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- Tên cơ sở: NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM 

- Địa điểm cơ sở: 170 Lê Văn Khƣơng, Phƣờng Thới An, Quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh. 

- Quyết định số 179/QĐ-BTNMT ngày 15/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ 

mở rộng công suất Nhà máy Bia Heineken Việt Nam từ 520 triệu lít/năm lên 680 

triệu lít/năm”. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình ảo vệ môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ 

mở rộng công suất Nhà máy Bia Heineken Việt Nam từ 520 triệu lít/năm lên 680 

triệu lít/năm” số 73/GXN-BTNMT ngày 12/6/2018 đƣợc cấp bởi Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng. 

- Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (cấp lại lần 1) số 1711/GP-BTNMT 

ngày 28/5/2018 đƣợc cấp bởi Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.00029.T do 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 6 ngày 8/6/2017. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Dự án nhóm A (Nhà máy sản xuất bia có tổng mức đầu tƣ từ 1.000 tỷ đồng 

trở lên). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 2 

Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng có công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Theo quy định tại Phụ lục III, Dự án thuộc nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi 

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

căn cứ theo Khoản 1 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng, thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trƣờng của Dự án thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Nhà máy đang hoạt động với công suất 680 triệu lít bia/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

(1) Công nghệ sản xuất 

Công nghệ sản xuất của Nhà máy đƣợc thể hiện tại sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của Công ty 

Sản phẩm 

Men  

Nắp 

CO2 

Glycol  
nƣớc lạnh 

Nƣớc thải 

Nƣớc cấp sản 

xuất 

Sục khí 

Rửa chai 

Hoa hublon 

Hơi nƣớc 

Hơi nƣớc 

Kiểm tra, dán nhãn, nhập kho 

Thanh trùng 

Đóng nắp 

Chiết chai, lon, thùng (keg) 

Bão hoà CO2 

Lọc bia 

Lên men chính, phụ 

Làm nguội 

Tách cặn lắng 

Nấu hoa bia 

Lọc dịch đƣờng 

Nấu – đƣờng hoá 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Gạo Malt 

Nƣớc thải 

Bã hèm 

Cặn lắng 

CO2 

Bã lọc 

Hơi nƣớc 

Lon, thùng  

Chai  

Xút  Hơi  

Oxy 

Chất trợ lọc 
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Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất: 

Quy trình công nghệ sản xuất tại Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đƣợc mô tả 

qua các công đoạn nhƣ sau: 

Chuẩn bị nguyên liệu:  

Nguyên liệu sản xuất bao gồm: Malt, gạo và một số phụ liệu khác. Gạo và Malt 

đƣợc đƣa vào Silo chứa, từ đó chúng đƣợc đƣa tới hệ thống xử lý nguyên liệu rồi đƣa 

đến bộ phận xay nghiền thành những mảnh nhỏ tạo điều kiện cho các quá trình chuyển 

hóa nguyên liệu và trích ly tối đa dung dịch nấu bia. 

Nấu – Đường hóa:  

Trong quá trình này, bột Malt và Gạo đƣợc hòa chung với nƣớc, chất bột với 

tác dụng của enzyme trong nhiệt độ nhất định sẽ biến thành đƣờng. Quá trình biến đổi 

này rất quan trọng cho loại cũng nhƣ chất lƣợng bia sau này. Trong quá trình này sẽ 

đƣợc châm thêm acid & calcium để điều chỉnh độ pH cho các phản ứng enzym xảy ra 

một cách tối ƣu. Mục đích chính của quá trình là hòa tan hết chất đƣờng, khoáng chất, 

cũng nhƣ một số protein quan trọng. 

Nhiệt độ và thời gian trong quá trình tạo đường: 

+ Khởi đầu từ 48
o
C - 62

o
C  giữ trong vòng 10 - 20 phút. 

+ Tăng từ từ nhiệt độ lên 66
o
C trong vòng  từ 5 - 15 phút. 

+ Giữ ở nhiệt độ này khoảng 10 - 30 phút. 

+ Tăng từ từ nhiệt độ lên 76
o
C - 78

o
C trong vòng 10 - 15 phút. 

+ Kiểm tra lƣợng bột còn sót lại trong quá trình tạo đƣờng, nếu còn thì giữ tiếp 

tục ở nhiệt độ này, còn không thì quá trình tạo đƣờng đã chấm dứt. 

Lọc dịch đường:  

Sau khi quá trình tạo đƣờng chấm dứt, tất cả đƣợc bơm qua thùng lọc. Chất 

lỏng đƣợc lọc hết khỏi trấu cũng nhƣ các chất xơ và mầm của cây lúa. Sau lần lọc 

nƣớc nguyên chất chấm dứt, nƣớc nóng đƣợc đổ thêm vào để lấy hết lƣợng đƣờng còn 

bám vào trong trấu. 

Quá trình nấu với hoa bia: 

Nƣớc đƣờng đƣợc nấu trong thời gian khoảng từ 1 đến 2 tiếng (trung bình 

khoảng 70 phút). Hoa bia sẽ đƣợc cho vào trong giai đoạn này để tạo vị cho loại bia. 

Acid và calcium cũng đƣợc cho vào để điều chỉnh độ pH. 

Trong lúc nấu, có rất nhiều phản ứng liên quan trực tiếp đến chất lƣợng xảy ra. 
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Dƣới đây là một số phản ứng quan trọng: 

+ Hòa tan và biến đổi các thành phần của chất hoa bia (Hopfen). 

+ Phản ứng kết hợp giữa protein và các chất Polyphenols. 

+ Bốc hơi nƣớc. 

+ Khử trùng.  

+ Phá hủy enzyme. 

+ Bốc hơi các chất có mùi tạo ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng bia. 

Tách bã hoa và thành phần không tan:  

Trong lúc nấu, protein phản ứng với polyphenols và tạo thành một hợp chất 

không có khả năng hòa tan. Trƣớc khi lên men, những chất cặn này sẽ đƣợc loại bỏ. 

Làm nguội: 

Vi sinh có trong men bia chỉ có thể sống và hoạt động ở nhiệt độ thấp. Ở nhiệt 

độ cao con men sẽ chết rất nhanh, vì vậy nhiệt độ của nƣớc đƣờng cần phải đƣợc giảm 

xuống khoảng 10
o
C một cách thật nhanh (tránh đƣợc tình trạng bị nhiễm các loại vi 

sinh khác) sau khi nấu. 

Lên men:  

Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn chính tại bồn lên men trong 

khoảng thời gian từ 5 - 7 ngày, ở nhiệt độ 9 - 10
o
C. Quá trình lên men đƣợc chia thành 

hai giai đoạn: giai đoạn lên men chính và giai đoạn lên men phụ. Tại giai đoạn lên men 

chính, một lƣợng đƣờng khá lớn chuyển hóa thành cồn, CO2 và các hợp chất thơm, 

đồng thời giải phóng nhiệt. Sản phẩm chính của quá trình này là bia non đục, có mùi 

và vị đặc trƣng.  

Trong quá trình lên men, lƣợng men bia tăng gấp 3 lần. Chúng lắng xuống đáy 

bồn lên men trong suốt giai đoạn cuối của quá trình lên men. Cặn men đƣợc tách ra và 

tái sử dụng hoặc thu gom để xử lý theo rác thải công nghiệp. Bia non đƣợc tạo ra vào 

cuối thời kỳ lên men chính đƣợc chứa trong bồn dƣới áp suất thấp (khoảng 0,5 - 0,7 

bar) trong 14 - 23 ngày. Lúc này xảy ra quá trình lên men phụ, quá trình này diễn ra 

chậm, chuyển hóa một lƣợng đƣờng không đáng kể, lắng trong và bão hòa CO2. Nhiệt 

độ bảo quản đƣợc giảm tới 0
o
C. 

Lọc và chiết chai: 

Khâu xử lý cuối cùng để tạo thành bia thành phẩm là lọc, làm trong bia, bão hòa 

lại lƣợng CO2 đã bị tổn thất, chiết vào lon, chai và keg rồi đóng thành sản phẩm. 
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Điện, nƣớc, hơi, lạnh từ các hệ thống phụ trợ đƣợc cung cấp cho toàn bộ quá 

trình sản xuất theo nhu cầu của từng công đoạn. 

(2) Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất trong dây chuyền công nghệ của Nhà máy 

Thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất của Nhà máy đƣợc thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Danh sách hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của Nhà máy  

Stt Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 

Công suất/ 

Dung tích 
Xuất xứ 

Năm lắp 

đặt 

A NHÀ NẤU 

I Khu xử lý nguyên liệu 

1.  Hệ thống nhập malt, gạo   Đức - Seeger 1999 

 Máy nhập malt 1 20 tấn/h  1999 

 Máy nhập gạo 1 15 tấn/h  1999 

 Máy nhập chocolate malt 1 5 tấn/h  1999 

2.  Hệ thống dự trữ malt, gạo   Đức - Seeger 1999 

 Malt silo  9 550 tấn  1999 

 Rice silo  3 220 tấn  1999 

3.  Chocolate silo  2 6 tấn  1999 

4.  Malt silo  12 550 tấn Đức - Krones 1999 

5.  
Hệ thống sản xuất nguyên liệu 

Malt, gạo đi làm sạch 
  Đức - Seeger  

 Hệ thống chuyền malt 1 6,2 tấn/h  1999 

 Hệ thống chuyền gạo 1 2 tấn/h  1999 

 Hệ thống chuyền chocolate malt 1 0,9 tấn/h  1999 

6.  Hệ thống làm sạch   Đức - Seeger  

 Máy tách sàn 1 
6,2 tấn/h – 

malt 
 1999 

 
Máy sàn kiểu trống tách rác cho 

malt và gạo 
1 2 tấn/h – gạo  1999 

 Thùng chứa malt và gạo 1 15 – 20 tấn/h  1999 

 Máy cân malt và gạo 1 10 tấn – malt  1999 

7.  Hệ thống nghiền gạo   Đức - Krones  

 Máy nghiền gạo BH2 1 4 tấn/h Đức 2014 

 Máy nghiền gạo BH3 1 3 tấn/h  2006 

8.  Hệ thống nghiền Malt   Đức - Krones  

 Máy nghiền malt – BH2 1 5 tấn/h  2006 

 Máy nghiền malt – BH3 1 18 tấn/h Đức - Krones 2011 

 Máy nghiền  malt – BH4 1  Đức - Krones 2015 

II Khu vực sản xuất dịch đƣờng 

9.  Hệ thống nồi nấu   Đức - Krones  

 Nồi nấu cháo malt – BH2 
1 490 hl  2000 

1 490 hl  2014 

 Nồi nấu malt – BH2 1 490 hl  2000 

 Bồn chứa dịch đƣờng – BH2 1 70 hl  2000 

 Nồi nấu dịch đƣờng - Bh2 1 645 hl  2000 

 Bồn đệm – BH2 1 565 hl  2000 

 Bồn xoáy – BH2 1 564 hl  2000 

 Nồi nấu cháo malt – BH3 1 369 hl  2006 

 Nồi nấu cháo – BH3 1 310 hl  2006 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 

Công suất/ 

Dung tích 
Xuất xứ 

Năm lắp 

đặt 

 Bồn chứa dung dịch đƣờng – BH3 1 104 hl  2006 

 Bồn đệm – BH3 1 573 hl  2006 

 Nồi nấu dịch đƣờng – BH2 1 649 hl  2000 

 Bồn xoáy – BH3 1 564 hl  2006 

10.  Hệ thống lọc hèm   Đức - Krones  

 Bồn lọc hèm – BH2 1 773 hl  2000 

 Bồn lọc hèm – BH3 1 718 hl  2006 

 Bồn lọc hèm – BH4 1   2015 

11.  Hệ thống chứa bã hèm   Đức - Krones  

 Silo chứa bã hèm – BH2 1 200m3  200 

 Silo chứa bã hèm – BH3 1 190m3  2006 

12.  
Hệ thống làm lạnh nhanh dịch 

đường 
  Đức - Krones  

 Máy làm lạnh – BH2 1 500 hl/l  2000 

 Máy làm lạnh – BH3 1 500 hl/l  2006 

 Máy làm lạnh – BH3 1 500 hl/l  2015 

13.  Hệ thống CIP   Đức - Krones  

 CIP – BH2  13m2  2000 

 CIP đƣờng ống – BH2 1 18 - 280 hl/h  2000 

 CIP – BH3 1 15 m2  2006 

 CIP đƣờng ống – BH3 1 
15 m2 - 208 

hl/h 
 2006 

 CIP – BH4 1 15m2  2015 

 CIP đƣờng ống – BH4 1 
15 m2 - 208 

hl/h 
 2015 

B NHÀ LÊN MEN 

14.  Hệ thống trữ men Yeast Plant 8 90 hl APV - Đức  

15.  Tank lên men     

 Khu vực bồn lên men 1 6 1440 hl VN - Caric  

 Khu vực bồn lên men 2 20 1440 hl Đức - Ziemanm 1993 

 Khu vực bồn lên men 3 14 1440 hl  2002 

 Khu vực bồn lên men 4 16 2950 hl  1995 

 Khu vực bồn lên men 5 28 2950 hl  1996 

 Khu vực bồn lên men 6 12 5640 hl  2005 

 Khu vực bồn lên men đứng 7 8 5040 hl Đức - Ziemanm 2010 

 Khu vực bồn lên men đứng 8 14 5040 hl  2011 

 Bồn lên men ngang 3D 9 5040 hl  2011 

 Khu vực bồn lên men đứng 9 6 5040 hl Đức 2014 

 Khu vực bồn lên men đứng 10 8 5040 hl Ziemanm 2015 

16.  Tank chứa bia thành phẩm 18 1440 hl VN - Caric 1992 

17.  Hệ thống khử oxy và pha bia 1 400 hl/h 
Hà Lan - 

Haffmans 
2005 

18.  Hệ thống cung cấp nước khử khí 1 60 m3/h  2014 

19.  Hệ thống lọc   Đức - Steinecker  

 HT lọc bia 2 1 440 hl/h  1995 

 HT lọc bia 3 1 500 hl/h  2005 

 HT pha bia 1 1 550 hl/h  2014 

 HT pha bia 2 1 500 hl/h  2014 

 HT pha bia 4 1 500 hl/h  2015 

20.  Hệ thống CIP khu vực lên men   Đức - Steinecker  

 HT CIP 2 1 170x180 hl/h  1995 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 

Công suất/ 

Dung tích 
Xuất xứ 

Năm lắp 

đặt 

 HT CIP 3 1 170x180 hl/h  2005 

C KHU VỰC CHIẾT BIA 

21.  Dây chuyền đóng lon 4 1 90.000 lon/h Sidel, Ý 2009 

22.  Dây chuyền đóng lon 5 1 90.000 lon/h Sidel, Ý 2011 

23.  Dây chuyền đóng chai 2 1 
50.000 

chai/h 
Đức - Krones 1996 

24.  Dây chuyền đóng chai 3 1 
50.000 

chai/h 
Đức - Krones 2005 

25.  Dây chuyền đóng keg 1 
240 keg/h 

(20 lít) 
KHS 2014 

26.  Dây chuyền đóng chai 1 
54.000 

chai/h 
Đức – Krones 2018 

27.  Trạm van cấp bia 1 21.400 lít/h Châu Âu 2018 

D KHU ĐỘNG LỰC 

28.  
Máy nén khí Atlas Copco: AT4A, 

ZT132VSDFF 
1 3.400 Mm3/h 

Bỉ - Attlas 

Copco 
1999 

29.  Hệ thống thu hồi CO2 3 3x1000 kg/h 
Hà Lan - 

Haffmans 

2006, 

2009 

30.  
Máy nén khí CO2 và các phụ kiện: 

dàn bay hơi và dàn hóa lỏng CO2 
1  

Hà Lan - 

Haffmans 
2012 

E HỆ THỐNG CUNG CẤP HƠI NƢỚC BÃO HÒA 

31.  Lò hơi   Đức  

 Mechmar (đã dừng hoạt động) 1 10 tấn/h  1993 

 
Standard Fasel Condor CM4 (đã 

dừng hoạt động) 
1 10 tấn/h  1993 

 Loos UL-S 16.000x13 (dự phòng) 1 16 tấn/h  1995 

 Loos UL-S 14.000x13 (dự phòng) 1 15 tấn/h  2012 

32.  
Hệ thống ống dẫn hơi nước 

Biomass 
1 32 tấn/h Trung Quốc 2016 

33.  Bồn dự trữ dầu FO 4 4 x 100m3 
VN - Caric & 

Kim Thành 
1993 

34.  Hệ thống lạnh     

 Máy nén khí NH3 ABB-Stal S83 2 
2 x 1300 

kWR 
Thụy Điển - Stal 1995 

 
Máy nén khí NH3 York-SAB 163 

HRE 
1 1000 kW Đan Mạch 2014 

 Máy nén khí NH3 York-SAB 233S 1 1300 kWR 
Đan Mạch - 

York 
2009 

 Máy nén khí NH3 Grasso TB-2B 3 1000 kWR Đức - Grasso 2005 

 Máy nén khí NH3 1 1000 kWR  2012 

 Tháp giải nhiệt VXNC N270 1 3000 kW Bỉ 2014 

 Tháp giải nhiệt VXC 680R 5 1575 kWR Bỉ - BAC 2005 

 Tháp giải nhiệt VXC 2 1575 kWR Bỉ - BAC 2012 

 Tháp giải nhiệt VXC 1 1575 kWR Bỉ 2014 

 
Bồn chứa và hệ thống trao đổi nhiệt 

tấm bản  
1 1300 kW   

 Water Chiller NV 1450/6500-8 1 1500 kWR 
Hà Lan –  

Transtherm 
2005 

 Alcohol Water Chiller 1 2000 kWR York 2010 

 Alcohol Water Chiller  1 2000 kWR  2012 

 Water Chiller York 3 1400 kWR VN - York 2006 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 

Công suất/ 

Dung tích 
Xuất xứ 

Năm lắp 

đặt 

 
Bình bốc hơi trung gian NV 

457/3000-4 
1 668 kWR 

Hà Lan - 

Transtherm 
2009 

35.  Hệ thống xử lý nước cấp 1 320 m3/h  2013 

36.  Trạm biến áp 3 pha 24KV-15KV 2 6300 kVA VN - ABB 2014 

37.  
Các trạm biến áp 3 pha 15KV-

400V 
    

 Trạm biến áp E 
1 1000 kVA  2009 

3 1600 kVA  2014 

 Trạm biến áp T 2 1000 kVA  1993 

 Trạm biến áp P 1 1600 kVA  2012 

 Trạm biến áp B 2 1000 kVA VN 2014 

 Trạm biến áp V 1 630 kVA VN 2014 

38.  Máy phát điện dự phòng     

 Perkins 401 TAG2 (15kV) 2 2000 kVA Anh - Perkins 1995 

 Caterpillar 3516 1 2000 kVA Mỹ - Caterpilar 2006 

 Máy phát điện 1 2000 kVA Yokogawa 2012 

39.  Hệ thống xử lý nước thải 1 
5700 

m3/ngày 

VN - Dƣơng 

Nhật 
2012 

40.  
Hệ thống solar (hệ thống pin năng 

lượng mặt trời) 
1 

52.205 kWp 

~ 62,500 

Kwh/năm 

LYS Energy 

Group - 

Singapore 

2016 

F THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN     

41.  Xe nâng chạy dầu Diesel 1 1,35 tấn Toyota  

  1 2 tấn   

42.  Xe nâng chạy LPG 3 1,5 tấn Toyota/Still  

  1 2 tấn   

  6 3 tấn   

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1.2. Khối lượng các loại sản phẩm của Nhà máy 

STT Sản phẩm Sản lƣợng (lít/năm) 

1 Bia lon 326.509.000 

2 Bia chai 350.548.300 

3 Bia keg 2.942.700 

 Tổng 680.000.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất: 

Bảng 1.3. Khối lượng nguyên, nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất của Nhà máy 

TT Nguyên, vật liệu Đơn vị 
Khối lƣợng sử dụng trong 1 

năm 

A Nguyên liệu dùng trong sản xuất 
 

1 Malt tấn 79.388 

2 Gạo tấn 11.995 
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TT Nguyên, vật liệu Đơn vị 
Khối lƣợng sử dụng trong 1 

năm 

3 Lon cái 1.170.309.261 

4 Chai cái 365.464.523 

5 Nắp chai (khoen) cái 357.803.150 

6 Nắp lon cái 1.169.798.455 

7 Nhãn cái 712.070.300 

8 Hop extract kg 29.607 

9 Bột trợ lọc Celatom FP-3 kg 109.769 

10 Bột trợ lọc Celatom FW-14 kg 239.977 

11 Túi lọc cái 1.174 

12 Crates cái 15.784.922 

13 Keg bia cái 58.483 

14 Thùng carton cái 50.035.502 

15 Foil nhôm cái 353.672.349 

B Hóa chất dùng cho sản xuất 
 

1 Calcium Chloride kg 324.156 

2 Zinc Sulfate kg 1.293 

3 Sopurclean kg 24.044 

4 Real kg 45.463 

5 Septacid S kg 23.725 

6 Purexol kg 6.096 

7 Nitric acid kg 11.469 

8 Caustic soda 32% (nấu + đóng gói) kg 3.853.491 

9 Industrial Alcohol 96% kg 2.279 

10 Purified Salt – NaCl kg 250 

11 Glue for label kg 114.915 

12 Glue for carton kg 81.890 

13 Aquaslide kg 32.575 

14 MIX KTA kg 66.013 

15 Super WAX kg 8.910 

16 Topax 66 kg - 

17 Topax 686 kg 3.465 

18 Pastosep-H kg 2.369 

19 Pasto Ac kg 1.804 

20 H3PO4 kg 83.681 

21 Nalco 22325 kg 25 

22 Nalco 3DT128 kg 2.535 

23 Nalco 7330 kg 200 

24 Nalco ST-70 kg 413 

25 Mix LEG kg 24.500 

26 Polycar 10 kg 349 

27 Alcafoam kg 3.837 

C Hóa chất xử lý nƣớc thải 
  

1 PAC kg - 

2 NaOH kg 37.221 

3 HCl kg 440.013 

4 Javel kg 349.600 

5 Polymer kg 6.248 

D Hóa chất xử lý nƣớc cấp 
  

1 Jura Perle kg 10.000 

2 Hypochlorite kg 1.741 
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TT Nguyên, vật liệu Đơn vị 
Khối lƣợng sử dụng trong 1 

năm 

E Nhiên liệu dùng trong sản xuất 
 

1 Dầu Diesel dùng đốt lò hơi lít 47.279 

2 Dầu Diesel dùng chạy máy phát điện lít 16.359 

3 Dầu Diesel dùng chạy xe nâng lít 0 

4 LPG dùng cho xe nâng kg 131.250 

5 Hơi nóng tấn 146.463 

6 Điện kW 31.646.328 

 (Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

*) Nguồn cung cấp: 

- Các yếu tố đầu vào để sản xuất bia về nguyên liệu nhƣ: malt đại mạch, hoa 

houblon, nấm men, và một số phụ gia khác sẽ tiếp tục đƣợc Công ty nhập khẩu từ các 

nƣớc có truyền thống sản xuất bia lâu đời, nơi có nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định. 

Riêng gạo, Công ty mua của các nhà cung cấp trong nƣớc. 

- Dầu DO, Công ty đã và sẽ tiếp tục mua của các nhà cung cấp trong nƣớc. Việc 

vận chuyển dầu DO tới nhà máy sẽ do nhà cung cấp thực hiện bằng xe chuyên dụng. 

- Hóa chất: các hóa chất sử dụng sẽ tiếp tục đƣợc Công ty mua từ các nhà máy 

sản xuất hóa chất trong nƣớc. Các hóa chất sẽ đƣợc đựng trong các bao bì kín và việc 

vận chuyển tới nhà máy sẽ do nhà cung cấp thực hiện theo đúng quy định. Công ty 

thực hiện việc khai báo hóa chất sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

- Hơi biomass: Nhà máy sử dụng hơi nƣớc đƣợc cấp từ các lò hơi chạy bằng 

nhiên liệu sinh khối (gọi tắt là hơi Biomass), mua từ Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu 

tƣ sản xuất Năng Lƣợng Xanh (gọi tắt là Công ty NLX). 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện và nguồn cấp điện 

*) Lượng điện tiêu thụ: 31.646.328 kW/năm. 

*) Nguồn cấp điện: đƣợc cấp từ lƣới điện quốc gia thông qua các trạm biến áp 

để cung cấp đủ điện liên tục và ổn định phục vụ sản xuất. 

Nhà máy hiện tại đã có 12 trạm biến áp, gồm: Các trạm biến áp 3 pha 15KV-

400V (04 trạm 1.600KVA, 05 trạm 1.000KVA, 01 trạm 800KVA) và trạm biến áp 3 

pha 24KV-15KV (02 trạm 6300KVA, hệ số truyền tải điện là 0,85). Đảm bảo cấp điện 

ổn định cho toàn Nhà máy trong quá trình hoạt động. 

Bên cạnh đó, Nhà máy hiện hữu còn trang bị 04 máy phát điện dự phòng với 

công suất: 2.000KVA/máy, sử dụng dầu DO để phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà 

máy khi có sự cố về điện. 

Nhà máy đã lắp đặt hệ thống điện solar (hệ thống Pin năng lƣợng mặt trời) để 
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phục vụ cho các thiết bị điện tại khu nhà trƣng bày của Nhà máy hiện hữu nhằm tiết 

kiệm điện năng tiêu thụ, đồng thời giảm gánh nặng tiêu thụ điện cho mạng lƣới điện. 

+ Công suất hệ thống điện solar: 52.205 kwp ~ 62,500 Kwh/năm. 

+ Diện tích lắp đặt hệ thống: 330m
2
. 

+ Cấu tạo: gồm 197 tấm pin năng lƣợng mặt trời. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cấp nước 

*) Nhu cầu sử dụng nước: 

Căn cứ vào thực tế tại Nhà máy, nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động của Nhà máy 

STT Nhu cầu sử dụng Đơn vị Lƣợng nƣớc sử dụng 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt m
3
/ngày đêm 72,8 

2 Nƣớc cấp sản xuất m
3
/ngày đêm 5.130,2 

3 Nƣớc tƣới cây m
3
/ngày đêm 93,8 

Tổng cộng m
3
/ngày đêm 5.296,8 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

*) Nguồn cấp nước: 

Nhà máy sử dụng nguồn nƣớc từ giếng khoan và nguồn nƣớc sạch của Thành 

phố để cấp nƣớc cho cả hoạt động sản xuất và sinh hoạt. 

- Nguồn nƣớc dƣới đất: 

Nƣớc dƣới đất đƣợc khai thác từ 05 giếng khoan ký hiệu lần lƣợt là: GK1, 

GK2, GK3, GK6, GK7.  

Nhà máy đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp phép khai thác nƣớc ngầm 

với tổng lƣu lƣợng 5.500 m
3
/ngày đêm/5 giếng khoan theo Giấy phép khai thác, sử 

dụng nƣớc dƣới đất (gia hạn, điều chỉnh lần 1) số 70/GP-BTNMT ngày 14/3/2022 

(Bản sao giấy phép đƣợc đính kèm tại Phụ lục 1 của Báo cáo). 

- Nguồn nƣớc cấp thành phố: 

Ngoài sử dụng nguồn nƣớc dƣới đất, Nhà máy còn sử dụng nguồn nƣớc từ hệ 

thống cấp nƣớc của Công ty cổ phần cấp nƣớc Trung An, để phục vụ hoạt động sản 

xuất và hoạt động sinh hoạt tại Nhà máy. Vị trí đấu nối tại đƣờng ống cấp nƣớc sạch 

của Thành phố phía đƣờng Lê Thị Riêng. 

Nƣớc dƣới đất và nƣớc cấp sẽ đƣợc xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc công suất 

320 m
3
/h của Nhà máy (hệ thống vận hành ở chế độ liên tục 24/24h), sau đó đƣợc 

phân phối đến các khu vực sinh hoạt và sản xuất đảm bảo cung cấp đủ nƣớc cho Nhà 

máy khi hoạt động với công suất tối đa. 
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Hình 1.2. Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước cấp và giếng khoan của Nhà máy 

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Nhà máy hiện nay, tổng hợp nhu 

cầu sử dụng nƣớc và các dòng thải thể hiện tại bảng sau:   

Bảng 1.5. Bảng cân bằng sử dụng nước của Nhà máy 

STT Nhu cầu sử dụng ĐVT Nƣớc cấp 

Sản 

phẩm 

bia 

Thất 

thoát (*) 

Nƣớc 

thải 

1 Nƣớc sinh hoạt m
3
/ngày đêm 72,8 - 3,6 69,2 

2 Nƣớc sản xuất m
3
/ngày đêm 5.130,2 1.943 256,4 2.930,8 

3 Nƣớc tƣới cây m
3
/ngày đêm 93,8 - - - 

Tổng cộng m
3
/ngày đêm 5.296,8 1.943 260 3.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam) 

Ghi chú: (*): Lƣợng nƣớc thất thoát trong quá trình sản xuất gồm: Nƣớc tồn 

trong bã bia và chế phẩm bia; lƣợng nƣớc thất thoát trong quá trình xử lý. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

Nhà máy Bia Heineken Việt Nam của Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken 

Việt Nam đƣợc khởi công xây dựng từ năm 1991 tại phƣờng Thới An, quận 12, 

TP.HCM. Qua 30 năm xây dựng phát triển, Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đã có 

nhiều cải tiến, mở rộng với quy trình sản xuất bia khép kín, tự động hóa; trang thiết bị 

hiện đại, đồng bộ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại Châu Âu. Những điều này góp 

phần giúp Nhà máy phát triển bền vững với quy mô Nhà máy sản xuất bia tầm cỡ quốc 

tế và tiên tiến nhất tại khu vực Đông Nam Á cùng chất lƣợng sản phẩm đƣợc đảm bảo, 

đồng thời thân thiện với môi trƣờng. 

Hiện nay, Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đang hoạt động với công suất 680 

triệu lít/năm, sản xuất dòng sản phẩm bia có cồn đóng lon, đóng chai, đóng keg. Nhà 

máy đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 
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tác động môi trƣờng (ĐTM) số 179/QĐ-BTNMT ngày 15/02/2017 và Giấy xác nhận 

hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng số 73/GXN-BTNMT ngày 12/6/2018. 

Khu đất của Nhà máy bia Heineken Việt Nam có tổng diện tích là 146.869,7m
2
 

tại Phƣờng Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. Gồm 2 khu: Khu 1 có diện tích 

khoảng 127.295,7m
2
; Khu 2 (khu đất thuê) có diện tích khoảng 19.574m

2
. 

Bảng 1.6. Bảng quy hoạch sử dụng đất của nhà máy 

STT Tên hạng mục 

Diện tích (m
2
) 

Tổng 
Khu 1 

Khu 2  

(khu đất thuê) 

1 Nhà silo 1.548,7 - 1.548,7 

2 Bể nƣớc thải 2.981,7 - 2.981,7 

3 
Xƣởng sản xuất và văn phòng 

xƣởng sản xuất 
21.681,3 - 21.681,3 

4 Kho lon 3.500 - 3.500 

5 Kho thành phẩm & xuất hàng 17.000 - 17.000 

6 Bồn xử lý bia 10.449,3 - 10.449,3 

7 Bồn chứa dầu 583,8 - 583,8 

8 Nhà giải trí 149,1 - 149,1 

9 Nhà bảo vệ 341,7 84 425,7 

10 Canteen, nhà y tế 
 

790,0 790,0 

11 Trạm điện 442,1 - 442,1 

12 Văn phòng 1.359,2 1.026,0 2.385,2 

13 Nhà xe 447,2 700,0 1.147,2 

14 Cổng chào 773,7 - 773,7 

15 
Nhà điều hành xử lý nƣớc thải và 

nhà đặt máy ép bùn 
419,6 - 419,6 

16 Khu xử lý nƣớc 602,7 - 602,7 

17 Nhà chứa rác thải thông thƣờng 285,0 - 285,0 

18 Nhà chứa rác thải nguy hại 37,0 - 37,0 

19 
Sân bãi, đƣờng nội bộ giao thông, 

khu thể thao 
42.481,9 7.900,0 50.381,9 

20 Sân cỏ, cây xanh 22.211,7 9.074,0 31.285,7 

Tổng cộng 127.295,7 19.574 146.869,7 

 (Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

 Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại Nhà máy: 

Bảng 1.7. Nhân sự của Nhà máy 

STT Bộ phận Số lƣợng (ngƣời) 

1 Bộ phận văn phòng nhà máy 14 

2 Bộ phận văn phòng cung ứng 09 

3 Bộ phận công nghệ Opco 10 

4 Bộ phận dự án Opco 03 

5 Bộ phận cơ điện Opco 03 

6 Bộ phận Nhà kho – vật tƣ 53 

7 Bộ phận nấu 43 

8 Bộ phận đóng gói 110 
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STT Bộ phận Số lƣợng (ngƣời) 

9 Bộ phận công nghệ 17 

10 Bộ phận cung ứng 14 

11 Bộ phận bảo trì 42 

12 Bộ phận Hành chính - Nhân sự - Đào tạo - Y tế 13 

13 Bộ phận Kế hoạch 05 

 Cộng 336 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1.3. Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành của Nhà máy 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng (tháng 09/2022), 

Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch Tp.Hồ Chí Minh, phân vùng môi 

trƣờng, khả năng chịu tải của môi trƣờng chƣa đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

ban hành. Do đó, báo cáo căn cứ theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của 

Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quyết định có thể hiện mục tiêu tổng quát là: 

Ngăn chặn xu hƣớng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng; giải quyết vấn đề môi 

trƣờng cấp bách; từng bƣớc cải thiện, phục hồi chất lƣợng môi trƣờng; ngăn chặn sự 

suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó biến đổi 

khí hậu; bảo đảm an ninh môi trƣờng, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, phấn đấu đạt đƣợc các mục tiêu phát triển bền vững 

2030 của đất nƣớc. 

Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đã đƣợc đầu tƣ xây dựng các hạng mục bảo vệ 

môi trƣờng, đảm bảo xử lý triệt để toàn bộ các loại chất thải phát sinh theo đúng quy 

định trong suốt quá trình hoạt động. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tối đa nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng, kiểm soát nguồn ô nhiễm phát sinh, đồng 

thời áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, 

đảm bảo phù hợp với chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Nội dung đã đƣợc đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trƣờng và không có thay đổi, do vậy Chủ đầu tƣ không thực hiện đánh giá lại.  

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty luôn chú trọng các công tác bảo vệ môi 

trƣờng tại Nhà máy Bia Heineken Việt Nam, đã bố trí đầy đủ các công trình thu gom, xử 

lý tƣơng ứng với từng loại chất thải phát sinh. Thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra của 

Cục Bảo vệ Môi trƣờng miền Nam, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh; 

đồng thời thông qua kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ năm 2020, 2021 của Nhà máy 

tại Chƣơng V, Mục 5.1 cho thấy, tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nƣớc thải sau hệ 
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thống xử lý qua các đợt quan trắc định kỳ đều nằm trong ngƣỡng cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A với Kf=0,9, Kq=0,9; tất cả các chỉ tiêu giám sát khí thải tại 

ống khói thải lò hơi và máy phát điện dự phòng đều nằm trong ngƣỡng cho phép 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B; Kp= 0,9; Kv=0,6. 

Ngoài ra, Công ty cũng đã chủ động lập các phƣơng án phòng ngừa và ứng phó 

sự cố. Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến nay chƣa để xảy ra bất kỳ sự cố nào. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

giảm thiểu các loại chất thải phát sinh nhƣ: bụi, khí thải, nƣớc thải, CTR thông thƣờng, 

CTNH, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Công trình thu gom, thoát nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy 

Mạng lƣới thoát nƣớc mƣa của Nhà máy có chiều dài tổng cộng khoảng 4.489m 

với cao độ 1/D.  

Nƣớc mƣa đƣợc thu gom từ mái xƣởng, nền xƣởng và sân đƣờng nội bộ.  

Nƣớc mƣa từ mái nhà của các phân xƣởng và văn phòng sẽ theo các ống đứng 

PVC Ø90. Sau đó đƣợc thu gom bằng đƣờng ống nhánh Ø200-Ø800, rồi cho chảy vào 

cống chính. 

Nƣớc mƣa từ sân đƣờng nội bộ theo độ dốc bề mặt chảy vào cống chính. 

Cống chính bằng bê tông nằm bao quanh tƣờng rào Ø1000 và mƣơng BTCT 

(300x500)mm có nắp mƣơng. Dọc mạng lƣới thoát nƣớc mƣa đƣợc bố trí 184 hố ga để 

lắng cặn. Các hố ga này đƣợc xây bằng gạch, đáy hố ga bằng bê tông đá (40x60)mm, 

mác 100.  

Sau đó, toàn bộ nƣớc mƣa thoát ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nƣớc trên 

đƣờng Lê Thị Riêng thông qua 02 điểm xả. 

Tọa độ điểm xả nƣớc mƣa (theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3
o
):  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa khu vực 

Nƣớc mƣa mái 

Song chắn rác 

Hệ thống mƣơng thu gom nƣớc mƣa mái 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đƣờng ống PVC 

PVC Ø90-200 

Hệ thống mƣơng thu gom chung của Nhà máy 
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Điểm xả 1: (X1, Y1) = (1202213, 598671) 

Điểm xả 2: (X2, Y2) = (1201972, 598660) 

Bảng 3.1. Tổng hợp công trình thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy 

TT Hạng mục Chiều dài (m) 

1 Thu gom nước mưa mái  

- Đƣờng ống đứng PVC Ø90 25 

- Đƣờng ống nhánh Ø200 100 

- Đƣờng ống nhánh Ø250 424 

- Đƣờng ống nhánh Ø300 117 

- Đƣờng ống nhánh Ø350 28 

- Đƣờng ống nhánh Ø400 796 

- Đƣờng ống nhánh Ø500 287 

- Đƣờng ống nhánh Ø600 608 

- Đƣờng ống nhánh Ø800 716 

2 Cống chính Ø1000 595 

3 Mương BTCT (300x500)mm 793 

4 Hố ga 184 cái 

 Tổng 4.489m 

 

Rãnh thu gom nƣớc mƣa Hố ga 

Đƣờng ống thoát nƣớc mƣa mái Điểm đấu nối thoát nƣớc mƣa của Nhà máy 

Hình 3.2. Một số hình ảnh hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy 
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3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải 

(1) Công trình thu gom nƣớc thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy 

Nƣớc thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy gồm nƣớc thải sinh 

hoạt và nƣớc thải sản xuất, đƣợc thu gom nhƣ sau:  

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt: 

Nƣớc thải tại khu vực nhà bếp qua song chắn rác đƣợc đƣa qua bể tách dầu mỡ 

sau đó dẫn theo ống PVC Ø100 về hố thu và đƣợc bơm đến hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung của Nhà máy. 

Nƣớc thải từ nhà vệ sinh ở khu vực văn phòng, nhà bảo vệ, và nhà xƣởng đều 

đƣợc xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn đƣợc xây ngầm dƣới đất. Nƣớc thải từ bể tự hoại 

theo đƣờng ống dẫn Ø90, cùng với nƣớc thải lavabo đƣợc thu theo đƣờng ống Ø34, tất 

cả đổ vào ống dẫn Ø600 rồi dẫn vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Nhà máy.  

Nƣớc 

thải 

sản 

xuất 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Hệ thống thoát nƣớc 

chung của thành phố 

Nƣớc thải từ quá trình sục rửa hệ thống 

xử lý nƣớc cấp 

Nƣớc thải sản xuất từ quá trình công 

nghệ và CIP (*) 

Nƣớc thải sản xuất từ quá trình truyền 

nhiệt 

Nƣớc thải sản xuất từ quá trình rửa (**), 

nƣớc ngƣng lò hơi, hệ thống làm lạnh, 

hệ thống thu hồi CO2, vệ sinh nhà xƣởng
 

Song chắn rác 

Nƣớc thải phòng thí nghiệm 

Thu gom riêng bởi đơn 

vị chức năng 

Bể tự hoại Nƣớc thải từ các WC 

Hệ thống XLNT tập 

trung của nhà máy 

Nƣớc thải từ  

nhà bếp 
Song chắn rác  Bể tách dầu 
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Bảng 3.2. Danh mục các nhà vệ sinh đã được xây dựng trong Nhà máy 

TT Khu vực Số lƣợng 
Kích thƣớc 1 bể 

(dài x rộng x sâu)mm 

Dung tích 

(m
3
) 

1 Khu vực Heineken experience 1 3200x1630x1200 6 

2 Khu vực cổng bảo vệ 1 1 3200x1630x1200 6 

3 Khu vực cổng bảo vệ 3 1 3200x1630x1200 6 

4 Khu văn phòng 3 3200x1630x1200 6 m
3
/bể 

5 Khu nhà xƣởng 1 3200x1630x1200 6 

6 Khu bảo trì 1 3200x1630x1200 6 

7 Khu canning line 5 (CL5) 1 2600x1500x1500 5,5 

8 Kho alcoho (kho cồn) 1 2600x1500x1500 5,5 

9 Khu canteen 1 3200x1630x1200 6 

10 Khu vực hồ cá 1 3200x1630x1200 6 

 Tổng 12  71 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia HeinekenViệt Nam) 

- Hệ thống thu gom nước thải sản xuất: 

Nƣớc thải sản xuất từ quá trình rửa (**: Rửa chai lọ, rửa két, tráng lon); một 

phần nƣớc ngƣng lò hơi; nƣớc thải từ hệ thống thu hồi CO2; từ quá trình vệ sinh nhà 

xƣởng; từ quá trình công nghệ và CIP (*: quá trình tẩy rửa tại chỗ mà thiết bị không 

phải tháo lắp); từ quá trình truyền nhiệt; từ phòng thí nghiệm; từ quá trình sục rửa hệ 

thống xử lý nƣớc cấp đƣợc thu gom dẫn qua song chắn rác về hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung của Nhà máy. 

Mạng lưới thu gom nước thải của Nhà máy: có chiều dài tổng cộng khoảng 

1.410m với cao độ -0,5m, với các máng inox (kích thƣớc: 250x250mm) thu gom từ 

khu sản xuất cùng với các đƣờng ống nhánh bằng nhựa HPVC Ø300 và Ø350 đƣợc 

thu gom vào ống chính BTCT Ø600 dẫn vào hố thu nƣớc thải trƣớc xử lý. 

(2) Công trình thoát nƣớc thải: 

Nƣớc thải sau xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Nhà máy đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=0,9 đƣợc dẫn theo đƣờng ống thoát nƣớc 

thải bằng BTCT Ø800 có tổng chiều dài khoảng 172m, qua hệ thống quan trắc nƣớc 

thải tự động rồi thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực trên đƣờng Lê Thị 

Riêng bằng đƣờng ống BTCT Ø800 dài 6m, sau đó dẫn ra nguồn tiếp nhận cuối cùng 

là rạch Bến Cát.  

Bảng 3.3. Tổng hợp công trình thu gom, thoát nước thải của Nhà máy 

TT Hạng mục Chiều dài (m) 

1 Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

- Đƣờng ống PVC Ø100 36 
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TT Hạng mục Chiều dài (m) 

- Đƣờng ống Ø90 598 

- Đƣờng ống Ø34 80 

- Đƣờng ống Ø600 210 

 
Tổng 924 

2 Hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

- Máng inox 250x250mm 519 

- HDPE Ø200 192 

- Đƣờng ống nhánh HPVC Ø300 160 

- Đƣờng ống nhánh HPVC Ø350 180 

- Đƣờng ống nhánh BT Ø400 120 

- Ống chính BTCT Ø600 239 

 
Tổng 1.410 

3 Hệ thống thoát nước thải sau xử lý 
 

- Ống chính BTCT Ø800 178 

 
Tổng 178 

(3) Điểm xả nƣớc thải sau xử lý: 01 điểm xả 

Công ty đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào 

nguồn nƣớc (cấp lại lần 1) số 1711/GP-BTNMT ngày 28/5/2018 với lƣu lƣợng xả 

nƣớc thải lớn nhất là 5.450 m
3
/ngày đêm. 

Căn cứ theo hoạt động thực tế tại Nhà máy năm 2020, 2021 và 08 tháng đầu 

năm 2022 cho thấy, lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh lớn nhất của Nhà máy (bao gồm 

nƣớc thải sản xuất và nƣớc thải sinh hoạt) khoảng 3.000 m
3
/ngày đêm. Tuy nhiên để 

đảm bảo xả thải đúng quy định trong trƣờng hợp có thể chảy ra sự cố khi hoạt động, 

Công ty xin đƣợc cấp phép với lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất tƣơng ứng với công 

suất thiết kế của hệ thống xử lý nƣớc thải là 5.700 m
3
/ngày đêm. 

- Vị trí điểm xả nƣớc thải:  

+ Phƣờng Thới An, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

+ Tọa độ vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 6
o
: 

(X, Y) = (1201743; 680881) 

Hiện nay Công ty vẫn duy trì vị trí điểm xả và không thay đổi so với giấy phép 

đƣợc cấp, tuy nhiên Công ty có thay đổi tọa độ điểm xả từ múi chiếu 6
o
 sang múi chiếu 

3
o
 để đồng nhất với các điểm tọa độ khác tại Nhà máy. 

Tọa độ điểm xả nƣớc thải theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3
o
:  

(X, Y) = (1201974; 598676) 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: mƣơng thoát nƣớc chung trên đƣờng Lê Thị 

Riêng, sau đó dẫn ra rạch Bến Cát. 

Nhà máy đã bố trí đồng hồ đo lƣu lƣợng để đo lƣu lƣợng nƣớc thải trƣớc khi thoát 
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ra mƣơng thoát nƣớc của khu vực. 

  

Đƣờng thu gom nƣớc thải tại khu vực sản xuất 

Mƣơng thoát nƣớc thải sau xử lý Cống thoát nƣớc thải sau xử lý 

Đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thải sau xử lý Vị trí điểm xả nƣớc thải của Nhà máy 

Hình 3.4. Một số hình ảnh hệ thống thu gom, thoát nước thải của Nhà máy 
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3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

Công ty đã đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung với công suất 

5.700 m
3
/ngày đêm để xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh 

của Nhà máy.  
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3.1.3.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

 

Hình 3.5. Sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải công suất 5.700 m
3
/ngày đêm 
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Thuyết minh nguyên lý hoạt động: 

Hầm bơm T01: 

Nƣớc thải từ các công đọan sản xuất bia của nhà máy và nƣớc thải sinh họat của 

công nhân viên sau khi qua bể tự hoại đƣợc thu gom tập trung về hầm bơm T01. Tại 

đây một phần rác sẽ đƣợc giữ lại tại lƣới lọc rác đặt tại hầm bơm. Nƣớc thải sau khi 

vào hầm bơm tiếp nhận sẽ đƣợc các bơm WP01-A/B/C bơm vào thiết bị lƣợc rác tinh 

SC02 đặt tại bể điều hòa kỵ khí T02. Bùn sinh ra tại hầm bơm sẽ đƣợc bơm SP01 bơm 

vào bể nén bùn T12.  

Bể điều hòa T02: 

Bể điều hòa kỵ khí có tác dụng điều hoà lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải và 

nhiệt độ. Phân huỷ kỵ khí một phần chất hữu cơ trong nƣớc thải. Quá trình điều hòa 

đƣợc thực hiện nhờ hệ thống khuấy trộn chìm MX02-A/B dƣới đáy bể. Các máy khuấy 

này có tác dụng khuấy trộn nƣớc thải, ngăn chặn quá trình lắng cặn xảy ra tại đây. 

Tại bể điều hòa đƣợc lắp đặt thiết bị đo pH tự động để kiểm soát pH. Bể đƣợc 

xây kín, khí sinh ra do quá trình phân hủy kỵ khí đƣợc thu và đƣa về hệ thống xử lý 

khí trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Bể phân phối T03: 

Nƣớc thải từ bể điều hòa sẽ tự chảy qua bể phân phối nhờ trọng lực trộn chung 

với một phần nƣớc đã đƣợc xử lý hồi về từ đầu ra của bể kỵ khí và đƣợc trộn đều bằng 

thiết bị khuấy trộn chìm Mx03. Tại bể phân phối đƣợc lắp đặt thiết bị đo pH tự động 

để kiểm soát pH trong nƣớc thải tại bể. Hóa chất trung hòa đƣợc hệ thống bơm định 

lƣợng DP01-A/B và DP-02-A/B bơm vào trƣớc thiết bị trộn tĩnh để trung hòa pH của 

nƣớc thải trƣớc khi bơm vào bể xử lý kỵ khí.  

Bể sinh học kỵ khí T04 và T05: 

Nƣớc thải sau khi đƣợc điều chỉnh pH sẽ đƣợc hệ thống bơm WP03-A/B/C 

bơm vào hệ thống phân phối nƣớc trong bể sinh học kỵ khí, bảo đảm phân phối đều 

nƣớc trên diện tích đáy bể. 

Hỗn hợp bùn kỵ khí trong bể hấp phụ chất hữu cơ hòa tan trong nƣớc thải, phân 

hủy và chuyển hóa chúng thành khí (khoảng 70-80% là Mêtan và 20-30% là 

Cacbonic). Bọt khí sinh ra bám vào hạt bùn cặn nổi lên trên va vào các tấm chắn, hạt 

cặn bị vỡ ra, khí sẽ thoát lên trên và cặn sẽ rơi xuống dƣới. 
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Hỗn hợp bùn nƣớc đã tách hết khí qua cửa thu vào ngăn lắng. Tại đây, bùn sẽ 

đƣợc lắng xuống và nƣớc trong sẽ chảy theo máng thu nƣớc đổ về mƣơng thu nƣớc. 

Từ đây, một phần nƣớc sẽ chảy sang bể Anoxic T06, một phần đƣợc đƣa tuần hoàn trở 

lại bể T03. 

Trong trƣờng hợp không đủ nƣớc thải vận hành bể sinh học kỵ khí khi nhà máy 

ngừng sản xuất, thì toàn bộ nƣớc thải sau khi ra khỏi bể T04 và T05 sẽ đƣợc đƣa về trở 

lại bể T03 để bơm tuần hoàn lại vào bể T04 và T05 đảm bảo vận tốc nƣớc dâng trong 

bể tránh ảnh hƣởng đến hệ vi sinh kỵ khí trong bể.   

Mặt khác, để tránh tình trạng vi sinh tại bể sinh học thiếu khí T06 thiếu dƣỡng 

chất phát triển. Chính vì vậy trên đƣờng ống của hệ thống bơm WP03-A/B/C sẽ cấp 

một đƣờng nƣớc thải trực tiếp từ bể phân phối T03 sang bể Anoxic T06. 

Bể Anoxic T06: 

Chức năng của bể Anoxic: xử lý Nitơ, Photpho trong nƣớc thải, các nguồn nƣớc 

đƣợc đƣa về bể sinh học thiếu khí T06 gồm các nguồn sau: 

- Bùn hoạt tính từ ngăn thu bùn T11. 

- Nƣớc từ cuối bể sinh học hiếu khí T07. 

- Nƣớc từ bể sinh học kỵ khí T04 và T05. 

Tại đây, hỗn hợp bùn họat tính và nƣớc thải sẽ đƣợc xáo trộn đều bởi các thiết 

bị khuấy trộn M06-A/B/C/D. 

Quá trình xử lý các chất dinh dƣỡng (N, P) đƣợc thực hiện trong điều kiện hiếu 

khí và thiếu khí. 

Quá trình xử lý Nitơ gồm 2 quá trình như sau: 

Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ 

thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể sinh học hiếu khí   

 

Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành 

Nitơ tự do nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể Anoxic.  

sản phẩm hữu cơ trong 

tế bào. 

Quá trình xử lý Photpho gồm 2 cơ chế sau: 

Trong quá trình hiếu khí tại bể T07 Photpho đƣợc tích lũy trong lƣợng bùn sinh 

  HOHNOHCNOCOONH 98.195.0016.098.008.089.100.1 22753224

  OHOHNOHCCONNOCOHNS 2275223
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học hiếu khí. Khi hỗn hợp nƣớc và bùn vào bể lắng thì lƣợng bùn này sẽ đƣợc giữ lại 

bể lắng và đƣợc đƣa ra ngoải nhờ quá trình xả bỏ bùn dƣ có chứa Photpho tích lũy 

trong bùn sinh học. Cơ chế này sẽ loại bỏ thành phần Photpho trong nƣớc thải. 

Hiệu quả khử P phụ thuộc vào hàm lƣợng P đã tích lũy trong bùn dƣ. Trong 

điều kiện thiếu khí, P đƣợc tách ra khỏi bùn, tan vào nƣớc thải và đƣợc vi sinh vật 

thiếu khí tại bể Anoxic T06 sử dụng làm dƣỡng chất để phát triển. 

Bể sinh học hiếu khí Aerotank T07: 

Trong bể Aerotank, hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dƣới dạng bông bùn lơ lửng 

có vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… Để 

cung cấp dƣỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt 

tính, không khí đƣợc cấp vào bể qua các thiết bị phân phối khí mịn. Lƣợng không khí 

đƣợc cấp cho bể Aerotank từ các máy thổi khí AB07-A/B/C/D cung cấp lƣợng oxy cần 

thiết cho quy trình xử lý hiếu khí. 

Tại bể sinh học hiếu khí, hệ thống kiểm soát oxy hòa tan đƣợc lắp đặt khi lƣợng 

oxy hòa tan <2mg/l thiết bị sẽ xuất tín hiệu về tủ điện, tủ điện sẽ truyền tín hiệu đến 

kích hoạt các máy thổi khí họat động. 

Khi lƣợng oxy trong bể >2mg/l thì thiết bị kiểm soát oxy hòa tan sẽ xuất tín 

hiệu về tủ điện, tủ điện sẽ truyền tín hiệu đến đóng ngắt bớt các máy thổi khí để tiết 

kiệm điện năng. 

Ngoài quá trình xáo trộn giữa bùn và nƣớc thải bằng không khí. Tại các góc bể 

sinh học hiếu khí sẽ đƣợc lắp đặt thêm 04 thiết bị khuấy trộn chìm MX07-A/B/C/D để 

thực hiện quá trình xáo trộn bùn và nƣớc thải tránh hiện tƣợng lắng bùn tại đáy bể T07.  

Hỗn hợp bùn và nƣớc sau khi ra khỏi bể T07 sẽ đƣợc đƣa vào mƣơng thu. Tại 

mƣơng thu, hệ thống bơm WP07-A/B/C sẽ bơm tuần hoàn nƣớc về bể T06 để thực 

hiện quy trình xử lý N, P. Từ mƣơng thu, nƣớc thải đƣợc đƣa sang bể lắng bùn sinh 

học T08. 

Bể lắng bùn sinh học T08 và bể thu bùn T11: 

Toàn bộ hỗn hợp bùn và nƣớc sau khi đi ra khỏi bể Aerotank sẽ đƣợc đƣa vào 

bể lắng bùn sinh học T08. Tại bể T08 sẽ diễn ra quá trình tách bùn hoạt tính và nƣớc 

thải đã xử lý. Các bông bùn hoạt tính lắng xuống đáy bể nhờ trọng lực, nƣớc trong sẽ 

đƣợc thu vào máng thu nƣớc. Tại máng thu bể T08, dung dịch PAC đƣợc châm vào để 
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thực hiện quá trình keo tụ, tạo bông nhằm loại bỏ hàm lƣợng cặn và Photpho còn lại 

trong nƣớc. Đồng thời, dung dịch Javel đƣợc châm vào máng thu để xử lý Coliform 

đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Bùn hoạt tính sau khi lắng sẽ đƣợc thu hồi vào bể thu bùn T11. Tại đây một 

phần bùn hoạt tính sẽ đƣợc hệ thống bơm SP11-A/B bơm trở lại bể T06 và T07 để 

đảm bảo lƣợng bùn trong bể xử lý. 

Bùn dƣ sẽ đƣợc hệ thống bơm SP11-C bơm vào bể nén bùn T12. Bọt và váng 

nổi sẽ đƣợc hệ thống thu gom đƣa vào ngăn thu bọt và đƣa về bể T14. 

 Bể lắng bùn hóa lý T17 và bể thu bùn hóa lý T18: 

Nƣớc từ mƣơng thu nƣớc T08 sẽ chảy sang bể T17 để thực hiện quá trình lắng 

bùn hóa lý. 

Tại bể T17, sẽ diễn ra quá trình tách bùn hóa lý và nƣớc thải đã xử lý. Các bông 

bùn sẽ lắng xuống đáy bể nhờ trọng lực, nƣớc trong sẽ đƣợc thu vào máng thu nƣớc và 

dẫn ra mƣơng đo lƣu lƣợng T10 trƣớc khi thải ra ngoài. Bùn từ bể T17 sẽ đƣợc gom về 

bể thu bùn hóa lý T18 và đƣợc bơm về bể nén bùn T12. 

 Mương đo lưu lượng T10: 

Tại đây, có lắp đặt thiết bị đo lƣu lƣợng dạng sóng siêu âm để kiểm soát lƣu 

lƣợng nƣớc ra sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy. Tiếp theo nƣớc 

thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=0,9 đƣợc dẫn theo 

đƣờng ống thoát nƣớc thải ra mƣơng xả thải cuối cùng.  

Mương xả thải cuối cùng: 

Tại đây Nhà máy đã lắp đặt Trạm quan trắc tự động, liên tục và đƣa vào vận 

hành từ Quý II/2016. Hệ thống đƣợc lắp đặt tại điểm xả nƣớc thải cuối cùng (trong 

khuôn viên Nhà máy) trƣớc khi thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó 

thoát ra nguồn tiếp nhận là rạch Bến Cát.  

Bể chứa bùn kỵ khí T13 và Bể nén bùn T12: 

Bể chứa bùn kỵ khí T13: lƣợng bùn kỵ khí dƣ sẽ đƣợc chứa trong bể T13. 

Trong trƣờng hợp bể T04-T05 gặp sự cố thì có một lƣợng bùn kỵ khí cung cấp kịp thời 

cho bể T04-T05. 

Bể nén bùn T12: bùn dƣ sẽ đƣợc đƣa về bể nén bùn. Nƣớc tách bùn sẽ đƣợc thu 

hồi về bể thu bọt T14. Bùn sau khi đƣợc nén sẽ đƣợc đƣa vào máy ép bùn băng tải để 
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giảm độ ẩm. 

Hệ thống xử lý bùn: bùn sau khi đƣa vào bể nén bùn T12 sẽ đƣợc 02 bơm bùn 

SP12-A/B bơm vào hệ thống máy ép bùn băng tải. Tại đây hóa chất là dung dịch Polymer 

cation đƣợc châm vào hỗn hợp bùn và nƣớc để tạo sự liên kết giữa các bông bùn. 

Bùn sau khi ép sẽ đƣợc giảm độ ẩm xuống còn 66-80%. Bùn khô sẽ đƣợc thu 

gom định kỳ. Nƣớc tách bùn sẽ đƣợc dẫn vào hệ thống mƣơng thu và đƣa về bể thu 

bọt T14. 

Quy trình xử lý khí phát sinh tại bể T01-T02-T03-T04-T05-T13: 

Khí phát sinh tại bể hầm bơm T01, Bể điều hòa T02, Bể phân phối T03, Bể 

UASB (T04/05),  Bể chứa bùn kỵ khí T13 sẽ đƣợc hệ thống quạt hút FA thu gom về 

hệ thống xử lý khí.Tại đây khí ô nhiễm sẽ đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý khí. 

Đầu tiên, khí ô nhiễm sẽ đƣợc đƣa vào bồn lọc BF-A để loại bỏ Sulphuric. 

Dung dịch xút đƣợc bơm PC16 bơm phun đều trên tiếp diện bồn lọc để hấp phụ hoàn 

toàn Sulphuric, trong bồn có lắp đặt các tấm giá thể để tăng hiệu suất tiếp xúc giữa khí 

và dung dịch Xút. Dung dịch Xút sau khi đi vào bồn lọc sẽ đƣợc đƣa về bồn chứa 

ChT05 tiếp tục thực hiện quy trình xử lý. 

Khí thải sau khi qua bồn lọc BF-A sẽ đi vào bồn lọc BF-B để xử lý tiếp tục bằng 

vi sinh. Nƣớc đƣợc cấp vào bồn BF-B là nƣớc đƣợc lấy từ bể chứa T15. Nƣớc sau khi đi 

vào bồn BF-B sẽ đƣợc đƣa trở lại bể T15 để tiếp tục thực hiện quy trình xử lý. 

Nƣớc cấp cho bể T15 đƣợc lấy từ bể T14. Dung dịch xút cấp cho bồn ChT05 

đƣợc lấy từ trạm hóa chất của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Dung dịch Xút sau 02 ngày sẽ đƣợc xả bỏ. Lƣợng dung dịch này sẽ đƣợc bơm 

về bể T02 để xử lý cùng với nƣớc thải Nhà máy. 

Lƣợng nƣớc tại bể T15 sẽ đƣợc định kỳ bổ sung từ bể T14. Lƣợng nƣớc này sẽ 

đƣợc bơm về bể T02 để xử lý cùng với nƣớc thải Nhà máy. 

Giải pháp thu hồi khí Biogas: 

Khí Biogas sinh từ bể UASB T04/T05 đƣợc tận dụng thu hồi về làm nhiên liệu 

đốt cho lò hơi của nhà máy (trong trƣờng hợp hệ thống lò hơi của Công ty NLX gặp sự 

cố hoặc dừng lò để bảo trì) bằng hệ thống thu khí biogas công suất 500 Nm
3
/h. Nguyên 

lý hoạt động của hệ thống đốt khí biogas nhƣ sau: 

Khi áp suất khí trong bể UASB đạt từ 14-40mBar, hệ thống đốt khí biogas của 
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lò hơi sẽ tự đánh lửa để đốt lƣợng biogas này. Nếu áp suất khí trong bể UASB lớn hơn 

40mBar, phần khí biogas dƣ sẽ đƣợc dẫn đến hệ thống đốt khí để đảm bảo an toàn cho 

bể UASB và vận hành lò hơi đƣợc an toàn. Nếu áp suất khí trong bể UASB dƣới 

14mBar, khí biogas sẽ đƣợc tích trữ trong bể rồi dẫn về hệ thống đốt khí của lò hơi khi 

đủ áp suất. Trong trƣờng hợp không sử dụng lƣợng khí biogas đốt tại lò hơi. Lƣợng 

khí này sẽ đƣợc đƣa về để đốt lò hơi của Công ty NLX (đơn vị cấp hơi nƣớc biomass 

cho Nhà máy) để tận thu và xử lý khí biogas bằng đƣờng ống inox 304 có kích thƣớc 

OD90 và PN10 với chiều dài khoảng 500m. 

Công suất lớn nhất của hệ thống đốt khí biogas tự động là 200 m
3
/h, khí biogas 

sinh ra đƣợc đƣa vào hệ thống tách nƣớc bằng bộ trao đổi nhiệt, sau khi tách nƣớc khí 

biogas đi qua máy thổi khí để đẩy khi vào đƣờng ống dẫn tới nơi tiêu thụ là nồi hơi của 

Nhà máy hoặc là chuyển về Công ty NLX. Đối với trƣờng hợp áp suất khí biogas vƣợt 

40mbar với thời gian là 15 giây, khí phát sinh đƣợc đốt tại đầu đốt khu xử lý nƣớc thải 

(trƣờng hợp này xảy ra khi hệ thống đốt lò hơi của Nhà máy và của Công ty NLX 

không tiếp nhận khí biogas hoặc không tiếp nhận hết lƣợng khí phát sinh từ bể 

T04&05 sinh ra). 

3.1.3.2. Các hạng mục xây dựng và thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

Các hạng mục xây dựng và thiết bị của hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy 

đƣợc thể hiện tại các bảng sau: 

Bảng 3.4. Các hạng mục xây dựng cơ bản của hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

STT Bể Chức năng Thông số kỹ thuật 
Thời gian lƣu nƣớc/ 

Hiệu suất xử lý 

1 Bể điều hòa 

Điều hòa lƣu 
lƣợng, nồng độ 
nƣớc thải đầu 
vào 

LxWxH = 27,6x15x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,6m 
Thể tích bể: 2.070m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 1.904m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 

h= = 8,02h 

- Hiệu suất xử lý 
BOD, COD: 7% 

2 Bể phân phối 
Chứa và phân 
phối nƣớc thải 
vào bể UASB 

LxWxH = 4,85x4x7,75m 
Chiều cao mực nƣớc: 6,5m 
Thể tích bể: 150,35m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 126,1m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 

h= = 0,53h 

3 Bể UASB 

Phân hủy và 
chuyển hóa các 
chất hữu trong 
nƣớc thải 
thành khí CH4, 
CO2 

LxWxH = 22x16,6x6,75m 
Chiều cao mực nƣớc: 6m 
Thể tích bể: 2.465m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 2.191m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 

h= = 9,2h 

- Hiệu suất xử lý: 
BOD, COD: 80-83%; 
TSS: 35-40%; N: 10-
15%, P: 4-5%. 

5,237

1904

5,237

1,126

5,237

2191
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STT Bể Chức năng Thông số kỹ thuật 
Thời gian lƣu nƣớc/ 

Hiệu suất xử lý 

4 Bể Anoxic 
Xử lý Nitơ, 
Photpho trong 
nƣớc thải 

LxWxH = 25,4x3,5x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,6m 
Thể tích bể: 444,5m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 400m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 

h= = 1,68h 

5 Bể Aerotank 

Chuyển hoá các 
chất hữu cơ 
trong nƣớc 
thành sản phẩm 
cuối cùng là 
CO2, H2O… 

LxWxH = 25,4x31,5x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,5m 
Thể tích bể: 4.000m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 3.600m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 

h= = 15,2h 

- Hiệu suất xử lý: 
BOD, COD: 91-94%; 
TSS: 70-75%; N: 75-
77%, P: 8-10%. 

6 
Bể lắng bùn 
sinh học 

Tách bùn sinh 
học ra khỏi 
nƣớc thải 

DxH = 23x5,5m 
Chiều cao mực nƣớc: 5m 
Thể tích bể: 2.284m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 1.869m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 

h= = 7h 

7 
Bể thu bùn 
sinh học 

Chứa bùn sinh 
học 

LxWxH = 6,5x5x6m 
Chiều cao mực nƣớc: 5,5m 
Thể tích bể: 195m

3
 

Thể tích chứa nƣớc:178,75m
3
 

- 

8 
Bể lắng bùn 
hóa lý 

Tách bùn hóa 
lý ra khỏi nƣớc 

DxH = 15x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,5m 
Thể tích bể: 706m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 618m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 

h= = 2,6h 

Hiệu suất xử lý: BOD, 
COD: 13-15%; TSS: 
50%; N: 5%, P: 90%. 

9 
Bể thu bùn 
hóa lý 

Chứa bùn hóa 
lý 

LxWxH = 3,6x3,175x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,5m 
Thể tích bể: 57,15m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 51m
3
 

- 

10 
Kênh hở đo 
lƣu lƣợng 

Đo lƣu lƣợng 
nƣớc thải đầu 
ra 

LxWxH = 8,3x1,1x1,2m + 
2,6x1,7x2m 
Thể tích bể: 19,7m

3
 

- 

11 Bể nén bùn 
Nén bùn trọng 
lực 

LxWxH = 8,2x8,2x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,6m 
Thể tích bể: 336m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 302m
3
 

- 

12 
Bể chứa bùn 
kỵ khí 

Chứa bùn kỵ 
khí từ bể 
UASB đƣa 
sang 

LxWxH = 8,2x8,2x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,6m 
Thể tích bể: 336m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 302m
3
 

- 

13 
Bể thu nƣớc 
tách bùn 

Chứa và phân 
phối nƣớc thải 
vào bể UASB 

LxWxH = 3,6x3,175x5m 
Chiều cao mực nƣớc: 4,5m 
Thể tích bể: 57m

3
 

Thể tích chứa nƣớc: 51m
3
 

- 

14 

Nhà điều 
hành (bao 
gồm nhà điều 
khiển, nhà 
chứa hóa 
chất, nhà ép 
bùn) 

- 
LxWxH = 20,7x6,4x8,6m 
Diện tích: 132m

2
 

- 

5,237

400

5,237

3600

5,237

1869

5,237

618
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STT Bể Chức năng Thông số kỹ thuật 
Thời gian lƣu nƣớc/ 

Hiệu suất xử lý 

15 
Nhà đặt máy 
thổi khí 

- 
LxWxH = 10x6,7x4,6m 
Diện tích: 67m

2
 

- 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

Ghi chú: Thực tế thời gian lƣu nƣớc dài hơn do lƣợng nƣớc thải phát sinh trong 

quá trình hoạt động của Nhà máy nhỏ lơn so với lƣu lƣợng thiết kế. 

Bảng 3.5. Các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

STT Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 
Công suất 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Hiện 

trạng 

1 Bơm nƣớc thải tại bể gom 1 
185/190/220 

m
3
/h 

2011 Thuỵ Điển 85% 

2 Bơm nƣớc thải tại bể gom 1 180 m
3
/h 1995 Châu Âu 85% 

3 Lƣợc rác tinh tại bể gom 3 150 m
3
/h 

1995, 2000, 

2011 
Châu Âu 85% 

4 Máy khuấy bể cân bằng 2 2,5 KW 2011 Thuỵ Điển 85% 

5 Máy khuấy bể phân phối 1 1,5 KW 2011 Thuỵ Điển 85% 

6 Bơm bể kỵ khí 3 280 m
3
/h 2011 Thuỵ Điển 85% 

7 Bơm bùn hiếu khí 1 165 m
3
/h 1996 Mỹ 85% 

8 Hệ thống thu khí Biogas 1 500 Nm
3
/h 2008 Châu Âu 85% 

9 Máy khuấy bể anoxic 4 1,1 KW 2011 Nhật Bản 85% 

10 Máy thổi khí 3 
2550 Nm

3
/h 

0,5 Bar 
2010, 2011 Mỹ 85% 

11 Máy khuấy bể hiếu khí 4 2.5 KW 2011 Thuỵ Điển 85% 

12 Bơm nƣớc thải 2 2550 m
3
/h 2011 Thuỵ Điển 85% 

13 Bơm nƣớc thải 1 165 m
3
/h 2011 Thuỵ Điển 85% 

14 Bơm bùn hồi lƣu 1 152 m
3
/h 2011 Thuỵ Điển 85% 

15 Bơm bùn hồi lƣu 1 150 m
3
/h 2011 Thuỵ Điển 85% 

16 Bơm bùn sinh học 1 150 m
3
/h 2011 Thuỵ Điển 85% 

17 Bơm bùn hoá học 1 80 m
3
/h 2011 Thuỵ Điển 85% 

18 Bơm bùn 2 10 m
3
/h 2011 Đài Loan 85% 

19 Bơm bùn 1 5 m
3
/h 2011 Đài Loan 85% 

20 Máy ép bùn 1 10 m
3
/h 2011 Đài Loan 85% 

21 Máy ép bùn 1 20 m
3
/h 2012 Việt Nam 85% 

22 Bơm nƣớc 1 
5 m

3
/h, 

7 bar 
2011 Châu Âu 85% 

23 
Hệ thống chuẩn bị và định 

lƣợng Polyme 
1 

3 m
3
/h 

(Transfer), 

2x0,13 m
3
/h 

(Dosing), 2x1 

m
3
 

2011 Châu Âu 85% 

24 
Hệ thống chuẩn bị và định 

lƣợng PAC 
1 

3 m
3
/h 

(Transfer), 

1x0,085/1x0,1

3 m
3
/h 

(Dosing), 1,5 

m
3
/1m

3
 

2011 Đức 85% 

25 
Hệ thống chuẩn bị và định 

lƣợng HClO 
1 

2x0,13 m
3
/h, 

1m
3
 IBC, 1 m

3
 

2011 Đức 85% 
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STT Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 
Công suất 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Hiện 

trạng 

26 
Hệ thống chuẩn bị và định 

lƣợng NaOH 
1 

3 m
3
/h 2x 0.14 

m
3
/h, 15m

3
 

2011 Đức 85% 

27 
Hệ thống chuẩn bị và định 

lƣợng HCl 
1 

3 m
3
/h (BT) 1x 

0,42/1x0,13 

m
3
/h, 15 m

3
 

2011 Đức 85% 

28 Máy thổi khí 1 
5,5 KW,  

1.500 Nm
3
/h 

2011 Đài Loan 85% 

29 Bộ lọc khí thải 1 
2x1,6m, cao 

3m 
2011 Việt Nam 85% 

30 
Bồn chứa và định lƣợng 

NaOH 
1 5,5m

3
, 5 m

3
/h 2011 Việt Nam 85% 

31 
Bồn chứa và định lƣợng 

nƣớc/bùn 
1 1,5m

3
, 5 m

3
/h 

1,5m
3
,  

5 m
3
/h 

Việt Nam 85% 

32 Thiết bị quan trắc tự động 1 - 2015 Châu Âu 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

  

Bể sinh học hiếu khí Aerotank Bể Anoxic 

  

Bể lắng bùn sinh học Các bồn chứa hóa chất 

Hình 3.5. Một số hình ảnh về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

*) Về Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục sau hệ thống XLNT: 

Nhà máy đã lắp đặt Trạm quan trắc tự động và đƣa vào vận hành từ Quý II/2016.  
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Vị trí lắp đặt trạm: tại điểm xả nƣớc thải cuối cùng (trong khuôn viên Nhà máy). 

Tần suất thu nhận dữ liệu: 5 phút/lần. 

Công ty đã nhận Công văn số 705/TTQT-TTDL về việc nhận, truyền dữ liệu 

thành công từ hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động ngày 20/11/2018 về Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng - Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh 

theo đúng quy định. 

Tháng 01/2021, Công ty đã bổ sung thêm hai thông số (gồm: lƣu lƣợng đầu vào 

và Amonia) vào dữ liệu quan trắc để gửi báo cáo về Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trƣờng và đã gửi Văn bản số 20210111/BM-HM01 về Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng (Bản sao công văn, văn bản đƣợc đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo). 

Danh mục thông số quan trắc, giá trị QCVN để so sánh với giá trị quan trắc đối 

với từng thông số: 

Bảng 3.6. Danh mục thông số quan trắc 

TT Nhóm thông số Theo QCVN 

1 Nhiệt độ 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, 

 cột A, hệ số Kf=0,9, Kq=0,9 

2 pH 

3 NH4
+
 

4 COD 

5 TSS 

6 Lƣu lƣợng đầu vào  - 

7 Lƣu lƣợng đầu ra  - 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, kết quả quan trắc thu đƣợc đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, hệ số Kf=0,9, Kq=0,9. 

 

Hình 3.6. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục và truyền dữ liệu của Nhà máy 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Do quy trình sản xuất bia tại Nhà máy đƣợc thực hiện trong một quy trình khép 

kín, tự động hoá và vi tính hoá từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu thành phẩm. Những 

thiết bị và dây chuyền sản xuất sử dụng trong Nhà máy là những thiết bị hiện đại nhất  

trong công nghệ sản xuất sản xuất bia hàng đầu Châu Âu, các thiết bị từ những Quốc 

gia có nền công nghiệp nấu bia tiên tiến nhƣ Đức và Hà Lan. Điều này không những 

đảm bảo chất lƣợng cho sản phẩm mà còn góp phần vào việc giảm thiểu khí thải phát 

sinh ra môi trƣờng. Những bồn lên men với hệ thống cách nhiệt và điều chỉnh nhiệt độ 

tự động, đảm bảo quy trình lên men bia một cách hoàn hảo qua hệ thống điều khiển vi 

tính hoá. Vì vậy, Công ty không tiến hành xây dựng hệ thống xử lý khí thải tập trung 

mà chỉ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải đơn giản ở một số hạng 

mục phát sinh ô nhiễm nhẹ. Cụ thể nhƣ sau: 

(1). Đối với bụi tại khâu sản xuất 

*) Bụi từ quá trình xay nguyên liệu: Nhà máy sử dụng loại máy nghiền ƣớt nên 

hoàn toàn không phát sinh bụi từ quá trình xay nguyên liệu. 

*) Bụi từ quá trình nhập, xuất liệu malt và gạo: 

Bụi từ quá trình nhập, xuất liệu malt và gạo đƣợc xử lý nhƣ sau: 
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Hình 3.7. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi quá trình nhập, xuất liệu 

Thuyết minh hệ thống xử lý: 

*) Thu hồi bụi từ quá trình nhập malt 

Quá trình nhập malt đƣợc sử dụng hệ thống ống kim loại không gỉ hút tại vị trí 

container. Tại đây sử dụng máy hút bụi số 1 với công suất 315 m
3
/phút để hút bụi về 

hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm 30 túi lọc vải. Túi lọc vải với kích thƣớc: Dài x rộng 

x cao = (3x2x3)m. Bụi đƣợc thu vào các bao chứa, sau đó tập kết về thùng chứa bụi có 

kích thƣớc: dài x rộng x cao = (6x4x1,5)m. 

Tiếp theo malt đƣợc đi qua trục vít xuống máy rây/sàng và máy tách kim loại số 

2 trƣớc khi đƣa vào bồn chứa. 

Bụi thô, nặng 

Quá trình nhập 

liệu 

Malt/Gạo từ 
container 

Chuyển sang máy 

nhập 

Silo 

Quá trình xuất 

liệu 

Bụi mịn 

Bụi mịn 

Bụi mịn 

Chuyển sang máy 

xuất liệu 

Vào bồn nấu bia 

Bụi mịn, thô 

Bụi mịn, thô 

Hệ thống hút bụi 

Dust collection bin 

(thùng chứa bụi)  

Hệ thống hút 

Bụi mịn 

Thu gom xử lý 
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*) Thu hồi bụi từ quá trình xuất malt 

Malt từ bồn chứa đƣợc đƣa sang máy quay loại bỏ các hạt lớn. Tại đây bụi phát 

sinh đƣợc thu gom bằng máy hút bụi số 3 với công suất 190 m
3
/phút dẫn về hệ thống 

lọc bụi túi vải bao gồm 80 túi vải với kích thƣớc: Dài x rộng x cao = (6x2x3)m.  

Tiếp theo malt qua máy sàng và máy tách đá. Tại đây lắp đặt máy hút bụi số 2 

với thông số tƣơng tự máy hút bụi số 1. Bụi mịn thu đƣợc từ máy hút bụi số 2 và số 3 

đƣợc thu vào thùng chứa bụi. Đối với bụi thô đƣợc tái sử dụng đƣa vào thùng chứa 

chuẩn bị nấu bia. 

*) Thu hồi bụi từ quá trình nhập gạo 

Đƣợc trang bị hệ thống ống kim loại không gỉ hút tại vị trí container. Tại đây sử 

dụng máy hút bụi (dust collector) số 4 với công suất 6.720 m
3
/h để hút bụi về hệ thống 

lọc bụi túi vải bao gồm 21 túi lọc vải, kích thƣớc: chiều dài 3m/túi, đƣờng kính 1m/túi. 

Toàn bộ lƣợng bụi đƣợc đƣa thùng chứa bụi.  

Gạo sau khi đƣợc loại bỏ hết bụi đi qua trục vít xuống máy rây/sàng và máy 

tách kim loại số 1 trƣớc khi đƣa vào bồn chứa (silo). 

*) Thu hồi bụi từ quá trình xuất gạo từ silo 

Gạo từ bồn chứa đƣợc chuyển sang máy quay tách hạt lớn và tách đá trƣớc khi 

đƣa vào thùng chứa nấu bia. Tại đây sử dụng máy hút bụi số 5 với công suất 6.720 

m
3
/h để hút bụi về hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm 12 túi lọc vải. Kích thƣớc túi vải 

tƣơng tự nhƣ máy hút bụi số 4. Tại đây những hạt bụi nhỏ đƣợc đƣa về thùng chứa bụi 

để xử lý. Bụi hạt thô tại công đoạn máy quay tách hạt lớn đƣợc tái sử dụng đƣa vào 

thùng chứa chuẩn bị nấu bia. 

Toàn bộ lƣợng bụi phát sinh từ thùng chứa bụi đƣợc thu gom và xử lý nhƣ CTR 

thông thƣờng. 

Bảng 3.7. Tổng hợp các hệ thống xử lý bụi của Nhà máy 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Vị trí 

1 

Thu hồi bụi 

từ quá trình 

nhập malt 

- Máy hút bụi số 1 với công suất 315 m
3
/phút, tƣơng 

đƣơng 18.900 m
3
/h. 

- Hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm 30 túi lọc vải. Kích 

thƣớc túi lọc vải: Dài x rộng x cao = (3x2x3)m.  

- Thùng chứa bụi có kích thƣớc: Dài x rộng x cao = 

(6x4x1,5)m. 

- Đƣờng ống thu gom bụi về hệ thống lọc: Ø150, chiều 

dài 355m 

- Đƣờng ống dẫn bụi từ hệ thống lọc về bao: Ø150, chiều 

dài 33m 

- Đƣờng ống thoát khí: Ø500, chiều dài 4m 

Tầng 4 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Vị trí 

2 

Thu hồi bụi 

từ quá trình 

xuất malt 

*) Tại máy sàng và máy tách đá: 

- Máy hút bụi số 2 với công suất 315 m
3
/phút, tƣơng 

đƣơng 18.900 m
3
/h. 

- Hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm 30 túi lọc vải. Kích 

thƣớc túi lọc vải: Dài x rộng x cao = (3x2x3)m.  

*) Tại máy quay loại bỏ các hạt lớn: 

- Máy hút bụi số 3 với công suất 190 m
3
/phút, tƣơng 

đƣơng 11.400 m
3
/h. 

- Hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm 80 túi vải. Kích thƣớc 

túi lọc vải: Dài x rộng x cao = (6x2x3)m 

*) Hệ thống đƣờng ống thu, thoát bụi: 

- Đƣờng ống thu gom bụi về hệ thống lọc: Ø250, chiều 

dài 598m 

- Đƣờng ống dẫn bụi từ hệ thống lọc về bao: Ø150, chiều 

dài 26m 

- Đƣờng ống thoát khí: Ø500, chiều dài 3,5m 

Tầng 3 

3 

Thu hồi bụi 

từ quá trình 

nhập gạo 

- Máy hút bụi số 4 với công suất 6.720 m
3
/h 

- Hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm 21 túi lọc vải. Kích 

thƣớc túi lọc vải: chiều dài 3m/túi, đƣờng kính 1m/túi.  

- Đƣờng ống thu gom bụi về hệ thống lọc; Đƣờng ống dẫn 

bụi từ hệ thống lọc về bao; Đƣờng ống thoát khí: chung 

với hệ thống đƣờng ống thu hồi bụi từ quá trình nhập malt 

Tầng 4 

4 

Thu hồi bụi 

từ quá trình 

xuất gạo từ 

silo 

- Máy hút bụi số 5 với công suất 6.720 m
3
/h 

- Hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm 12 túi lọc vải. Kích 

thƣớc túi vải: chiều dài 3m/túi, đƣờng kính 1m/túi. 

- Đƣờng ống thu gom bụi về hệ thống lọc: Ø250, chiều 

dài 50m 

- Đƣờng ống dẫn bụi từ hệ thống lọc về bao: Ø150, chiều 

dài 19m 

- Đƣờng ống thoát khí: Ø500, chiều dài 5m 

Tầng 2 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

Máy hút bụi khu vực nhập liệu gạo   Máy hút bụi khu vực xuất liệu  gạo/malt 
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Đƣờng ống thu bụi và bao chứa bụi Đƣờng ống thoát khí 

Hình 3.8. Một số hình ảnh hệ thống xử lý bụi của Nhà máy 

(2). Đối với lò hơi  

Công ty đang sử dụng hơi nƣớc Biomass đƣợc mua từ chi nhánh Công ty NLX. 

(Bản sao Hợp đồng mua bán hơi nƣớc bão hòa số 0437/15/VBL đƣợc đính kèm 

phụ lục 1 của Báo cáo). 

Việc sử dụng hơi nƣớc Biomass sẽ giảm lƣợng nhiên liệu dầu DO sử dụng cho 

quá trình đốt lò hơi, góp phần giảm thiểu lƣợng khí thải phát sinh (nhất là khí CO2) 

gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng và tránh lãng phí nguồn tài nguyên không thể tái tạo. 

Nƣớc ngƣng từ hơi nƣớc Biomass (sau khi sử dụng) sẽ đƣợc tuần hoàn về hệ 

thống tuần hoàn hơi của Công ty NLX bằng đƣờng ống inox 304 có kích thƣớc OD90 

và PN10 với chiều dài khoảng 500m. 

Hơi nƣớc Biomass đƣợc mua từ Công ty NLX hiện đang phục vụ cho quá trình 

sản xuất của Nhà máy mà không phải sử dụng các lò hơi hiện hữu. Các lò hơi của Nhà 

máy đang dừng hoạt động, chỉ sử dụng trong trƣờng hợp nguồn cấp hơi của Công ty 

NLX bị gián đoạn không cấp hơi đƣợc do bị sự cố hoặc dừng lò để bảo trì, bảo dƣỡng. 

Trong trƣờng hợp này khí thải sẽ phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi.  

Nhà máy hiện hữu có 04 lò hơi. Tuy nhiên do đang sử dụng hơi nƣớc biomass 

nên hiện nay Nhà máy chỉ giữ lại 02 lò hơi (trong đó: 1 lò công suất 16 tấn/giờ, 01 lò 

công suất 15 tấn/giờ) để dự phòng và dừng hoạt động hoàn toàn đối với 02 lò hơi công 

suất 10 tấn/giờ/lò. 
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02 lò hơi dự phòng gồm: 

+ 01 lò có công suất 16 tấn/giờ (lò 1). Nhà sản xuất: LOOS, loại lò UL-S 

16.000x13 

+ 01 lò có công suất 15 tấn/giờ (lò 2). Nhà sản xuất: LOOS, loại lò UL-S 

14.000x13  

02 lò hơi của Nhà máy đƣợc vận hành hoàn toàn tự động, là loại lò hơi của Đức 

quá trình đốt tự động 100% bằng đầu đốt tự động Saacke. Máy thổi khí cấp cho lò đốt 

đƣợc điều khiển bằng biến tần (VSD). Biến tần đƣợc kết nối với thiết bị cảm biến gắn 

ở ống khói lò hơi. Bên cạnh đó, lò hơi còn đƣợc lắp đặt bộ tiết kiệm năng lƣợng: 1 Bộ 

tiết kiệm nƣớc cấp làm giảm yêu cầu nhiên liệu lò hơi bằng việc chuyển nhiệt từ khí 

ống khói lò hơi đến ngõ vào nƣớc cấp. Với biện pháp này vừa giảm đƣợc nhiệt độ khí 

thải lò  hơi ra môi trƣờng, vừa tiết kiệm đƣợc lƣợng nhiên liệu dầu DO đốt lò hơi nhờ 

vậy sẽ giảm đƣợc lƣợng khí thải lò hơi phát thải ra môi trƣờng.  

Để đảm bảo chất lƣợng khí thải phát sinh do hoạt động lò hơi luôn đảm bảo 

chất lƣợng môi trƣờng cho phép, ngoài việc áp dụng công nghệ đốt hiện đại cho lò hơi 

nhƣ đã nêu trên, Công ty chỉ sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel với hàm lƣợng S≤0,25% 

và khí Biogas, cũng nhƣ thƣờng xuyên duy tu, bão dƣỡng lò hơi theo đúng quy chuẩn 

kỹ thuật.  

Công ty đã lắp đặt ống khói cho các lò hơi, cụ thể: 

Lò hơi công suất 15 tấn/giờ: 01 ống khói có kích thƣớc Ø1.000, chiều cao 20m.  

Lò hơi công suất 16 tấn/giờ: 01 ống khói có kích thƣớc Ø1.000, chiều cao 20m.  

Mỗi ống khói đƣợc lắp đặt thẳng từ lò hơi qua mái xƣởng, miệng ống khói đƣợc 

lắp đặt chụp nón nhằm giảm ảnh hƣởng từ mƣa xuống ống khói. Kết quả đo đạc các 

báo cáo quan trắc định kỳ hàng năm cho thấy, chất lƣợng khí thải của lò hơi luôn đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,9, Kv=0,6.  

(Bản vẽ cấu tạo ống khói lò hơi đƣợc đính kèm Phụ lục 6 của báo cáo). 
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Lò hơi Ống khói lò hơi (trong đó có ống khói của 2 

lò hơi 10 tấn/lò đã dừng hoạt động) 

 Hình 3.9. Một số hình ảnh về hệ thống lò hơi  

(3). Biện pháp thu hồi khí CO2 phát sinh trong quá trình lên men 

- Công ty đã lắp đặt hệ thống thu hồi khí CO2 công suất 3.000 kg/giờ tại khu 

vực lên men. Hệ thống thu hồi CO2 đảm bảo thu hồi hết lƣợng CO2 phát sinh. 

- Sơ đồ khối hệ thống thu hồi CO2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Sơ đồ khối hệ thống thu hồi CO2 

Nguyên lý hoạt động: Lƣợng CO2 sinh ra từ bồn lên men đƣợc đƣa vào bình 

khử bọt để tách bọt khí và đƣa vào chứa tạm trong 1 phao chứa khí CO2. Sau đó CO2 

đƣợc làm sạch qua tháp rửa nƣớc tuần hoàn đƣợc phun áp lực cao để làm sạch CO2 

trƣớc khi đƣa vào máy nén CO2 hai cấp nén CO2 lên đến khoảng 19 bar sau đó CO2 

đƣợc đƣa qua bộ làm nguội và đƣa vào bộ khử mùi bằng than hoạt tính và tháp hấp thụ 

Nơi tiêu thụ 

CO2 

Tháp rửa 

khí CO2 

Máy nén 

CO2 
Bộ khử mùi 

Bộ hấp thụ 

làm khô 

 

Thiết bị hóa 

lỏng CO2 

Bồn chứa 

CO2 lỏng 

Bộ hóa hơi 

CO2 
Trạm  

giảm áp 

Phao chứa 

khí CO2 

Bình khử 

bọt 

Khí CO2 từ 

bồn lên men 
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làm khô để đạt đƣợc khí CO2 tinh khiết. Sau đó khí CO2 đƣợc đƣa vào thiết bị hóa 

lỏng CO2. Sau đó CO2 đƣợc đƣa về bồn chứa CO2 lỏng. Hệ thống hóa hơi CO2 sẽ biến 

CO2 lỏng thành khí và phân phối đến các nơi tiêu thụ thông qua các trạm giảm áp.  

Các thiết bị của hệ thống bao gồm: 

+ 01 balloon thu hồi khí. 

+ 02 bộ rửa khí công suất 1.000 kg/h và 2.000 kg/h. 

+ 03 máy nén CO2 công suất 1000 kg/h/máy. 

+ 02 bộ lọc và làm khô khí công suất 1.000kg/h và 2.000 kg/h. 

+ 01 bộ ngƣng tụ CO2 công suất 2.000 kg/h. 

+ 01 hệ thống hóa lỏng công suất 3.000 kg/h. 

+ 04 bộ bốc hơi CO2 công suất 1.000 kg/h/bộ. 

+ 02 bồn chứa CO2 (01 bồn 70 tấn và 01 bồn 100 tấn). 

+ Hệ thống điều khiển tự động. 

+ Hệ thống cảnh báo rò rỉ CO2. 

+ Hệ thống đƣờng ống, van, phụ kiện, thiết bị kiểm soát điểm sƣơng tự động và 

thiết bị kiểm soát áp lực khí. 

Với hệ thống thu hồi CO2 nêu trên sẽ giảm thiểu đƣợc lƣợng CO2 thải bỏ ra 

ngoài trong quá trình lên men và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lao động đối với CO2 quy 

định tại QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

(4). Đối với máy phát điện dự phòng 

Công ty lắp đặt 04 ống khói cho máy phát điện, mỗi ống khói cao 16,5m, đƣờng 

kính 406mm để giảm thiểu việc phát tán khí thải do hoạt động của máy phát điện. 

Ngoài ra, khi nhập dầu Công ty tiến hành kiểm tra dầu có lẫn nƣớc hay không 

bằng hóa chất chuyên dụng, đồng thời lấy mẫu dầu để lƣu đối chứng chất lƣợng. 

Đồng thời, trong quá trình hoạt động của Nhà máy, Bộ phận quản lý máy phát 

điện định kỳ 1 lần/tháng có tổ chức bảo trì, bảo dƣỡng máy phát điện và cho chạy 

không tải, nhằm đảm bảo máy phát điện luôn ở tình trạng tốt nhất để hạn chế đến mức 

tối đa các tác động do máy phát điện gây ra. 

(5). Mùi hôi từ trạm xử lý nước thải: 

Những bể có khả năng phát tán mùi hôi nhƣ bể gom, bể yếm khí của hệ thống 

xử lý nƣớc thải đều đƣợc xây dựng hoàn toàn kín để ngăn mùi hôi phát tán ra khu vực 
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xung quanh. Khí phát sinh do quá trình phân hủy yếm khí từ bể xử lý yếm khí sẽ đƣợc 

thu hồi bằng 01 hệ thống thu khí biogas công suất 500 Nm
3
/h để sử dụng đốt lò hơi 

trong trƣờng hợp hệ thống cấp hơi của Công ty NLX gặp sự cố ngừng hoạt động hoặc 

ngừng cấp hơi để bảo dƣỡng, phần khí dƣ thừa sẽ đƣợc đốt bỏ tự động bằng hệ thống 

đốt khí tự động. 

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong quá trình hoạt động sản xuất phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của 

CBCNV làm việc tại Nhà máy bao gồm: thức ăn thừa, bao bì, túi nilon, vỏ hộp, các 

chất hữu cơ dễ phân hủy…  

*) Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Nhà máy: khoảng 

3.884 kg/ngày, tƣơng đƣơng khoảng 116.510 kg/tháng. 

*) Công tác phân loại thu gom: Công ty bố trí các thùng rác Composit dung 

tích 660 lít, 240 lít, 120 lít, <50 lít tại khu vực các phòng hành chính, khu vực nhà 

ăn, bếp, sân đƣờng nội bộ trong khuôn viên Nhà máy; trên mỗi thùng có hƣớng dẫn 

cách phân loại với tổng số 75 thùng. Các thùng rác này đƣợc thiết kế kín, có nắp theo 

quy định. 

Đối với thức ăn thừa từ canteen do đội nấu ăn công nghiệp thu gom và vận 

chuyển ra ngoài nhà máy hàng ngày. Không tập kết về nhà chứa rác thông thƣờng. 

Đối với rác thải sinh hoạt khác (dạng rắn) đƣợc tập kết về Nhà chứa rác thông 

thƣờng. 

*) Công trình thu gom CTR sinh hoạt: 

- Đã xây dựng nhà chứa CTR thông thƣờng (rác thải sinh hoạt dạng rắn và phế 

liệu) đƣợc bố trí tại phía Đông của Nhà máy, gần kho chứa chai rỗng 9 với diện tích 

285m
2
. Khu lƣu chứa đƣợc xây dựng kiên cố có tƣờng bao quanh, nền BTCT và lợp 

mái tôn; khu lƣu chứa rác đƣợc chia thành 5 ngăn, mỗi loại chất thải đƣợc chứa trong 

1 ngăn. Mỗi ngăn chứa đều có bảng hiệu trong đó ghi rõ loại rác thải lƣu trữ tạm. 

Ngăn chứa rác thải sinh hoạt với diện tích 5m
2
 với công suất chứa khoảng 1 

tấn rác.  

*) Công tác xử lý: Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV 

Môi trƣờng Đô thị TPHCM thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt (Bản sao hợp 

đồng đính kèm phụ lục 1 của Báo cáo), Công ty sẽ tiếp tục hợp đồng với đơn vị này 
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hoặc các đơn vị chức năng khác, tùy thuộc vào thực tế hoạt động của Nhà máy. 

Tần suất thu gom: 2 ngày/lần trong khoảng thời gian từ 7h – 8h hàng ngày. 

Địa điểm thu gom: Tại Nhà chứa CTR thông thƣờng. Sử dụng xe rác nhỏ 

7m
3
/xe để vận chuyển tới lò đốt chất thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

*) Khối lượng CTRCNTT phát sinh: 

Căn cứ theo báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng của Công ty năm 2021, lƣợng 

CTRCNTT thông thƣờng phát sinh đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.8. Thống kê CTRCNTT của Nhà máy (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất) 

TT 
Tên chất 

thải 

Số lƣợng Tổ chức cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT hiện tại (kg/ngày) (kg/tháng) (kg/năm) 

1 

Bã hèm 180.139,6 5.254.072,3 63.048.867 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát 

Triển Công Nghiệp Thƣơng 

Mại Củ Chi; Công ty TNHH 

MTV QUA; Công ty TNHH 

TM DV Bamboo Việt; Công ty 

TNHH Emivest Feedmill (TG) 

Việt Nam; Công ty TNHH 

MTV Khánh Toàn Phong 

Bã men bia 32.446,1 946.343,3 11.356.120 
Công ty TNHH AG PRO; Công 

ty TM DV SX Đại Hùng Sáng 

2 Bã bột lọc 2.995,3 87.364,2 1.048.370 
Công Ty TNHH CNSH Sài Gòn 

Xanh 

3 
Bụi cám 

lúa mạch 
500,9 14.608,3 175.300 

Công ty TNHH Sản Xuất 

Thƣơng Mại Châu Hồng Sơn 

4 

Giấy vụn, 

giấy bìa 

cứng 

657,0 19.161,7 229.940 

5 Lon bia ép 87,8 2.559,8 30.718 

6 
Thùng 

nhựa 
24,9 725,8 8.710 

7 

Túi nilong, 

dây nhựa 

nilong, bạt 

chứa lúa 

mạch. 

172,8 5.040,8 60.490 

8 
Giấy nhãn 

ƣớt 
1.262,6 36.825,0 441.900 

9 

Túi nilong 

chứa nắp 

khoén 

34,2 998,3 11.980 

10 Sắt phế liệu 22,3 650,8 7.810 

11 
Inox phế 

liệu 
4,9 143,1 1.717 

12 
Nhựa phế 

thải 
24,9 725,8 8.710 
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TT 
Tên chất 

thải 

Số lƣợng Tổ chức cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT hiện tại (kg/ngày) (kg/tháng) (kg/năm) 

13 
Két nhựa 

bể 
74,1 2.160,0 25.920 

Công ty TNHH Sản Xuất - 

Thƣơng mại - Dịch vụ Tiến 

Trân 

14 Miễng chai 4.228,2 123.321,7 1.479.860 

Công ty TNHH MTV Khánh 

Toàn Phong 

Công ty TNHH Thủy tinh 

Malaya - Việt Nam 

15 

Nylon cuộn 

tách ra từ 

nhãn nhựa 

- PET 

13,4 390,8 4.690 

Công ty TNHH Sản Xuất - 

Thƣơng mại - Dịch vụ Tiến 

Trân 

16 

Thức ăn 

thừa từ căn 

tin 

2,6 76,8 922 
Công ty TNHH Chế Biến Thực 

Phẩm An Toàn Thanh Tâm 

17 

Bùn từ hệ 

thống xử lý 

nƣớc thải 

(bùn khô) 

6.630,3 193.383,3 2.320.600 
Công Ty TNHH CNSH Sài Gòn 

Xanh 

18 

Sludge cặn 

lắng thải ra 

khi làm vệ 

sinh 

pumppit 

264,5 7.713,3 92.560 
Công Ty TNHH CNSH Sài Gòn 

Xanh 

19 

Nhãn nhựa 

đã sử dụng 

- PSL 

48,0 1.400,8 16.810 
Công ty TNHH TM-DV-XL 

Môi trƣờng Tƣơng Lai Xanh 

Tổng 229.634,3 6.697.666,2 80.371.454  

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Via Heineken Việt Nam, Báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường của Nhà máy Bia Heineken Việt Nam, 2021) 

Ghi chú: Các đơn vị thu gom chất thải của Nhà máy hiện hữu có thể thay đổi 

trong quá trình hoạt động. 

*) Công trình thu gom CTRCNTT: 

Toàn bộ lƣợng CTRCNTT đƣợc thu gom, phân loại tại nguồn và xử lý theo 

đúng quy định. Công ty đã bố trí 60 thùng chứa rác thải tái chế và 20 thùng chứa rác 

thải công nghiệp.  

- Đối với bã hèm, bã men bia; bã bột lọc; bụi cám lúa mạch, bùn thải đƣợc đơn 

vị thu hợp đồng thu gom vận chuyển trực tiếp tại khu vực phát sinh, không tập kết tại 

khu vực nhà chứa CTR thông thƣờng. 

- Nhà chứa CTR thông thƣờng bố trí diện tích chứa CTRCNTT phát sinh là: 

280m
2
 (không tính diện tích chứa CTR sinh hoạt), đƣợc chia làm 4 ngăn, công suất 

chứa khoảng 90 tấn.  
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 - Đối với bã hèm và bã men bia:  

+ Bố trí 02 silo chứa bã hèm với tổng dung tích 390m
3
 (01 silo dung tích 200m

3
 

và 01 silo dung tích 190m
3
) làm bằng vật liệu thép không rỉ, có hệ thống xuất bã hèm 

trực tiếp ra xe tải đảm bảo chứa hết toàn bộ bã thải phát sinh trong quá trình sản xuất. 

+ Bố trí 02 silo chứa bã men bia với tổng dung tích 144m
3
 (mỗi silo có dung 

tích 72m
3
) làm bằng vật liệu thép không rỉ đảm bảo chứa hết toàn bộ bã men bia phát 

sinh trong quá trình sản xuất.  

Toàn bộ bã hèm và bã men bia đƣợc Công ty ký hợp đồng với đơn vị thu gom, 

vận chuyển và xử lý trực tiếp tại silo chứa, không tập kết tại khu vực nhà chứa CTR 

thông thƣờng. Tần suất: 3 lần/ngày hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Công ty. 

- Đối với bã bột lọc: 

Bã bột lọc đƣợc hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý trực tiếp từ 

khu vực phát sinh, không tập kết tại khu vực nhà chứa CTR thông thƣờng. 

- Đối với mảnh chai: 

Toàn bộ mảnh chai vỡ, mẻ, trầy xƣớc đƣợc Nhà máy thu gom đổ đầy vào các 

bao loại 1 tấn và đặt tại khu vực chứa mảnh chai Nhà chứa CTR thông thƣờng. Khi số 

lƣợng đạt đến 20 bao, Nhà máy sẽ thông báo trƣớc 24h cho đơn vị thu gom đến thu 

gom vào khoảng thời gian từ 8h sáng đến 15h chiều mỗi ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và 

ngày lễ).  

- Đối với các phế liệu khác như: inox, sắt, két nhựa, pallet gỗ hỏng, túi nilong: 

Đối với các loại chất thải sản xuất không nguy hại còn lại khác và các loại phế 

liệu, Nhà máy đều phân loại và thu gom về để đúng nơi quy định tại khu vực lƣu chứa 

và đã ký hợp đồng bán cho các đơn vị chức năng.  

- Đối với bùn thải: 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải: toàn bộ lƣợng bùn dƣ từ quá trình xử lý 

nƣớc thải sẽ đƣợc đƣa về bể nén bùn (T12), sau đó sử dùng 02 bơm bùn SP12-A/B bơm 

vào hệ thống máy ép bùn băng tải. Bùn sau khi ép sẽ đƣợc giảm độ ẩm xuống còn 66-

80%. Bùn khô (đã đƣợc ép khô bằng máy ép bùn) đƣợc chứa trong thùng rời 20 tấn. 

Khi thu gom thùng chứa bùn, đơn vị thu gom sẽ đổi thùng rời rỗng. Bùn đƣợc xuất đi 

liên tục không lƣu trữ tạm tại Nhà máy. 

+ Bùn cặn lắng thải từ vệ sinh hố gom pump pit: đƣợc bơm hết số bùn lỏng ở 

tầng thứ 2 về hệ thống xử lý bùn của Nhà máy, rác đƣợc lọc lại và cùng với số rác, đất 

cát, bùn cặn ở tầng thứ 3 của hố gom đƣợc đơn vị xử lý cung cấp nhân công, bao đựng 
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để tiến hành bốc dọn, cho bùn vào bao và vận chuyển ra ngoài Nhà máy. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 

đã định kỳ phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành phân tích mẫu bùn thải phát sinh, 

các thông số phân tích trong mẫu bùn thải đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 50:2013/BTNMT (thể hiện tại Bảng 5.9, 5.10). Do vậy bùn thải không phải là 

CTNH và đƣợc thu gom nhƣ CTR thông thƣờng. 

 
 

Hình 3.11. Thùng chứa rác khu vực sản xuất, sân đường nội bộ và xe thu gom rác thải 

  
Hình 3.12. Khu vực chứa mảnh chai Hình 3.13. Khu tập kết CTRCNTT 

 
 

Hình 3.14. Khu vực thu gom bã hèm bia 
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3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

*) Khối lượng CTNH: 

Căn cứ  Lƣợng CTNH phát sinh tại Nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Bảng tổng hợp CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy (bao gồm 

cả phát sinh thường xuyên và đột xuất) 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Số lƣợng  Tổ chức cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

hiện tại 

(kg/ngày) (kg/tháng) (kg/năm) 

1 

Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn tổng 

hợp thải. 

17 02 04 
Rắn/ 

Lỏng 
7,49 218,33 2.620 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Sản xuất 

Ngọc Tân 

Kiên; 

Công ty Môi 

trƣờng Đô 

Thị Tp. Hồ 

Chí Minh 

2 Dầu thải 15 01 07 Lỏng  0,36 10,50 126 

3 
Vật liệu cách nhiệt 

có amiang thải. 
11 06 01 Rắn 1,83 53,50 642 

4 

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần 

nguy hại. 

18 02 01 Rắn 6,00 175,00 2.100 

5 
Bộ lọc dầu đã qua 

sử dụng. 
15 01 02 Rắn 0,91 26,67 320 

6 

Hộp mực in thải có 

các thành phần 

nguy hại. 

08 02 04 Rắn 0,30 8,83 106 

7 

Mực in thải có các 

thành phần nguy 

hại. 

08 02 01 Lỏng 0,06 1,92 23 

8 

Sơn, mực, chất kết 

dính và nhựa chất 

thải có các thành 

phần nguy hại. 

16 01 09 
Rắn/ 

Lỏng 
0,07 2,08 25 

9 

Các thiết bị, linh 

kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị có 

các linh kiện điện 

tử. 

16 01 13 Rắn 1,06 30,83 370 

10 
Than hoạt tính đã 

qua sử dụng 
02 11 02 Rắn 65,20 1901,67 22.820 

11 

Bóng đèn huỳnh 

quang thải và các 

loại thủy tinh hoạt 

tính thải. 

16 01 06 Rắn 0,45 13,17 158 

12 Pin, ắc quy, chì thải 16 01 06 Rắn 0,04 1,17 14 

13 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 0,07 2,08 25 

14 Bao bì cứng thải 18 01 02 Rắn 1,28 37,25 447 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Số lƣợng  Tổ chức cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

hiện tại 

(kg/ngày) (kg/tháng) (kg/năm) 

bằng kim loại gồm 

cả bình chứa áp suất 

bảo đảm rỗng hoàn 

toàn 

15 
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa. 
18 01 03 Rắn 2,00 58,42 701 

16 

Bao bì cứng thải 

bằng các vật liệu 

khác. 

18 01 04 Rắn 0,33 9,67 116 

17 

Hóa chất và hỗn 

hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải có 

các thành phần 

nguy hại. 

19 05 02 Lỏng 0,27 8,00 96 

18 

Hóa chất vô cơ thải 

bao gồm hoặc có 

các thành phần 

nguy hại 

19 05 03 
Rắn/ 

Lỏng 
0,59 17,17 206 

19 

Hóa chất hữu cơ 

thải bao gồm hoặc 

có các thành phần 

nguy hại 

19 05 04 
Rắn/ 

Lỏng 
1,24 36,17 434 

20 

Chất thải lây nhiễm 

(bao gồm cả chất 

thải sắc nhọn). 

13 01 01 Rắn 0,08 2,42 29 

21 
Các loại dƣợc phẩm 

gây độc tế bào 
13 01 03 

Rắn/ 

Lỏng 
0,03 0,83 10 

Tổng số lƣợng 89,66 2.615,68 31.388 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam) 

Ghi chú: Các đơn vị thu gom chất thải của Nhà máy hiện hữu có thể thay đổi 

trong quá trình hoạt động. 

Công ty đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh cấp Sổ đăng 

ký chủ nguồn thải CTNH với mã số QLCNH: 79.000299.T (cấp lần 6) ngày 

08/06/2017 (Bản sao sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đƣợc đính kèm Phụ lục 1 của 

báo cáo).  

*) Công tác phân loại, thu gom như sau: 

+ CTNH đƣợc thu gom, phân loại, và dán nhãn tại nguồn. 

+ Tập kết và lƣu chứa tại nhà chứa CTNH. 

+ Thuê và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý 
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*) Công trình thu gom CTNH:  

- Công ty đã xây dựng Nhà chứa CTNH với diện tích 37m
2
, công suất chứa 

khoảng 500kg CTNH phát sinh, đƣợc bố trí gần Nhà chứa CTR thông thƣờng. Nhà 

chứa có mái tole che, có tƣờng bao kín, có cửa ra vào, nền BTCT, bố trí rãnh thu 

phòng trƣờng hợp CTNH lỏng bị rò rỉ; đƣợc ngăn thành từng ô riêng biệt để chứa các 

loại chất thải khác nhau, trang bị biển báo và thiết bị PCCC. 

Bản vẽ hoàn công kho chứa CTNH đƣợc đính kèm Phụ lục 6 của báo cáo. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với các đơn vị 

chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

`- Địa điểm thu gom: tại Nhà chứa CTNH của Nhà máy. 

- Tần suất và thời gian thu gom: tùy thuộc vào lƣợng CTNH phát sinh, thông 

báo trƣớc cho bên thu gom 24h. 

*) Đối với chất thải y tế:  

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sơ cứu, khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân 

Nhà máy chủ yếu là kim tiêm, bông băng gạc dính máu có thành phần lây nhiễm, 

thuốc hết hạn sử dụng, ...  

- Phƣơng án phân loại thu gom: bố trí 02 thùng chứa bằng kim loại dung tích 

khoảng 24 lít, có chân đạp, bên trong đƣợc lót túi nilon đối với chất thải độc hại sử 

dụng túi nilon màu vàng, rác thông thƣờng chứa trong túi nilon màu xanh.Cuối ngày 

tập kết về nhà chứa CTNH của Nhà máy, sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng đến 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 

 - Địa điểm thu gom: tại Nhà chứa CTNH của Nhà máy 

- Tần suất và thời gian thu gom: 2 lần/tuần từ 7h đến 13h hàng ngày (trừ chủ nhật) 

  

Hình 3.15. Thùng chứa CTNH Hình 3.16. Nhà chứa CTNH 
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Hình 3.17. Khu vực lưu chứa chất thải y tế 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

(1). Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn phát sinh từ dây chuyền thu khí CO2 

 Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của dây chuyền thu khí CO2, dàn 

ngƣng NH3. Công ty đã giảm thiểu tạm thời bằng cách trồng cây xung quanh khu vực 

bố trí các thiết bị này. Và để giải quyết triệt để tiếng ồn phát sinh, Công ty đã xây dựng 

phòng tiêu âm cho các thiết bị trên, phòng tiêu âm đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

Đối với khu vực máy nén khí CO2: Sử dụng tấm panel tiêu âm có chiều dày 

100mm bao bọc xung quanh để cách ly tiếng ồn. Phòng tiêu âm có kích thƣớc 

12x5,0x4,2m. 

Đối với khu vực máy nén khí NH3: Sử dụng tấm panel tiêu âm chiều dày 

100mm bao bọc xung quanh để cách ly tiếng ồn. Phòng tiêu âm có kích thƣớc 

4,7x4,0x4,2m. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung máy phát điện và máy móc khác 

- Đối với máy móc thiết bị Nhà máy: 

+ Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị của Nhà máy đƣợc điều khiển hoàn toàn 

tự động nên các công nhân vận hành thực hiện điều khiển tại phòng điều khiển, chỉ 

tiếp xúc trực tiếp với máy móc thiết bị khi đi kiểm tra, thời gian kiển tra ngắn khoảng 

1 – 2h/ngày nên hạn chế tối đa ảnh hƣởng trực tiếp của tiếng ồn, độ rung tới sức khỏe 

công nhân vận hành. 

+ Trang bị các nút tai chống ồn cho công nhân vận hành và quy định bắt buộc 

công nhân phải sử dụng trong quá trình làm việc khi vào khu vực có tiếng ồn cao. 

- Giảm thiểu tiếng ồn do máy phát điện dự phòng: 

+ Máy phát điện đƣợc đặt trong container kín, sử dụng móng bê tông vững chắc 
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để giảm tiếng ồn phát sinh khi máy vận hành và đặt trong nhà tách biệt với các khu 

vực sản xuất khác trong Nhà máy.  

+ Định kỳ kiểm tra độ mòn chi tiết và bảo dƣỡng, thay thế những thiết bị hƣ 

hỏng.  

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

 

Hình 3.18. Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố khẩn cấp của Nhà máy 

3.6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

*) Kế hoạch phòng ngừa cháy nổ 

Công ty đã lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) và chống sét theo 

đúng quy định hiện hành của pháp luật về PCCC.  

- Hệ thống PCCC nội bộ cho toàn bộ Nhà máy bao gồm hệ thống báo cháy, 

chữa cháy vách tƣờng và chữa cháy tự động: 

+ Có đƣờng giao thông cho xe chữa cháy hoạt động. Khoảng cách an toàn 

PCCC và lối thoát nạn đảm bảo theo đúng quy định. 

+ Điện trở nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng dƣới 10Ω. 

+ Đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn lắp đặt đúng vị trí. 

+ Trang bị bình chữa cháy xách tay tại các khu vực trong nhà máy, bố trí tại nơi 

dễ thấy, dễ sử dụng. 

+ Hệ thống báo cháy bao gồm các đầu báo beam, đầu báo khói, trung tâm báo 

cháy và các tổ hợp báo cháy nhƣ nút nhấn khẩn, chuông, đèn báo cháy. 
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+ Hệ thống chữa cháy bao gồm 02 máy bơm chữa cháy, 10 lăng chữa cháy, 40 

cuộn vòi chữa cháy và 120 bình chữa cháy các loại.    

+ Hệ thống nƣớc chữa cháy: Bao gồm hệ thống chữa cháy bên trong đƣợc lắp 

đặt trong từng phân xƣởng sản xuất và hệ thống chữa cháy bên ngoài. Nƣớc cấp chữa 

cháy đƣợc cung cấp thông qua hệ thống bơm. 

+ Hệ thống phun tự động đƣợc lắp đặt cho toàn bộ hệ thống kho chứa. 

+ Các bình chữa cháy cầm tay đƣợc lắp đặt theo quy định tại các khu vực trong 

toàn bộ nhà máy. 

+ Hệ thống chữa cháy bằng CO2 đƣợc lắp đặt tại tất cả các khu vực điện. 

+ Phổ biến nội quy an toàn PCCC cho toàn thể công nhân viên toàn Công ty. Trong 

đó, đặc biệt chú trọng tới việc không cho đem theo các nguồn phát lửa vào Nhà máy. 

- Lập kế hoạch tập huấn PCCC và cứu nạn – cứu hộ. 

Nhà máy đã đƣợc cấp giấy Chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 774/TD-

PCCC(HDPC) ngày 16/7/2007; 506/TD-PCCC(HDPC) ngày 26/3/2009; 820/TD-

PCCC(HDPC) ngày 27/5/2010; 371/TD-PCCC (HDPC) ngày 22/12/2010; 1444/TD-

PCCC(P2) ngày 22/8/2011; 936/TD-PCCC(P2) ngày 21/6/2012; 1466/TD-PCCC(P2) 

ngày 05/11/2012; 2057/CN-PCCC ngày 29/8/2014; 2411/CN-PCCC ngày 28/10/2014; 

213/TD-PCCC ngày 16/01/2017 của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Tp. Hồ 

Chí Minh cấp. 

*) Kế hoạch ứng phó khi xảy ra cháy nổ 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bƣớc cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Sử dụng phƣơng tiện loa, miệng báo động để mọi ngƣời biết. 

- Ngắt cầu dao điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lƣợng PCCC đến có giải pháp ứng phó. 

- Sử dụng các phƣơng tiện PCCC sẵn có để dập đám cháy. 

- Cứu ngƣời bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo 

khoảng cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

*) Trong trường hợp xảy ra sự cố kho hóa chất 

- Thực hiện kế hoạch ứng phó khi xảy ra cháy nổ đã nêu. 
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- Đối với nƣớc phát sinh từ quá trình ứng phs sự cố cháy kho sẽ đƣợc thu gom 

bằng rãnh bao quanh kho và thu về hố ga gần nhất và ngăn không cho nƣớc có lẫn hóa 

chất chảy tràn ra khu vực xung quanh. Toàn bộ lƣợng nƣớc này sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ 

thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý đảm bảo VSMT. 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.19. Một số trang thiết bị phục vụ PCCC 

3.6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố bức xạ  

Công ty đã xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và đƣợc Bộ Khoa học 

và Công nghệ – Cục an toàn bức xạ và hạt nhân phê duyệt tại Quyết định số 

54/QĐ-ATBXHN ngày 31/03/2015 (Bản sao Quyết định đƣợc đính kèm tại Phụ lục 

1 của Báo cáo). 

Đối với cán bộ công nhân viên làm việc với thiết bị bức xạ: Cung cấp liều kế cá 

nhân cho cán bộ làm việc trực tiếp với thiết bị bức xạ; Tổ chức theo dõi sức khỏe nhân 
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viên theo quy định của Bộ Y tế cho nhân viên định kỳ 6 tháng 1 lần. 

Tổ chức tập huấn diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 1 năm/lần. 

Đối với thiết bị bức xạ: Sử dụng 04 nguồn phóng xạ để đo mức lỏng trong chai 

sản phẩm sau khi chiết và đóng nắp; tuân thủ theo quy định về an toàn bức xạ gồm: 

Trƣớc khi tiến hành đo mức nhân viên vận hành máy phát tia X phải kiểm tra 

các dây cáp nối, dây cao áp, công tắc nguồn, điện áp cung cấp hoạt động bình thƣờng. 

Đảm bảo chắc chắn rằng máy không bị xê dịch, vỏ máy không bị cong vênh 

trƣớc khi vận hành máy. 

Không vận hành máy nếu phát hiện bất kỳ một hiện tƣợng bất thƣờng nào xảy 

ra và phải báo ngay cho ngƣời chịu trách nhiệm. 

Nhân viên làm việc với máy phát tia X phải đeo liều kế cá nhân.  

Nhân viên vận hành máy đã đƣợc học qua lớp tập huấn về an toàn bức xạ và có 

chứng chỉ nhân viên an toàn bức xạ. 

Khi máy đang hoạt động cần đƣợc theo dõi chặt chẽ, tránh tình trạng xảy ra 

những sự cố nhƣ cháy nổ, máy hoạt động quá công suất không kiểm soát đƣợc hoặc bị 

mất điện đột ngột dẫn đến hỏng máy. 

Nếu không phải là nhân viên điều khiển máy thì không đƣợc vận hành máy hoặc 

tiếp xúc với máy khi không đƣợc sự cho phép và giám sát của ngƣời có trách nhiệm. 

Khi tắt máy, ngừng máy phát tia Xđƣợc tắt trƣớc sau đó ngắt cầu giao tất cả các 

nguồn điện. 

Không đƣợc tiếp xúc với vị trí giữa cửa mở của ống phát tia X và đầu dò khi 

máy phát tia X đang hoạt động. 

Khi vệ sinh hoặc bảo dƣỡng đảm bảo máy phát tia X đã đƣợc tắt. 

3.6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất 

*) Lưu trữ hóa chất: 

- Không lắp đặt trong kho hóa chất các thiết bị có khả năng phát nhiệt cao hoặc 

tia lửa. 

+ Sử dụng đèn huỳnh quang để chiếu sáng. Tăng phô đèn, cầu dao điện, công 

tắc, ổ cắm,… đƣợc đặt ngoài kho. 

+ Nhiệt độ trong kho đảm bảo đƣợc vƣợt quá giới hạn cho phép (tính theo loại 

hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt nhất về nhiệt độ khi bảo quản và đƣợc quy định bởi 
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nhà sản xuất). 

- Các hóa chất đƣợc phân loại, dán nhãn và bảo quản đúng nơi quy định. 

- Các loại hóa chất sẽ gây ra phản ứng hóa học khi tiếp xúc với nhau đƣợc bảo 

quản cách nhau ít nhất 2m. 

- Không đặt nằm ngang các thùng hóa chất trong kho, ngoại trừ các trƣờng hợp 

đặc biệt (thùng bị thủng ở thành bên, chờ thay thế…). 

- Các loại hóa chất có tính dễ cháy nổ đƣợc bảo quản riêng và cách xa các nơi 

khác ít nhất 5m, cách xa khu vực văn phòng, xƣởng ít nhất 10m. 

- Cấm lửa và các công việc phát sinh ra tia lửa gần nơi lƣu trữ hóa chất ít nhất 

5m, trƣờng hợp cần thiết cũng không dƣới 2m và có biện pháp che chắn phù hợp. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các phƣơng tiện chữa cháy đƣợc trang bị. 

- Cấm ngƣời không phận sự vào các kho hóa chất. Trƣớc khi vào kho cần thông 

gió, nếu nồng độ độc chất cao phải sử dụng khẩu trang lọc độc. 

- Cấm lƣu trữ hóa chất độc hại hoặc dễ cháy trong phòng làm việc kín (ví dụ: 

phòng máy lạnh). 

*) Vận chuyển hóa chất: 

- Không di chuyển các thùng hóa chất bằng cách kéo lê sàn. 

- Đối với các loại hóa chất có tính chất dễ gây cháy nổ hoặc có độ phản ứng 

cao, đƣợc di chuyển nhẹ nhàng, ràng buộc chắc chắn. 

*) Quy định an toàn khi sử dụng: 

- Chỉ những ngƣời đƣợc phân công, đƣợc huấn luyện về an toàn, có hiểu biết về 

các tính độc hại của hóa chất mới đƣợc phép pha trộn và sử dụng hóa chất. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt theo Phiếu Dữ Liệu Sử Dụng An Toàn Vật Tƣ (MSDS). 

- Thực hiện đúng quy trình sang, rót, pha trộn hóa chất. Không trích rút hóa 

chất bằng cách sử dụng ống mềm và hút bằng miệng. 

- Nơi làm việc đƣợc thông gió tốt. 

- Sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động: găng tay cao su, khẩu trang lọc độc, 

mắt kính,… 

- Không nhận dạng hóa chất bằng cách nếm, ngửi trực tiếp. 

- Hóa chất rơi vãi phải đƣợc thấm khô (bằng cát, giẻ khô…) sau đó lau sạch. 

- Chất thải đƣợc đổ đúng nơi quy định (Nhà chứa thải nguy hại). 
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*) Biển báo vật tư nguy hiểm: 

- Các vật tƣ nguy hiểm bao gồm: các loại xăng, dầu, nhớt, acid, kiềm, sơn, dung 

môi và các loại vật tƣ hóa chất khác. 

- Biển báo vật tƣ nguy hiểm đƣợc đặt tại nơi lƣu trữ hoặc trên các thùng chứa. 

- Mục đích: nhằm thông báo tính chất nguy hiểm và các hành động cần thiết để 

ngăn ngừa và khắc phục các sự cố xảy ra. 

*) Đối với bồn chứa xút: 

- Biện pháp phòng chống rò rỉ xút: 

Đối với bồn chứa xút: xây dựng bể an toàn phòng chống rò rỉ cho bồn chứa xút: 

xây dựng gờ bao bằng BTCT xung quanh. Hệ thống bồn chứa có các đầu dò báo mức 

đảm bảo hệ thống hoạt động ở mức độ an toàn cao nhất không để xảy ra rò rỉ.  

- Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố rò rỉ xút: 

+ Khóa các van trên đƣờng ống, đình chỉ hoạt động của các khâu sản xuất có sử 

dụng xút. 

+ Dùng các chất có tính axit để trung hòa lƣợng xút bị rò rỉ. 

+ Ngăn chặn sự lan truyền của hóa chất ra diện rộng. 

+ Nhân viên khắc phục sự cố đƣợc trang bị các phƣơng tiện bảo hộ lao động 

phù hợp. 

+ Khắc phục các chỗ rò rỉ và kiểm tra kỹ trƣớc khi cho hoạt động trở lại 

*) Đối với axit: 

- Biện pháp phòng chống rò rỉ axit: 

+ Axit HCl sử dụng xử lý nƣớc thải: xây dựng bể an toàn phòng chống rò rỉ cho 

bồn chứa axit: xây dựng gờ bao bằng BTCT xung quanh bồn chứa. 

+ Đối với các axit khác: đƣợc chứa trong can nhựa đậy kín hoặc các bao bì 

chuyên dụng của nhà sản xuất, tất cả đều đƣợc chứa trong kho chứa hóa chất và dán 

nhãn mác. 

- Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố rò rỉ axit: 

+ Di chuyển công nhân ra khỏi phạm vi khu vực xảy ra sự cố. 

+ Khóa các van trên đƣờng ống, đình chỉ hoạt động của các khâu sản xuất có sử 

dụng axit. 

+ Dùng bột vôi để trung hòa lƣợng axit đã bị rò rỉ. 

+ Ngăn chặn sự bay hơi lan truyền của axit vào môi trƣờng không khí. 
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+ Trang bị đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động phục vụ cho công việc. 

+ Sửa chữa các nơi bị rò rỉ hoặc thay thế khi cần thiết. Kiểm tra kỹ trƣớc khi 

cho hoạt động trở lại. 

Công ty đã đƣợc Sở Công Thƣơng xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất tại xác nhận số 12/SCT-KTATMT, ngày 12/12/2014. 

3.6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ dầu từ các bồn chứa dầu 

*) Biện pháp phòng chống rò rỉ dầu: 

Xây dựng hệ thống gờ bao bằng BTCT và mƣơng rãnh xung quanh khu vực các 

bồn chứa dầu DO.  

*) Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn dầu: 

- Tất cả các hoạt động (đặc biệt là bơm hút dầu) phải đƣợc dừng ngay lập tức 

cho đến khi sự cố đƣợc khắc phục hoàn toàn. 

- Ngƣời phát hiện thấy dầu tràn phải ngay lập tức báo động và thông báo cho 

ngƣời có trách nhiệm tại hiện trƣờng và thông báo cho Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn 

dầu (BCĐ ƢPSCTD) của Nhà máy đƣa ra phƣơng án xử lý kịp thời. 

- Hành động cụ thể của Đội trƣởng đội ứng phó tràn dầu cơ sở: 

Đội trƣởng đội ứng phó tràn dầu cơ sở ngay lập tức báo cáo cho BCĐ ƢPSCTD 

về sự cố đã xảy ra cùng với những thông tin tóm tắt và thực hiện mọi khả năng hiện có 

để chặn đứng nguồn gây tràn dầu. 

- Các công việc sau đây sẽ đƣợc thực hiện tùy thuộc từng tình huống cụ thể: 

+ Phun bọt cứu hỏa từ hệ thống cứu hỏa của kho dầu lên bề mặt của vết dầu 

loang bị kẹt giữa những vật dụng và thiết bị bằng kim loại, đây là phƣơng thức an toàn 

để ngăn ngừa rủi ro hỏa hoạn xảy ra từ thiết bị gây ra tia lửa điện và bắt cháy dầu; 

+ Quan trắc sự di chuyển và biến đổi của vết dầu sau đó có thể sẵn sàng tiến 

hành các hoạt động thu gom dầu tràn bằng phƣơng pháp cơ học. 

+ Tiến hành triển khai ngăn chặn dầu tràn bằng các phƣơng tiện sẵn có tại hiện trƣờng. 

+ Thông báo cho tất cả các nhân viên có liên quan tại hiện trƣờng sẵn sàng phối 

hợp với lực lƣợng ứng phó chuyên trách nếu có. 

- Lực lƣợng ứng phó chuyên trách: 

Ngay sau khi nhận đƣợc yêu cầu trợ giúp, lực lƣợng ứng phó chuyên trách sẽ điều 

động phƣơng tiện, thiết bị đến ngay hiện trƣờng và thực hiện các công việc sau đây: 

+ Chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phao quây chắn dầu xung quanh vết dầu 
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loang về phía cuối dòng chảy. 

+ Luôn giữ liên lạc với chỉ huy tại hiện trƣờng chờ hiệu lệnh khi cần thiết và 

trong trƣờng hợp đó sẽ điều khiển lực lƣợng cứu hộ đến đúng vị trí. 

- Chỉ huy tại hiện trƣờng: 

+ Ngƣời chỉ huy hoạt động ứng phó hỗ trợ tối đa cho đại diện của mình là đội 

trƣởng đội ứng phó. 

+ Ngƣời chỉ huy là ngƣời chịu trách nhiệm thông tin liên lạc và báo cáo về 

BCĐ ƢPSCTD, các Sở, Ban, Ngành có liên quan về toàn bộ diễn biến của sự cố. 

+ Khi hoàn tất hoạt động ứng phó, chỉ huy tại hiện trƣờng sẽ thông báo với tất 

cả các bên liên quan – khi đó hoạt động của các phƣơng tiện cũng nhƣ hoạt động 

chuyển tải mới đƣợc phép tiếp tục thực hiện. 

- Công tác an toàn trong ứng phó sự cố tràn dầu: 

+ An toàn cho lực lƣợng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu là yếu tố tiên quyết 

trong công tác ứng phó. Lực lƣợng ứng phó cần phải nắm trắc những rủi ro có thể xảy 

ra do hỏa hoạn và cháy nổ, đồng thời cần biết xử lý các tình huống cụ thể trong quá 

trình ứng phó sự cố tràn dầu. 

+ Bộ phận hậu cần có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết 

cho các nhân viên tham gia ứng cứu nhằm đảm bảo họ có đủ sức khỏe và tỉnh táo 

trong các hoạt động ứng phó tràn dầu. 

+ Ngoài ra, thông tin liên lạc tốt là điều bắt buộc phải có khi thực hiện việc ứng 

phó, nhờ đó trực ban hay giám sát viên sẽ biết đƣợc hành động, ý định và vị trí của các 

nhân viên tham gia ứng phó. 

- Công tác hậu cần: 

+ Hiệu quả của hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu phụ thuộc lớn vào công tác 

hậu cần nhằm cung cấp trang thiết bị, vật tƣ và nhân lực cho việc kiểm soát và ứng 

phó. Trong trƣờng hợp thời gian ứng phó kéo dài, bộ phận hậu cần phải sắp xếp việc 

cung cấp lƣơng thực, quần áo, chỗ ở tạm thời, dịch vụ y tế… cho lực lƣợng đang tham 

gia công tác ứng phó. Ngoài ra, phải chuẩn bị sẵn sàng các nguồn ứng phó dự trữ. 

+ Tất cả các dịch vụ cung cấp đều phải đƣợc ghi nhận rõ ràng, chính xác để 

phục vụ công tác quản lý, đánh giá thiệt hại và đòi bồi thƣờng sau này. 

+ Danh sách các công ty, đơn vị có thể cung cấp trang thiết bị, vật tƣ, lƣơng 

thực và y tế trong khi tiến hành các hoạt động ứng phó nên đƣợc chuẩn bị trƣớc để có 
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thể liên hệ và huy động ngay khi cần thiết hoặc bổ sung cho các nguồn đã sử dụng 

trong quá trình ứng cứu. 

- Kết thúc các hoạt động ứng phó: 

Khi kết thúc công tác ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện các công việc sau: 

+ Liên lạc với tất cả các nhóm ứng phó tại hiện trƣờng và thông báo kết thúc 

công việc và thu hồi trang thiết bị ứng phó. 

+ Thực hiện lau chùi, làm sạch thiết bị và bảo trì bảo dƣỡng thiết bị. 

+ Giải tỏa và dọn sạch các điểm tồn chứa chất thải tạm thời và các khu vực đã 

hoạt động khác. 

+ Chuẩn bị báo cáo chi tiết về hoạt động để ứng phó nhằm cung cấp thông tin 

cho việc đòi bồi thƣờng các chi phí và thiệt hại. 

+ Báo cáo cho cấp trên và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

+ Sửa chữa, thay thế các thiết bị hƣ hỏng, mua bổ sung vật tƣ tiêu hao 

- Tẩy rửa bảo quản thiết bị sau khi sử dụng: 

+ Sau khi kết thức các hoạt động ứng cứu, tất cả các thiết bị đã sử dụng cần 

đƣợc lau chùi, tẩy rửa, đặc biệt là các máy bơm. Chú ý hoạt động này lại tạo ra một 

lƣợng nƣớc nhiễm dầu sau đó cần phải xử lý. Một vị trí thích hợp cho công tác này có 

thể là ở khu vực bãi đặt các bồn chứa dầu dã chiến tạm thời. 

+ Khu vực tẩy rửa thiết bị cần có các biện pháp ngăn không cho dầu lan trải ra 

xung quanh và thấm xuống đất, có diện tích tối thiểu 10x30m, đƣợc quây bờ xung 

quanh và có hệ thống rãnh nƣớc ở giữa dẫn đến một bồn chìm. Ngoài ra, còn cần có 

các bồn để lắng đọng, bồn đựng dầu và nƣớc nhiễm dầu. 

 

Hình 3.20. Khu vực bồn chứa dầu có gờ bao xung quanh 
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3.6.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, nổ bồn chứa NH3 (Khí thoát từ hệ thống 

làm lạnh) 

*) Biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ, nổ bồn chứa NH3 

- Tuân thủ quy định an toàn vận hành hệ thống hệ thống làm lạnh NH3 nhƣ sau: 

- Trƣớc khi làm việc: 

+ Kiểm tra hệ thống điện: điện áp, các đèn tín hiệu đèn chiếu sáng. 

+ Kiểm tra các dụng cụ thao tác, trang bị an toàn, bảo hộ lao động, thiết bị 

PCCC có đầy đủ không. 

+ Kiểm tra tổng quát tình trạng các máy nén, dàn nóng (dàn ngƣng tụ), dàn lạnh 

(dàn bay hơi/PHE), dàn quá lạnh (Economizer), bình chứa NH3 và các thiết bị liên 

quan nhƣ đƣờng ống, áp kế, van điều khiển, công tắc áp suất, van an toàn,… xem có gì 

bất thƣờng không. 

+ Kiểm tra mức dầu bôi trơn ở bình tích dầu của máy nén: khoảng 1/2 - 2/3 

sightglass. 

+ Kiểm tra mức NH3 ở bình chứa: Khoảng 1/3 – 1/2 sightglass. 

- Kiểm tra các van của hệ thống ở vị trí đúng: 

+ Các van thƣờng đóng: van xả đáy các bình, van nạp môi chất, van by-pass, 

van xả không khí. Riêng van cấp dịch vào các dàn lạnh thƣờng đóng, chỉ mở khi khởi 

động lại hệ thống. 

+ Tất cả các van chịu lại đều ở trạng thái mở. Đặc biệt lƣu ý van đầu đẩy máy 

nén, van chặn của các thiết bị đo lƣờng, bảo vệ luôn mở. 

- Trong khi làm việc: Khởi động hệ thống: 

+ Bật công tắc khởi động các dàn ngƣng tụ, máy nén, dàn lạnh. 

+ Mở từ từ van cấp dịch vào dàn lạnh. 

+ Theo dõi sự làm việc tự động của hệ thống. 

- Các dàn lạnh sẽ khởi động trƣớc, sự tăng giảm tải của mỗi dàn tùy thuộc vào 

nhiệt độ setting đầu ra của alcohol. 

- Tiếp theo các máy nén NH3 sẽ chạy, sự tăng giảm tải của máy nén tùy thuộc 

vào nhiệt độ alcohol ở bồn phân lớp. 

- Bơm NH3 để giải nhiệt dầu của máy nén sẽ chạy cùng lúc với máy nén. 

- Các bơm nƣớc của các dàn ngƣng tụ sẽ chạy liên tục khi bật công tắc khởi 

động. Khi áp suất trên đƣờng nén của máy nén = 1 bar, quạt các dàn ngƣng tụ sẽ chạy, 
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sự tăng giảm của các dàn ngƣng tụ tùy thuộc vào áp suất nén. 

- Theo dõi sự làm việc của hệ thống lạnh: Khi hệ thống lạnh làm việc, phải 

thƣờng xuyên theo dõi tất cả các thiết bị của hệ thống, cụ thể: 

+ Theo dõi tiếng động bất thƣờng của các máy nén, bơm, quạt,… 

+ Theo dõi sự rung động bất thƣờng của các bộ phận truyền động, đƣờng ống. 

+ Quan sát tình trạng bám tuyết ở đầu hút của máy nén. 

+ Kiểm tra sự rò rỉ NH3, dầu bôi trơn, alcohol,… của hệ thống. 

+ Kiểm tra mực dầu bôi trơn ở bình tách dầu của máy nén. 

+ Kiểm tra mực NH3 lỏng ở bình chứa. 

+ Kiểm tra mực NH3 và sự hoạt động của van tiết lƣu của các dàn lạnh, bộ quá lạnh. 

+ Kiểm tra, xả dầu ở bình tách dầu của các dàn lạnh, bộ quá lạnh nếu mực dầu cao. 

+ Kiểm tra các thiết bị kiểm soát, điều khiển, bảo vệ nhƣ: áp kế, công tắc áp 

suất, đầu dò nhiệt độ… 

+ Kiểm tra sự làm việc của hệ thống xả khí không ngƣng. 

+ Kiểm tra các thông số kỷ thuật của hệ thống và ghi lại mỗi giờ: Áp suất, nhiệt 

độ đầu hút, đẩy, dầu bôi trơn của máy nén… 

- Sau khi làm việc:  

+ Ngừng bình thƣờng: 

Khóa các van cấp dịch vào dàn lạnh, hút hết hơi NH3 ra khỏi dàn lạnh. 

Khi áp suất trong dàn lạnh thấp hơn áp suất sôi khoảng 0,3-0,5 bar, tắt công tắc 

máy nén NH3. 

Sau khi hệ thống đã ngừng tự động, có thể chạy dàn ngƣng tụ bằng chế độ 

MANUAL thêm khoảng 5 phút để giải hết nhiệt cho dàn ngƣng và làm hạ áp hệ thống. 

+ Ngừng sự cố: Khi có sự cố khẩn cấp, cần tiến hành nhƣ sau: 

Nhấn nút EMERGENCY hoặc STOP để ngừng máy. 

Đóng van cấp dịch vào dàn lạnh. 

Khóa van hút về máy nén. 

Nhanh chóng tìm hiểu và khắc phục sự cố. Đồng thời, báo cáo khẩn cấp đến cấp trên. 

- Nhà máy đã lắp đặt các thiết bị phát hiện rò rỉ khí nhƣ hệ thống cảnh báo rò rỉ 

khí amoniac phát hiện nồng độ amoniac rò rỉ: Khi lƣợng NH3 rò rỉ ở nồng độ từ 200 

đến 800 ppm: hệ thống sẽ báo động bằng đèn báo, còi nếu xảy ra sự cố. Nếu lƣợng 

NH3 rò rỉ trong không khí lớn hơn 800ppm thì hệ thống lạnh sẽ tự động khóa các van 
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điều khiển.  

- Kiểm tra thƣờng xuyên tất cả các bộ phận của máy nén lạnh, hệ thống đƣờng 

ống dẫn để phát hiện kịp thời chỗ rò rỉ.  

- Chế độ thƣờng xuyên kiển tra định kỳ hệ thống lạnh nhằm phát hiện kịp thời 

các hiện tƣợng rò rỉ, nếu cần thiết thì nhà máy sẽ tiến hành sửa chữa thay thế kịp thời 

các thiết bị trên. 

- Kiểm tra định kỳ mức an toàn chịu áp của các bồn chứa NH3. 

*) Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố rò rỉ và nổ bồn chứa NH3: 

- Sự cố rò rỉ NH3: 

+ Hiện tƣợng: Có mùi NH3; NH3 detector phát tín hiệu ALARM (Đèn báo, còi) 

+ Nguyên nhân: Bị rò rỉ NH3 tại các khớp nối, mặt bích, các van xả,…; Nhảy 

van an toàn do áp suất cao. 

+ Thao tác xử lý:  

Xác định vị trí bị rò rỉ NH3. Báo cáo cấp trên nếu NH3 bị xì mạnh. 

Ngừng thiết bị gây ra rò rỉ hoặc cả hệ thống lạnh nếu cần thiết. 

Đóng van, cô lập vị trí bị rò rỉ. Lƣu ý, khi thao tác phải mang bảo hộ an toàn 

dùng cho khu vực NH3 nhƣ mặt nạ phòng độc, dây an toàn, bình oxy… 

Xịt nƣớc vào chổ rò rỉ để hấp thu NH3. 

Tiến hành sửa chữa sau khi đã hết rò rỉ NH3. 

Đƣa thiết bị, hệ thống lạnh vào vận hành. 

- Sự cố áp suất nén của máy nén NH3 cao: 

+ Hiện tƣợng: Áp suất nén của máy nén NH3 cao 15,5 barg, phát tín hiệu cảnh 

báo WARNING (Đèn, còi); Áp suất nén của máy nén NH3 cao 16 barg, phát tín hiệu 

ALARM (Đèn, còi), máy nén NH3 stop. 

+ Nguyên nhân: Van đầu đẩy của máy nén đóng hoặc mở nhỏ; Các dàn ngƣng 

tụ NH3 không chạy hoặc chạy không đủ tải (do tắt hoặc hệ thống điều khiển sai); Các 

dàn ngƣng tụ quá bẩn, không trao đổi nhiệt tốt; Khí không ngƣng trong hệ thống quá 

nhiều; Công nhân vận hành không thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra nên không phát 

hiện kịp thời. Áp suất làm việc của các dàn ngƣng thƣờng khoảng 11-12 barg. 

+ Thao tác xử lý: 

Dừng máy nén báo lỗi. 

Kiểm tra áp suất ở các dàn ngƣng NH3. Nếu áp suất vận hành bình thƣờng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 64 

Kiểm tra van đầu đẩy của máy nén báo lỗi. 

Nếu áp suất các dàn ngƣng cao: tiếp tục giảm tải các máy nén còn lại. 

Kiểm tra sự hoạt động của các dàn ngƣng. 

Khắc phục các nguyên nhân hƣ hỏng và chạy lại hệ thống. 

Báo cáo. 

- Sự cố nổ bồn chứa NH3: thực hiện nhƣ đối với biện pháp xử lý sự cố cháy nổ 

tại Mục 3.6.1. 

3.6.6. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ CO2 từ hệ thống thu hồi: 

 Biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ CO2 

- Thực hiện quy định an toàn vận hành hệ thống thu hồi CO2 nhƣ sau: 

*) Trước khi làm việc:  

+ Đảm bảo rằng thiết bị đƣợc sử dụng trong tình trạng ổn định và an toàn. 

+ Chỉ khởi động máy một khi tất cả trang thiết bị bảo vệ an toàn chẳng hạn nhƣ: 

thiết bị an toàn di động, bộ phận dừng khẩn cấp và cơ cấu cách âm (soundproofing) 

đều đƣợc lắp đặt trên máy và đảm bảo chức năng hoạt động tốt. 

+ Trong thời gian khởi động và tắt máy phải luôn kiểm tra các chỉ số hiển thị 

trên thiết bị phù hợp với các hƣớng dẫn vận hành. 

+ Đọc kỹ các hƣớng dẫn an toàn trƣớc khi bắt đầu bất kỳ công việc liên quan 

đến vận hành, lắp đặt hoặc điều chỉnh máy và những thông tin về an toàn thiết bị trƣớc 

khi bảo trì, kiểm tra và sửa chữa. 

+ Nhằm đảm bảo an toàn khi tắt máy để bảo trì hoặc sữa chữa, tránh việc máy 

có thể khởi động lại: Chỉ có ngƣời đã đƣợc phân công mới có trách nhiệm cô lập hệ 

thống để bảo trì, sửa chữa. Khóa bộ phận điều khiển máy. Treo biển cảnh báo tại công 

tắc chính. Treo bảng van đóng (VALVE CLOSE) tại các van vừa đƣợc cô lập. 

 + Trƣớc khi lau chùi bằng nƣớc và hơi nƣớc (áp lực cao) hay hóa chất tẩy rửa, 

phải bịt kín hoặc dán băng keo cho các phần hở nhằm mục đích an toàn nhằm chống 

lại sự an mòn do nƣớc hoặc hơi nƣớc gây ra. Đặc biệt chú ý đến motor điện và bộ phận 

công tắc thiết bị. 

 + Trƣớc khi bắt đầu công việc bảo trì hay sửa chữa, kiểm tra phần điện của bộ 

phận năng lƣợng (energised-part) và khâu tiếp đất hay ngắn mạch để tăng cƣờng cách 

điện cho những phần này đồng thời ngƣng ngay việc cấp nguồn cho một bộ phận máy 

hay cả máy trong khi thực hiện. 
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 + Phải có sự cho phép đối với các công việc hàn, cắt và khoan trên hệ thống vì 

có nhiều rủi ro cháy nổ. 

+ Giảm áp hệ thống và tháo những đƣờng ống áp lực trƣớc khi sửa chữa thiết bị 

và đƣợc giám sát bởi trƣởng đơn vị. Nhất là đối với việc giảm áp đƣờng ống hoặc bồn 

chứa lỏng CO2. 

+ Thiết bị bảo vệ an toàn có thể đƣợc tháo ra chỉ khi yêu cầu bắt buộc và phải 

đƣợc lắp lại ngay trƣớc khi khởi động máy. 

+ Ngay sau khi bồn chứa CO2 trống, bồn này phải đƣợc làm sạch bằng khí 

trong khoảng thời gian nhất định trƣớc khi thao tác kiểm tra bên trong bồn. Trong khi 

làm sạch, khí gas CO2, đƣợc loại khỏi bồn. Đồng thời trong khi kiểm tra bên trong bồn 

phải đƣợc thông thoáng. 

+ Trƣớc khi lắp đặt, kiểm tra các van trên đƣờng ống hút phải đƣợc mở và không 

có hiện tƣợng rỉ CO2 trên đƣờng ống. Điều này tránh rò rỉ khí CO2 và khí hút vào. 

*) Trong khi làm việc:  

+Kiểm tra toàn bộ khu vực chạy máy ít nhất 01 lần trong ca để kịp thời phát 

hiện và báo cáo những hƣ hỏng, thiệt hại xảy ra. Nếu cần, có thể dừng và khóa máy 

ngay lập tức. 

+ Tắt và khóa máy ngay khi trƣờng hợp máy móc gặp sự cố và tìm cách khắc 

phục kịp thời. 

+ Khi thực hiện công việc lắp ráp thiết bị trên cao (qua đầu), phải luôn sử dụng 

thang và sàn thao tác chuyên dùng. Không leo trèo lên máy móc. Phải mang đồ bảo hộ 

lao động khi bảo trì công việc trên cao. Phải kiểm tra bậc thang, tay vịn, sàn thao tác, 

chỗ đặt thang leo và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. 

+ Đảm bảo rằng trong khi lau chùi máy thì các cảm biến (sensors) nhiệt độ của 

hệ thống báo cháy và dập cháy không đƣợc tiếp xúc với chất vệ sinh máy bị nóng vì 

khi đó, nó có thể kích hoạt hệ thống dập cháy hoạt động. 

+ Phải luôn siết chặt những mối nối bằng vít bị lỏng trong quá trình bảo trì và 

sửa chữa trong môi trƣờng không có áp suất bên trong. 

+ Chỉ sử dụng cầu chì với thông số kỹ thuật cho phép để đảm bảo OFF máy 

ngay lập tức một khi có sự cố về hệ thống điện. 

+ Hệ thống điện của máy phải đƣợc kiểm tra chéo thƣờng xuyên. Phải chỉnh 

sửa ngang những lỗi nhƣ lỏng bo mạch hoặc đƣờng dây quá tải. 

+ Chỉ đƣợc thao tác trên những bộ phận và yếu tố mang điện một khi có 02 
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ngƣời để phòng trƣờng hợp sự cố, có thể ngắt kịp thời nguồn điện bằng việc nhấn nút 

tắt khẩn cấp (Emergency shut-off) hay công tắc chính. Phải khoanh vùng và gắn biển 

báo an toàn xung quanh khuôn viên làm việc. Chỉ sử dụng đồ nghề cách điện. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra và sửa chữa ngay những rò rỉ trên toàn bộ đƣờng ống, 

họng và chỗ nối bằng vít và những chỗ hay bị hƣ hỏng. Gas khí nén có thể gây ra chấn 

thƣơng và đám cháy. 

+ Đƣờng khí nén phải đƣợc lắp đặt và cố định thích hợp. Đảm bảo không có 

mối nối giao nhau. Việc cố định ống, chiều dài và chất lƣợng ống phải tuân thủ theo 

các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

+ Khi bảo trì trong các bồn khí hóa lỏng, phải chú ý rằng môi chất làm lạnh 

không đƣợc tiếp xúc với khí lỏng. Khi cần thiết, môi chất phải đƣợc thu gom và lƣu 

giữ trong chai chuyên dùng. 

+ Không đƣợc phép bịt kín hệ thống làm mát. 

+ Công tắc chính phải ở trạng thái off trong khi làm việc trong bồn. 

+ Nghiêm cấm nối tắt chức năng an toàn của thiết bị điện. 

+ Tránh làm xáo động bồn từ việc quá áp hoặc không đủ áp cho bồn. 

+ Thƣờng xuyên (ít nhất 1 lần/tuần) kiểm tra đầu ra của điểm sƣơng từ Dryers 

bằng việc sử dụng thiết bị Dew-point tester. 

+ Đảm bảo rằng tất cả đƣờng ống mà CO2 có thể tràn vào đều phải đƣợc gắn 

van an toàn. 

+ Bồn chứa CO2 không đƣợc đổ đầy. 

+ Đảm bảo không để xảy ra tình trạng đổ tràn từ ngƣời châm bồn: Chỉ chiết vào 

bằng 02 vòi. Phải dùng 01 vòi theo đƣờng gas để cân bằng. Lắp biển báo trên trạm 

sang chiết “không đƣợc đổ tràn” và yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt. 

*)  Sau khi làm việc: 

+ Lau sạch máy móc, đặc biệt các chỗ nối và đầu ren, bất kỳ vết dầu nhớt trƣớc 

khi bảo trì bão dƣỡng. Đừng bao giờ sử dụng hóa chất tẩy rửa. Hãy sử dụng giẻ lau. 

+ Sau khi lau chùi, vệ sinh máy phải tháo băng keo và những thứ đã dán lên 

máy trong khi lắp đặt. 

+ Sau khi vệ sinh máy, phải kiểm tra rò rỉ tất cả các đƣờng ống, chỗ mối nối bị 

xơ dây và những chỗ bị hƣ. Phải sửa chữa ngay những chỗ bị lỗi. 

+ Những thiết bị an toàn đƣợc tháo ra trong khi bảo trì, sửa chữa phải đƣợc lắp 

lại và kiểm tra kỹ lƣỡng ngay khi hoàn tất công việc. 

+ Kiểm tra tất cả các van chặn của hệ thống đang ở trong tình trạng làm việc 

bình thƣờng trƣớc khi khởi động lại hệ thống. 
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- Lắp đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ CO2: Khi lƣợng CO2 ≥ 1,0% trong không khí 

sẽ cảnh báo bằng đèn chớp nháy. Khi lƣợng CO2 ≥ 2% sẽ báo động bằng còi, đèn 

- Các van an toàn, van xả, đƣờng ống đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên để phát hiện 

các hiện tƣợng khác thƣờng nhằm ngăn chặn kịp thời sự cố xảy ra. 

- Thực hiện bảo dƣỡng định kỳ nhằm duy trì sự hoạt động hiệu quả của hệ 

thống thu hồi CO2.  

 Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố rò rỉ CO2: 

- Hiện tƣợng: 

+ Phát hiện CO2 phát tín hiệu ALARM (đèn, còi). 

+ Có mùi khí CO2. 

+ Có khí màu trắng thoát ra, nếu xì CO2 lỏng. 

- Nguyên nhân: 

+ Bị rò rỉ CO2 tại các khớp nối, mặt bích, các van xả,… 

+ Nhảy van an toàn do áp suất cao. 

- Thao tác xử lý: 

+ Xác định vị trí bị rò rỉ CO2. 

+ Ngừng thiết bị gây ra rò rỉ hoặc cả hệ thống thu hồi CO2 nếu cần thiết. 

+ Đóng van, cô lập vị trí bị rò rỉ. Lƣu ý, khi thao tác xử lý phải thông gió khu 

vực bị xì CO2 để tránh bị ngạt, mang mặt nạ oxy nếu CO2 xì quá lớn. 

+ Báo cáo cấp trên. 

+ Tiến hành sửa chữa sau khi đã cô lập và xả hết áp. 

+ Đƣa thiết bị, hệ thống thu hồi CO2 vào vận hành.   

 
 

Hình 3.21. Thiết bị cảnh báo và đầu dò phát hiện rò rỉ CO2 
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3.6.7. Biện pháp an toàn cho lò hơi 

 Biện pháp phòng chống sự cố lò hơi: 

- Tuân thủ thực hiện quy định an toàn vận hành lò hơi nhƣ sau: 

*) Trƣớc khi làm việc: phải đảm bảo rằng: 

- Thiết bị phải đƣợc chế tạo và lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và đƣợc 

kiểm tra định kỳ an toàn, đăng ký sử dụng theo quy định. 

- Nhân viên vận hành phải đƣợc đào tạo về kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ 

thuật an toàn vận hành thiết bị chịu áp lực và phải đƣợc giao trách nhiệm bằng văn bản. 

Trên nồi hơi phải có đủ các thiết bị an toàn sau: Van an toàn đƣợc cơ quan có 

chức năng kiểm định và niêm chì định kỳ hàng năm. Áp kế: mỗi thiết bị phải đƣợc lắp 

đặt 01 áp kế tại vị trí dễ quan sát, đƣợc bảo vệ tránh sự va chạm; Bộ ống thủy: bao 

gồm ống thủy tối, ống thủy sáng và các van khóa dùng để kiểm tra mức nƣớc trong nồi 

hơi. Bơm nƣớc cấp: phải đủ công suất, áp lực và lƣu lƣợng phù hợp để cấp nƣớc cho 

nồi hơi, hệ thống điện của máy bơm nƣớc phải đƣợc bảo vệ chống rò điện; Rơle áp 

suất; Van xả đáy; Van xả hơi;  

- Trƣớc khi vận hành nồi hơi, công nhân phải kiểm tra đầy đủ các cơ cấu an 

toàn, hệ thống điện, đồng hồ chỉ áp suất và tình trạng các van khóa lắp đặt trên nồi hơi. 

- Nhà nồi hơi phải đƣợc thông thoáng và thoát nƣớc tốt, có đủ không gian cho 

công nhân làm việc, kiểm tra vận hành và vệ sinh thiết bị. 

*) Trong khi làm việc: 

- Cấm hàn, sửa chữa nồi hơi và các bộ phận chịu áp lực của thiết bị khi còn áp suất. 

- Cấm cho nồi hơi vào hoạt động khi van an toàn chƣa đƣợc cân chỉnh và niêm 

chì đúng quy định, áp kế hoạt động không chính xác, mặt kính bị vỡ, mất kim. 

- Cấm sử dụng nồi hơi vƣợt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ 

thuật an toàn cho phép đối với thiết bị. 

Ngƣời trực tiếp vận hành nồi hơi phải luôn có mặt khi thiết bị hoạt động, 

thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của nồi hơi, các van xả, sự hoạt động của 

các dụng cụ kiểm tra đo lƣờng: áp kế, van an toàn. Vận hành nồi hơi theo đúng quy 

trình vận hành của đơn vị. Ghi chép ngày kiểm tra vào sổ nhật ký vận hành nồi hơi. 

- Phải lập tức đình chỉ sử dụng nồi hơi trong các trƣờng hợp sau: 

+ Khi áp suất trong nồi hơi tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác 
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quy định trong quy trình vận hành thiết bị đề bảo đảm và khi các cơ cấu an toàn không 

hoàn hảo. 

+ Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của nồi hơi có vết nứt, 

phồng, gỉ mòn đáng kể, xì hơi, nƣớc ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,… 

+ Khi áp kế hƣ hỏng và không có khả năng xác định áp suất trong nồi hơi bằng 

một dụng cụ nào khác. Những trƣờng hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành 

của đơn vị. 

- Công nhân vận hành lò hơi đƣợc đào tạo và có chứng chỉ đảm bảo đủ tiêu 

chuẩn vận hành lò hơi do các trƣờng lớp có đủ tƣ cách pháp nhân cấp theo qui định 

của cấp có thẩm quyền. Tuyệt đối không bố trí lao động nữ vận hành lò hơi. 

- Lò hơi có đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật (lý lịch lò hơi, bản vẽ cấu tạo và các bộ 

phận của lò hơi, các chứng chỉ kiểm tra chất lƣợng và biên bản kiểm định xuất xƣởng). 

- Không sử dụng lò hơi đã quá kỳ hạn kiểm định ghi trong lý lịch hoặc các biên 

bản kiểm định, giấy phép sử dụng. 

- Tiến hành sửa chữa lò hơi theo đúng lịch và kiểm định kỹ thuật lò hơi theo 

đúng thời hạn qui định. 

- Ngƣời lắp đặt, sửa chữa lò hơi phải là ngƣời có tƣ cách pháp nhân, đƣợc phép 

của cấp có thẩm quyền theo qui định. 

- Sau khi sửa chữa phải đƣợc Thanh tra lò hơi tiến hành kiểm định kỹ thuật 

trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

- Thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành qui trình, tiêu chuẩn an toàn 

của những ngƣời vận hành. 

 Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố lò hơi: 

- Cạn nƣớc nghiêm trọng : 

+ Bật công tắc chính qua nút tắt (OFF) (để tắt lửa đồng thời tắt luôn bơm nƣớc). 

+ Đóng van cấp nƣớc vào nồi hơi. 

+ Đóng van hơi chính – mở van xả gió. 

+ Giữ nguyên hiện trƣờng và báo cáo khẩn cấp để tiến hành sửa chữa. 

+ “TUYỆT ĐỐI CẤM CẤP NƢỚC VÀO NỒI HƠI TRONG SUỐT QUÁ 

TRÌNH THAO TÁC XỬ LÝ SỰ CỐ” (Lý do: Khi nồi hơi bị cạn nƣớc, một phần ống 

lò và một số ống lửa không còn chìm trong nƣớc nữa sẽ bị đốt nóng đỏ. Khi đó nếu 
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châm nƣớc vào, phần bị nóng đỏ bị làm nguội quá nhanh sẽ bị co rút đột ngột và làm 

hƣ hại nặng và nhất là khi đó nồi hơi đang còn áp suất dễ bị nổ gây tai nạn).  

- Đầy nƣớc quá mức 

+ Bật công tắc chính qua nút tắt (OFF) để tắt lửa, tắt bơm. 

+ Khóa van cấp nƣớc vào nồi hơi. 

+ Kiểm tra và thông rửa ống thủy sáng và tối để xác định chắc chắn ống thủy 

hoạt động tốt. 

+ Xả nƣớc từ từ cho mực nƣớc xuống tới vạch quy định trên của ống thủy. 

+ Báo cáo cấp trên và tiến hành sửa chữa. 

- Áp suất tăng quá mức cho phép: 

+ Tắt công tắt điều khiển buồng đốt. 

+ Xả bớt hơi (kênh van an toàn). 

+ Báo cáo khẩn cấp. 

+ Trƣờng hợp hệ thống tự động không hoạt động nhƣng van an toàn hoạt động 

tốt cũng phải ngừng lò và báo cáo khẩn cấp để khắc phục sửa chữa. 

- Nứt vở các bộ phận chịu áp của nồi hơi: 

+ Tắt công tắt điều khiển buồng đốt. 

+ Đóng van hơi chính – xả hơi trong lò để làm nguội. 

+ Báo cáo khẩn cấp. 

+ Trƣờng hợp xì quá nặng thì sau khi tắt công tắc điều khiển, phải thoát ra khỏi 

khu vực nồi hơi để tránh bị bỏng. 

- Nổ vỡ ống thủy: 

+ Trƣờng hợp bị xì nhẹ: thận trọng và khẩn trƣơng đóng ngay các van nƣớc, hơi 

thông ra ống thủy. Dùng các trang bị an toàn nhƣ găng tay, kính bảo vệ mắt… để khỏi 

bị bỏng. 

+ Trƣờng hợp hơi xì mạnh: phải OFF buồng đốt và làm nguội nồi hơi trƣớc khi 

xử lý. 

+ Trƣờng hợp hai ống thủy sáng cùng bị vỡ thì phải ngừng lò. Nếu chỉ vỡ một 

ống thủy thì đƣợc phép tiếp tục hoạt động nhƣng phải báo cáo cấp trên để giải quyết. 

- Cháy nổ ống thủy tinh dự trữ : 

+ Tắt các dao điện chính, ngừng toàn bộ thiết bị. 
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+ Báo động và chữa cháy theo quy định, cấm xịt nƣớc vào thân nồi. 

- Mọi sự cố xảy ra và cách xử lý sự cố phải ghi chép đầy đủ vào sổ giao ca, báo 

cho cán bộ quản lý. Nhà máy phải lập đoàn thanh tra xác định nguyên nhân đề ra biện 

pháp khắc phục. 

- Các sự cố có ảnh hƣởng tới độ bền của nồi hơi phải ghi vào lý lịch nồi hơi: 

nguyên nhân, cách xử lý, sau đó tiến hành kiểm tra lại độ bền của nồi hơi, có sự chứng 

kiến của thanh tra an toàn lao động. 

- Đối với các sự cố gây tai nạn lao động, làm chết ngƣời và hƣ hỏng tài sản, 

phải tiến hành các bƣớc theo đúng quy định tại QCVN 01-2008/BLĐTBXH - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực. 

3.6.8. Phòng ngừa, ứng phó sự cố khí thải 

*) Biện pháp phòng ngừa sự cố khí thải: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng lò hơi, máy phát điện dự phòng. 

- Sử dụng nhiên liệu dầu DO có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

*) Quy trình ứng phó sự cố khí thải: 
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Bảng 3.10. Quy trình ứng phó sự cố khí thải (phát sinh bụi khói, SO2, NO2, CO vượt quy 

chuẩn môi trường) 

 

Diễn giải: 

(*) Phát hiện sự cố: khói đen từ ống khói lò hơi/ máy phát điện.  

Trƣờng hợp ngƣời phát hiện sự cố không phải nhân viên Utility thì báo ngay 

cho nhân viên Utility để tắt lò hơi/máy phát điện. 

Kiểm tra, xác nhận thực tế: 

Ngƣời tiếp nhận thông tin lập tức kiểm tra, xác nhận các thông tin bằng cách 

xác nhận với ngƣời thông báo hoặc trực tiếp xuống hiện trƣờng. Các thông tin cần 

kiểm tra và xác nhận. 
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3.6.9. Phòng chống sự cố khi hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động hoặc hoạt 

động không hiệu quả 

a) Biện pháp phòng chống sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải: 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thƣờng 

xuyên theo đúng hƣớng 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 là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lƣợng mẫu nƣớc sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng để có biện pháp khắc 

phục kịp thời. 

+ Tại hầm bơm và mƣơng đo lƣu lƣợng có lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động. Do 

đó, nƣớc thải đầu vào và đầu ra sẽ đƣợc lấy mẫu liên tục và đƣợc chuyển đến phòng 

phân tích để kịp thời cung cấp các thông số của nƣớc thải đầu vào và đầu ra cho nhân 

viên vận hành.  

b) Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải: 

Một số nguy cơ xảy ra sự cố khẩn cấp tại hệ thống xử lý nƣớc thải tại Nhà máy 

đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.11. Một số nguy cơ xảy ra sự cố khẩn cấp tại hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy 

TT Mối nguy Nguyên nhân 

Tình 

huống 1 

Thiết bị hƣ hỏng, 

chờ sửa chữa trong 

thời gian dài 

Thiết bị đo pH nƣớc thải cấp vào bể kỵ khí T04&T05 bị hƣ 

hỏng, đo sai mà không có thiết bị thay thế. 

Hệ thống châm dung dịch hóa chất (Xút/Axit/Javel) để 

điều hòa nồng độ pH nƣớc thải trƣớc khi vào bể kỵ khí 

T04&T05 bị hƣ hỏng, không hoạt động. 

Hệ thống điện, hệ thống điều khiển (màn hình điều khiển, 

hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động) gặp sự cố. 

Tình 

huống 2 

Thông số nƣớc thải 

đầu vào nằm ngoài 

giá trị cho phép của 

hệ thống 

pH nƣớc thải quá cao hay quá thấp trong khi bơm hóa chất 

(Xút/Axit) điều hòa pH nƣớc thải trƣớc khi vào bể kỵ khí 

T04&T05 đã chạy tối đa công suất. 

Nhiệt độ nƣớc thải quá cao (>43
o
C). 

Nồng độ Photpho tổng cao, dẫn đến nƣớc thải sau xử lý 

không đạt tiêu chuẩn theo QCVN. 

Hàm lƣợng COD trong nƣớc thải quá cao. 

Tình 

huống 3 

Nƣớc thải sau khi xử 

lý không đạt quy 

chuẩn theo QCVN 

Hệ thống bơm Javel để khử trùng nƣớc thải bị hƣ hỏng, 

không hoạt động. 

Bể kỵ khí T04& T05, bể hiếu khí T07 gặp sự cố làm giảm 

hiệu suất xử lý nƣớc thải của bể. 
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Biện pháp xử lý đối với từng tình huống cụ thể nhƣ sau: 

*) Tình huống 1: Hệ thống xử lý nước thải ngưng hoạt động trong thời gian dài 

do thiết bị hư hỏng, chờ sửa chữa: 

- Khi hệ thống gặp sự cố, ngƣời vận hành sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục 

sự cố. Nếu sự cố đƣợc khắc phục ngay tức thời thì tiếp tục cho hệ thống vận hành bình 

thƣờng trở lại.  

- Trong trƣờng hợp không khắc phục đƣợc thì ngƣời vận hành thông báo đến 

Trƣởng bộ phận và Trƣởng bộ phận sẽ thông báo đến các bộ phận liên quan. 

- Khi nguyên nhân dẫn đến sự cố đƣợc xác định, Trƣởng bộ phận và các bộ 

phận liên quan sẽ quyết định và tiến hành việc xử lý sự cố. 

- Toàn bộ nƣớc thải chƣa xử lý đƣợc chứa trong bể điều hòa (T02) với dung tích 

chứa nƣớc là 1.904m
3
, thời gian lƣu nƣớc khoảng 8h cho đến khi đầy. Trong trƣờng hợp 

bể điều hòa (T02) đã đầy mà chƣa xử lý xong đƣợc sự cố thì sẽ thông báo đến Giám 

Đốc Nhà máy cho dừng hoạt động sản xuất của toàn bộ Nhà máy để xử lý sự cố.  

- Sau khi sự cố đã đƣợc xử lý xong thì cho hệ thống xử lý nƣớc thải vận hành 

trở lại. Đồng thời, Trƣởng bộ phận và các bộ phận liên quan sẽ cùng họp lại để xác 

định nguyên nhân gốc rễ, đƣa ra biện pháp, phƣơng án phòng ngừa để tránh việc sự cố 

bị lặp lại trong thời gian tới. 

*) Tình huống 2: Thông số nước thải đầu vào nằm ngoài giá trị cho phép của 

hệ thống xử lý nước thải: 

- Nƣớc thải đƣợc bơm vào bể điều hòa (T02). Tại đây pH của nƣớc thải đầu 

vào đƣợc kiểm soát liên tục bằng thiết bị đo pH online đƣợc lắp tại bể điều hòa (T02) 

và trên đƣờng ống phân phối nƣớc vào bể UASB (T04&05). Trong trƣờng hợp gặp sự 

cố (pH trong nước thải đầu vào nằm ngoài giá trị cho phép) thì các thiết bị đo pH sẽ 

truyền tín hiệu về hệ thống điều khiển từ đây sẽ xuất tín hiệu đóng van điện trên đƣờng 

ống dẫn nƣớc từ bể điều hòa (T02) vào bể phân phối (T03).  

- Nhân viên vận hành khẩn cấp tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn đến sự cố. 

- Khi nguyên nhân dẫn đến sự cố đƣợc xác định, các bộ phận liên quan sẽ 

quyết định và tiến hành việc xử lý sự cố. 

- Đồng thời tại bể điều hòa (T02) có lắp đặt 2 bơm hóa chất khẩn cấp, khi pH 

trong nƣớc thải nằm ngoài ngƣỡng cho phép thì nhân viên vận hành sẽ mở 2 bơm này 

để kịp thời đƣa pH trong nƣớc thải về giá trị cho phép. 
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- Ngoài ra, để giải quyết sự cố nồng độ photpho tổng trong nƣớc thải tăng cao 

thì dung dịch PAC sẽ đƣợc châm trên đƣờng ống dẫn nƣớc từ bể lắng bùn sinh học 

(T08) sang bể lắng bùn hóa lý (T17) để đảm bảo nồng độ photpho đầu ra đạt tiêu 

chuẩn. Nồng độ photpho tổng trong nƣớc thải đầu vào và đầu ra luôn đƣợc nhân viên 

vận hành theo dõi, lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm định kỳ. 

- Sau khi sự cố đƣợc khắc phục: tiến hành mở van điện trên đƣờng ống dẫn 

nƣớc từ bể điều hòa (T02) vào bể phân phối (T03). Tiếp tục quy trình vận hành của hệ 

thống XLNT của Nhà máy, xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, hệ số Kf=0,9, Kq=0,9 trƣớc khi thải ra mƣơng thoát nƣớc 

chung của khu vực. 

- Đồng thời, Trƣởng bộ phận và các bộ phận liên quan sẽ cùng họp lại để xác 

định nguyên nhân gốc rễ, đƣa ra biện pháp, phƣơng án phòng ngừa để tránh việc sự cố 

bị lặp lại trong thời gian tới. 

*) Tình huống 3: Nước thải sau xử lý tại mương xả thải cuối cùng không đạt 

quy chuẩn theo QCVN: 

Phƣơng án này sử dụng khi một trong những thông số đo của nƣớc thải sau xử 

lý tại mƣơng thải cuối cùng vƣợt các ngƣỡng cảnh báo theo các mức nhƣ sau: 

- Thông số nƣớc thải vƣợt qua Mức 1 – Tín hiệu Warning: 

Thông số cài đặt Ngƣỡng cảnh báo 
QCVN 40:2011/BTNMTN 

Cột A, hệ số Kf=0,9, Kq=0,9 

COD (mg/L) ≥ 40 ≤ 60,75 

Color (Pt-Co) ≥ 40 ≤ 50 

pH ≤ 6,4 và ≥ 8,6 6,0 – 9,0 

TSS (mg/L) ≥ 30 ≤ 40,5 

Amoni ≥ 2 ≤ 4,05 

+ Nhân viên vận hành kiểm tra trên màn hình thông số nào vƣợt ngƣỡng cảnh báo. 

+ Đồng thời, tiến hành lấy mẫu nƣớc thải tại mƣơng ngay v ị trí lắp hệ thống 

quan trắc, đo các thông số vƣợt chỉ tiêu tại phòng phân tích để đối chiếu với hệ thống 

quan trắc: 

 Trường hợp 1: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích sai lệch với kết quả quan tr ắc, tiến hành vệ 

sinh đầu đo, sau đó so sánh lại với kết quả vừa đo. 

 Trường hợp 2: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích và k ết quả quan trắc vẫn sai lệch sau khi vệ 

sinh đầu đo , nhân viên vận hành báo cáo cho trƣởng bộ phận để tiến hành hiệu chuẩn 
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lại hệ thống quan trắc. 

 Trường hợp 3: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích và k ết quả quan trắc là nhƣ nhau (đều vƣợt 

ngƣỡng WARNING) thì nhân viên vận hành đóng van cấp nƣớc từ bể cân bằng (T02) 

sang bể phân phối (T03) và báo cáo ngay lập tƣ́c cho Trƣởng bộ phận. 

+ Trƣởng bộ phận và các bộ phận liên quan khẩn cấp tiến hành phân tích 

nguyên nhân dẫn đến sự cố. 

+ Khi nguyên nhân dẫn đến sự cố đƣợc xác định, Trƣởng bộ phận và các bộ 

phận liên quan sẽ quyết định việc xử lý sự cố. 

+ Sau khi sự cố đƣợc khắc phục và giải quyết, Trƣởng bộ phận và các bộ phận 

liên quan sẽ cùng họp lại để xác định nguyên nhân gốc rễ, đƣa ra biện pháp, phƣơng án 

phòng ngừa để tránh việc sự cố bị lặp lại trong thời gian tới. 

- Thông số nƣớc thải vƣợt qua Mức 2 – Tín hiệu ALARM: 

Thông số cài đặt Ngƣỡng cảnh báo 
QCVN 40:2011/BTNMTN  

Cột A, hệ số Kf=0,9, Kq=0,9 

COD (mg/L) ≥ 50 ≤ 60,75 

Color (Pt-Co) ≥ 45 ≤ 50 

pH ≤ 6,2 và ≥ 8,8 6,0 – 9,0 

TSS (mg/L) ≥ 35 ≤ 40,5 

Amoni ≥ 3 ≤ 4,05 

+ Nhân viên vận hành kiểm tra trên màn hình thông số nào vƣợt ngƣỡng cảnh báo. 

+ Đồng thời, tiến hành kiểm tra van cấp  nƣớc tƣ̀ bể cân bằng (T02) sang bể 

phân phối (T03) đã đƣợc đóng lại t ự động, bơm (xả nƣớc thải sau xử lý ra cống thoát 

nƣớc chung) đặt tại mƣơng xả thải cuối cùng cũng sẽ tự động ngƣng hoạt động. Ngoài 

ra, nhân viên vận hành kết hợp đóng van tay từ bể lắng sinh học (T08) sang bể lắng 

hóa lý (T17). 

+ Nhân viên vận hành báo cáo ngay lập tức cho Trƣởng bộ phận và tiến hành 

lấy mẫu nƣớc thải tại mƣơng ngay v ị trí lắp hệ thống quan trắc, đo các thông số vƣợt 

chỉ tiêu tại phòng phân tích để đối chiếu với hệ thống quan trắc: 

 Trường hợp 1: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích sai lệch với kết quả quan tr ắc, tiến hành vệ 

sinh đầu đo, sau đó so sánh lại với kết quả vừa đo. 

 Trường hợp 2: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích và k ết quả quan trắc vẫn sai lệch sau khi vệ 
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sinh đầu đo , nhân viên vận hành báo cáo ngay lập tƣ́c cho Trƣ ởng bộ phận để tiến 

hành hiệu chuẩn lại hệ thống quan trắc. 

 Trường hợp 3: 

Nếu kết quả đo tại phòng p hân tích và kết quả quan trắc là nhƣ nhau (đều vƣợt 

ngƣỡng ALARM), nhân viên vận hành báo cáo ngay lập tƣ́c cho Trƣ ởng bộ phận. 

+ Trƣởng bộ phận và các bộ phận liên quan khẩn cấp tiến hành phân tích 

nguyên nhân dẫn đến sự cố. 

+ Khi nguyên nhân dẫn đến sự cố đƣợc xác định, Trƣởng bộ phận và các bộ 

phận liên quan sẽ quyết định việc xử lý sự cố. 

+ Sau khi sự cố đƣợc khắc phục và giải quyết, Trƣởng bộ phận và các bộ phận 

liên quan sẽ cùng họp lại để xác định nguyên nhân gốc rễ, đƣa ra biện pháp, phƣơng án 

phòng ngừa để tránh việc sự cố bị lặp lại trong thời gian tới. 

- Nƣớc thải sau xử lý tại mƣơng xả thải cuối cùng không đạt quy chuẩn 

theo QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, hệ số Kf=0,9, Kq=0,9: 

+ Khi nƣớc thải sau xử lý tại mƣơng xả thải cuối cùng vƣợt nồng độ cho phép 

theo QCVN, nhân viên vận hành ngay lập tức kiểm tra trên màn hình thông số nào 

vƣợt ngƣỡng cảnh báo. 

+ Đồng thời, tiến hành kiểm tra van cấp nƣớc tƣ̀ bể cân bằng (T02) sang bể phân 

phối (T03) đã đƣợc đóng lại t ự động, bơm (xả nƣớc thải sau xử lý ra cống thoát nƣớc 

chung) đặt tại mƣơng xả thải cuối cùng cũng sẽ tự động ngƣng hoạt động. Ngoài, nhân 

viên vận hành kết hợp đóng van tay từ bể lắng sinh học (T08) sang bể lắng hóa lý (T17). 

+ Báo cáo ngay lập tức cho Trƣởng bộ phận và tiến hành lấy mẫu nƣớc thải tại 

mƣơng ngay vị trí lắp hệ thống quan trắc, đo các thông số vƣợt chỉ tiêu tại phòng phân 

tích để đối chiếu với hệ thống quan trắc: 

 Trường hợp 1: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích sai lệch với kết quả quan tr ắc, tiến hành vệ 

sinh đầu đo, sau đó so sánh lại với kết quả vừa đo. 

 Trường hợp 2: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích và k ết quả quan trắc vẫn sai lệch sau khi vệ 

sinh đầu đo , nhân viên vận hành báo cáo ngay lập tƣ́c cho Trƣ ởng bộ phận để tiến 

hành hiệu chuẩn lại hệ thống quan trắc. 
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 Trường hợp 3: 

Nếu kết quả đo tại phòng phân tích và kết quả quan trắc là nhƣ nhau (đều vƣợt 

ngƣỡng theo QCVN 40:2011/BTNMT) nhân viên vận hành báo cáo ngay lập tƣ́c cho 

Trƣởng bộ phận. 

+ Trƣởng bộ phận và các bộ phận liên quan khẩn cấp tiến hành phân tích 

nguyên nhân dẫn đến sự cố. 

+ Khi nguyên nhân dẫn đến sự cố đƣợc xác định, Trƣởng bộ phận và các bộ 

phận liên quan sẽ quyết định việc xử lý sự cố. 

+ Đồng thời toàn bộ lƣợng nƣớc thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn theo 

QCVN này sẽ đƣợc bơm ngƣợc trở lại bể điều hòa (T02) bằng hệ thống bơm tuần hoàn 

đặt tại mƣơng xả thải cuối cùng để xử lý lại đạt tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra mƣơng 

thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận là rạch Bến Cát. 

Bể điều hoạt động ở mức cài đặt 50% nên luôn có thể tích dự phòng để có thể 

lƣu trữ nƣớc thải khi có sự cố. Công suất thiết kế của hệ thống xử lý 5.700 m
3
/ngày 

đêm, thực tế do đã tối ƣu lƣợng nƣớc tiêu thụ nên nhà máy chỉ vận hành ở tối đa 3.000 

m
3
/ngày đêm.  

+ Trong trƣờng hợp bể điều hòa (T02) đã đầy mà chƣa xử lý xong đƣợc sự cố 

thì sẽ thông báo đến Giám Đốc Nhà máy cho dừng hoạt động sản xuất của toàn bộ Nhà 

máy để xử lý sự cố.  

+ Ngoài ra, hệ thống xử lý nƣớc thải tại Nhà máy đƣợc thiết kế dƣới dạng 2 

module với 2 bể kỵ khí và 2 bể hiếu khí đƣợc vận hành song song, trong trƣờng 

hợp xảy ra sự cố thì vẫn có thể vận hành 1 trong 2 module mà vẫn đảm bảo chất 

lƣợng nƣớc thải đầu ra đạt tiêu chuẩn theo QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, hệ số 

Kf=0,9, Kq=0,9. 

+ Sau khi sự cố đã đƣợc xử lý xong thì cho hệ thống xử lý nƣớc thải vận hành 

trở lại. Đồng thời, Trƣởng bộ phận và các bộ phận liên quan sẽ cùng họp lại để xác 

định nguyên nhân gốc rễ, đƣa ra phƣơng án phòng ngừa để tránh việc sự cố bị lặp lại 

trong thời gian tới. 

Bảng 3.12. Các thiết bị lắp đặt bổ sung để phục vụ quá trình phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Stt Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 
Bơm nƣớc thải mƣơng x ả thải cuối 

cùng BOMBA 3153-FLYGT 
02 

Công suất 13,5kw/1 máy bơm 

Lƣu lƣợng: 220 m
3
/h/ 1 máy bơm 

2 Đƣờng ống 01 
Chiều dài: 380m 

Đƣờng kính: DN150 
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Hình 3.22. Sơ đồ mô phỏng đường thu hồi nước thải từ mương xả về bể điều hòa (T02) trong 

trường hợp xả ra sự cố 
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Hình 3.23. Một số hình ảnh đường ống thu hồi nước thải trong trường hợp xảy ra sự cố đã 

lắp đặt 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

*) Xử lý khí thải phát sinh do hoạt động của hệ thống xử lý nước thải/ bụi 

phát sinh do sự di chuyển của xe cộ vận chuyển trong khu vực  

- Đối với mùi hôi và khí thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải: 

+ Trồng cây xanh xung quanh các bể có thể phát sinh mùi nhƣ bể điều hòa, bể 

thu gom để làm giảm ảnh hƣởng của mùi đến môi trƣờng xung quanh. 

+ Những bể có khả năng phát tán mùi hôi nhƣ: Bể điều hòa, Bể phân phối, Bể 

UASB, Bể chứa bùn kỵ khí của hệ thống xử lý nƣớc thải đều đƣợc xây dựng hoàn toàn 

kín để ngăn mùi hôi phát tán ra khu vực xung quanh.  

+ Lắp đặt hệ thống thu khí biogas phát sinh từ hoạt động bể sinh học kỵ khí 

(thuộc hệ thống xử lý nƣớc thải) để làm nhiên liệu đốt của lò hơi. Phần khí dƣ thừa sẽ 

đƣợc đốt bỏ tự động bằng hệ thống đốt khí tự động. 

+ Thƣờng xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải với tần suất 1 

ngày/lần. 

- Đối với hệ thống giao thông trong Nhà máy: 

+ Bãi đậu xe tải nằm trong khuôn viên nhà máy tránh ùn tắc giao thông bên 

trong và bên ngoài nhà máy. 

+ Toàn bộ sân đƣờng nội bộ trong Nhà máy đƣợc trải nhựa hoặc đổ bê tông hạn 

chế bụi phát sinh. 

+ Thƣờng xuyên quét dọn sân, đƣờng nội bộ trong Nhà máy đảm bảo không 

phát sinh bụi do sự di chuyển của các phƣơng tiện trong nhà máy với tần suất 2 

lần/ngày. 

+ Quy định tốc độ xe di chuyển trong nhà máy 10km/h. 
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+ Xe tải khi đậu để xếp vật liệu và sản phẩm phải tắt máy. 

+ Luôn duy trì mật độ diện tích cây xanh trong khuôn viên Nhà máy và dọc 

tuyến đƣờng nội bộ với diện tích 31.285,7m
2
. Trong giai đoạn mở rộng, Nhà máy giữ 

nguyên diện tích cây xanh đã trồng từ giai đoạn trƣớc, không bổ sung thêm diện tích 

cây xanh mới. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp (giấy xác 

nhận công trình bảo vệ môi trƣờng) 

Trong quá trình thực hiện Dự án, Nhà máy có phƣơng án thay đổi vị trí diện 

tích của nhà chứa CTR thông thƣờng để thuận tiện cho việc thu gom, lƣu chứa, vận 

chuyển CTR thông thƣờng phát sinh, đồng thời không gây ảnh hƣởng đến các hoạt 

động sản xuất lân cận. Đối với nội dung này Nhà máy đã gửi Văn bản số 

18032019/DMD-LTR-01 ngày 18/3/2019 đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và đƣợc 

chấp thuận tại Công văn số 1898/BTNMT-TCMT ngày 26/4/2019, tuy nhiên hiện nay 

do đang thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng do vậy Nhà máy chƣa tiến 

hành xây dựng nhà chứa CTR thông thƣờng mới mà vẫn sử dụng nhà chứa hiện hữu. 

Bên cạnh đó Nhà máy thực hiện thay đổi phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố 

đối với hệ thống xử lý nƣớc thải, đối với nội dung này Nhà máy đã gửi Văn bản số 

001/2022 ngày 20/4/2022 đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc báo cáo phƣơng 

án phòng ngừa, ứng phó sự cố nƣớc thải và đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

phản hồi tại Công văn số 1804/TCNT-QLCT ngày 09/6/2022. 

Ngoài ra, Nhà máy dừng sử dụng hoàn toàn đối với 02 lò hơi công suất 10 

tấn/h/lò do không sử dụng đến; đồng thời chuẩn hóa lại tọa độ điểm xả nƣớc thải. 

Các hạng mục bảo vệ môi trƣờng còn lại của Nhà máy giữ nguyên, không thay 

đổi và đã đƣợc xác nhận hoàn thành tại Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trƣờng số 73/GXN-BTNMT ngày 12/6/2018 đƣợc cấp bởi Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng. 

Chi tiết các nội dung thay đổi đƣợc thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 3.13. Các nội dung thay đổi so với nội dung trong giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy 

TT Hạng mục 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trƣờng số 

73/GXN-BTNMT 

Theo thực tế đã triển khai Lý do điều chỉnh 

1 

Phƣơng án 

phòng ngừa, 

ứng phó sự 

cố đối với hệ 

thống xử lý 

nƣớc thải 

- Toàn bộ nƣớc thải chƣa xử lý đƣợc 

chứa trong bể cân bằng (bể điều hòa) 

với dung tích chứa nƣớc là 1.904m
3
, 

thời gian lƣu nƣớc khoảng 8h cho 

đến khi đầy. 

- Trong trƣờng hợp bể cân bằng đã 

đầy mà chƣa xử lý đƣợc sự cố thì sẽ 

dừng hoạt động sản xuất của toàn bộ 

Nhà máy để xử lý sự cố. 

Tƣơng tự nhƣ phƣơng án hiện hữu, tuy 

nhiên có lắp đặt thêm hệ thống đƣờng ống 

kết nối với mƣơng nƣớc thải đặt tại mƣơng 

xả thải cuối cùng để trong trƣờng hợp nƣớc 

thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn quy định, 

nƣớc thải sẽ đƣợc bơm ngƣợc về bể điều hòa 

để xử lý lại.  

Thông số hạng mục lắp đặt bổ sung: 

- 02 Bơm nƣớc thải mƣơng x ả thải cuối 

cùng BOMBA 3153-FLYGT: công suất 

13,5kW, lƣu lƣợng: 220 m
3
/h 

- Đƣờng ống dẫn nƣớc thải: đƣờng kính 

DN150, dài 380m. 

Nâng cao hiệu quả, đồng thời đảm bảo 

thực hiện phƣơng án phòng ngừa, ứng phó 

sự cố đối với hệ thống XLNT theo đúng 

quy định 

2 
Tọa độ điểm 

xả nƣớc thải 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105,75
o
, múi chiếu 6

o
 (theo Giấy 

phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc 

(cấp lại lần 1) số 1711/GP-BTNMT 

ngày 28/5/2018): 

(X, Y) = (1201743; 680881) 

Theo tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105,75
o
, múi chiếu 3

o
: 

(X, Y) = (1201974; 598676) 

Thay đổi múi chiếu của tọa độ điểm xả để 

đồng nhất với tọa độ các hạng mục khác 

của Nhà máy 

3 

Hệ thống lò 

hơi của Nhà 

máy 

Gồm 04 lò hơi: 

- 01 lò hơi công suất 16 tấn/giờ 

- 01 lò hơi công suất 15 tấn/giờ 

- 02 lò hơi công suất 10 tấn/giờ/lò 

Gồm 02 lò hơi: 

- 01 lò hơi công suất 16 tấn/giờ 

- 01 lò hơi công suất 15 tấn/giờ 

Do hiện trạng Nhà máy đang sử dụng hơi 

nƣớc Biomass đƣợc mua từ Công ty NLX, 

các lò hơi để dự phòng và chỉ sử dụng 

trong trƣờng hợp nguồn cấp hơi của Công 

ty NLX bị gián đoạn không cấp hơi đƣợc 
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TT Hạng mục 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trƣờng số 

73/GXN-BTNMT 

Theo thực tế đã triển khai Lý do điều chỉnh 

do bị sự cố hoặc dừng lò để bảo trì, bảo 

dƣỡng. Do vậy Nhà máy đã dừng sử dụng 

hoàn toàn với 02 lò hơi, 02 lò hơi còn lại 

đảm bảo đáp ứng hơi cho hoạt động sản 

xuất của Nhà máy khi không sử dụng hơi 

biomass. 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu vực Heineken 

experience  

- Nguồn số 02: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu vực cổng bảo vệ 1 

- Nguồn số 03: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu vực cổng bảo vệ 3 

- Nguồn số 04: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu văn phòng 

- Nguồn số 05: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu nhà xƣởng 

- Nguồn số 06: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu bảo trì 

- Nguồn số 07: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu canning line 5 (CL5) 

- Nguồn số 08: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của kho alcoho (kho cồn) 

- Nguồn số 09: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu canteen 

- Nguồn số 10: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu vực hồ cá 

- Nguồn số 11: Nƣớc thải sinh họa từ khu nhà bếp 

- Nguồn số 12: Nƣớc thải từ quá trình sản xuất (từ quá trình công nghệ và CIP; 

từ quá trình truyền nhiệt; từ quá trình rửa chai lọ, rửa két, tráng lon; từ nƣớc ngƣng lò 

hơi, hệ thống làm lạnh, hệ thống thu hồi CO2; từ vệ sinh nhà xƣởng; từ phòng thí 

nghiệm; từ quá trình sục rửa hệ thống xử lý nƣớc cấp) 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 5.700 m
3
/ngày đêm. 

Trong đó: 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt (gồm nƣớc từ các khu nhà vệ sinh, khu nhà 

bếp) tối đa: 69,2 m
3
/ngày đêm. 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải sản xuất tối đa: 5.630,8 m
3
/ngày đêm. 

4.1.3. Dòng nước thải 

Chủ cơ sở đề nghị cấp phép 01 dòng nƣớc thải bao gồm: Toàn bộ nƣớc thải sinh 

hoạt và nƣớc thải sản xuất sau khi đƣợc xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, 

cột A, hệ số Kq=0,9, Kf=0,9 sẽ thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại 

đƣờng Lê Thị Riêng, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận là rạch Bến Cát. 
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4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước 

thải 

Dòng nƣớc thải của Cơ sở bao gồm nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất 

sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, hệ số Kq=0,9, Kf=0,9 trƣớc khi thoát ra 

mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại đƣờng Lê Thị Riêng. Vì vậy, các chất ô 

nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nƣớc thải của Nhà máy đƣợc 

trình bày chi tiết tại Bảng sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

QCVN 40:2011/BTNMT  

(cột A, Kq=0,9, Kf=0,9) 

1 pH - 6 - 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 40 

3 Độ màu Pt/Co 50 

4 TSS mg/L 40,5 

5 COD mg/L 60,75 

6 BOD5 mg/L 24,3 

7 Tổng Nitơ mg/L 16,2 

8 Tổng Phospho mg/L 3,24 

9 Amoni mg/L 4,05 

10 Clo dƣ mg/L 0,81 

11 Clorua mg/L 405 

12 Tổng Coliform MPN/100mL 3.000 

Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Nhà máy 

không thay đổi so với Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 1711/GP-BTNMT 

đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp ngày 28/5/2018, chỉ thay đổi tọa độ (do 

thay đổi từ múi chiếu 6º sang múi chiếu 3
o
) và chế độ xả nƣớc thải (từ liên tục sang 

gián đoạn), cụ thể nhƣ sau: 

- Vị trí điểm xả nƣớc thải: Phƣờng Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Tọa độ vị trí điểm xả nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105,75
0
, múi chiếu 3

0
): 

(X, Y) = (1201974; 598676) 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: nƣớc thải sau xử lý đƣợc bơm xả ra mƣơng 

thoát nƣớc chung của khu vực tại đƣờng Lê Thị Riêng, sau đó dẫn ra rạch Bến Cát 

theo phƣơng thức xả mặt, xả ven bờ. 
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- Chế độ xả nƣớc thải: xả gián đoạn, 16-20 giờ/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực trên đƣờng 

Lê Thị Riêng, sau đó dẫn ra rạch Bến Cát. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ lò hơi 1 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ lò hơi 2 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ máy phát điện (dự phòng) 1 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ máy phát điện (dự phòng) 2 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ máy phát điện (dự phòng) 3 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ máy phát điện (dự phòng) 4 

- Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi bụi của quá trình nhập 

malt, gạo 

- Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi bụi của quá trình xuất malt 

- Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi bụi của quá trình xuất gạo 

4.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

*) Lưu lượng xả khí thải tối đa đối với nguồn 01, 02: 39.000 m
3
/h, trong đó: 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tại nguồn số 01: 19.000 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tại nguồn số 02: 20.000 m
3
/h 

*) Lưu lượng xả khí thải tối đa đối với nguồn 03, 04, 05, 06: 61.680 m
3
/h, trong đó: 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tại nguồn số 03: 15.420 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tại nguồn số 04: 15.420 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tại nguồn số 05: 15.420 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tại nguồn số 06: 15.420 m
3
/h 

*) Lưu lượng xả khí tối đa đối với nguồn 07, 08, 09: 62.640 m
3
/h, trong đó: 

- Lƣu lƣợng xả khí tại nguồn số 07: 25.620 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng xả khí tại nguồn số 08: 30.300 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng xả khí tại nguồn số 09: 6.720 m
3
/h 

4.2.3. Dòng khí thải 

Chủ cơ sở đề nghị cấp phép 09 dòng khí thải bao gồm: 

- Dòng 01: Khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 

- Dòng 02: Khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải lò hơi 2 
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- Dòng 03: Khí thải sau xử lý tại máy phát điện (dự phòng) 1 

- Dòng 04: Khí thải sau xử lý tại máy phát điện (dự phòng) 2 

- Dòng 05: Khí thải sau xử lý tại máy phát điện (dự phòng) 3 

- Dòng 06: Khí thải sau xử lý tại máy phát điện (dự phòng) 4 

- Dòng 07: Khí thoát ra tại hệ thống thu hồi bụi của quá trình nhập malt, gạo  

- Dòng 08: Khí thoát ra tại hệ thống thu hồi bụi của quá trình xuất malt 

- Dòng 09: Khí thoát ra tại hệ thống thu hồi bụi của quá trình xuất gạo 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn  

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=0,9; Kv=0,6) 

I Đối với Dòng 01-06  

1 Nhiệt độ 
o
C - 

2 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

3 Bụi mg/Nm
3
 108 

4 CO mg/Nm
3
 540 

5 NO2 mg/Nm
3
 459 

6 SO2 mg/Nm
3
 270 

II Đối với Dòng 07-09  

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Bụi mg/Nm
3
 108 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

4.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

 Vị trí và phƣơng thức xả khí thải của Dự án đƣợc tổng hợp tại Bảng sau: 

Bảng 4.3. Vị trí và phương thức xả khí thải của Dự án 

TT 

Dòng 

khí 

thải 

Vị trí xả khí 

thải 

Tọa độ VN2000, 

múi chiếu 3
o
 

Phƣơng thức xả khí 

thải 
Ghi chú 

X Y 

1 
Dòng 

số 01 

Ống khói của 

lò hơi 1 
1202155 598358 

Khí thải sau khi xử lý 

đƣợc xả ra môi trƣờng 

gián đoạn qua ống 

khói cao 20m, đƣờng 

kính Ø900 

Các dòng khí 

thải xả gián 

đoạn do:  các 

lò hơi chỉ hoạt 

động trong 

trƣờng hợp 

Đơn vị cấp hơi 

gặp sự cố, cấp 

hơi gián đoạn 

2 
Dòng 

số 02 

Ống khói của 

lò hơi 2 
1202154 598348 

Khí thải sau khi xử lý 

đƣợc xả ra môi trƣờng 

gián đoạn qua ống 

khói cao 20m, đƣờng 

kính Ø1.000 

3 
Dòng 

số 03 

Ống khói máy 

phát điện 1 
1202177 598402 

Khí thải sau khi xử lý 

đƣợc xả ra môi trƣờng 

gián đoạn qua ống 

khói cao 16,5m, đƣờng 

Các dòng khí 

thải xả gián 

đoạn do:  các 

máy phát điện 
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TT 

Dòng 

khí 

thải 

Vị trí xả khí 

thải 

Tọa độ VN2000, 

múi chiếu 3
o
 

Phƣơng thức xả khí 

thải 
Ghi chú 

X Y 

kính Ø406 chỉ sử dụng khi 

gặp sự cố bị 

mất điện 

4 
Dòng 

số 04 

Ống khói máy 

phát điện 2 
1202089 598605 

Khí thải sau khi xử lý 

đƣợc xả ra môi trƣờng 

gián đoạn qua ống 

khói cao 16,5m, đƣờng 

kính Ø406 

5 
Dòng 

số 05 

Ống khói máy 

phát điện 3 
1202196 598398 

Khí thải sau khi xử lý 

đƣợc xả ra môi trƣờng 

gián đoạn qua ống 

khói cao 16,5m, đƣờng 

kính Ø406 

6 
Dòng 

số 06 

Ống khói máy 

phát điện 4 
1202200 598403 

Khí thải sau khi xử lý 

đƣợc xả ra môi trƣờng 

gián đoạn qua ống 

khói cao 16,5m, đƣờng 

kính Ø406 

7 
Dòng 

số 07 
Ống thoát khí 1 1202229 598221 

Khí đƣợc xả ra môi 

trƣờng gián đoạn qua 

đƣờng ống dài 4m, 

đƣờng kính Ø500 

 

8 
Dòng 

số 08 
Ống thoát khí 2 1202082 598134 

Khí đƣợc xả ra môi 

trƣờng gián đoạn qua 

đƣờng ống dài 3,5m, 

đƣờng kính Ø500 

 

9 
Dòng 

số 09 
Ống thoát khí 3 1202113 598134 

Khí đƣợc xả ra môi 

trƣờng gián đoạn qua 

đƣờng ống dài 5m, 

đƣờng kính Ø500 

 

 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện dự phòng 

- Nguồn số 02: Phòng máy thổi khí khu vực xử lý nƣớc thải 

- Nguồn số 03: Khu vực xử lý nguyên liệu 

- Nguồn số 04: Khu vực máy nén khí Amoniac 

- Nguồn số 05: Khu vực dây chuyền đóng chai 

- Nguồn số 06: Khu vực dây chuyền đóng lon 

- Nguồn số 07: Khu vực dây chuyền đóng keg 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105,75
o
, múi chiếu 3

o
: 
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- Nguồn số 01: (X, Y) = (1202083; 598601). 

- Nguồn số 02: (X, Y) = (1202157; 598621). 

- Nguồn số 03: (X, Y) = (1202183; 598208). 

- Nguồn số 04: (X, Y) = (1202151; 598319). 

- Nguồn số 05: (X, Y) = (1202091; 598347). 

- Nguồn số 06: (X, Y) = (1202117; 598421). 

- Nguồn số 07: (X, Y) = (1202136; 598340). 

4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức ồn cho phép, dBA Quy chuẩn so sánh Ghi chú 

Từ 6-21 giờ  Từ 21-6 giờ 

1 70 55 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn 

Khu vực thông 

thƣờng 

 

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn đối với tiếng rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Quy chuẩn so sánh Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

2 70 60 

QCVN 27:2010/BTMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung 

Khu vực thông 

thƣờng 

 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 90 

CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Để đánh giá chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý tại Nhà máy, Công ty đã kết hợp với 

đơn vị chức năng triển khai chƣơng trình quan trắc định kỳ theo yêu cầu của Giấy xác 

nhận số 73/GXN-BTNMT ngày 12/6/2018 và Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc 

(cấp lại lần 1) số 1711/GP-BTNMT ngày 28/5/2018, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5.1. Nội dung chương trình quan trắc nước thải định kỳ tại Nhà máy năm 2020, 2021 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

(VN 2000) Thông số quan trắc 

X Y 

I Năm 2020  

1 

Nƣớc thải 

đầu ra sau 

HTXL nƣớc 

thải 

NT 

17/01/2020 

1201867 598871 Lƣu lƣợng, Nhiệt 

độ, Màu, pH, TSS, 

BOD5, COD, Clo 

dƣ, Clorua, Amoni, 

Tổng nitơ,Tổng 

photpho, Tổng 

Coliform 

06/02/2020 

20/03/2020 

23/04/2020 

29/05/2020 

05/06/2020 

02/07/2020 

26/08/2020 

08/09/2020 

30/10/2020 

16/11/2020 

08/12/2020 

II Năm 2021 

1 

Điểm quan 

trắc 1: Đầu 

ra hệ thống 

xử lý nƣớc 

thải 

2501.01-

01NT01 
25/01/2021 1201872 598870 

2 

Điểm quan 

trắc 2: Nƣớc 

thải sau hệ 

thống xử lý 

NT01 

29/06/2021 

1201981 598672 

Độ màu, BOD5, 

Tổng Nitơ, Tổng 

Phospho, Clorua, 

Clo dƣ, Tổng 

Coliform 

02/11/2021 

28/12/2021 

14/12/2021 

III Năm 2022  

1 
Nƣớc thải 

sau hệ thống 

xử lý 

NT01 

31/03/2022 

1201981 598672 

Độ màu, BOD5, 

Tổng Nitơ, Tổng 

Phospho, Clorua, 

Clo dƣ, Tổng 

Coliform 

2 07/06/2022 
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Ghi chú: Nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục và 

truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định. 

Do vậy, từ Quý II năm 2021, Nhà máy chỉ thực hiện quan trắc định kỳ đối với các 

thông số không quan trắc tự động, liên tục và đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

chấp thuận tại Công văn số 266/BTNMT-TCMT ngày 19/01/2021 về việc xây dựng hồ 

sự cố và điều chỉnh tần suất quan trắc khí thải lò hơi, nƣớc thải định kỳ (bản sao công 

văn đƣợc đính kèm phụ lục của báo cáo. 

Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải năm 2020, 2021 và Quý 

I, II năm 2022 của Nhà máy trong quá trình hoạt động đƣợc thể hiện tại các bảng sau: 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý năm 2020 của Nhà máy 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

KẾT QUẢ NĂM 2020 QCVN 

40:2011/ 

BTNM, 

CỘT A 

Kf=0,9; 

Kq=0,9 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1 
Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 
m

3
/h 126 126 72 72 72 72 - 71 72 101 102 102 - 

2 Nhiệt độ 
0
C 30,1 29,9 29,9 30,1 29,9 30,7 - 35 31,4 35,6 32,9 31,7 40 

3 Màu Pt-Co 16 8 5 10 KPH KPH 7 20 11 29,4 28,1 12,7 50 

4 pH - 7,4 7,3 7,7 7,3 7,2 8,04 8,47 8,3 7,6 7,82 7,81 8,17 6 – 9 

5 TSS mg/L 9 3 20 4 15 16 24 12 10 6 10 5 40,5 

6 BOD5 mg/L 13 5 23 19 19 15 12 21 13 19 20 21 24,3 

7 COD mg/L 27 12 48 41 38 31 43 45 28 40 54 37 60,75 

8 Clo dƣ mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,74 KPH KPH 0,35 KPH 0,32 0,81 

9 Clorua mg/L 253 250 335 380 360 322 - 296 296 370 227 167 405 

10 Amoni mg/L 0,09 0,1 0,14 KPH <0,06 KPH KPH KPH <0,06 0,056 2,06 0,047 4,05 

11 Tổng nitơ mg/L 9,0 9,3 10,5 11,8 2,6 10,1 14,3 6,0 10 14,2 11,1 10,8 16,2 

12 Tổng P mg/L 1,35 1,69 0,95 1,44 0,7 0,67 0,94 0,54 0,48 1,21 1,33 0,88 3,24 

13 Coliform 
MPN/ 

100mL 
KPH KPH KPH KPH 23 9 - 43  KPH 150 120 3.000 

 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải Quý I năm 2021 của Nhà máy 

TT 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Thông số quan trắc 

Lƣu 

lƣợng 
pH 

Nhiệt 

độ 
Màu BOD5 COD TSS 

Tổng 

Nitơ 

Tổng 

Photpho 
Amoni 

Clo 

dƣ 
Clorua Coliform 

m
3
/h - 

0
C Pt/Co mg/L MPN/100mL 

- 

Điểm quan 

trắc 

1:2501.01-

01NT01 

25/01/2021 139 8,17 35,8 10,4 13 21 
KPH 

(MDL=5) 
12,5 0,93 0,56 0,46 135 1,1 x 10

2 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Kf=0,9, Kq=0,9 
- 6 - 9 40 50 24,3 60,75 40,5 16,2 3,24 4,05 0,81 405 3.000 
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Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải Quý II, III, IV năm 2021 và Quý I, II năm 2022 của Nhà máy 

TT 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

Độ màu BOD5 Tổng Nitơ 
Tổng 

Phospho 
Clorua Clo dƣ Tổng Coliform 

Pt-Co mg/L MPN/100mL 

1 

Điểm quan trắc 1: 

NT01 

29/06/2021 < 15 8 9,2 2,25 197 KPH 3 x 10
2 

2 02/11/2021 41 18,9 < 9,0 2,89 126 KPH 11 x 10
2 

3 14/12/2021 38 7 9,5 2,64 152 KPH 12 x 10
2 

4 31/03/2022 36 16 < 9,0 2,12 159 KPH 12 x 10
2
 

5 07/06/2022 22 12 < 9,0 3,24 184 KPH 2 x 10
3
 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Kf=0,9, Kq=0,9 
50 24,3 16,2 3,24 405 0,81 3.000 

Ghi chú: (-): Không xác định; KPH: Không phát hiện. 

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Nhận xét: Từ kết quả tại Bảng 5.2, 5.3, 5.4 cho thấy, tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nƣớc thải sau hệ thống xử lý qua các đợt quan 

trắc định kỳ năm 2020, 2021 và Quý I, II năm 2022 đều nằm trong ngƣỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kf=0,9, 

Kq=0,9 và không có biến động lớn. 

Nhƣ vậy, hệ thống XLNT của Nhà máy đã và đang vận hành hiệu quả, ổn định. Từ khi đi vào vận hành đến nay, hệ thống xử lý chƣa 

xảy ra sự cố nào. Trong quá trình vận hành, Nhà máy đã, đang và sẽ tiếp tục thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống định kỳ, đảm bảo 

nƣớc thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Để đánh giá chất lƣợng khí thải, Công ty đã kết hợp với đơn vị chức năng triển khai chƣơng trình quan trắc định kỳ theo yêu cầu của 

Giấy xác nhận số 73/GXN-BTNMT ngày 12/6/2018, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng  5.5. Nội dung chương trình quan trắc khí thải định kỳ của Nhà máy năm 2020, 2021 

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu 

(VN 2000) Thông số quan trắc 

X Y 

I Năm 2020 

1 

Ống khói máy phát điện đốt dầu DO 

(KT1) 

 

KT1-03 20/03/2020 

1202089 598605 
Lƣu lƣợng, Bụi (PM), 

NO2, SO2, CO, CO2 

KT1-06 05/06/2020 

KT1-09 08/09/2020 

KT1-11 16/11/2020 

2 Ống khói lò hơi đốt dầu DO (KT2) 

KT2-03 20/03/2020 

1202040 598561 
Lƣu lƣợng, bụi, NOx, SO2, 

CO, CO2 

KT2-06 05/06/2020 

KT2-09 08/09/2020 

KT2-11 16/11/2020 

II Năm 2021  

1 

Điểm quan trắc 1: Khí thải lò hơi đốt 

dầu DO 
210330.KT.012 29/03/2021 1202040 598561 

Lƣu lƣợng, bụi, NOx, SO2, 

CO, CO2 

Điểm quan trắc 1: Khí thải tại ống 

khói thải lò hơi 
KT01 

29/06/2021 

1202161 598361 02/11/2021 

14/12/2021 

2 

Điểm quan trắc 2: Khí thải máy phát 

điện đốt dầu DO 
210330.KT.011 29/03/2021 1202089 598605 

Điểm quan trắc 2: Khí thải tại ống 

khói thải máy phát điện 
KT02 

29/06/2021 

1202177 598402 02/11/2021 

14/12/2021 

III Năm 2022      

1 Khí thải tại ống khói thải lò hơi KT01 
31/3/2022 

1202161 598361 
Lƣu lƣợng, bụi, NOx, SO2, 

CO, CO2 

07/6/2022 

2 
Khí thải tại ống khói thải máy phát 

điện 1 
KT02 

31/3/2022 
1202177 598402 

07/6/2022 

Ghi chú: Do Nhà máy sử dụng hơi cấp từ Công ty NLX, lò hơi chỉ để dự phòng để sử dụng trong trƣờng hợp cấp hơi bị gián đoạn), 

máy phát điện cũng để dự phòng và chỉ dùng trong trƣờng hợp có sự cố về điện, do vậy chỉ thực hiện giám sát khí thải lò hơi, máy phát 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 95 

điện khi vận hành. 

Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với khí thải năm 2020, 2021 và Quý I, II/2022 của Nhà máy trong quá trình hoạt động 

đƣợc thể hiện tại các bảng sau: 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc khí thải năm 2020 của Nhà máy 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu điểm quan trắc/Ký hiệu mẫu QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, (Kp=0,9; 

Kv=0,6) 

KT1 KT2 

KT1-03 KT1-06 KT1-09 KT1-11 KT2-03 KT2-06 KT2-09 KT2-11 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h 7.709 7.262 10.008 15.420 15.732 13.087 17.992 15.724 - 

2 Bụi (PM) mg/Nm
3
 25 23 26 88 22 26 33 99 108 

3 NO2 mg/Nm
3
 39 16 192 395 6 21 190 272 459 

4 SO2 mg/Nm
3
 4,0 3 9 7,9 1 1 16 23,6 270 

5 CO mg/Nm
3
 97 24 217 206 30 30 7 KPH 540 

6 CO2 % 4,0 0,71 0,3 12,9 4,3 15,96 1 11,8 - 

 

Bảng 5.7. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải năm 2021 của Nhà máy 

TT 
Ký hiệu điểm  

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

Lƣu lƣợng SO2 NO2 CO Bụi CO2 

m
3
/h mg/Nm

3
 % 

1 
Điểm quan trắc 1: 

210330.KT.012 
29/03/2021 18.256 36,7 339 155 89,4 13,2 

2 
Điểm quan trắc 2: 

210330.KT.011 
29/03/2021 2.934 23,6 421 301 96,7 2,32 

3 
Điểm quan trắc 1: 

KT01 

29/06/2021 

- 

KPH (<1) KPH (<1) KPH (<1) 10 5,35 

02/11/2021 KPH (<1) 12 15 12 5,42 

14/12/2021 KPH (<1) KPH (<1) KPH (<1) 18 5,44 

4 
Điểm quan trắc 2: 

KT02 

29/06/2021 

- 

KPH (<1) KPH (<1) 128 38 1,08 

02/11/2021 12 89 114 41 2,11 

14/12/2021 12 67 211 51 2,11 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp=0,9 và Kv=0,6 
- 270 459 540 108 - 
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Bảng 5.8. Kết quả quan trắc chất lượng khí Qúy I, II năm 2022 của Nhà máy 

TT 
Ký hiệu điểm  

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

Lƣu lƣợng SO2 NO2 CO Bụi CO2 

m
3
/h mg/Nm

3
 % 

1 KT01 
 12.925 KPH (<1) 16 18 14 5,51 

 12.652 KPH (<1) 21 24 16 5,63 

2 KT02 
 1.805 15 92 122 45 2,34 

 1.827 17 99 141 48 2,47 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp=0,9 và Kv=0,6 
- 270 459 540 108 - 

Ghi chú: (-): Không xác định; KPH: Không phát hiện. 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lƣợng khí thải tại Nhà máy năm 2020, 2021 và Quý I, II năm 2022 cho thấy: các chỉ tiêu quan trắc 

đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (Kp=0,9; Kv=0,6). Chứng tỏ các biện pháp giảm thiểu khí thải tại nhà máy đang áp dụng có hiệu 

quả và ổn định. Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn khí thải phát sinh và đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn 

quy định trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Ngoài ra, đối với khu vực xử lý nguyên liệu của Nhà máy: Căn cứ vào báo cáo quan trắc môi trƣờng lao động hàng năm (năm 2020, 

2021) của Nhà máy cho thấy, nồng độ bụi phát sinh tại khu vực nhập và xử lý nguyên liệu malt, gạo khoảng từ 0,19-0,26 mg/m
3
, khu vực nhà 

nghiền khoảng 0,87 mg/m
3
 là nhỏ và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Bụi nguồn gốc từ thảo mộc, động vật, chè, thuốc lá, ngũ cốc, gỗ: giới hạn đối với nồng độ bụi 

toàn phần là 6 mg/m
3
; nồng độ bụi hô hấp là 3 mg/m

3
). Nhƣ vậy hệ thống thu hồi bụi của Nhà máy đang hoạt động hiệu quả, đảm bảo môi 

trƣờng lao động cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Nhà máy, nhất là nhân viên làm việc trực tiếp tại khu vực xử lý nguyên liệu. 

Đối với khu vực hệ thống thu hồi CO2: nồng độ CO2 phát sinh khoảng từ 1993-3670 mg/m
3
, nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (≤ 7926 
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mg/m
3
). Nhƣ vậy hệ thống thu hồi CO2 của Nhà máy đang hoạt động hiệu quả, đảm bảo môi trƣờng lao động cho cán bộ, nhân viên làm việc 

tại khu vực này, cũng nhƣ toàn Nhà máy. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bùn thải 

Để xác định bùn thải thuộc CTR thông thƣờng hay CTNH, Công ty đã kết hợp với đơn vị chức năng triển khai chƣơng trình quan 

trắc định kỳ, giám sát mẫu bùn thải phát sinh từ hệ thống XLNT của Nhà máy, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5.9. Nội dung chương trình quan trắc bùn thải định kỳ tại Nhà máy 

TT Tên điểm quan trắc Ký hiệu điểm quan trắc Thời gian quan trắc 
Vị trị lấy mẫu 

Thông số quan trắc 
X Y 

1 Năm 2020  

- 
Bùn thải từ HTXL nƣớc thải (Bùn thải 

sau máy ép bùn của HTXL nƣớc thải) 
BT 

BT-03 30/05/2020 

1202113 598351 
pH, As, Ba, Cd, Ag, 

Pb, Co, Zn, Ni, Se, 

Hg, Cr
6+

, CN
-
, Tổng 

dầu mỡ, Phenol, 

Bezen 

BT-06 05/06/2020 

BT-09 08/09/2020 

BT-11 16/11/2020 

2 Năm 2021 

- Bùn thải sau hệ thống xử lý BT01 
29/06/2021 

1202130 598607 
14/12/2021 

3 Năm 2022     

- Bùn thải sau hệ thống xử lý BT01 07/06/2022 1202130 598607 

Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bùn thải của Nhà máy trong quá trình hoạt động đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 5.10. Kết quả quan trắc bùn thải năm 2020 của Nhà máy 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu mẫu/Kết quả quan trắc QCVN 50:2013/BTNMT 

BT-03 BT-06 BT-09 BT-11 Hàm lượng tuyệt đối 

cơ sở 

Nồng độ ngâm chiết 

(mg/L) 30/05 05/06 08/09 16/11 

1 pH - 8,12 7,64 7,78 7,45 2 ≤ pH ≤12,5 

2 Asen mg/L KPH KPH KPH 0,58 - 2 

3 Chì mg/L KPH KPH KPH 3,21 - 15 

4 Cadimi mg/L KPH KPH KPH 0,39 - 0,5 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu mẫu/Kết quả quan trắc QCVN 50:2013/BTNMT 

BT-03 BT-06 BT-09 BT-11 Hàm lượng tuyệt đối 

cơ sở 

Nồng độ ngâm chiết 

(mg/L) 30/05 05/06 08/09 16/11 

5 Bari mg/L KPH KPH KPH 108 - 100 

6 Bạc mg/L KPH KPH KPH 1,8 - 5 

7 Coban mg/L KPH KPH KPH KPH - 80 

8 Thủy ngân mg/L KPH KPH KPH KPH - 0,2 

9 Kẽm mg/L 0,4 0,37 0,295 1.245 - 250 

10 Niken mg/L KPH KPH KPH KPH - 70 

11 Selen mg/L KPH KPH KPH KPH - 4 

12 Crom (VI)
 

mg/L KPH KPH KPH KPH - 5 

13 CN
- 

mg/kg KPH KPH KPH KPH 590 - 

14 Tổng dầu, mỡ mg/kg KPH KPH KPH KPH 1.000 - 

15 Phenol mg/kg KPH KPH KPH KPH 20.000 - 

16 Benzen mg/kg KPH KPH KPH KPH 10 - 

 

Bảng 5.11. Kết quả quan trắc bùn thải năm 2021 và Quý II năm 2022 của Nhà máy 

Năm 2021 Năm 2022 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu mẫu/Kết 

quả quan trắc 

QCVN 

50:2013/BTNMT  
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu 

mẫu/Kết quả 

quan trắc 

QCVN 

50:2013/BTNMT  

BT01 Hàm lượng tuyệt 

đối cơ sở (*) 

BT01 Hàm lượng tuyệt 

đối cơ sở (**) 29/06 14/12 07/06 

1 pH - 7,19 7,33 2 ≤ pH ≤12,5 1 pH - 6,87 2 ≤ pH ≤12,5 

2 Asen mg/L KPH KPH 7,89 2 Asen mg/L KPH 11,8 

3 Chì mg/L 56,3 46,5 59,2 3 Chì mg/L 62,5 88,5 

4 Cadimi mg/L KPH KPH 1,97 4 Cadimi mg/L KPH 2,95 

5 Bari mg/L KPH KPH 394,6 5 Bari mg/L KPH 590,2 

6 Bạc mg/L KPH KPH 19,73 6 Bạc mg/L KPH 29,5 

7 Coban mg/L KPH KPH 315,7 7 Coban mg/L KPH 472,2 

8 Thủy ngân mg/L KPH KPH 1,01 8 Thủy ngân mg/L KPH 1,18 
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Năm 2021 Năm 2022 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu mẫu/Kết 

quả quan trắc 

QCVN 

50:2013/BTNMT  
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu 

mẫu/Kết quả 

quan trắc 

QCVN 

50:2013/BTNMT  

BT01 Hàm lượng tuyệt 

đối cơ sở (*) 

BT01 Hàm lượng tuyệt 

đối cơ sở (**) 29/06 14/12 07/06 

9 Kẽm mg/L 867,9 882 986,7 9 Kẽm mg/L 815 1.476 

10 Niken mg/L KPH KPH 276,2 10 Niken mg/L KPH 413,1 

11 Selen mg/L KPH KPH 5,07 11 Selen mg/L KPH 5,90 

12 Crom (VI)
 

mg/L KPH KPH 25,3 12 Crom (VI)
 

mg/L KPH 29,5 

13 CN
- 

mg/kg KPH KPH 149,4 13 CN
- 

mg/kg KPH 174,1 

14 Tổng dầu, mỡ mg/kg KPH KPH 253,3 14 Tổng dầu, mỡ mg/kg KPH 295,1 

15 Phenol mg/kg KPH KPH 5.066 15 Phenol mg/kg KPH 5.902 

16 Benzen mg/kg KPH KPH 2,53 16 Benzen mg/kg KPH 2,95 

Ghi chú: (-): Không xác định; KPH: Không phát hiện. 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

- (*): Tỷ số giữa khối lượng thành phần rắn khô trong mẫu bùn thải trên tổng khối lượng mẫu bùn thải, ứng với T=0,155. 

- (**): T=0,258. 

Nhận xét: Từ kết quả bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong bùn thải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

50:2013/BTNMT. Nhƣ vậy, bùn thải của Nhà máy không phải là CTNH và đƣợc thu gom, vận chuyển, xử lý nhƣ CTR thông thƣờng. Bùn 

sau khi ép sẽ đƣợc Công ty hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ vận chuyển, xử lý theo quy định. 

(Bản sao các phiếu kết quả phân tích mẫu nƣớc thải, khí thải, bùn thải định kỳ của Nhà máy đƣợc đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo). 
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng của Nhà máy đã đƣợc xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng tại Giấy xác nhận số 73/GXN-BTNMT ngày 

12/6/2018. Đối chiếu theo Điểm h Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trƣờng: các công trình 

bảo vệ môi trƣờng của Nhà máy đã đƣợc xác nhận hoàn thành thì không phải vận hành 

thử nghiệm trong giai đoạn này. 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các hạng mục công trình của Nhà máy hoạt 

động hiệu quả, thể hiện qua các đợt thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng và 

các báo cáo quan trắc môi trƣờng định kỳ.  

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục 

(1). Đối với nƣớc thải: 

Căn cứ theo Mục 2, Phụ lục XXVIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ, Cơ sở thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải tự động, liên 

tục với các chỉ tiêu: Lƣu lƣợng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc 

TOC, Amoni. 

Trong quá trình hoạt động Nhà máy đã lắp đặt trạm quan trắc nƣớc thải tự 

động, liên tục với các thông số: Lƣu lƣợng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, 

COD, Amoni và hiện đang truyền dữ liệu về Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trƣờng – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh. 

Công ty đã nhận công văn số 705/TTQT-TTDL về việc nhận, truyền dữ liệu 

thành công từ hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động ngày 20/11/2018 về Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng - Sở tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh 

theo đúng quy định. 

Tháng 01/2021, Công ty đã bổ sung thêm hai thông số lƣu lƣợng đầu vào và 

Amonia vào dữ liệu quan trắc để gửi báo cáo về Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trƣờng - Sở tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh và đã gửi đã gửi công văn 

số 20210111/BM-HM01 về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh. 
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(Bản sao văn bản đƣợc đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo). 

Nhƣ vậy, trạm quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục của Nhà máy đảm bảo đáp 

ứng theo quy định. Trong quá trình hoạt động, Nhà máy sẽ tiếp tục thực hiện kiểm 

định, hiệu chuẩn hệ thống theo đúng quy định hiện hành. 

Chương trình giám sát tự động, liên tục đối với nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí: tại điểm xả nƣớc thải cuối cùng (trong khuôn viên 

Nhà máy). 

- Chế độ giám sát: Tự động, liên tục. 

- Tần suất thu nhận dữ liệu: 5 phút/lần. 

- Thông số giám sát: Lƣu lƣợng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

Amoni. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nƣớc thải công nghiệp, cột A với hệ số Kq=0,9; Kf=0,9. 

(2). Đối với bụi, khí thải: 

Căn cứ theo Phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của 

Chính phủ, khí thải phát sinh từ hoạt động của Dự án không thuộc đối tƣợng thực hiện 

quan trắc tự động, liên tục do đó không đề xuất chƣơng trình quan trắc tự động, liên 

tục đối với bụi và khí thải. 

6.2.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

(1). Chƣơng trình quan trắc nƣớc thải định kỳ 

Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ/CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trƣờng: Dự 

án, cơ sở xả nƣớc thải ra môi trƣờng quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII đã lắp đặt hệ 

thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục theo quy định đƣợc miễn thực hiện quan 

trắc nƣớc thải định kỳ đến hết ngày 31/12/2024, sau thời gian này đƣợc miễn thực hiện 

quan trắc nƣớc thải định kỳ đối với các thông số đã đƣợc quan trắc tự động, liên tục.  

Nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nƣớc thải sau 

xử lý với các thông số giám sát gồm: Lƣu lƣợng nƣớc thải (đầu vào và đầu ra), pH, 

Nhiệt độ, TSS, COD, Amoni. Do vậy, sau khi đƣợc cấp giấy phép, Nhà máy đƣợc 

miễn thực hiện quan trắc nƣớc thải định kỳ đến hết ngày 31/12/2024; từ ngày 

01/01/2025, Nhà máy sẽ thực hiện chƣơng trình quan trắc, giám sát nƣớc thải định kỳ 

đối với các thông số: BOD5, Tổng Photpho, tổng Nitơ, Độ màu, Clo dƣ, Clorua, 
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Coliform, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 6.1. Chương trình giám sát nước thải định kỳ 

Vị trí giám sát - NT1: Tại bể chứa nƣớc thải sau xử lý 

Thông số giám sát BOD5, Tổng Photpho, tổng Nitơ, Màu, Clo dƣ, Clorua, Coliform 

Tần suất giám sát 03 tháng/lần 

Quy chuẩn so 

sánh 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp, cột A với hệ số Kq=0,9; Kf=0,9. 

 

(2). Chƣơng trình quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ 

*) Đối với khí thải máy phát điện dự phòng: 

Hệ thống máy phát điện dự phòng của Nhà máy chỉ sử dụng trong trƣờng gặp 

hệ thống cấp điện gặp sự cố bị ngắt điện. Bên cạnh đó, kết quả quan trắc định kỳ các 

năm gần đây cũng cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, với Kp=0,9; Kv=0,6, do vậy Công ty đề 

xuất không thực hiện quan trắc định kỳ đối với khí thải phát sinh từ máy phát điện dự 

phòng. Trong quá trình hoạt động, Công ty cam kết sẽ thực hiện định kỳ kiểm tra, bảo 

dƣỡng, đảm bảo khí thải phát sinh khi máy phát điện hoạt động luôn nằm trong giới 

hạn cho phép của quy chuẩn theo đúng quy định. 

*) Đối với khí thải lò hơi: 

Nhà máy hiện hữu đang sử dụng hơi biomass cấp từ Công ty NLX phục vụ cho 

sản xuất, các lò hơi chỉ để dự phòng và sử dụng khi đoạn vị cấp hơi gặp sự cố cấp hơi 

gián đoạn, do vậy hiện nay các lò hơi chỉ hoạt động dự phòng 1 năm/lần vào thời điểm 

Công ty NLX ngƣng cung cấp hơi để thực hiện hoạt động bảo trì. 

Đối với nội dung này, Công ty cũng đã thể hiện trong Văn bản số 

20201113/BM-HVN01 ngày 13/11/2020 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và đã đƣợc 

Bộ phản hồi tại Công văn số 266/BTNMT-TCMT ngày 19/01/2021, sau đó Công ty đã 

gửi Văn bản số 20210316/BM-HM01 ngày 16/3/2021 để giải trình về các nội dung 

theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Trong trƣờng hợp phải sử dụng lò hơi, lƣu lƣợng khí thải phát sinh lớn nhất 

khoảng 39.000 m
3
/h, 02 lò hơi sử dụng dầu DO. Căn cứ theo Phụ lục XXIX của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Công ty không thuộc đối 

tƣợng phải quan trắc định kỳ đối với khí thải của 02 lò hơi này. 

Trong các đợt quan trắc định kỳ năm 2020, 2021 và đầu năm 2022 (theo Bảng 

5.6, 5.7 và 5.8) cho thấy, khí thải phát sinh từ lò hơi luôn nằm trong giới hạn cho phép 
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của QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, với Kp=0,9; Kv=0,6. Trong quá trình hoạt động 

Công ty cam kết sẽ tiếp tục thực hiện kiểm định, bảo dƣỡng các lò hơi thƣờng xuyên 

theo đúng quy định.  

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Dựa vào hoạt động quan trắc môi trƣờng hàng năm của Nhà máy, ƣớc tính kinh 

phí thực hiện quan trắc môi trƣờng của Nhà máy khoảng: 150.000.000 đồng/năm. 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong quá trình hoạt động năm 2020 và 2021, các cơ quan chức năng đã thực 

hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đối với Nhà máy, cụ thể nhƣ sau: 

- Công văn số 6458/TB-STNMT-TTr ngày 29/7/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi 

trƣờng đối với Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam. 

- Biên bản làm việc về công tác bảo vệ môi trƣờng số 01-HCM/BB-MTMN 

ngày 12/10/2020 của Cục Bảo vệ Môi trƣờng miền Nam. 

- Công văn số 587/MTMN-GSMT ngày 24/12/2020 của Cục Bảo vệ Môi 

trƣờng miền Nam thông báo về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng đối với 

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam. 

Thông qua các biên bản kiểm tra cho thấy, Nhà máy đang thực hiện nghiêm túc 

và hiệu quả về công tác bảo vệ môi trƣờng trong quá trình hoạt động, tuy nhiên vẫn 

còn một số nội dung tồn tại đƣợc nêu tại các công văn của các cơ quan thực hiện kiểm 

tra, Công ty đã tiếp thu và khắc phục các nội dung tồn tại, cụ thể nhƣ sau: 

TT Nội dung yêu cầu Phƣơng án khắc phục 

I 

Công văn số 6458/TB-STNMT-TTr ngày 29/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

Tp. Hồ Chí Minh Thông báo về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng đối với 

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 

1 

Tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và tài nguyên 

nƣớc 

Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực 

hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng và tài 

nguyên nƣớc 

2 

Thƣờng xuyên kiểm tra và vận hành hệ thống xử 

lý nƣớc thải theo đúng quy định, đảm bảo toàn bộ 

nƣớc thải phải đƣợc thu gom triệt để, xử lý đạt 

quy chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra ngoài môi 

trƣờng 

Công ty thƣờng xuyên thực hiện kiểm 

tra và vận hành hệ thống XLNT theo 

đúng quy định, đảm bảo toàn bộ nƣớc 

thải đƣợc thu gom triệt để, xử lý đạt 

quy chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra 

ngoài môi trƣờng 

3 

Quản lý CTNH, CTR công nghiệp không nguy 

hại theo đúng quy định tại Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu, Thông tƣ số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ 

Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực 

hiện quản lý CTNH, CTR công nghiệp 

không nguy hại theo đúng quy định 

hiện hành 
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TT Nội dung yêu cầu Phƣơng án khắc phục 

II 
Biên bản làm việc về công tác bảo vệ môi trƣờng số 01-HCM/BB-MTMN ngày 

12/10/2020 

1 

Tiếp tục cập nhật kế hoạch hoặc phƣơng án 

phòng ngừa, ứng phó sự cố nƣớc thải, sau dó báo 

cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng) để 

xem xét. Trƣờng hợp có xây dựng công trình 

phòng ngừa, ứng phó sự cố nƣớc thải, Công ty có 

trách nhiệm lập hồ sơ xác nhận hoàn thành theo 

thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trƣờng theo quy định tại Điều 17 

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (đƣợc sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP). Đề nghị thực hiện hoàn thành 

kế hoạch, phƣơng án hoặc công trình phòng 

ngừa, ứng phó sự cố nƣớc thải chậm nhất đến 

ngày 31/12/2020 

Công ty đã lập báo cáo về phƣơng án 

phòng ngừa, ứng phó sự cố nƣớc thải 

và gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng bằng Văn bản số 001/2022 

ngày 20/4/2022 và đã đƣợc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng phản hồi tại 

Công văn số 1804/TCNT-QLCT ngày 

09/6/2022 (bản sao các văn bản đƣợc 

đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo) 

2 

Bổ sung quan trắc tự động liên tục nƣớc thải đầy 

đủ thông số theo đúng quy định tại Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, 

thời gian hoàn thành chậm nhất đến 31/12/2021 

theo nội dung Nghị quyết số 129/NĐ-CP ngày 

11/9/2020 của Chính phủ 

Công ty đã thực hiện bổ sung quan trắc 

tự động liên tục nƣớc thải đầy đủ gồm 

các thông số: COD, pH, Nhiệt độ, 

TSS, Lƣu lƣợng đầu vào, lƣu lƣợng 

đầu ra, Amoni, độ màu và đã truyền dữ 

liệu về Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trƣờng – Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Tp. Hồ Chí 

Minh 

3 

Thực hiện sớm việc lắp đặt biển báo ngay tại vị 

trí điểm xả nƣớc thải sau xử lý ra môi trƣờng để 

công khai thông tin 

Công ty đã thực hiện lắp đặt biển báo 

điểm xả nƣớc thải sau xử lý của Nhà 

máy (thể hiện tại Hình 3.4) 

4 

Chủ động rà soát, kiểm tra năng lực và thực hiện 

đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng của 

đơn vị đang cung cấp hơi cho Nhà máy 

Công ty thực hiện kiểm tra đơn vị cung 

cấp hơi bão hòa cho Nhà máy là Công 

ty Cổ phần Đầu tƣ sản xuất Năng 

lƣợng Xanh với tần suất 6 tháng/lần 

5 

Thực hiện các yêu cầu sau đối với kho chứa chất 

thải thông thƣờng nhƣ bố trí bạt che di động tất 

cả các bên kho chứa để che mƣa, có giải pháp thu 

gom nƣớc mƣa hoặc nƣớc vệ sinh kho chứa này 

không để chảy ra cống thoát nƣớc mƣa 

Công ty đã thực hiện bố trí bạt che 

mƣa tại vị trí kho chứa chất thải thông 

thƣờng. Nƣớc thải phát sinh tại khu 

vực này đều đƣợc thu gom và đƣa về 

hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy 

6 

Tiếp tục rà soát, quản lý chất thải nguy hại theo 

quy định tại Thông tƣ 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban 

hành về quản lý chất thải nguy hại 

Công ty cam kết tiếp tục rà soát, quản 

lý chất thải theo đúng quy định hiện 

hành 

7 
Nghiên cứu để thực hiện việc xây dựng kế hoạch 

ứng phó sự cố chất thải theo quy định tại Điều 5 

Sau khi có Thông tƣ hƣớng dẫn chi tiết 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 106 

TT Nội dung yêu cầu Phƣơng án khắc phục 

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 

của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quy chế ứng 

phó sự cố chất thải sau khi có Thông tƣ hƣớng 

dẫn chi tiết của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Công ty sẽ xây dựng và triển khai kế 

hoạch ứng phó sự cố chất thải theo 

đúng quy định 

8 

Thực hiện đúng tiến độ các yêu cầu và quy định 

đã ca kết trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng, giấy xác nhận hoàn thành các công trình 

bảo vệ môi trƣờng, Giấy phép xả nƣớc thải vào 

nguồn nƣớc; thực hiện đúng các nghĩa vụ theo 

quy định của Luật Tài nguyên nƣớc; thu gom và 

xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia trƣớc khi xả ra ngoài môi 

trƣờng; thực hiện đúng các quy định về quản lý 

chất thải rắn thông thƣờng, CTNH, chƣơng trình 

giám sát môi trƣờng định kỳ và vận hành đúng 

quy trình các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Công ty cam kết thực hiện đúng tiến 

độ các yêu cầu và quy định đã ca kết 

trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng, giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trƣờng, Giấy 

phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc; 

thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy 

định của Luật Tài nguyên nƣớc; thu 

gom và xử lý các loại chất thải phát 

sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng; thực 

hiện đúng các quy định về quản lý chất 

thải rắn thông thƣờng, CTNH, chƣơng 

trình giám sát môi trƣờng định kỳ và 

vận hành đúng quy trình các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

9 

Trong trƣờng hợp có thay đổi nội dung trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng và giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng 

mà theo quy định phải báo cáo cơ quan phê duyệt 

hoặc chấp thuận, Công ty phải có văn bản gửi cơ 

quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết 

Công ty cam kết trong trƣờng hợp có 

thay đổi nội dung trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng và giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trƣờng mà theo quy định phải báo cáo 

cơ quan phê duyệt hoặc chấp thuận, 

Công ty sẽ có văn bản gửi cơ quan 

quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết theo đúng quy định 

III 

Công văn số 587/MTMN-GSMT ngày 24/12/2020 của Cục Bảo vệ Môi trƣờng miền 

Bắc Thông báo về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng đối với Công ty TNHH 

Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 

1 

Tiếp tục cập nhật kế hoạch hoặc phƣơng án phòng 

ngừa, ứng phó sự cố nƣớc thải, sau đó báo Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng để xem xét. Trƣờng hợp có 

xây dựng công trình phòng ngứa, ứng phó sự cố 

nƣớc thải, Công ty có trách nhiệm lập hồ sơ xác 

nhận hoàn thành theo thủ tục kiểm tra, xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng theo đúng 

quy định tại Điều 17 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP 

(đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ 

Công ty đã lập báo cáo về phƣơng án 

phòng ngừa, ứng phó sự cố nƣớc thải 

và gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng bằng Văn bản số 001/2022 

ngày 20/4/2022 và đã đƣợc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng phản hồi tại 

Công văn số 1804/TCNT-QLCT ngày 

09/6/2022 (bản sao các văn bản đƣợc 

đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo) 

2 
Bổ sung đầy đủ thông số trong hệ thống quan trắc 

nƣớc thải tự động liên tục theo đúng quy định tại 

Công ty đã thực hiện lắp đặt, bổ sung 

đầy đủ thông số trong hệ thống quan 
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TT Nội dung yêu cầu Phƣơng án khắc phục 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 

của Chính phủ 

trắc nƣớc thải tự động liên tục theo 

đúng quy định và đã truyền dữ liệu về 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trƣờng - Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời đã 

gửi Văn bản số 20210111/BM-HM01 

về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. 

Hồ Chí Minh để báo cáo (bản sao văn 

bản đƣợc đính kèm Phụ lục 1 của báo 

cáo) 

3 
Lắp đặt biển báo ngay tại vị trí điểm xả nƣớc thải 

sau xử lý ra môi trƣờng để công khai thông tin 

Đã bổ sung biển báo tại vị trí điểm xả 

nƣớc thải sau xử lý ra môi trƣờng để 

công khai thông tin (Hình 3.4) 

4 

Chủ động rà soát, kiểm tra năng lực thực hiện 

đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng của 

đơn vị đang cung cấp hơi cho Nhà máy 

Công ty sẽ chủ động rà soát, kiểm tra 

năng lực thực hiện đảm bảo các yêu 

cầu về bảo vệ môi trƣờng của đơn vị 

đang cung cấp hơi cho Nhà máy – 

Công ty NLX 

5 

Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố chất thải theo 

quy định tại Điều 5 Quyết định số 09/2020/QĐ-

TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải khi có 

hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Công ty đã hoàn thành kế hoạch ứng 

phó sự cố chất thải theo quy định tại 

Điều 5 Quyết định số 09/2020/QĐ-

TTg ngày 18/3/2020 

6 

Trong trƣờng hợp có thay đổi trong nội dung báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng mà theo quy 

định phải báo cáo cơ quan phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng xem xét, chấp 

thuận, Công ty phải có văn bản gửi cơ quan phê 

duyệt xem xét, giải quyết 

Công ty cam kết trong trƣờng hợp có 

thay đổi trong nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng mà theo quy định 

phải báo cáo cơ quan phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng xem xét, 

chấp thuận, Công ty sẽ có văn bản gửi 

cơ quan phê duyệt xem xét, giải quyết 

theo đúng quy định 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trƣờng 

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam cam kết rằng những thông 

tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan 

- Cam kết vận hành các hệ thống thu gom, xử lý khí thải, đảm bảo khí thải sau 

xử lý đạt. 

- Cam kết vận hành các hệ thống thu gom, xử lý khí thải, đảm bảo khí thải sau 

xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, với Kp=0,9; Kv=0,6. 

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải phát sinh đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, 

cột A với hệ số Kq=0,9; Kf=0,9. 

- Cam kết tuân thủ các quy định về việc xả nƣớc thải sau xử lý vào nguồn 

tiếp nhận. 

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thƣờng và CTNH phát sinh, bảo đảm 

tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT. 

- Cam kết triển khai các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố 

hóa chất, sự cố bức xạ, sự cố đối với các hệ thống xử lý nƣớc thải, hệ thống xử lý khí 

thải và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra. 

- Cam kết thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra thiết bị, quy trình vận hành để bảo 

dƣỡng, sửa chữa kịp thời không để ảnh hƣởng đến hiệu quả xử lý chất thải trong quá 

trình hoạt động. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trƣờng 

đƣợc phê duyệt. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triệt để các giải pháp giảm thiểu ô 
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nhiễm môi trƣờng đã đề xuất trong báo cáo. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trƣờng trong quá 

trình vận hành Nhà máy Bia Heineken Việt Nam, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo 

vệ môi trƣờng của Nhà nƣớc và Tp. Hồ Chí Minh. 

- Cam kết thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng nhƣ đã nêu trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, lƣu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 

- Cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng trong việc thông tin 

về tình hình hoạt động sản xuất, công tác bảo vệ môi trƣờng của Công ty để chính 

quyền địa phƣơng theo dõi, giám sát. 
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PHỤ LỤC 

1. PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

2. PHỤ LỤC 2: GIẤY KIỂM ĐỊNH, CO, CQ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN 

HIỆU CHUẨN 

3. PHỤ LỤC 3: BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÁC HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

4. PHỤ LỤC 4: HỢP ĐỒNG THU GOM CHẤT THẢI 

5. PHỤ LỤC 5: PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐỊNH KỲ 

CỦA NHÀ MÁY 

6. PHỤ LỤC 6: CÁC SƠ ĐỒ, BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

 


