ dốc và hướng thoát nước của hệ thống thoát nước mưa: xem bản 

vẽ đính kèm trong phần phụ lục. 

Bảng 3-1: Bảng tổng hợp loại ống và chiều dài các loại ống thoát nước mưa 

Loại ống thoát nước mưa Số lượng (đoạn) Chiều dài (m) 

DN100 1 26 

DN300 8 192 

DN400 6 144 

DN500 5 71,5 

DN600 14 320 

DN800 10 281 

DN1000 10 178,2 

Tổng 54 1.212,7 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trường số 69/GXN-BTNMT ngày 03/08/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án đính kèm phụ lục 2.1 

 Thu gom, thoát nước thải 

Nhà máy thu gom nước thải theo các mạng lưới thu gom như sau: 

- Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt: 

Nhà máy có 04 khu nhà vệ sinh (01 nhà vệ sinh khu vực cổng bảo vệ, 01 nhà vệ sinh 

khu vực văn phòng, 01 khu nhà vệ sinh khu vực sản xuất và 01 nhà vệ sinh khu vực phụ 

trợ). 

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh của công nhân viên được tiền xử lý bằng các 

bể tự hoại (05 bể), nước thải từ nhà ăn được tiền xử lý bằng bể tách dầu mỡ (02 bể: 5 m3 và 

12 m3). Sau đó, tất cả các loại nước thải này được dẫn bằng hệ thống đường ống HDPE, 
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đường kính DN100, DN200, DN300 về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy. 

Tổng chiều dài đường ống thu gom nước thải sinh hoạt là 660m. 

Bể tự hoại của nhà máy có kết cấu đáy bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch thẻ quét 

hồ dầu chống thấm mặt trong. Tổng thể tích các bể tự hoại (05 bể: 3 bể 3 m3, 1 bể 13 m3, 1 

bể 7 m3) là 29 m3. 

- Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất: 

o Nước thải sản xuất của nhà máy phát sinh từ các nguồn sau: 

Nước thải từ sản phẩm hỏng, không đạt chất lượng 

Nước thải từ quá trình xả đáy của lò hơi; 

Nước thải từ tháp giải nhiệt; 

Nước thải từ các thiết bị sản xuất, bao gồm các thiết bị trao đổi nhiệt (sau khi được tái 

sử dụng), các thiết bị vệ sinh CIP… 

Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp (các hệ thống làm mềm nước cho tháp giải nhiệt 

và hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất, thiết bị...); 

Nước thải phòng thí nghiệm; 

Nước thải từ vệ sinh nhà rác; 

Nước thải từ nước cấp phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải. 

o Toàn bộ lượng nước thải sản xuất của nhà máy được thu gom và xử lý như sau: 

Đối với nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi, từ tháp giải nhiệt, nước RO reject, tại mỗi 

vị trí phát sinh nước thải được thu gom bằng đường ống thép carbon, DN100 và đấu nối vào 

đầu ra cuối cùng của hệ thống xử lý và thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN (không 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy).  

Đối với nước thải từ các thiết bị sản xuất, bao gồm các thiết bị trao đổi nhiệt, các thiết 

bị vệ sinh CIP,... và nước thải từ phòng thí nghiệm được thu gom tại vị trí phát sinh bằng 

các đường ống SS304, DN50, DN100, DN150, DN200 tùy vào từng vị trí phát sinh về 

đường ống thu gom chính bằng SS304, DN400, sau đó, dẫn bằng đường ống HDPE, DN450 

về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp được thu gom bằng đường ống uPVC, DN150, 

sau đó, dẫn bằng đường ống HDPE, DN200 về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nước thải từ vệ sinh nhà rác đấu nối trực tiếp ra hố gas, theo đường ống HDPE, DN200 

về hệ thống xử lý nước thải. 

- Mạng lưới thoát nước thải 

Mạng lưới thoát nước thải sau xử lý của nhà máy có kết cấu bằng ống HDPE (tổng 

chiều dài khoảng 196 m), đường kính DN200 và chạy dọc theo tuyến đường nội bộ phía 

Tây nhà máy để dẫn về hệ thống thu gom nước thải chung của KCN VSIP II-A trên đường 

số 31. 

Độ dốc hướng thoát nước thải là 0,5%. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tiếp nhận của KCN VSIP II-A được dẫn thải vào cống 

gom nước thải của KCN VSIP II-A trên đường số 31 (tại cổng số 1 của nhà máy). 
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Riêng đối với nước RO reject một phần nước sẽ được sử dụng để tưới cây, rửa ngược 

hệ thống lọc và phần còn lại sẽ đấu nối vào sau của hệ thống xử lý. Sơ đồ minh họa tổng 

thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

 

Hình 3-1: Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án đính kèm phụ lục 2.1 

 Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt cục bộ 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 19,93 m3/ngày.đêm gồm có nước thải 

từ khu vực nhà vệ sinh của công nhân viên và từ khu vực nhà ăn công nhân viên. 

- Nước thải từ nhà vệ sinh 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn 

lắng giữ trong bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ 

bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài 

bảo đảm hiệu suất lắng cao. 

Với thời gian lưu nước 3 - 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua 

một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và 

thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 10 x 20, M250. 

Nước vệ sinh 

(Nhà vệ sinh) 

Nước nấu ăn 

(Căn tin) 
Nước thải từ 

thiết bị sản 

xuất, hệ thống 

XLNT. 

Nước thải 

từ lò hơi, 

tháp giải 

nhiệt. 

Bể tự hoại Bể tách mỡ 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY 

(Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm) 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA KCN VSIP II-A 

(Công suất: 12.000 m3/ngày.đêm) 

Suối Cái 

Nước thải sinh hoạt Nước thải công nghiệp 

Đạt yêu cầu tiếp nhận KCN VSIP II-A Nhà máy (Dự án) 

KCN VSIP II-A 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A Kq 

= 0,9, Kf = 0,9 

Xử lý 

sơ bộ 

Xử lý 

chính 

Nước thải 

từ hệ thống 

xử lý nước 

cấp 

tái sử dụng  
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Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên 

men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu 

ra khi bị nghẹt. Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải giảm khoảng 

30%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. 

Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận 

chuyển đi nơi khác xử lý. 

Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 3-2: Sơ đồ mặt cắt kỹ thuật chi tiết bể tự hoại của nhà máy 

Bảng 3-2: Thông số kỹ thuật các bể tự hoại đã lắp đặt 

TT Hạng mục Quy cách 

Số 

lượng 

(cái) 

Thể 

tích 

(m3) 

1 
Bể tự hoại loại 1 (Khu 

văn phòng) 

Kích thước: 4.600 x 2.000 x 1.600 (mm) 

Tường bằng bê tông, dày 150 (mm) 
1 13 

- Ngăn chứa nước Kích thước: 2.400 x 2.000 x 1.600 (mm) - - 

- Ngăn lắng Kích thước: 1.100 x 2.000 x 1.600 (mm) - - 

- Ngăn lọc Kích thước: 1.100 x 2.000 x 1.600 (mm) - - 

2 
Bể tự hoại loại 2 (Khu 

xưởng sản xuất) 

Kích thước: 3.100 x 1.500 x 1.600 (mm) 

Tường bằng bê tông, dày 150 (mm) 
1 7 

- Ngăn chứa nước Kích thước: 1.650 x 1.500 x 1.600 (mm) - - 

- Ngăn lắng Kích thước: 725 x 1.500 x 1.600 (mm) - - 

- Ngăn lọc Kích thước: 725 x 1.500 x 1.600 (mm) - - 
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TT Hạng mục Quy cách 

Số 

lượng 

(cái) 

Thể 

tích 

(m3) 

3 

Bể tự hoại loại 3 (Nhà 

bảo vệ, xưởng sản xuất, 

khu phụ trợ) 

Kích thước: 2.600 x 1.000 x 1.300 (mm) 

Tường bằng bê tông, dày 150 (mm) 
3 3 

- Ngăn chứa nước Kích thước: 1.400 x 1.000 x 1.300 (mm) - - 

- Ngăn lắng Kích thước: 600 x 1.000 x 1.300 (mm) - - 

 Ngăn lọc Kích thước: 600 x 1.000 x 1.300 (mm) - - 

Tổng cộng 5 29 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

- Nước thải từ khu vực nhà ăn 

Nước thải từ nhà ăn sẽ được thu gom theo đường ống chảy vào bể tách dầu mỡ kết hợp 

lắng cặn. Đầu tiên, nước thải sẽ đi qua lưới lọc rác để loại bỏ rác có kích thước lớn (các loại 

thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác,…), chức năng này giúp bể tách 

dầu làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. 

Sau đó, nước thải được chảy sang ngăn thứ 2, tại đây, thời gian lưu nước đủ dài để dầu 

mỡ nổi lên trên mặt nước. Phần nước trong sau khi tách dầu mỡ tiếp tục đi xuống đáy bể và 

chảy sang ngăn thứ 3 trước khi chảy về hệ thống xử lý nước thải. 

Lớp dầu mỡ nổi trên bề mặt sẽ được thu gom và vệ sinh theo định kỳ. 

Bảng 3-3: Thông số kỹ thuật các bể tách mỡ 

TT Hạng mục Quy cách 
Số lượng 

(cái) 

Thể tích 

(m3) 

1 Bể tách mỡ loại 1 
Kích thước: 3.100 x 2.000 x 1.950 (mm) 

Tường bằng bê tông 
1 12 

- Ngăn 1 Kích thước: 725 x 2.000 x 1.950 (mm) - - 

- Ngăn 2 Kích thước: 725 x 2.000 x 1.950 (mm - - 

- Ngăn 3 Kích thước: 1.650 x 2.000 x 1.950 (mm) - - 

2 Bể tách mỡ loại 2 
Kích thước: 3.100 x 1.200 x 1.950 (mm) 

Tường bằng bê tông 
1 5 

- Ngăn 1 Kích thước: 725 x 1.200 x 1.950 (mm) - - 

- Ngăn 2 Kích thước: 725 x 1.200 x 1.950 (mm - - 

- Ngăn 3 Kích thước: 1.650 x 1.200 x 1.950 (mm) - - 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

1.3.2. Công trình hệ thống xử lý nước thải 

Công suất hệ thống xử lý từ 220 m3/ngày ở pha 1A được nâng công suất lên 1.000 

m3/ngày.đêm (Hệ số an toàn K = 1,2) với quy trình công nghệ như sau: nước thải đầu vào 

→ lược rác thô → Hầm bơm kết hợp tách mỡ T01 (hiện hữu) → Bể tách dầu mỡ kết hợp 
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lắng sơ bộ - T02 (Xây mới) → Bể điều hòa – T03 (Cải tạo từ bể aerotank hiện hữu và xây 

mới) → Bể phản ứng hóa lý – T04 – A/B/C (Xây mới) → Thiết bị DAF (xây mới) → Bể 

trung gian T05 (xây mới) → Bể phân phối (T-06 hiện hữu, T-06’ xây mới) →  Bể UASB 

(T 07 hiện hữu , T07’ xây mới) → Bể Anoxic (T-08 – hiện hữu, T-08’ – xây mới) → Bể 

Aerotank (T-09 hiện hữu, T-09’ –A/B xây mới) → Bể lắng sinh học (T-10-A hiện hữu, T-

10’-A xây mới) → Bể khử trùng (T11 hiện hữu, T11 xây mới) →Nước thải đầu ra đạt tiêu 

chuẩn đấu nối vào KCN VSIP II-A. 

Lượng nước thải sản xuất phát sinh khoảng 814,45 m3/ngày.đêm, trong đó chủ yếu là 

nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị và lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sau 

khi nâng công suất 19,93 m3/ngày.đêm. Vậy tổng lượng nước thải phải thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải là 834,38 m3/ngày.đêm 

Nước thải lò hơi 35 m3/ngày, sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN, phần 

cặn thải ước tính 5 m3/ngày sẽ đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Nước giải nhiệt ước tính 165,2 m3/ngày sẽ được giải nhiệt và đấu trực tiếp về hố ga 

thoát nước chung của KCN. 

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 1.000 m3/ngày.đêm (hệ số an toàn K = 

1,2) để đảm bảo đủ công suất xử lý lượng nước thải phát sinh.  

Với quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau: 
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Hình 3-3: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 1.000 m3/ngày.đêm 
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❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

Hệ thống xử lý 220 m3/ngày đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường số 69/GXN-BTNMT ngày 03/08/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

được cải tạo và kết nối với bể điều hòa xây mới, bể hóa lý và bể trung gian. Sau đó bơm lên 

2 bể phân phối cho 2 module dẫn về bể UASB và hệ AO của từng hệ. với tổng công suất 

1.000 m3/ngày 

Hầm bơm – T01 (hiện hữu) 

Nước thải từ quá trình sản xuất của nhà máy được thu gom và chảy về hầm bơm T01. 

Trong T01, một phần các mảnh vụn, hạt, chất rắn (có kích thước ≥5 mm) trong nước thải 

được giữ lại bằng lưới lọc thô để bảo vệ các thiết bị cơ học khỏi bị hư hỏng và mài mòn. 

Nước sau xử lý sẽ được bơm sang bể cân bằng T02 nhờ các máy bơm nước thải hoạt động 

luân phiên. 

 

Hình 3-4 Trạm bơm 

Bể lắng sơ bộ kết hợp bể tách dầu-T02 (xây mới) 

Nước thải từ bể tiếp nhận được bơm qua thiết bị lược rác trống quay FS02 để tách các 

thành phần rác và cặn có kích thước lớn hơn 2 mm trước khi chảy vào bể lắng sơ bộ và tách 

dầu T02. Tại đây, thành phần dầu mỡ có trong nước thải sẽ được giữ lại và được thu gom 

về bể chứa bùn T12-A bằng hệ thống gạt dầu mỡ. Các chất rắn lơ lững lớn sẽ lắng xuống 

đáy bể T02, và bơm sẽ bơm định kỳ về bể chứa bùn T12-A. Nước thải sau bể T02 sẽ tự chảy 

vào bể điều hòa T03. 
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Hình 3-5 Máy lược trống quay và thiết bị gạt dầu mỡ 

Bể điều hòa-T03 (cải tạo và xây mới) 

Tại bể điều hòa, nước thải sẽ được khuấy trộn đều dưới tác dụng của hệ thống khuấy 

trộn chìm để ổn định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm. Hệ thống máy khuấy chìm 

SM03-A/B/C xáo trộn đều nước thải trong bể điều hòa sẽ giúp tránh tình trạng yếm khí phát 

sinh mùi hôi trong bể. Nước thải từ bể điều hòa sau đó sẽ được bơm chìm WP03-A/B bơm 

đến cụm xử lý hóa lý. 

Bể điều hòa được cải tạo từ bể Aerotank cho pha 1 B thể tích 214,4 m3 và xây mới 135,6 

m3 

Bể phản ứng hóa học (T04-A/B/C) (xây mới) 

Tại bể T04-A, pH của nước thải sẽ được điều chỉnh và kiểm soát ở mức pH (7 - 8,5) 

bằng dung dịch NaOH (bơm DP01) và HCl (bơm DP02). Đây là khoảng pH phù hợp nhất 

cho quá trình keo tụ tạo bông. Sau đó, PAC (bơm DP03) sẽ được châm vào bể T04-B để 

thực hiện quá trình keo tụ. Nước thải sau đó sẽ dẫn vào bể T04-C và châm polymer aninon 

(bơm DP06) để quá trình tạo bông xảy ra. 

 

Hình 3-6 Bể hóa lý 

Bể tuyển nổi siêu nông DAF (xây mới) 

Trong bể DAF, khí được cấp vào để tách các bông cặn lơ lửng có trong nước thải từ bể 

T04-C chảy qua. Sau đó, nước thải sẽ chảy vào bể phân phối T05. Bùn nổi trên bề mặt DAF 

và bùn lắng dưới đáy DAF được thu gom và chảy sang bể chứa bùn T12-A. DAF được thiết 

kế để loại bỏ chất rắn lơ lửng trong nước thải nhưng cũng để loại bỏ quá trình keo tụ phốt 
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pho được hình thành do kết tủa hóa học. Nước sau xử lý sẽ được dẫn sang bể trung gian 

T05. Cụm bơm WP05-A/B/C/D/E sẽ bơm nước thải sang bể phân phối T06/T06’. 

 

Hình 3-7 Bể tuyển nổi siêu nông 

Bể phân phối và bể UASB – T06/T06’ & T07-T07’ (vừa hiện hữu và xây mới) 

Bể phân phối T06 / T06’ được cấu tạo bởi hai ngăn. Một ngăn điều chỉnh pH và ngăn 

còn lại chứa nước sau khi xử lý qua bể UASB. Ngoài ra, hai ngăn này thông với nhau, điều 

này giúp UASB luôn hoạt động dù có nước thải đầu vào hay không. 

Tại T06/T06’, giá trị pH thích hợp sẽ được điều chỉnh bằng dung dịch axit hoặc xút để 

đảm bảo pH ổn định cho các vi sinh vật kỵ khí trong bể UASB. 

Tại đây, Nước thải được đưa vào bể UASB bằng các máy bơm trục ngang có điều khiển 

bằng biến tần. Chế độ vận hành của các máy bơm này được chuyển đổi luân phiên giữa chế 

độ “Master” và “Slave” bằng hệ thống điều khiển. Ưu điểm chính của hệ thống bơm này là 

có khả năng điều chỉnh được vận tốc nước dâng tương ứng trong bể UASB. 

Chức năng của bể phân phối: 

✔ Trung hòa nước thải. 

✔ Cân bằng COD, BOD trước khi cấp vào bể UASB. 

✔ Có thể điều chỉnh vận tốc nước dâng của bể UASB từ 0.6-0.9 m/h thông qua bơm 

điều khiển bằng biến tần (để bùn hạt có thể phát triển tốt). 

✔ Có thể nội tuần hoàn bể UASB khi nguồn nước thải đầu vào không có hoặc tạm 

dừng. 

✔ Rút ngắn thời gian khởi động của bể UASB 

Trong bể UASB T07/T07’, nước thải được phân phối theo dòng chảy ngược qua lớp 

bùn hạt kỵ khí. Trong điều kiện kỵ khí, các chất hữu cơ có trong nước thải sẽ bị phân hủy 

thành các chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn, tạo thành CH4, CO2.v.v. Sản phẩm cuối cùng 

của quá trình phân hủy kỵ khí là Biogas (70 - 80% CH4 , 20 - 30% CO2 và không khí khác). 

Hỗn hợp bùn - nước thải - khí bay lên trên được phân tách bằng hệ thống tách Khí - Rắn - 
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Lỏng (GSL). GSL bao gồm các vách ngăn nghiêng để lắng bùn và hệ thống thu gom không 

khí. 

Nước đã qua xử lý tại bể UASB sẽ được đưa về Bể phân phối T06 / T06’ (ngăn thứ 2) 

được thiết kế các ngăn thông nhau. Trong trường hợp không có nước thải, toàn bộ nước sẽ 

được tuần hoàn trở lại để duy trì vận tốc nước dâng cao trong bể UASB, đảm bảo dòng chảy 

liên tục trong bể để tránh bùn chết. 

Sau khi về bể Phân phối T06 / T06’, nước sau xử lý sẽ tự chảy vào bể Anoxic T08 / 

T08’ bằng thiết bị thu nước. 

  

Hình 3-8 Bể phân phối và bể UASB 

 

Hình 3-9 Đầu đốt khí metan của bể UASB 
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Bể anoxic và bể aerotank- T08/T08’ & T09/T09’ (vừa hiện hữu vừa xây mới) 

Các bể Anoxic T08 / T08’ có khả năng xử lý nitơ trong nước bằng cách khử nitrat trong 

môi trường thiếu khí. Quá trình loại bỏ nitơ sinh học được gọi là quá trình khử nitơ. Quá 

trình khử nitơ đòi hỏi nitơ được chuyển đổi đầu tiên thành nitrat, thường xảy ra trong quá 

trình xử lý hiếu khí như bộ lọc sinh học nhỏ giọt hoặc hệ thống sinh trưởng lơ lửng có sục 

khí. Nước sau quá trình nitrat hóa sẽ tiếp xúc với môi trường không có oxy tự do. Các vi 

sinh vật trong hệ thống thiếu khí này sử dụng nitrat như một chất nhận điện tử và giải phóng 

nitơ ở dạng khí nitơ hoặc các oxit nitơ. Một nguồn cacbon dễ phân hủy sinh học cũng cần 

thiết để quá trình khử nitơ xảy ra hiệu quả 

Nito sẽ được loại bỏ bằng 2 quá trình: 

Nitrat hóa: Quá trình nitrat hóa chuyển đổi các chất hữu cơ chứa nitơ, NH4 thành NO3
- 

bằng phương trình sau: 

  

 
Khử nitrat: Quá trình chuyển đổi NO3

- thành N2 trong bể anoxic: 

 

Trong bể anoxic T08/T08’, khuấy trộn chìm được lắp đặt trong bể để tạo điều kiện tiếp 

xúc giữa bùn hoạt tính và nước thải trong điều kiện thiếu khí để xử lý nitơ. Nước thải từ bể 

thiếu khí sẽ chảy sang bể sục khí Aerotank T09 / T09’. 

Trong bể T09 / T09’, các vi sinh vật hiếu khí lơ lửng sử dụng các hợp chất hữu cơ làm 

nguồn thức ăn để xây dựng tế bào (xử lý BOD, COD có trong nước thải) và tạo ra năng 

lượng thông qua quá trình phân hủy hiếu khí. Sản phẩm cuối cùng của quá trình phân hủy 

là CO2 và H2O. Để duy trì môi trường hoạt động tốt cho vi sinh vật và cung cấp đủ oxy cho 

quá trình phân huỷ, không khí sẽ được cung cấp trong bể thông qua máy thổi khí và hệ 

thống khuếch tán khí- đĩa thổi khí. 

  

Hình 3-10 Bể Aerotank 

Máy thổi khí sẽ được được điều khiển bằng biến tần thông qua giá trị nồng độ oxy hòa 

tan DO trong bể. Bể sục khí T09 / T09 ’được trang bị bộ điều khiển oxy hòa tan để kiểm 

soát nồng độ DO đủ. 
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Khi mức DO giảm xuống dưới 2 mg/ l, tín hiệu từ bộ điều khiển DO sẽ được truyền đến 

hệ thống điều khiển để kích hoạt thêm 01 máy thổi khí. Trong trường hợp mức DO cao hơn 

2 mg/l, tín hiệu sẽ được truyền từ bộ điều khiển DO đến hệ thống điều khiển để hủy kích 

hoạt máy thổi khí nhằm tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Hỗn hợp nước thải đầu ra từ bể 

aerotank tiếp tục chảy sang Bể lắng sinh học T10 / T10’. 

Một phần nước thải đầu ra sẽ được bơm về bể Anoxic thông qua các máy bơm tuần 

hoàn nhằm tăng hiệu quả xử lý Nitơ 

Tại Bể lắng sinh học T10-A /T10’-A sẽ diễn ra quá trình tách bùn hoạt tính và nước 

thải. Phần chất rắn có trọng lượng lớn hơn trọng lượng riêng của nước sẽ lắng xuống đáy 

bể lắng nhờ trọng lực và nước thải sẽ được thu gom bằng mương thu nước và chảy sang bể 

khử trùng T11. 

 

Hình 3-11 Bể lắng sinh học 

Bùn ở bể lắng sinh học T10-A / T10’-A sẽ được thu gom về ngăn thu bùn sinh học T10-

B / T10’-B. Một phần bùn sinh học được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí để duy trì nồng độ 

bùn trong bể và bùn dư được bơm sang bể chứa bùn. 

Bể Khử Trùng – T11/T11’ (vừa hiện hữu vừa xây mới) 

Tại bể khử trùng T11/T11’, dung dịch clorine được châm vào để loại bỏ các vi sinh vật 

có hại trong nước thải. 

Nước thải đầu ra sau xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn đầu vào của hệ thống xử lý nước thải VSIP 

II trước khi đến nguồn tiếp nhận. 

Hệ thống xử lý bùn - Bể chứa bùn-T12-A/B (cải tạo từ bể chứa bùn và bể điều hòa 

hiện hữu) 

Tại bể chứa bùn T12-A/B, bùn được xáo trộn liên tục bằng máy thồi khí chìm để phân 

hủy bùn giảm lượng bùn đưa vào máy ép bùn trục vít. Dung dịch Polymer-Cation được 

châm vào máy ép bùn trục vít để tăng hiệu quả xử lý bùn. Bùn khô sẽ được thu gom và vận 

chuyển đi xử lý định kỳ. 
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Hình 3-12 Máy ép bùn trục vít 

Bảng 3-4: Ước tính hiệu suất xử lý nước thải sau từng bậc xử lý 

Chỉ 

tiêu 
Giá trị 

Hầm bơm-

bể điều 

hòa- bể 

DAF 

Bể phân 

phối- 

UASB 

Bể Anoxic- 

Aerotank-

Lắng sinh học 

Bể 

khử 

trùng 

Tiêu 

chuẩn 

đầu vào 

VSIP II-

A 

COD 

Hiệu suất (%) 20 60 60 0 

600 COD vào (mg/l) 3.500 2.800 1120 448 

COD ra (mg/l) 2.800 1120 448 448 

BOD 

Hiệu suất (%) 10 60 60 0 

400 BOD vào (mg/l) 2.200 1.980,0 792 316,8 

BOD ra (mg/l) 1.980 792 316,8 316,8 

SS 

Hiệu suất (%) 35 30 50 0 

400 SS vào (mg/l) 1.200 780 546 273 

SS ra (mg/l) 780 546 273 273 

TN 

Hiệu suất (%) 10 8 85 0 

20 Nito vào (mg/l) 150 135 124,2 18,6 

Nito ra (mg/l) 135 124,2 18,6 18,6 

Bảng 3-5: Tóm tắt kích thước cụm bể  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH DenEast Việt Nam                                                                    Trang 70 

 

STT Tên bể 

Kích thước Thể 

tích 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu (h) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

1 Hầm bơm T01 (hiện hữu) 3,2 1,8 5,0 28,8 0,58 

2 
Bể lắng sơ bộ kết hợp tách 

dầu-T02 (xây mới) 
7,2 3,2 5,0 115,2 2.12 

3 

Bể điều hòa-T03 (cải tạo từ bể 

hiếu khí) 
13,4 2,9 5,0 214,4 

7,00 

Bể điều hòa-T03 (xây mới) 8,75 3,1 5,0 135,6 

4 
Bể phản ứng T04-

A/B/C (xây mới) 

T04-A 1,5 1,3 5,0 9,75 0,175 

T04-B 1,5 1,3 5,0 9,75 0,175 

T04-C 2,9 1,3 5,0 18,85 0,34 

5 Bể trung gian-T05 (xây mới) 3,2 1,2 5,0 19,2 0,38 

6 
Bể phân phối-T06 (hiện hữu) 3,7 1,0 3,0 11,1 

0,61 
Bể phân phối-T06’ (xây mới) 2,6 1,5 5,0 19,5 

7 
Bể UASB-T07 (xây mới) 6,0 5,5 7,9 260,7 

14,00 
Bể UASB-T07’(xây mới) 11,2 3,6 10,9 439,5 

8 
Bể Anoxic-T08  (hiện hữu 6,45 3,5 5,0 112,9 

6,22 
Bể Anoxic-T08’(xây mới) 7,2 5,1 5,4 198,3 

9 

Bể Aerotank-T09  (hiện hữu 8,75 3,1 5,0 135,6 

8,20 

Bể Aerotank-T09’-A (xây 

mới) 
7,2 6,0 5,4 233.3 

Bể Aerotank-T09’-B (xây 

mới) 
4,3 2,0 5,0 43 

10 

Bể lắng sinh học –T10-A (hiện 

hữu) 
5,75 5,75 5,0 165,3 

6,67 
Bể lắng sinh học –T10’-A (xây 

mới) 
5,8 5,8 5,0 168,2 

11 

Ngăn thu bùn T10-B (hiện hữu 1,6 1,6 5,0 12,8 - 

Ngăn thu bùn T10’-B (xây 

mới) 
2,0 1,2 5,0 12 - 

12 
Bể khử trùng T11 (hiện hữu) 3,9 1,6 5,0 31,2 

1,1 
Bể khử trùng T11’ (xây mới) 3,0 1,5 5,0 22,5 

13 

Bể chứa bùn hóa lý T12-A (cải 

tạo từ bể chứa bùn hiện hữu) 
3,7 3,2 5,0 59,2 - 

Bể chứa bùn T12-B (cải tạo từ 

bể điều hòa hiện hữu) 
6,45 4,85 5,0 156,4 - 
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Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Danh mục máy móc thiết bị của Trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày.đêm 

như sau: 

Bảng 3-6: Danh mục máy móc thiết bị của trạm xử lý nước thải  

STT 

HẠNG MỤC   
ĐƠN 

VỊ 
TỔNG 

THIẾT BỊ - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT XUẤT XỨ 

A HẦM BƠM - T01 (HIỆN HỮU)       

1 Bơm nước thải (WP01-A / B) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: CN80       

  
Kiểu: Máy bơm chìm, Công suất: 50 m³/h, Cột áp: 

13,0 m 
      

  Công suất: 3,7 kW, 3 pha, 380V, 50 Hz       

B 
BỂ LẮNG SƠ BỘ KẾT HỢP TÁCH DẦU - T02 

(MỚI) 
      

3 Thiết bị tách rác dạng trống quay (FS02) Việt Nam Bộ 1 

  Kiểu: trống quay, Công suất: 50 m³/h       

  Kích thước khe: 2 mm, Vật liệu: SUS304       

  
Bao gồm: 01 motor 0.37kW / 3 pha / 380 V / 50 Hz 

(Đài Loan) 
      

4 Thiết bị tách dầu mỡ (M02) Dương Nhật - Việt Nam Hệ 1 

  Vật liệu của Hệ thống di động và nâng hạ tự động:       

  - Tiếp xúc với nước thải: SUS304       

  
- Không tiếp xúc trực tiếp với nước thải: Thép & Inox 

phủ Epoxy 
      

  
01 Motor di động: 0,37 kw / 380V / 3phase / 50Hz 

(Motor: Siti - Ý) 
      

5 Bơm bùn (SP02) Ebara - Ý Bộ 1 

  Model: DWO 150       

  Kiểu: máy bơm ly tâm trục ngang       

  Công suất: 6-33 m³/h, Cột áp: 9.5-5.1 m       

  Công suất: 1,1 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz       

 Vật liệu: Thân, cánh quạt, trục: SUS304       

C BỂ ĐIỀU HÒA - T03 (HIỆN HỮU + MỚI       
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6 

Máy khuấy chìm (SM03-A/B) 

Tái sử dụng máy trộn của bể điều hòa và bể chứa 

bùn 

- Bộ 2 

7 Máy khuấy chìm (SM03-C) Sulzer - Ireland Bộ 1 

  Model: RW 2022 S13/4 STD-400V/50       

  Loại: Khuấy chìm, Công suất: P2 = 1,3 kW       

  Điện áp: 380 V / 3 phase / 50 Hz, IP68, class F       

8 Bơm nước thải (WP03-A / B) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: CN80       

  Kiểu: Bơm chìm, Công suất: 50 m³/h, Cột áp: 13,0 m       

  Công suất: 3,7 kW, 3 pha, 380V, 50 Hz       

  Vật liệu:Thân, cánh quạt: Gang; Trục: thép không gỉ       

9 Biến tần cho bơm WP03-A/B (FC03) 

Danfoss - Denmark, Phần 

Lan / Rockwell - Mỹ, 

Mexico 

Bộ 1 

  Công suất: 3,7 kW, 3 pha / 380 VAC, IP20       

10 Đồng hồ đo lưu lượng (FM03) Siemens - Pháp Bộ 1 

  Model: SITRANS F M MAG 5100 W + MAG 5000       

  Loại: Điện tử, Đường kính: DN100       

  
Vật liệu: Phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt, 

mặt bích thép cacbon 
      

  Tiêu chuẩn tương thích Điện từ EMC: 2004/108/EC       

  

Vật liệu: Khớp kết nối, phần thân sensor: Thép 

carbon; Lớp Lót: Cao su cứng; Điện cực: Hastelloy 

C276 (Hợp kim Niken); 

      

  Màn hình LCD       

D BỂ TRUNG HÒA - T04-A (MỚI)       

11 Motor khuấy trộn cho bể trung hòa (M04-A) Sumitomo - Nhật Bản Bộ 1 

  Sumitomo motor       

  Model: CNVM1H-6105-29       

  
Công suất: 1,1 kW, 380V / 3 pha / 50Hz, IP 55, Class 

F, 4 cực, Tốc độ: 50 vòng/phút 
      

12 Bộ điều khiển pH (pHC04)       

  1. Màn hình hiển thị Endress & Hauser - EU/G7 Bộ 1 

  Model: Liquisys M CPM223       
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  Loại: Ngoài trời, Đầu ra: 0 / 4-20mA       

  Hiển thị giá trị đo trên màn hình tinh thể lỏng       

  2. Cảm biến pH Endress & Hauser - EU/G7 Bộ 1 

  Model: CPF81       

  Thang đo: 0 -14 pH, Nhiệt độ: 0 - 110 ° C       

E BỂ KEO TỤ- T04-B (MỚI)       

13 Motor khuấy trộn cho bể keo tụ (M04-B) Sumitomo - Nhật Bản Bộ 1 

  Sumitomo motor       

  Model: CNVM1H-6105-29       

  
Công suất: 1,1 kW, 380V / 3 pha / 50Hz, IP 55, Class 

F, 4 cực, Tốc độ: 50 vòng / phút 
      

F BỂ TẠO BÔNG - T04-C (NEW)       

14 Motor khuấy trộn cho bể tạo bông (M04-C) Sumitomo - Nhật Bản Bộ 1 

  Sumitomo motor       

  Model: CNVM1H-6125-59       

  
Công suất: 1,1 kW, 380 V / 3 pha / 50Hz, IP 55, 

Class F, 4 cực, Tốc độ: 24,6 vòng / phút 
      

G BỂ TUYỂN NỔI SIÊU NÔNG - DAF (MỚI)       

15 Bể tuyển nổi siêu nông (DAF) Việt Nam Bộ 1 

  
Công suất: 50 m³/h, Kích thước: D = 4,5 m, Hthân = 

900mm, dày 2,5mm 
      

  
Vật liệu: Tiếp xúc với nước thải: SUS304, 02 cánh 

với 03 gầu/01 cánh 
      

  
Động cơ cho dầm chính: 2 HP, 380 V / 3 pha / 50Hz 

(Đài Loan) 
      

  Bồn vi bọt: D=800 mm, H=1200 mm, SUS304       

  Tủ điện điều khiển, Van điện xả cặn       

16 Máy nén khí (AC-DAF) Fusheng - Việt Nam Bộ 1 

  Model: TA-65       

  Nguồn điện: 1,5 kW, 3 pha / 380V / 50 Hz       

  
Dung tích lưu trữ: 70 lít, Áp suất hoạt động: 8 kg 

/cm2 
      

17 Bơm cấp cho DAF (FPDAF-A / B) Robuschi - Ý Bộ 2 

  Model: RCB 50-20B 0000 U181 2       

  Kiểu: Ly tâm trục ngang       
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  Công suất: 30 m3/h, Cột áp: 50m       

  Công suất: 15.0 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz / IE3       

  Loại cánh quạt: Vortex       

  
Vật liệu: Vỏ: gang GG250; Cánh quạt: thép không gỉ 

AISI 316; Trục: thép không gỉ AISI 316 
      

H BỂ TRUNG GIAN - T05 (MỚI)       

18 

Bơm nước thải (WP05-A/ B/C) 

Tận dụng Bơm nước thải của bể điều hòa & bể 

chứa bùn 

- Bộ 3 

19 

Biến tần cho Bơm WP05-A/B/C (FC05-A) 

Tận dụng biến tần của bơm nước thải bể điều hòa 

hiện hữu 

- Bộ 1 

20 
Đồng hồ đo lưu lượng (FM05-A) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

21 Bơm nước thải (WP05-D/E) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: CN80       

  Kiểu: Bơm chìm, Công suất: 33,6 m³/h       

  
Cột áp: 16.2m, Công suất: 3.7 kW, 3 pha, 380V, 50 

Hz 
      

  
Vật liệu: Thân, cánh quạt: Gang; Trục: Thép không 

gỉ. 
      

22 Biến tần cho bơm WP05-D/E (FC05-B) 

Danfoss - Denmark, Phần 

Lan / Rockwell - Mỹ, 

Mexico 

Bộ 1 

  Công suất: 3,7 kW, 3 pha / 380 VAC, IP20       

23 Đồng hồ đo lưu lượng (FM05-B) Siemens - Pháp Bộ 1 

  Model: SITRANS F M MAG 5100 W + MAG 5000       

  Loại: Điện tử, Đường kính: DN65       

  
Vật liệu: Phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt, 

mặt bích thép cacbon 
      

  Độ chính xác: 0,4% ± 1 mm/s, Màn hình LCD       

I BỂ PHÂN PHỐI - T06 (HIỆN HỮU)       

24 
Motor khuấy cho Bể phân phối (M06) 

Tận dụng hiện hữu 
- Bộ 1 

25 
Bộ điều khiển pH (pHC06) 

Tận dụng hiện hữu 
- Bộ 1 
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26 
Bơm cấp cho Bể UASB (FP06-A / B) 

Tận dụng hiện hữu 
- Bộ 1 

27 
Biến tần cho bơm FP06-A/B (FC06) 

Tận dụng hiện hữu 
- Bộ 1 

J BỂ PHÂN PHỐI - T06' (MỚI)       

28 Motor khuấy cho Bể phân phối (M06') Sumitomo - Nhật Bản Bộ 1 

  Sumitomo motor       

  Model: CNVM1H-6105-29       

  
Đặc tính kỹ thuật: Công suất: 1,1 kW, 380V / 3 pha / 

50Hz, IP 55, Class F, 4 cực; Tốc độ: 50 vòng / phút 
      

29 Bộ điều khiển pH (pHC06')       

  1. Màn hình hiển thị Endress & Hauser - EU/G7 Bộ 1 

  Model: Liquisys M CPM223       

  Loại: ngoài trời, Đầu ra: 0 / 4-20mA       

  
Hiển thị giá trị đo trên màn hình tinh thể lỏng, Nguồn 

điện: 24V DC 
      

  2. Cảm biến pH Endress & Hauser - EU/G7 Bộ 1 

  Model: CPF81       

  Thang đo: 0 -14 pH; Nhiệt độ: 0 - 110 ° C       

30 Bơm cấp cho Bể UASB (FP06'- A / B) Robuschi - Ý Bộ 2 

  Model: RCB 50-25BR 4B55 U181 2        

  Kiểu: Ly tâm trục ngang       

  Công suất: 40 m3/h, Cột áp: 15 - 20 m       

  Công suất: 5,5 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz / IE3       

31 Biến tần cho Bơm FP06'-A/B (FC06') 

Danfoss - Denmark, Phần 

Lan / Rockwell - Mỹ, 

Mexico 

Bộ 1 

  Công suất: 5,5 kW, 3 pha / 380 VAC, IP20       

32 Đồng hồ đo lưu lượng (FM06') Siemens - Pháp Bộ 1 

  Model: SITRANS F M MAG 5100 W + MAG 5000       

  Loại: Điện tử, Đường kính: DN80       

  
Độ chính xác: 0,4% ± 1 mm/s, Tín hiệu đầu ra: 

Analog 4 - 20 mA, Màn hình LCD 
      

K BỂ UASB - T07 (HIỆN HỮU)       
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33 Bơm bùn (SP07)  Seepex - Đức Bộ 1 

  Model: BN 5-6L       

  Kiểu: Bơm trục vít, Capacity: 5 m³/h, Cột áp: 2 bar       

  Công suất: 1,5 kW, 3 pha / 380V / 50 Hz, IP55, lớp F       

  
Vật liệu: Thân: gang; Rotor: 1.0503 (C45) / AISI 

1045; Stator: NBR - Perbunan. 
      

L BỂ UASB - T07' (MỚI)       

34 Máng thu nước Dương Nhật - Việt Nam Hệ 1 

  Kích thước: D x H = 15,2 x 0,2 m       

  Vật liệu: FRP; dày 1,5mm       

35 Đầu đốt khí Biogas Việt Nam & Imported Bộ 1 

  
Loại: Bán mở, Đầu đốt & phụ kiện, hệ thống thu khí: 

SUS304 
      

36 Van an toàn (SV) Topsafe - Hàn Quốc Bộ 1 

  Model: KSBBFI-03"       

  
Tiêu chuẩn: API2000 Vật liệu: Thân: Nhôm, Màng 

van: Teflon, Đường kính: DN80 
      

37 Bơm bùn (SP07') Seepex - Đức Bộ 1 

  Model: BN 5-6L       

  Kiểu: Bơm trục vít, Công suất: 5 m³/h, Cột áp: 2 bar       

  
Công suất: 1.5 kW, 3 pha / 380V / 50 Hz, IP55, nhóm 

F 
      

  
Vật liệu: Thân: gang; Rotor: 1.0503 (C45) / AISI 

1045; Stator: NBR - Perbunan. 
      

M BỂ THIẾU KHÍ - T08 (HIỆN HỮU)       

38 
Máy khuấy chìm (SM08-A) 

Tái sử dụng hiện hữu 
- Bộ 1 

39 Máy khuấy chìm (SM08-B) Sulzer - Ireland Bộ 1 

  Model: RW 2022 S13/4 STD-400V/50       

  Loại: Khuấy chìm Công suất: P2 = 1,3 kW       

  Điện áp: 380 V / 3 phase / 50 Hz, IP68, class F       

N BỂ THIẾU KHÍ - T08' (MỚI)       

40 Máy khuấy chìm (SM08'-A/B) Sulzer - Ireland Bộ 2 

  Model: RW 2822 S25/4STD-400/50       
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  Loại: Khuấy chìm, Công suất: P2=2.5 kW       

  Điện áp: 380 V / 3 phase / 50 Hz, IP68, class F       

O BỂ HIẾU KHÍ - T09 (HIỆN HỮU)       

41 
Máy thổi khí (AB09-A/B) 

Tái sử dụng 
Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

42 Máy thổi khí (AB09-C) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 1 

  Model: ARS80       

  Công suất: 5,43 m³/phút, Cột áp: 5.0m       

  Motor Siemens - Séc Bộ 1 

  Công suất: 7,5 kW / 3 pha / 380 V / 50Hz       

43 Đĩa phân phối khí (AD09) Europelec - Pháp Cái 35 

  Model: AQUADISC 320       

  Loại: bọt mịn       

  Kích thước: 12 "       

44 
Biến tần cho AB09-A/B (FC09) 

(Tái sử dụng) 
- Bộ 1 

45 
Bộ điều khiển DO (DO09) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

46 
Bơm tuần hoàn (RP09-A/B) 

Tái sử dụng 
- Bộ 2 

47 
Đĩa phân phối khí (AD09) 

Tái sử dụng 
- Hệ 1 

P BỂ HIẾU KHÍ - T09' (MỚI)       

48 Máy thổi khí (AB09'-A/B) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: ARS150       

  Công suất: 16,5 m³/phút, Cột áp: 5.5m       

  Motor Siemens - Séc Bộ 2 

  Công suất: 22 kW / 3 pha / 380 V / 50Hz       

49 Ống giảm thanh (GAT09') Dương Nhật - Việt Nam Bộ 1 

  
Loại: Ống tiêu âm, DN300, chiều dài: 3500mm, độ 

dày: 8-10mm 
      

  Vật liệu: Thép nhúng kẽm nóng        

50 Thùng cách âm cho AB09'-A/B Dương Nhật - Việt Nam Bộ 1 

  
Chất liệu: Thép sơn epoxy với Foam hấp thụ âm 

thanh 
      

  
Bao gồm: Quạt thông gió (Motor: Việt Nam), tản 

nhiệt 
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51 Biến tần cho AB08'-A/B (FC09') 

Danfoss - Denmark / Phần 

Lan  

hoặc Rockwell - Mỹ / 

Mexico 

Bộ 1 

  Công suất: 30 kW, 3 pha / 380 V / 50Hz / IP20       

52 Bộ điều khiển DO (DO09')       

  1. Màn hình hiển thị Endress & Hauser - EU/G7 Bộ 1 

  Model: Liquisys M CPM223       

  2. Cảm biên DO Endress & Hauser - EU/G7 Bộ 1 

  Model: Oxymax W COS41       

53 Bơm tuần hoàn (RP09'-A/B) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: CN80       

  
Kiểu: Bơm chìm, Công suất: 33,6 m³/h, Cột áp: 

10.4m 
      

  Điện năng: 2.2 kW, 3 pha, 380V, 50 Hz       

54 Bơm nước thải cho T10'-B(WP09'-A/B)  Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: CN80       

  Kiểu: Bơm chìm       

  Công suất: 33,6 m³/h, Cột áp: 16.2m       

  Công suất: 3,7 kW, 3 pha, 380V, 50 Hz       

  
Vật liệu: Thân, Cánh quạt: Gang; Trục: Thép không 

gỉ 
      

55 Đĩa phân phối khí (AD09') Europelec - Pháp Cái 115 

  Model: AQUADISC 320       

  Loại: bọt mịn       

  Kích thước: 12 "       

Q BỂ LẮNG SINH HỌC -T10-A (HIỆN HỮU)       

116 
Motor giàn gạt bùn (M10) 

Tái sử dụng 
Sumitomo - Nhật Bản Bộ 1 

R BỂ LẮNG SINH HỌC -T10'-A (MỚI)       

117 Motor giàn gạt bùn (M10') Sumitomo - Nhật Bản Bộ 1 

  Sumitomo motor       

  Model: CVVM02-6165TB-20339       

  Đặc tính kỹ thuật:       

  
Công suất: 0,2 kW, 380 V / 3 pha / 50 Hz, IP 55, lớp 

F, 4 cực 
      



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH DenEast Việt Nam                                                                    Trang 79 

 

  Tốc độ: 0,074 vòng / phút       

  Kiểu: Liên kết mặt bích       

  Vật liệu của giàn gạt bùn: SUS 304, cao su Dương Nhật - Việt Nam Hệ 1 

118 Ống lắng trung tâm Dương Nhật - Việt Nam Hệ 1 

  Kích thước: D x H = 1300 x 3000mm       

  Vật liệu: SUS304, Độ dày 2mm       

119 Máng thu nước Dương Nhật - Việt Nam Hệ 1 

  Kích thước: L x H = 20,8 x 0,2m       

  Vật liệu: SUS304, Độ dày 2mm       

120 Tấm chắn bọt Dương Nhật - Việt Nam Hệ 1 

  Kích thước: L x H = 19,6 x 0,6m       

  Vật liệu: SUS304, Độ dày 2mm       

121 Phễu thu bọt Dương Nhật - Việt Nam Hệ 1 

  Kích thước: L x W x H = 500 x 250 x 250 mm       

  Vật liệu: SUS304, Độ dày 2mm       

122 Hệ Lamella (LM) Việt Nam Hệ 1 

  Vật liệu: nhựa PVC       

  Tải trọng bề mặt: 3,5 - 5,5 m³/m².h       

  Kích thước khe: 54 x 54 (mm)       

  Bao gồm: Giá đỡ và khung cho lamella: SUS304       

S 
BỂ THU GOM BÙN SINH HỌC- T10-B (HIỆN 

HỮU) 
      

123 
Bơm bùn (SP10-A/B) 

Tái sử dụng 
- Bộ 2 

124 
Bơm bùn dư (SP10-C) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

T BỂ THU BÙN SINH HỌC - T10'-B (MỚI)       
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125 Bơm bùn sinh học (SP10'-A/B) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: CN80       

  
Loại: Bơm chìm, Công suất: 33,6 m³/h, Cột áp: 

10.4m 
      

  Công suất: 2,2 kW, 3 pha, 380V, 50 Hz       

  
Vật liệu: Thân, Cánh quạt: Gang; Trục: Thép không 

gỉ 
      

X BỂ KHỬ TRÙNG- T11 (HIỆN HỮU)       

126 
Bơm nước thải (WP11-A/B) 

Tái sử dụng 
- Bộ 2 

127 
Đồng hồ (FM11) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

Y BỂ KHỬ TRÙNG - T11'(NEW)       

128 Đồng hồ lưu lượng (FM11') Siemens - Pháp Bộ 1 

  Model: SITRANS F M MAG 5100 W + MAG 5000       

  Loại: Điện tử       

  Đường kính: DN150       

  
Vật liệu: Phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt, 

mặt bích thép cacbon 
      

  Tiêu chuẩn tương thích Điện từ EMC: 2004/108/EC       

  

Vật liệu: Khớp kết nối, phần thân sensor: Thép 

carbon; Lớp Lót: Cao su cứng; Điện cực: Hastelloy 

C276 (Hợp kim Niken); 

      

  Độ chính xác: 0,4% ± 1 mm/s       

  Tín hiệu đầu ra: Analog 4 - 20 mA       

  Màn hình LCD       

Z 
BỂ CHỨA BÙN HÓA LÝ - T12-A (CẢI TẠO TỪ 

BỂ CHỨA BÙN HIỆN HỮU) 
      

129 Máy khuấy chìm (SJ12-A) HCP - Taiwan Bộ 1 

  Model: 50JPE45.5       

  Loại: Máy khuấy chìm       

  Công suất: 5.5kW, 3 pha / 400V / 50Hz       

  Công suất: 90 m3/h với mực nước cao 4,5m       

130 Bơm bùn (SP12-A/B) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 
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  Model: CN651       

  Kiểu: Bơm chìm, Công suất: 15 m³/h, Cột áp:  12.8m       

  Công suất: 1,5 kW, 3 pha, 380V, 50 Hz       

ZA 
BỂ CHỨA BÙN SINH HỌC - T12-B (CẢI TẠO 

TỪ BỂ ĐIỀU HÒA HIỆN HỮU) 
      

131 Máy khuấy chìm (SJ12-B) HCP - Taiwan Bộ 1 

  Model: 50JPE45.5       

  Loại: Máy khuấy chìm       

  Công suất: 5.5kW, 3 pha / 400V / 50Hz       

  Công suất: 90 m3/h với mực nước cao 4,5m       

132 Bơm bùn (SP12-C/D) Shinmaywa - Nhật Bản Bộ 2 

  Model: CN651       

  Kiểu: Bơm chìm       

  Công suất: 15 m³/h, Cột áp:  12.8m       

  Công suất: 1,5 kW, 3 pha, 380V, 50 Hz       

  
Vật liệu: Thân, Cánh quạt: Gang; Trục: Thép không 

gỉ 
      

ZB HỆ HÓA CHẤT       

133 
Bồn chứa hóa chất xút (ChT01) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

134 
Motor khuấy hóa chất (Mc01) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

135 
Bơm định lượng hóa chất xút (DP01-A) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

136 Bơm định lượng hóa chất xút (DP01-B/C) OBL - Ý Cái 2 

  Model: M421 PPSV       

  Công suất: 420 lít/h, Cột áp max: 6 bar       

  Công suất: 0,37 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz       

137 
Bồn chứa hóa chất Axit (ChT02) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 
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138 
Bơm định lượng hóa chất Acid (DP02-A) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

139 Bơm định lượng hóa chất Acid (DP02-B/C) OBL - Ý Cái 2 

  Model: M421 PPSV       

  Công suất: 420 lít/h, Cột áp max: 6 bar       

  Đầu bơm: PP, Màng: Teflon       

  Công suất: 0,37 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz       

140 
Bồn chứa hoác hất PAC (ChT03) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

141 
Motor khuấy hóa chất cho ChT03 (Mc03) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

142 
Bơm định lượng hóa chất PAC (DP03-A) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

143 Bơm định lượng hóa chất PAC (DP03-B) OBL - Ý Cái 1 

  Model: M421 PPSV       

  Công suất: 420 lít/h, Cột áp max: 6 bar       

  Đầu bơm: PP Màng: Teflon       

  Công suất: 0,37 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz       

144 
Bồn chứa hóa chất Chlorine (ChT04) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

145 
Motor khuấy cho ChT04 (Mc04) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

146 
Bơm định lượng hóa chất Chlorine (DP02-A) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

147 Bơm định lượng hóa chất Chlorine (DP02-B) OBL - Ý Cái 1 

  Model: M421 PPSV       

  Công suất: 420 lít/h, Cột áp max: 6 bar       

  Màng: Teflon       

  Công suất: 0,37 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz       

148 
Bồn chứa hóa chất Polymer cation (ChT05) 

Tái sử dụng 
- Cái 1 

149 
Motor khuấy hóa chất cho ChT05 (Mc05) 

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

150 

Bơm định lượng hóa chất Polymer cation (DP05-

A) 

Tái sử dụng 

- Cái 1 

151 
Bơm định lượng hóa chất Polymer cation (DP05-

B) 
OBL - Ý Cái 1 
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  Model: M421 PP11SV       

  Công suất: 420 lít/h, Cột áp max: 6 bar       

  Đầu bơm: PP, Màng: Teflon       

  Công suất: 0,37 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz       

152 Bồn chứa hóa chất Polymer Anion (ChT06) Dương Nhật - Việt Nam Cái 1 

  V =1.5 m3, Loại: Bồn đứng       

  Vật liệu: FRP       

153 Motor khuấy hóa chất cho ChT06 (Mc06) Sumitomo - Nhật Bản Bộ 1 

  Sumitomo motor       

  Model: CNVM05-6080-11       

  Đặc tính kỹ thuật:       

  
Công suất: 0,4 kW, 380V / 3 pha / 50Hz, IP 55, Class 

F, 4 cực 
      

  Tốc độ: 132 vòng / phút       

154 
Bơm định lượng hóa chất Polymer Anion (DP06-

A/B)  
OBL - Ý Cái 2 

  Model: M421 PP11SV       

  Công suất: 420 lít/h       

  Cột áp max: 6 bar, Đầu bơm: PP, Màng: Teflon       

  Công suất: 0,37 kW, 3 pha / 380 V / 50 Hz       

ZC HỆ XỬ LÝ BÙN       

155 Máy ép bùn trục vít (SPM) Việt Nam Bộ 1 

  Kiểu: Máy ép trục vít, Công suất: 16-20 m3/h       

  Điện năng: 1,5 kW, 3pha / 380V / 50 Hz       

156 
Bơm rửa  

Tái sử dụng 
- Bộ 1 

ZE HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN IMPORTED + Việt Nam Hệ 1 

158 Hệ thống điều khiển tự động       

  
1. Thiết bị & phần mềm điều khiển tự động   Hệ 1 

  

Hệ thống được điều khiển tự động thông qua PLC và 

SCADA, với 3 chế độ: tự động, bán tự động và bằng 

tay 
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PLC: CPU S7-1500, các thiết bị điều khiển tự động 

hóa, chương trình điều khiển PLC/SCADA. 
      

  

Lập trình điều khiển SIMATIC Win CC Siemens 

inCC RT pro V14 2048 tags 6AV2105-0FA04-0AA0 

(bản quyền) 
      

  
01 máy tính cho hệ SCADA (hiện hữu) Dell     

  2. Tủ điện điều khiển   Hệ 1 

  

Tủ điện: Thép sơn tĩnh điện 

Kích thước mỗi ngăn: W800xH2000xD600 mm + đế 

H200 mm 

Rittal/Siemens/ABB - 

Châu Á 
    

159 Hệ thống điện động lực   Hệ 1 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Quy trình vận hành đã được đính kèm trong phụ lục 3. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, Công ty TNHH 

DenEast Việt Nam đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Che chắn, phủ bạt xe trong quá trình vận chuyển. 

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại, hạn chế di chuyển nhiều lần qua khu vực 

dân cư. 

- Tưới nước làm ẩm đường giao thông nội bộ trong nhà máy 2 lần/ngày vào những 

ngày khô hanh và bố trí các phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý; bãi đỗ xe rộng 

rãi, thông thoáng từ mọi phía. 

- Trồng cây xung quanh khu vực nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Các loại cây 

trồng phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có khả năng chắn bụi tốt, khoảng cách giữa 

các cây khoảng 2m, độ cao của cây thấp đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện giao thông. 

- Bê tông hóa các tuyến đường trong nhà máy, vệ sinh đường giao thông đảm bảo 

không có đất, đá hoặc các thành phần phát tán bụi rơi. Quy định tốc độ khi các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu trong khu vực dự án. 

- Thường xuyên vệ sinh sàn tại kho chứa nguyên liệu; 

- Bốc xếp nguyên liệu theo từng lô, gọn gàng. 

Theo dõi, giám sát kho chứa, nếu phát hiện nguyên liệu bị rơi, sự cố rách bao bì thì cần 

khắc phục để tránh gây bụi trong kho. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình nạp liệu khô tại dây chuyền sản xuất: 

+ Quá trình nạp liệu được thực hiện khép kín. 

+ Trang bộ hệ thống hút bụi chân không đồng bộ đi kèm dây chuyền sản xuất để thu 

gom toàn bộ bụi phát sinh. 
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 Giảm thiểu, kiểm soát bụi khí thải từ quá trình vận hành cho lò hơi 

Hàm lượng các chất ô nhiễm do quá trình đốt CNG của lò hơi là rất thấp hoàn toàn đạt 

quy chuẩn quy định về khí thải vì CNG được xem như là loại nhiên liệu sạch.  

Do đó, khí thải từ lò hơi sẽ được thải ra môi trường thông qua ống khói.  

Công ty đã lắp đặt 02 ống khói cao 12m, đường kính 0,55m đối với 02 lò hơi công suất 

6 tấn/h/lò, có điểm quan trắc khí thải. 

Công trình đã được Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp giấy xác nhận hoàn thành số 

69/GXN-BTNMT ngày 03/08/2020.   

 Giảm thiểu tác động của hơi hóa chất quá trình CIP, phòng thí nghiệm 

Lắp đặt hệ thống quạt hút, thông gió trong khu vực CIP, phòng thí nghiệm 

+ Nhân viên làm việc trong khu vực CIP phòng thí nghiệm đều là người có chuyên 

môn, có bằng cấp đúng chuyên ngành hóa, thực phẩm. 

+ Nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

+ Đối với các thí nghiệm có sử dụng các chất độc hại phải được làm kiểm nghiệm tại 

khu vực của thiết bị tủ hút hóa chất độc. 

+ Các hóa chất lưu chứa tại phòng thí nghiệm phải được phân biệt, dán nhãn rõ ràng, 

có nắp đậy tránh tình trạng bay hơi hoặc bị đổ ra ngoài. 

+ Các hoạt động trong phòng kiểm nghiệm phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiêm 

túc trong quá trình làm thí nghiệm. 

+ Trang bị tủ thuốc y tế trong phòng thí nghiệm, khu vực CIP 

+ Trang bị các thiết bị PCCC đầy đủ trong phòng thí nghiệm, khu vực CIP 

+ Khi thực hiện vệ sinh thiết bị, sản xuất, kiểm nghiệm xong thì nhân viên từ khâu CIP, 

kiểm nghiệm phải có trách nhiệm lau, rửa sạch các dụng cụ kiểm nghiệm, thải bỏ hóa chất 

dư đúng nơi quy định. 

+ Kết thúc ngày làm việc khu vực CIP, thí nghiệm phải được khóa cẩn thận, không để 

người không có phận sự vào. Ngắt hết cầu dao điện trong phòng thí nghiệm 

 Giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

Để cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm thiểu tác động từ hoạt động của máy phát điện 

dự phòng, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu dầu DO có hàm lượng S thấp; 

- Xây dựng phòng đặt máy phát điện nhằm cách âm và chống ồn: 

+ Nền móng phòng đặt máy được xây dựng vững chắc bằng bê tông; 

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su; 

+ Lắp đặt vật liệu cách nhiệt, cách âm; 

- Phát tán khí thải bằng ống khói cao có đường kính 0,5m, chiều cao 6m; 

- Biện pháp quản lý và bảo trì: 

+ Các máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh trong chương trình 

bảo dưỡng định kỳ; 
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+ Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn 

 Xử lý mùi, khí thải từ trạm xử lý nước thải của nhà máy 

- Mùi hôi phát sinh từ bể biều hòa: Bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải có nhiệm 

vụ điều hòa nồng độ và lưu lượng nước thải, trong bể điều hòa luôn luôn có hệ thống sục 

khí từ máy thổi khí nhằm điều hòa nồng độ các chất ô nhiễm cũng như ngăn sự phát triển 

của các vi sinh vật kỵ khí trong bể. Khi lượng khí cấp vào không đủ, hoặc bị gián đoạn, các 

vi sinh vật kỵ khí phát triển sẽ gây nên tình trạng phân hủy kỵ khí, vi sinh vật yếm khí hoạt 

động sản sinh khí H2S, CH4 gây mùi hôi thối khó chịu. 

- Khí thải, mùi hôi phát sinh từ cụm bể sinh học: thu hồi khí metan bằng các tấm chắn 

khí để dẫn qua thiết bị đốt bỏ, các khí tạp còn lại thì dẫn về thiết bị hấp thụ để xử lý và đưa 

về bể hiếu khí. 

Tại dự án, chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải. Quy 

trình sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý mùi như sau: 

 

Hình 3-13: Quy trình xử lý mùi tại trạm xử lý nước thải 

● Thuyết minh quy trình 

Mùi, khí thải được đưa vào tháp xử lý bằng quạt hút. Đây là loại tháp đệm với lớp đệm 

là các khâu sứ Raschig. 

Mùi, khí thải được dẫn vào ở đáy tháp và khí sạch sau khi hấp thụ được đi ra ở đỉnh 

tháp. Dung dịch hấp thụ được phân phối đều lên lớp đệm và chạy dọc theo bề mặt vật liệu. 

Phản ứng hấp thụ được diễn ra trên bề mặt ướt của lớp vật liệu đệm. 

Dung dịch đã hấp thụ được đưa vào thúng chứa dung dịch đã dùng tại bể chứa bên dưới 

đáy tháp. 

Một phần dung dịch ở đáy thùng được trộn với dung dịch xút mới ở thùng pha hóa chất 

và hoàn lưu lại tháp vào tháp nhờ bơm để tiếp tục chu trình mới. 

Phần còn lại của dung dịch ở đáy tháp được đưa qua thùng xử lý vôi clorua trước khi 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nhà máy gồm 2 hệ thống xử lý mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung như 

sau: 

  

Quạt hút  

Tháp hấp thụ 

Khí sau xử lý dẫn về bể 

hiếu khí của trạm xử lý 

nước thải  

Mùi, khí thải 

NaOH Nước xả đáy 

HTXLNT 
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+ Hệ 1, công suất 1.000 m3/h đã được Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp giấy xác nhận 

hoàn thành số 69/GXN-BTNMT ngày 03/08/2020. Thông số kỹ thuật thể hiện Bảng 3-7. 

Bảng 3-7: Thông số kỹ thuật công trình xử lý khí thải hệ 1, công suất 1.000 m3/h 

ST

T 
Thiết bị Số lượng Thông số 

1 
Thiết bị xử lý khí 

thải 
01 

- Kích thước: D X H = 800 X 2.500 mm 

- Vật liệu: FRP 

- Vật liệu đệm: ống uPVC 

2 Quạt cấp khí 01 

- Vật liệu: SUS304 

- Động cơ: Siemens 

- Điện áp: 2,2 kW/3pha/380V/50Hz 

- Công suất: 1.000 -1.500 m3/h 

3 

Bồn chứa kiềm 

cho hệ thống xử 

lý mùi 

01 

- Thể tích V = 2m3 

- Vật liệu: PVC 

4 
Bơm kiềm tuần 

hoàn 
01 

- Công suất tối đa: 23 m3/h 

- Cột áp tối đa: 20 m 

- Công suất: l,5kw/ 3 pha/400V/50Hz, IP55, loại 

F 

- Vật liệu: pp 

5 
Ổng dẫn ngoài 

trời 
01 

- Ông dẫn nước thải, bùn: SƯS304 

- Ống dẫn khí: SUS304 

- Ống dẫn hóa chất: uPVC 

6 
Ống dẫn dưới 

nước 
01 

- Ống dẫn nước thải, ống dẫn bùn: uPVC 

- Ống dẫn khí: uPVC 

- Ống dẫn hóa chất: uPVC 

7 
Ống dẫn cho hệ 

thống xử lý mùi 
01 

- Ống dẫn khí, ống dẫn hóa chất: HDPE 

8 Hệ thống van 01 

- Van một chiều: Thân van: gang thép; tay vặn: 

thép không gỉ 

- Van bướm: Thân van: gang thép; tay vặn: thép 

không gỉ 

9 Phụ kiện 01 Co, tê, khuỷu, mặt bích,... 

10 
Bộ điều khiển 

điện 
01 

1. Thiết bị và phần mềm điều khiển tự động Hệ 

thống được điều khiển tự động thông qua PLC và 

SCADA, với 3 chế độ:  

- tự động, bán tự động, vận hành tay 

- PLC: CPU S7-300, thiết bị điều khiển tự động 

hoàn toàn, chương trình điều khiển 

PLC/SCADA 

- Trình điều khiển thời gian chạy SIMATỈC 

WinCC Siemens WinCC RT pro V14 2048 thẻ 

6AV2105-0FA04-0AA0 (giấy phép). 

- 01 máy tính cho hệ thống SCADA 

2. Bảng điện điều khiển 
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ST

T 
Thiết bị Số lượng Thông số 

- Bảng điện: thép sơn tĩnh điện (bên trong và bên 

ngoài), độ dày l,5mm. 

- Kích thước của mỗi ngăn: 

- W800xH2000xD600 mm + chân đế H200 

- mm 

- Thiết bị có hai chế độ hoạt động 

(AUTO/MANUAL) bàng cách sử dụng công 

tắc 3 chiều: HAND-STOP-AUTO 
 

+ Hệ 2, công suất 1.500 m3/h với thông số kỹ thuật như Bảng 3-8. 

 

Hình 3-14 Hệ thống xử lý mùi xây mới 

Bảng 3-8: Thông số kỹ thuật công trình xử lý mùi hệ 2, công suất 1.500 m3/h 

ST

T 
Thiết bị Số lượng Thông số 

1 
Thiết bị xử lý khí 

thải 
01 

- Kích thước: D X H = 1.600 X 2.500 mm 

- Vật liệu: FRP 

- Vật liệu đệm: ống uPVC 

2 Quạt cấp khí 01 
- Vật liệu: SUS304 

- Động cơ: Siemens 

- Điện áp: 2,2 kW/3pha/380V/50Hz 
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ST

T 
Thiết bị Số lượng Thông số 

- Công suất: 1.000 -1.500 m3/h 

3 
Bồn chứa kiềm cho 

hệ thống xử lý mùi 
01 

- Thể tích V = 2m3 

- Vật liệu: PVC 

4 
Bơm kiềm tuần 

hoàn 
01 

- Công suất tối đa: 23 m3/h 

- Cột áp tối đa: 20 m 

- Công suất: l,5kw/ 3 pha/400V/50Hz, IP55, 

loại F 

- Vật liệu: pp 

5 Ổng dẫn ngoài trời 01 
- Ông dẫn nước thải, bùn: SUS304 

- Ống dẫn khí: SUS304 

- Ống dẫn hóa chất: uPVC 

6 Ống dẫn dưới nước 01 
- Ống dẫn nước thải, ống dẫn bùn: uPVC 

- Ống dẫn khí: uPVC 

- Ống dẫn hóa chất: uPVC 

7 
Ống dẫn cho hệ 

thống xử lý mùi 
01 

- Ống dẫn khí, ống dẫn hóa chất: HDPE 

8 Hệ thống van 01 

- Van một chiều: Thân van: gang thép; tay vặn: 

thép không gỉ 

- Van bướm: Thân van: gang thép; tay vặn: 

thép không gỉ 

9 Phụ kiện 01 Co, tê, khuỷu, mặt bích,... 

10 Bộ điều khiển điện 01 

3. Thiết bị và phần mềm điều khiển tự động Hệ 

thống được điều khiển tự động thông qua PLC 

và SCADA, với 3 chế độ:  

- tự động, bán tự động, vận hành tay 

- PLC: CPU S7-300, thiết bị điều khiển tự động 

hoàn toàn, chương trình điều khiển 

PLC/SCADA 

- Trình điều khiển thời gian chạy SIMATỈC 

WinCC Siemens WinCC RT pro V14 2048 

thẻ 6AV2105-0FA04-0AA0 (giấy phép). 

- 01 máy tính cho hệ thống SCADA 

4. Bảng điện điều khiển 

- Bảng điện: thép sơn tĩnh điện (bên trong và 

bên ngoài), độ dày l,5mm. 

- Kích thước của mỗi ngăn: 

- W800xH2000xD600 mm + chân đế H200 

- mm 

- Thiết bị có hai chế độ hoạt động 

(AUTO/MANUAL) bàng cách sử dụng công 

tắc 3 chiều: HAND-STOP-AUTO 
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Như vậy, tại nhà có 2 hệ thống xử lý mùi, với tổng công suất 2.500 m3/h bao gồm hệ 1 

công suất 1.000 m3/h và hệ 2 công suất 1.500 m3/ngày.đêm. Lượng khí thải sau khi được 

xử lý sẽ được dẫn về bể hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Chất thải sinh hoạt 

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh tối đa 67 kg/ngày. Chủ đầu tư 

hướng dẫn CBCNV thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 

đơn vị đảm bảo tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

quản lý chất thải, phế liệu. Cụ thể: 

a) Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); 

b) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, 

thủy tinh); 

c) Nhóm còn lại. 

Công ty bố trí các thùng rác với dung tích 240L và 600L tại các phân xưởng để thu gom 

và xử lý hàng ngày Và sẽ tiếp tục chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử 

lý khi thông báo hiện tại hết hiệu lực. Chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bởi Chi 

nhánh xử lý chất thải – Công ty cổ phần nước và Môi trường Bình Dương để theo thông 

báo xác nhận số VSIP/EMD/LE/18190 ngày 10 tháng 07 năm 2018. 

 Chất thải rắn thông thường 

Trong giai đoạn hiện hữu. Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 của dự 

án, các chất thải rắn công nghiệp phát sinh khoảng 92.146 kg/năm ≈ 253 kg/ngày như sau:  

Bảng 3-9: Chất thải rắn công nghiệp phát sinh thông thường tại nhà máy 

STT Nhóm CTRCNTT 
Số lượng hiện 

hữu (kg/năm) 

Số lượng tối 

đa (kg/năm) 

Chất thải công nghiệp    

1 
Vỏ hộp sữa, bao bì hỏng, ny long, 

mút xốp không tái chế được 
21.605 75.618 

2 Nguyên liệu hết hạn sử dụng 816 2.856 

3 
Dầu dừa/dầu hướng dương hết hạn 

sử dụng 
2.130 7.455 

Phế liệu    

1 Bao đường 1.564,50 5.476 

2 Can nhựa 3.284,00 11.494 

3 Carton 21.891 76.619 

4 Giấy phế liệu tái chế được 8.146,50 28.513 

5 Gỗ vụn/Pallet gỗ 22.044 77.154 

6 Mủ nhựa 876 3.066 

7 Nylon 3.153 11.036 
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STT Nhóm CTRCNTT 
Số lượng hiện 

hữu (kg/năm) 

Số lượng tối 

đa (kg/năm) 

8 Thùng phuy sắt 6.636 23.226 

Tổng (kg/năm) 92.146 322.511 

Tổng (kg/ngày) 253 883,6 

Chủ đầu tư hướng dẫn CBCNV thực hiện phân loại chất thải rắn sản xuất thông thường 

tuân thủ theo mục 3, điều 65 và 66 của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Phương án quản lý CTR sản xuất thông thường của Dự án, như sau: 

- Các loại CTR thông thường được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng (bao bì, 

carton, chai lọ,...), sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản 

xuất được quản lý như sản phẩm và hàng hóa,  phần còn lại được thu gom, phân loại, tập 

kết về kho lưu trữ tạm thời CTR và định kỳ bán lại cho đơn vị có nhu cầu; 

- Các loại CTR thông thường không có khả năng tái sử dụng được thu gom, phân loại 

và tập kết về kho chứa CTR sản xuất và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý; 

Tại dự án đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

sinh hoạt trong khu vực có mái che, diện tích 80 m2. 

Công trình đã được Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp giấy xác nhận hoàn thành số 

69/GXN-BTNMT ngày 03/08/2020.   

 Hiện tại, Công ty TNHH DenEast Việt Nam đã hợp đồng với Công ty TNHH TMDV 

XLMT Việt Khải để thu gom và xử lý theo hợp đồng xử lý chất thải số 0112/2021/VK-

DE/HĐXL ngày 30 tháng 12 năm 2021, với tần suất thu gom ít nhất 1 tháng/4 lần. 

Định kỳ hàng năm, báo cáo quản lý môi trường về Sở Tài Nguyên & Môi trường Bình 

Dương, Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bình Dương  

 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

Khi nâng công suất trạm xử lý nước thải 1.000 m3/ngày, thù lượng bùn thải phát sinh 

gồm 2 loại bùn hóa lý và bùn sinh học.  

+ Bùn hóa lý phát sinh từ quá trình tách dầu mỡ . Ước tính lượng bùn phát sinh 1.800 

kg/ngày. 

+ Bùn sinh học phát sinh từ quá trình xử lý sinh học. Ước tính lượng bùn phát sinh 

2.200 kg/ngày 

Theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường thì Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của ngành chế 

biến sữa (mã 14 06 02) là bùn thải thông thường.  

Tổng lượng bùn hóa lý và bùn sinh học của trạm xử lý nước thải khi đạt công suất tối 

đa 4 tấn/ngày 

Lượng bùn thải phát sinh sẽ được gom vào bao, lưu trữ tại khu vực nhà máy để ép bùn 

tổng diện tích 26,52 m2, khu vực chứa bùn sinh học 12,24 m2, khu vực chứa bùn hóa lý 

14,28 m2, thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH TMDV XLMT Việt Khải xử lý theo quy 

định, theo hợp đồng số 0112/2021/VK-DE/HĐXL ngày 30 tháng 12 năm 2021. 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Khối lượng chất thải phát sinh trong giai đoạn thực tế và sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại mã số QLCTNH: 74.003.789T , thành phần chất thải nguy hại của nhà máy 

phát sinh năm 2021 và dự kiến khi đạt công suất tối đa: 

Bảng 3-10 Chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

năm 2021 

(kg/năm) 

Số lượng 

tối đa 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 

Bao bì nhựa 

dính thành 

phần nguy hại 

Rắn 2.924 10.234 18 01 03 

2 

Bao bì mềm 

dính thành 

phần nguy hại 

Rắn 20 70 1801 01 

3 
Hộp mực máy 

in, máy photo 
Rắn  197 08 02 04 

4 Rác thải y tế Rắn  10 13 01 01 

5 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 

Rắn  79 16 01 06 

6 

Hoá chất và 

hỗn hợp hoá 

chất phòng thí 

nghiệm thải có 

các thành phần 

nguy hại (10% 

lượng hóa chất 

sửa dụng) 

Lỏng  260 19 05 02 

7 
Pin ắc quy chì 

thải 
Rắn 

 
10 19 06 05 

Tổng (kg/năm) 2.944 10.860   

                                 Tổng (kg/ngày) 8,4 36,2  

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Dự án được CBCNV phân loại đúng 

thành phần, chủng loại và bỏ vào các thùng chứa CTNH tại khu vực lưu chứa tạm thời 

CTNH theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Khu vực chứa CTNH đảm bảo tuân thủ đúng 

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 
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Tại dự án đã xây dựng khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 27 m2, 

gồm khu vực chứa chất thải nguy hại dạng lỏng diện tích 11 m2 (có đê bao và hố thu gom 

chất thải lỏng rò rỉ) và khu vực chứa chất thải nguy hại dạng rắn, diện tích khoảng 16 m2. 

Tại khu vực này không lưu chứa bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải. Khu vực 

lưu giữ có mái che và tường bao quanh, nền bê tông chống thấm đáp ứng theo quy định tại 

thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Công trình đã được Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp giấy xác nhận hoàn thành số 

69/GXN-BTNMT ngày 03/08/2020. 

Hiện tại, Công ty đã được Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương cấp Sổ đăng ký 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 74.003.789T ngày 06 tháng 06 năm 

2019 (cấp lần 1). Công ty TNHH DenEast Việt Nam đã hợp đồng với Công ty TNHH TM 

DV Xử lý môi trường Việt Khải để thu gom và xử lý chất thải nguy hại và phế liệu theo hợp 

đồng xử lý chất thải số 0112/2021/VK-DE/HĐXL ngày 30 tháng 12 năm 2021. 

- Toàn bộ CTNH phát sinh tại nhà máy được thu gom vào các bao chứa, thùng chứa 

đặt rải rác trong khuôn viên nhà máy 

- Trong ngày, công nhân sẽ kiểm tra liên tục các thùng chứa CTNH. Khi các thùng 

chứa đầy, công nhân sẽ tiến hành cho lên xe đẩy và đẩy về khu lưu chứa CTNH  

- Khu vực lưu chứa CTNH được thiết kế đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, có biển 

báo, tường che chắn, nền chống thấm, bố trí các thiết bị cảnh báo và chữa cháy.  

- Tần suất thu gom: thường xuyên 

- Kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng 

bảng hiệu, đèn báo. Được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong 

trường hợp khẩn cấp. 

- Chủ đầu tư sẽ phân định, phân loại chất thải nguy hại theo mục 4, nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và mục 4, thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất 

thải nguy hại. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất, công ty áp dụng các 

biện pháp sau: 

+ Thiết kế, xây dựng, lắp đặt nhà xưởng sản xuất tuân thủ yêu cầu; 

+ Tiến hành các biện pháp chống ồn, chống rung cục bộ tại tùng thiết bị; 

+ Trang bị bảo hộ lao động (nút bịt tai chống ồn) cho lao động tại các khu vực phát sinh 

tiếng ồn; 

+ Thực hiện tốt chương trình bảo trì định kỳ các máy móc thiết bị của nhà máy; 

+ Tuân thủ diện tích cây xanh tại nhà máy theo đúng quy định. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

 Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải: 

Nhằm phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, thực hiện đúng 

theo hướng dẫn vận hành. 

Thực hiện bảo trì, bão dưỡng thường xuyên. 
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Thường xuyên kiểm soát quy trình của trạm xử lý nước thải: 

 + Kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào: pH, nhiệt độ, BOD, COD, và tỷ lệ dinh 

dưỡng trong nước thải, Tỷ lệ BOD: N: P cần duy trì 100: 5: 1. 

+ Kiểm soát quá trình kỵ khí trong bể UASB: duy trì pH từ 6,8 – 7,8; vận tốc nước dân 

trong bể UASB từ 0,6 – 1,2 m/h, đảm bảo tải trọng của bể không được vượt quá 5 kg 

COD/m3.ngày, VFAs đầu ra < 180 mg/l, đảm bảo đầu vào UASB không có độc chất, nhiệt 

độ phù hợp cho sự phát triển của vi sinh. Đồng thời hạn chế sự tích tụ cặn vô cơ. 

+ Kiểm soát bể Anoxic và bể Aerotank: duy trì pH từ 6,5 – 8,5, kiểm soát tải trọng 

BOD, COD vào bể, nồng độ Do từ 2 – 4 mg/l; kiểm soát bùn, duy trì thời gian lưu giữ bùn 

từ 3 – 15 ngày, kiểm soát chỉ số SVI hàng ngày từ 80 -120 mL/g, kiểm soát tỉ số F/M từ 

0,15 – 1,0 và MLSS từ 2500 – 4000 mg/L 

+ Kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải của KCN VSIP 

II-A 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự có tại Bể Aerotank trong quá trình xử 

lý nước thải và cả hệ thống như sau: 

6.1.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tại bể Aerotank quá trình xử lý nước thải 

Bảng 3-11: Một số hiện tượng tại bể Aerotank và cách khắc phục. 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

Bùn nổi nhiều trên 

bề mặt bể lắng sinh 

học. 

Vi sinh sinh vật 

dạng sợi 

(Filamentous) 

chiếm số lượng 

lớn trong bùn 

Nếu chỉ số 

SVI< 100: sử 

dụng kính hiển 

vi để kiểm tra 

có sự hiện diện 

của vi khuẩn 

dạng sợi trong 

bùn hay không 

Nếu DO trong bể < 1.5mg/l, tăng 

thổi khí cho đến khi DO> 2mg/l 

Giảm F/M, tăng tuổi bùn và 

giảm hoặc dừng xả bùn 

Thêm dĩnh dưỡng để đạt tỷ lệ 

BOD: N: P = 100: 5: 1 

Tăng pH để được 7 

Bể lắng diễn ra 

quá trình khử N 

(có xuất hiện 

bọt khí) 

Kiểm tra hàm 

lượng Nitrate 

đầu vào của bể 

lắng 

Tăng tốc độ bơm bùn 

Tăng DO tại bể Aerotank 

Tăng tỷ lệ F/M 

Giảm lưu lượng nước thải nếu 

bơm xả bùn không hiệu quả 

Nước đầu ra đục 

Sục khí quá 

mạnh 

Kiểm tra DO Giảm sục khí 

Bùn quá già Kiểm tra mức 

bùn 

Tăng xả bùn, giảm bùn tuần 

hoàn 

Tình trạng kị 

khí 

Kiểm tra DO Tăng DO > 2.5 mg/l 

 

 

Nước thải có 

chất hoạt động 

bề mặt 

 

 

Kiểm tra bùn 

với kính hiển vi 

(Nghi ngờ có 

Protozoa) 

Phân lập lại vi sinh vật nếu có 

thể 

Dừng thải bùn; hồi lưu lại toàn 

bộ bùn trong bể lắng để thiết lập 

lại quần thể vi sinh 
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Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

 

Bùn bị đen 

Thổi khí không 

đủ 

 

Kiểm tra DO tại 

bể Aerotank 

 

Kiểm tra máy thổi khí 

Tăng cường thổi khí 

Váng bọt màu nâu 

đen bền vững trong 

bể Aerotank mà 

phun nước vào cũng 

không thể phá vỡ ra. 

 

 

Tỷ lệ F/M quá 

thấp 

Nếu tỉ số F/M 

nhỏ hơn FM 

thiết kế, đây là 

nguyên nhân 

Tăng lượng bùn thải để tăng 

F/M. Tăng lên ở tốc độ vừa phải 

và phải kiểm tra cẩn thận. 

Giảm lưu lượng bùn hồi lưu 

Lớp sóng bọt trắng 

dày trong bể 

Aerotank 

 

MLSS quá thấp 

 

Kiểm tra MLSS 

 

Giảm bùn thải, tăng hồi lưu bùn 

Sự có mặt của 

những chất hoạt 

động bề mặt 

không phân hủy 

sinh học 

Nếu mức MLSS 

là thích hợp, 

nguyên nhân có 

thể là do sự có 

mặt của chất 

hoạt động bề 

mặt 

 

Giám sát những dòng thải mà có 

thể chứa các chất hoạt động bề 

mặt 

 

Kiểm tra lưu lượng 

tới mỗi bể 

Lưu lượng nước 

thải, bùn phân 

phối tới các bể 

Aerotank không 

đều nhau 

  

 

Điều hòa lưu lượng phân phối 

Đệm bùn quá dày 

trong bể lắng thứ cấp 

và có thể trôi theo 

dòng ra 

Tốc độ bơm bùn 

hồi lưu, bơm 

bùn dư không 

đủ 

 

Kiểm tra tất cả 

các bơm bùn. 

Kiểm tra bơm bùn và đường ống 

bùn 

Tăng lưu lượng bơm bùn hồi lưu 

(nếu có thể), 

bơm bùn dư và giám sát độ sâu 

đệm bùn một cách thường xuyên 

 Lưu lượng tăng 

quá cao làm quá 

tải bể lắng. 

Kiểm tra tổng 

lưu lượng vào 

bể lắng 

Thiết lập lưu lượng ở điều kiện 

Đệm. 

Tính toán lại chế độ vận hành 

của hệ thống. 

Lớp bùn chảy tràn 

qua một phần của 

máng tràn của bể 

lắng thứ cấp 

 

Lưu lượng phân 

phối vào bể 

lắng không đều 

 

 

Kiểm tra máng 

tràn. 

 

Điều chỉnh mức dòng ra trong 

máng tràn. Kiểm và điều chỉnh 

tấm chắn. 

pH trong bể < 6.7 

hoặc thấp hơn 

Dòng thải acid 

đi vào hệ thống 

Kiểm tra pH 

dòng vào 

Tăng dòng xút 

Nồng độ bùn trong 

dòng tuần hoàn thấp 

Dòng tuần hoàn 

bùn hoặc xả bùn 

quá lớn. 

Kiểm tra nồng 

độ của đường 

tuần hoàn bùn, 

kiểm tra SVI 

 

Điều chỉnh dòng tuần hoàn bùn 

hoặc bơm xả bùn 

 

 

Sự phát triển 

của vi khuẩn 

dạng sợi. 

Kiểm tra bằng 

kính hiển vi, 

kiểm soát DO, 

Tăng DO, pH, thêm Nitrogen và 

Phosphate 
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Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

pH, nồng độ 

Nitrogen 

6.1.2. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro sự cố hệ thống xử lý nước thải 

❖ Hiện hữu 

- Đối với sự cố về sinh khối: Tăng lưu lượng khí hoặc giảm tải trọng, kiểm tra và điều 

chỉnh nồng độ pH vì pH cao hay thấp đều ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật. Trường 

hợp vi sinh vật không còn khả năng hoạt động thì bổ sung bùn hoạt tính vào bể và tăng 

cường sục khí cung cấp oxy cho vi sinh vật. 

- Đối với sự cố rò rỉ nước: Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước thải, hạn chế 

sự cố rò rỉ hoặc chảy tràn nước thải do vỡ đường ống. 

- Đối với sự cố về thiết bị vận hành bị hư hỏng (máy bơm, máy thổi khí, bị nghẹt 

đường ống…): Thường xuyên kiểm tra nguồn điện, kiểm tra xem mực nước có cao hơn 

bơm hay không, kiểm tra đường ống hút và đẩy bơm, kiểm tra nối dây, kiểm tra và vệ sinh 

bơm, kiểm tra định kỳ các thiết bị, máy móc. 

- Hệ thống xử lý nước thải quá tải:  

- Vận hành không đúng quy định: Thành lập tổ chuyên trách về vận hành, kiểm tra 

HTXLNT, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả. 

- Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư dây chuyền công nghệ tiên tiến, xử lý hiệu quả; máy móc 

thiết bị hiện đại và công trình được xây dựng vững chắc nhằm tránh tình trạng hư hỏng, bể 

vỡ các hạng mục,… cũng như bố trí người quản lý, theo dõi và vận hành hệ thống xử lý 

nước thải thường xuyên, nếu có sự cố xảy ra phải báo ngay với các đơn vị chịu trách nhiệm 

để khắc phục sự cố. 

- Đối với sự cố cúp điện HTXLNT ngưng hoạt động: 

+ Nếu có thể, sẽ cố gắng tích trữ càng nhiều càng tốt nước thải trong bể điều hòa hoặc 

bể chứa nước. 

+ Giảm lượng nước thải đầu vào đến 20 – 30% mức bình thường. 

+ Giảm lượng oxi cung cấp xuống mức thấp nhất có thể (DO khoảng 1 -2 mg/l) 

+ Duy trì quá trình vận hành bình thường lâu đến mức có thể. 

+ Duy trì bổ sung chất dinh dưỡng nếu có. 

+ Nếu cần thiết, phải bổ sung nguồn Carbon từ ngoài vào (như acetate, methanlie..) để 

tránh cho sinh khối bị thối rữa và lấy ra càng nhiều càng tốt. 

Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: bơm nước 

thải, máy thổi khí, bơm bùn, các phụ tùng khác… 

Bảng 3-12: Trang thiết bị dự phòng để phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

STT Hạng mục Số lượng sử dụng Dự phòng 

A Hầm Bơm   

1 Máy bơm chìm (50 m3/h) 1 1 

B Bể Điều hòa   

1 Bơm nước thải (50 m3/h) 1 1 

C Bể tuyển nổi siêu nông (DAF)   
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STT Hạng mục Số lượng sử dụng Dự phòng 

1 Bơm cấp cho DAF (30 m3/h) 1 1 

D Bể trung gian   

1 Bơm nước thải 3 2 

E Bể thiếu khí   

1 Máy khuấy chìm 2 1 

F Bể Hiếu Khí   

1 Máy thổi khí 3 2 

2 Bơm bùn thải 1 1 

G Bể gom bùn   

1 Bơm bùn 3 2 

H Bể khử trùng   

1 Bơm nước thải 1 1 

I Bể chứa bùn hóa lý   

1 Bơm bùn (15 m3/h) 1 1 

I Bể chứa bùn   

1 Bơm bùn (15 m3/h) 1 1 

Nguồn: Công ty TNHH DenEast Việt Nam 

- Đánh giá sự cố của nhà máy, trong trường hợp không thể sửa chữa nhanh sẽ ngừng 

hoạt động của nhà máy để giải quyết nhanh chóng sự cố của hệ thống. 

- Thông báo ngay về Ban quản lý KCN VSIP 2A để đảm bảo xử lý kịp thời trong 

trường hợp xảy ra sự cố trạm xử lý nước thải của Nhà máy. 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc các cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố 

để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến thức về:  

- Lý thuyết các quá trình xử lý nước thải cơ bản đang được ứng dụng tại hệ thống xử 

lý nước thải. 

- Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị:  

- Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản; 

- Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị  

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham 

dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý 

nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực 

tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải.  

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống:   

- Thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

- Thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

- Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự 

cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận 

sự chỉ đạo trực tiếp.  
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- Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được 

phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- An 

toàn công việc.  

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

Đối với sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống và cách khắc phục: 

- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ vận 

hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy thổi khí, máy nén khí) 

- Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn trong 

trạng thái hoạt động ổn định. 

- Ngoài ra, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, để hạn chế xảy ra các sự cố như 

rò rỉ hoặc tràn nước thải ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn,…cần phải thường xuyên 

làm sạch đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể chứa, thường xuyên kiểm tra, 

bảo trì các đường ống dẫn và các thiết bị, máy móc. 

 Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý mùi 

phát sinh từ hệ thống xử lý nước: 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý mùi và biện pháp phòng chống 

sự cố tương ứng:   

- Tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng khí thải cao nhất. 

- 02 hệ thống xử lý mùi làm việc độc lập, trong trường hợp 1 hệ có sự cố, thì vẫn còn 

01 hệ thống hoạt động  

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng khí thải đầu vào và đầu ra của hệ 

thống xử lý. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động để 

có biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Những người vận hành hệ thống phải được đào tạo các kiến thức về:   

+ Lý thuyết các quá trình xử lý khí thải cơ bản đang được ứng dụng tại HTXL.  

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống.  

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị.   

+ Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản.  

+ Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.   

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham 

dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý. 

Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống:    

- Thực hành các thao tác vận hành hệ thống. 
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- Thực hành xử lý các tình huống sự cố.  

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:   

Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. 

Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự 

chỉ đạo trực tiếp. 

Liên hệ với đơn vị thiết kế để sữa chữa gấp. Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước 

để hướng dẫn khắc phục. 

Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

 Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải rắn 

Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy định có 

thể bị rò rỉ, tràn đỗ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường cho 

nguồn tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ 

khi xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trường, con người và tài sản. 

Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán ra nền nhà 

kho chứa, với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường, 

Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc được xây dựng cạnh các 

thiết bị có khả năng phát nổ như nồi hơi... trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ kho chứa 

vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ mà phát tán 

mạnh ra môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng lớn đến tài sản, 

tính mạng con người cũng như môi trường xung quanh. 

Quy trình ứng phó sự cố môi trường: 

Số lượng nhân lực tham gia ứng phó: 03 người. 

Các bước xử lý: 

Bước 1: Báo động 

Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong 

vùng. 

Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện chú ý công tác 

cháy nổ, chống điện giật.... 

Bước 4: Trong trường hợp vượt quá khả năng của cơ sở, Công ty tiến hành thông báo 

ngay cho chính quyền địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp và cơ quan Thường trực 

(Sở Tài nguyên và Môi trường), đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến sự 

cố xảy ra. 
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7. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Bảng 3-13: Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt 

STT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, 

thay đổi đã thực hiện 
Lý do thay đổi 

1 Khu vực lưu 

chứa bùn thải 
Bùn thải thông thường 

từ hệ thống xử lý được 

lưu giữa tại khu vực 

chứa bùn thải thông 

thường diện tích 12,24 

m2 và bùn thải nguy 

hại với diện tích 14,28 

m2 

Bùn phát sinh từ hệ 

thống xử lý nước thải 

được gom vào bao, lưu 

trữ tại khu vực nhà máy 

để ép bùn tổng diện tích 

26,52 m2, khu vực chứa 

bùn sinh học 12,24 m2, 

khu vực chứa bùn hóa lý 

14,28 m2. 

Theo thông tư 

02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 quy định 

chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo 

vệ môi trường thì 

Bùn thải từ hệ thống 

xử lý nước thải (mã 

14 06 02) là bùn thải 

thông thường 

2 Giám sát bùn 

thải định kỳ 
Thực hiện giám sát 

bùn thải định kỳ 3 

tháng/lần với các 

thông số As, Cd, Pb, 

Zn, Ni, Hg, Cr6+, tổng 

xyanua, tổng phenol, 

tổng dầu mỡ. 

Thực hiện phân định, 

phân loại bùn thải theo 

quy định của Luật bảo 

vệ môi trường, định kỳ 

chuyển giao đơn vị có 

chức năng thu gom xử lý 

Vì bùn thải của nhà 

máy sữa là chất thải 

công nghiệp thông 

thường nên không 

thực hiện giám sát 

định kỳ 
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CHƯƠNG 4: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải:  

Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động của nhà máy, bao gồm: 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của công nhân, nấu ăn từ nhà ăn 

+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy 

Thứ tự nguồn 

phát sinh 
Nguồn phát sinh chất thải 

2.1 Nước thải từ sản phẩm hỏng hoặc không đạt chất lượng 

2.2 Nước thải từ quá trình cấp cho thiết bị sản xuất, các thiết bị vệ sinh CIP 

2.3 
Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước 

cấp 

2.4 Nước thải phát sinh từ vệ sinh nhà rác, rửa đường 

2.5 Nước thải phát sinh từ cặn xả đáy lò hơi 

2.6 Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm 

 Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả nước thải 

a) Nguồn tiếp nhận nước thải 

Hố ga của hệ thống thu gom, thoát nước thải KCN VSIP II-A về Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung của KCN VISIP II-A. 

Nước thải sau khi qua trạm xử lý nước thải cục bộ của nhà máy chảy dẫn bằng ống 

HDPE, Ø200, dài 201,45m chảy hố ga đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nước thải KCN 

VSIP II-A theo phương thức tự chảy. 

b) Vị trí xả nước thải 

Hố ga đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tại số 7 VSIP II-A, đường số 31, KCN VSIP 

II-A, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương 

- Vị trí hố ga đấu nối theo VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’: X: 604.027 ; 

Y: 1.233.429 

c) Lưu lượng xả thải lớn nhất:  

Lưu lượng xả thải lớn nhất: 1.000 m3/ngày.đêm; 41,67 m3/h. 

Phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận: Nước thải sau xử lý của Nhà máy XLNT 

Công ty TNHH DenEast Việt Nam công suất 1.000 m3/ngày.đêm chảy theo đường ống dẫn 

HDPE, Ø200, dài 201,45m chảy vào hố ga đấu nối với thoát nước thải KCN VSIP II-A dẫn 

về nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Chế độ xả nước thải: liên tục 24/24. 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN VSIP II-A. 
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Bảng 4-1: Tiêu chuẩn nưóc thải sau xử lý của trạm XLNT tập trung 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 pH - 6-9 

3 tháng/lần 

2 Độ màu Pt-Co 50 

3 BOD5 mg/l 400 

4 COD mg/1 600 

5 TSS mg/1 400 

6 Amoni mg/1 8,0 

7 Tổng Nito mg/1 20 

8 Tổng Photpho mg/1 5,0 

9 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/1 16 

10 Coliforms mg/1 5.000 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải: 

- Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh của công nhân viên được tiền xử lý bằng các 

bể tự hoại, nước thải từ nhà ăn được tiền xử lý bằng bể tách dầu mỡ được dẫn bằng hệ thống 

đường ống HDPE, đường kính DN100, DN200, DN300 về trạm xử lý nước thải tập trung 

của nhà máy. Tổng chiều dài đường ống thu gom nước thải sinh hoạt là 660m. 

- Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất: 

Đối với nước thải từ các thiết bị sản xuất, bao gồm các thiết bị trao đổi nhiệt, các thiết 

bị vệ sinh CIP,... và nước thải từ phòng thí nghiệm được thu gom tại vị trí phát sinh bằng 

các đường ống SS304, DN50, DN100, DN150, DN200 tùy vào từng vị trí phát sinh về 

đường ống thu gom chính bằng SS304, DN400, sau đó, dẫn bằng đường ống HDPE, DN450 

về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp được thu gom bằng đường ống uPVC, DN150, 

sau đó, dẫn bằng đường ống HDPE, DN200 về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nước thải từ vệ sinh nhà rác đấu nối trực tiếp ra hố gas, theo đường ống HDPE, DN200 

về hệ thống xử lý nước thải. 

Đối với nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi, từ tháp giải nhiệt, nước RO reject, tại mỗi 

vị trí phát sinh nước thải được thu gom bằng đường ống thép carbon, DN100 và đấu nối vào 

đầu ra cuối cùng của hệ thống xử lý và thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN (không 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy).  

 Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 1.000 m3/ngày.đêm 

theo quy trình như sau: Nước thải (nước thải sản xuất, nước thải từ toilet sau bể tự hoại ba 

ngăn, nước rửa tay chân, nước thải từ nhà ăn sau bể tách dầu mỡ) → Lược rác thô → Hầm 

bơm kết hợp tách mỡ T01 (hiện hữu) → Bể tách dầu mỡ kết hợp lắng sơ bộ - T02 (xây mới) 
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→ Bể điều hòa - T03 (cải tạo từ bể aerotank hiện hữu và xây mới) → Bể phản ứng hóa lý - 

T04 - A/B/C (xây mới) → Thiết bị DAF (xây mới) → Bể trung gian T05 (xây mới) → Bể 

phân phối (T-06 hiện hữu, T-06’ xây mới) → Bể UASB  (T-07 hiện hữu, T-07’ xây mới) 

→  Bể Anoxic (T-08  hiện hữu, T-08’ xây mới) → Bể Aerotank (T-09 hiện hữu, T-09’ A/B 

xây mới) → Bể lắng sinh học (T-10-A hiện hữu, T-10’-A xây mới) → Bể khử trùng (T11 

hiện hữu, T11 xây mới) → Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn đấu nối vào hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải của Khu công nghiệp VSIP II-A.  

Tái sử dụng một phần nước thải phát sinh từ quá trình lọc RO (RO Reject). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Đã lắp đặt 02 ống khói, cao 12m đối với 02 lò hơi công suất 6 tấn/h/lò, sử dụng nhiên 

liệu là khí tự nhiên nén (CNG); có điểm quan trắc khí thải. 

Đã lắp đặt thiết bị thu hồi và xử lý khí thải, mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, bao gồm tấm chắn khí để thu hồi khí metan dẫn qua thiết bị đốt bỏ; các khí 

tạp còn lại được dẫn qua 02 hệ xử lý mùi bằng thiết bị hấp thụ với tổng công suất 2.500 

m3/h (hệ 1: 1.000 m3/h; hệ 2: 1.500 m3/h) để xử lý và đưa trở lại bể hiếu khí. 
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CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Nhà máy sau khi được cấp giấy xác nhận nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường số 69/GXN-BTNMT ngày 03/08/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Pha 1A 

của “Dự án của Công ty TNHH DenEast Việt Nam tại VSIP II-A (sản xuất sữa và các sản 

phẩm từ sữa), công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm” tiến hành lấy mẫu giám sát từ quý 

3/2020. Thời gian và tần suất quan trắc thể hiện trong Bảng 5-1, kết quả quan trắc năm 

2020, 2021 thể hiện trong Bảng 5-2, Bảng 5-3. 

Bảng 5-1: Thời gian và tần suất quan trắc 

Đợt quan trắc 
Thời gian 

quan trăc 

Mẫu quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tọa độ vị trí 

lấy mẫu 

Quý 3.2020 19/09/2020 

Nước thải Vị trí sau xử lý 
X = 1.233.242 

Y = 640525 

Quý 4.2020 16/12/2020 

Quý 1.2021 26/03/2021 

Quý 2.2021 22/06/2021 

Quý 3.2021 24/09/2021 

Quý 4.2021 10/12/2021 

Quý 1.2022 14/03/2022 

Bảng 5-2: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý năm 2020 

STT Thông số Đơn vị 
Quý 

3/2020 

Quý 

4/2020 

Quý 

1/2021 

Tiêu 

chuẩn 

tiếp nhận 

KCN 

VSIP  

1 pH mg/l 6,67 6,92 7,12  6-9 

2 TSS mg/l 31,7 42,4 34,6 400 

3 COD mg/l 348 491 562 600 

4 BOD5 mg/l 192 262 319 400 

5 Amoni mg/l 6,8 4,22 6,17 8 

6 Tổng N mg/l 18,6 18,4 17,5 20 

7 Tổng P mg/l 4,2 3,41 4,92 5 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 1,86 4,89 14,8 16 

9 Tổng Coliform CFU/100mL 3.400 4.300 4.900 5.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 
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Bảng 5-3: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý năm 2021 

STT Thông số Đơn vị 
Quý 

2/2021 

Quý 

3/2021 

Quý 

4/2021 

Quý 

1/2022 

Tiêu 

chuẩn 

tiếp 

nhận 

KCN 

VSIP  

1 pH mg/l 6,83 6,81 6,75 7,44  6-9 

2 TSS mg/l 39,8 45,6 46,8 48 400 

3 COD mg/l 577 493 532 277 600 

4 BOD5 mg/l 321 250 264 144 400 

5 Amoni mg/l 7,26 7,82 8,03 7,66 8 

6 Tổng N mg/l 19,8 16,8 17,6 19,3 20 

7 Tổng P mg/l 4,65 3,30 3,07 3,01 5 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 12,8 9,7 12,2 12,5 16 

9 
Tổng 

Coliform 
CFU/100mL 4.500 3.400 3.500 3100 5.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 

Nhận xét: kết quả chất lượng nước sau xử lý năm 2020 và năm 2021 của trạm xử lý 

nước thải của nhà máy đều đạt tiêu chuẩn KCN VSIP II-A.  Thông số amoni hơi vượt 

ngưỡng cho phép nên công ty đã xây dựng cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000 

m3/ngày.đêm để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà máy. 
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CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Thời gian dự kiến vận hành từ ngày 30/08/2022 – 21/11/2022. 

Hệ thống xử lý nước thải Dự án: công suất 1.000 m3/ngày.đêm  

- Giai đoạn 1 – giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công 

trình xử lý nước thải: Thời gian dự kiến trong vòng 45 ngày từ 30/08/2022 đến 14/10/2022, 

tần suất lấy mẫu 7 ngày/lần, lấy 3 lần. Vị trí lấy mẫu tổ hợp tại đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý, với thông số ô nhiễm đặc trưng dùng để thiết kế cho từng công đoạn. 

- Giai đoạn 2 – giai đoạn đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của 

công trình xử lý:  

Thời gian dự kiến liên tục trong vòng 3 ngày liên tiếp từ ngày 24/10/2022 đến ngày 

26/10/2022, tần suất 1 ngày/1 lần, bao gồm 1 mẫu đầu vào và 3 mẫu đầu ra của trạm XLNT  

Thời gian dự kiến kết thúc vận hành thử nghiệm: 21/11/2022 

2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử 

lý nước thải 

Số lần đo đạc, lấy mẫu và phân tích các mẫu: 3 lần trong 3 thời điểm khác nhau trong 

ngày tại đầu vào và đầu ra của từng công đoạn xử lý (tối thiểu 15 ngày/lần). 

Bảng 6-1: Thời gian lấy mẫu nước thải trong giai đoạn điều chỉnh 

Lần 

lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Thời gian tiến 

hành lấy mẫu 
Vị trí 

Đơn vị lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu 

phân tích 

Lần 1 30/09/2022 8h-12h-16h 

Trước và sau 

mỗi công 

đoạn xử lý cơ 

học, hóa lý, 

sinh học và 

khử trùng 

Trung tâm môi 

trường và sinh 

thái ứng dụng 

(CEECO) hoặc 

đơn vị có đủ 

điều kiện hoạt 

động dịch vụ 

quan trắc môi 

trường 

pH, BOD5, 

COD, TSS, 

Amoni, Nito 

tổng, Phospho 

tổng, Dầu mỡ 

động thực vật, 

Coliform, độ 

màu 

Lần 2 07/10/2022 8h-12h-16h 

Lần 3 14/10/2022 8h-12h-16h 

Ghi chú: Phương thức lấy mẫu theo kiểu mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 

mẫu đơn lấy ở 3 thời điểm khác nhau được trình bày cụ thể tại Bảng 6-1, Bảng 6-2, sau đó 

trộn đều 3 mẫu lấy tại 3 thời điểm khác nhau và tiến hành gửi mẫu phân tích. 
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 Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải 

Số lần đo đạc, lấy mẫu và phân tích các mẫu: 3 lần trong 3 ngày liên tiếp; trong trường 

hợp không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu liên tiếp được thì Công ty sẽ phối hợp với đơn 

vị lấy mẫu thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày tiếp theo.  

Bảng 6-2: Thời gian lấy mẫu nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định. 

TT 
Tần suất 

lấy mẫu 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Thời điểm 

tiến hành 

lấy mẫu 

Đơn vị lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

1 Lần 1 

Nước thải 

đầu vào tại 

bể thu gom 

24/10/2022 09h30 

Trung tâm 

môi trường 

và sinh thái 

ứng dụng 

(CEECO) 

hoặc đủ 

điều kiện 

hoạt động 

dịch vụ 

quan trắc 

môi trường 

pH, BOD5, 

COD, TSS, 

Amoni, Nito 

tổng, Phospho 

tổng, Dầu mỡ 

động thực vật, 

Coliform, độ 

màu 

2 Lần 1 Đầu ra 

HTXLNT 

(Sau khi 

qua bể khử 

trùng - 

T11, T11') 

24/10/2022 09h30 

3 Lần 2 25/10/2022 09h30 

4 Lần 3 26/10/2022 09h30 

Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn đấu nối KCN VSIP II-A. 

Ghi chú: 

Phương thức lấy mẫu theo kiểu mẫu đơn. 

Nước thải đầu vào được lấy tần suất 1 lần, riêng mẫu nước thải đầu ra lấy 03 ngày liên 

tiếp.
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 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

2.2.1. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý từng công đoạn xử lý 

Để đánh giá hiệu quả xử lý từng công đoạn xử lý của Hệ thống xử lý nước thải, công suất 1.000 m3/ngày đêm tiến hành thực hiện lấy 

mẫu đầu vào, đầu ra của từng công đoạn xử lý, cụ thể được trình bày trong Bảng 6-3. 

Bảng 6-3: Kế hoạch lấy mẫu để đánh giá hiệu quả xử lý từng công đoạn 

Công 

đoạn 

Loại mẫu Ngày lấy mẫu 
Chỉ tiêu đặc trưng từng công đoạn Số lượng mẫu 

 tổ hợp Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Xử lý 

cơ 

học 

Mẫu đầu vào (bể thu gom) 

30/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 
pH, COD, BOD, TSS, dầu mỡ động 

thực vật 

3 

Mẫu đầu ra (Bể điều hòa - 

T03) 
3 

Hóa 

lý  

Mẫu đầu vào (Bể điều hòa - 

T03) 
30/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 

pH, COD, BOD, TSS, Amoni, Ni tơ 

tổng, Phốt pho tổng, độ màu 

  

Mẫu đầu ra (Bể trung gian - 

T05)  
3 

Sinh 

học 

(hiện 

hữu) 

Mẫu đầu vào (Bể trung gian - 

T05)  

30/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 

pH, COD, BOD, TSS, Amoni, Ni tơ 

tổng, Phốt pho tổng, độ màu, 

coliform 

  

Mẫu đầu ra (Trên máng thu 

nước bể lắng sinh học - T10-

A) 

3 

Sinh 

học 

(xây 

mới) 

Mẫu đầu vào (Bể trung gian - 

T05)  

30/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 

pH, COD, BOD, TSS, Amoni, Ni tơ 

tổng, Phốt pho tổng, độ màu, 

coliform 

  

Mẫu đầu ra (Trên máng thu 

nước bể lắng sinh học - T10'-

A) 

3 

Khử 

trùng 

Mẫu đầu vào (Trên máng thu 

nước bể lắng sinh học - T10-

A) 

30/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 Coliform.   
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Công 

đoạn 

Loại mẫu Ngày lấy mẫu 
Chỉ tiêu đặc trưng từng công đoạn Số lượng mẫu 

 tổ hợp Lần 1 Lần 2 Lần 3 

(hiện 

hữu) 

Mẫu đầu ra (Sau khi qua bể 

khử trùng - T11) 
3 

Khử 

trùng 

(xây 

mới) 

Mẫu đầu vào (Trên máng thu 

nước bể lắng sinh học - T10'-

A) 30/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 Coliform. 

  

Mẫu đầu ra (Sau khi qua bể 

khử trùng - T11') 
3 

Tổng cộng 21 

2.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý hệ thống xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành 

ổn định 

Bảng 6-4: Kế hoạch cụ thể thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải tại trước và sau HTXLNT 

Stt Mẫu  
Thời gian lấy 

mẫu 
Vị trí Chỉ tiêu 

Số lượng 

mẫu 

1 Mẫu đơn nước thải đầu vào 24/10/2022 Nước thải đầu vào tại bể thu gom pH, BOD5, COD, 

TSS, Amoni, Nito 

tổng, Phospho tổng, 

Dầu mỡ động thực 

vật, Coliform, độ 

màu 

1 

2 Mẫu đơn nước thải đầu ra lần 1 24/10/2022 

Đầu ra HTXLNT (Sau khi qua bể 

khử trùng - T11, T11') 

2 

3 Mẫu đơn nước thải đầu ra lần 2 25/10/2022 2 

4 Mẫu đơn nước thải đầu ra lần 3 26/10/2022 2 

Tổng cộng 7 

Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn đấu nối KCN VSIP II-A
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3. Đơn vị thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích 

Tên đơn vị dự kiến: Trung tâm môi trường và sinh thái ứng dụng (CEECO) 

- Địa chỉ: 135B Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

- Tel: (028) 3 640 2353- Fax: (028) 3 6402354  

- Email: tuvanceeco@gmail.commailto:khanhlegia2010@gmail.com 

Trung tâm môi trường và sinh thái ứng dụng (CEECO) đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số 

VIMCERTS 064 tại quyết định số 1061/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc 

điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

Hoặc Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng lấy mẫu theo quy định 

4. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

 Quan trắc môi trường nước 

4.1.1. Nước thải 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại hố ga đấu nối nước thải với Khu công nghiệp  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Nito tổng, Phospho tổng, Dầu 

mỡ động thực vật, Coliform, độ màu 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của Khu công nghiệp VISP II-A. 

4.1.2. Giám sát môi trường lao động 

Thực hiện giám sát môi trường lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 Quan trắc chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 

năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định 

- Quy định áp dụng: Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Nghị định số 

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

bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định. 

mailto:tuvanceeco@gmail.com
mailto:tuvanceeco@gmail.com
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5. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6-5: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT Hạng mục Số đợt Đơn giá Thành tiền 

1 Quan trắc chất lượng nước thải 4 6.500.000 26.000.000 

2 Quan trắc môi trường lao động 1 13.500.000 13.500.000 

 Tổng cộng 39.500.000 
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CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong 2 năm gần đây, Công ty TNHH DenEast Việt Nam chưa tiếp các đoàn thanh 

kiểm tra. Công ty TNHH DenEast Việt Nam luôn tuân thủ luật Bảo vệ môi trường về các 

biện pháp bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 8: CAM KẾT 

 

Công ty TNHH DenEast Việt Nam cam kết: 

- Tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường; 

- Quy trình vận hành nhà máy xử lý nước thải theo đúng thiết kế, không lắp đặt đường 

ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Việc xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải, công suất 1.000 m3/ngày.đêm ra hệ 

thống thu gom, thoát nước thải KCN VSIP II-A trên đường số 31, Thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương nên không làm ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước ngầm trong khu vực; 

- Quá trình vận hành và xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải sẽ được kiểm soát 

chặt chẽ; 

- Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý của Dự án đạt Tiêu chuẩn đấu nối của KCN 

VSIP II-A 

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường và nguồn tiếp 

nhận. 

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và 

chương trình quan trắc, giám sát môi trường. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các KCN Bình Dương trong quá trình thực hiện 

Dự án và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu để 

xảy ra sự cố ô nhiễm môi trưòng nghiêm trọng. 

- Đối với chính quyền địa phương: đảm bảo nước thải phát sinh từ Dự án sẽ không 

gây mùi hôi cho các dự án xung quanh, không gây ô nhiễm nguồn nước mặt, đất. Trường 

hợp xảy ra sự cố mà gây thiệt hại về vật chất, nguyên nhân do nước thải từ Dự án thì chủ 

đầu tư sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại do mình gây ra, đồng thời có các biện 

pháp khắc phục kịp thời./. 

 

  

 

 


