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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:  

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ Long Khánh 1, phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Dương Công 

Huân. 

- Điện thoại: 0967 458 678  Fax: 02513 511 029 

- Đại diện: Ông Dương Công Huân (Sinh ngày 25/10/1969. Quốc tịch: Việt 

Nam. Chứng minh nhân dân số: 231067988 cấp ngày 03/08/2011. Thường trú tại: 

tổ 3, làng Nhã Prông, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

- Chức vụ: Giám Đốc; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603287855 đăng ký lần đầu 

ngày 05/06/2015 của Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước. 

1.2. Tên dự án đầu tư:  

“Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản 

phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Tổ Long Khánh 1, phường Tam Phước, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3118/QĐ-

UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho dự án “Nhà máy sản 

xuất phân bón hữu cơ công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm; phân bón NPK công 

suất 9.900 tấn sản phẩm/năm”. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3855/QĐ-

BTNMT ngày 24/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho dự án “Nâng 

công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản phẩm/năm lên 

80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 

tấn sản phẩm/năm”. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Dự án nhóm C (vốn đầu tư 50 tỷ). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước  2 

- Dự án đầu tư nhóm III thuộc mục số 2, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

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

điều của Luật bảo vệ môi trường và thuộc Điểm c, Khoản 3, Điều 41 của Luật bảo 

vệ môi trường. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:   

Các sản phẩm của Nhà máy khi đi vào hoạt động vận hành gồm: 

Bảng 1.1: Danh mục sản phẩm và công suất sản phẩm của dự án hiện nay 

STT Sản phẩm 

Công suất (Tấn/năm) 

Tỷ lệ 
Hiện nay 

Sau khi đạt công suất 
tối đa 

1  Phân bón hữu cơ 20.000 80.000 25% 

2  Phân bón NPK 9.000 80.000 11,25% 

 Tổng cộng 29.000 160.000 - 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:   

Nhà máy tổng cộng có 3 dây chuyền sản xuất gồm: dây chuyền sản xuất phân 

hữu cơ, dây chuyền sản xuất phân bón NPK 3 màu và dây chuyền sản xuất NPK 

1 hạt. 

a) Quy trình sản xuất phân hữu cơ 
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Hình 1.1: Dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Các sản phẩm cơ chất hữu cơ sau khi xử lý được phối trộn theo 

tỉ lệ thích hợp, bổ sung các loại khoáng theo tỉ lệ: N:P:K được phối trộn với tỷ lệ 

1:1,5:1 và bổ sung một số chất vi lượng như: MgO, Ca, S, Mn, Fe, Mo, B, Zn, Cu. 

Ủ nguyên liệu: Gồm 3 công đoạn (khoảng 30 ngày): 

- Đổ nguyên liệu vào kho ủ: 

Nguyên liệu được trải xếp thành các lớp trong bể ủ hiếu khí, độ dày mỗi lớp 

khoảng 0,2 - 0,3m, độ cao của khối ủ khoảng 1,5m. Ở mỗi lớp nguyên liệu có xử 

lý men vi sinh hiếu khí để tăng cường quá trình lên men cũng như bổ sung các 

chất phụ gia, các chất khoáng vi lượng để đảm bảo tỷ lệ C/N cho vi sinh vật hoạt 

động. 

- Ủ lên men háo khí: 

CTR 

Than bùn đã xử lý phơi 
khô nghiền mịn 

Lên men 
Khối ủ 

Ủ 

Trộn 

Nghiền 

Sàng  

Cân – Đóng bao 

Phân hữu cơ dạng viên 

- Lân nung chảy 
- Canxicacbonat 
- Nước  

Men vi sinh gồm các vsv 
có ích của chủng men 
Ntagri của Canada và 
EM Nhật  Bản   

Cấp khí tự nhiên 

NPK, vi lượng, 
phụ gia 

Phân bột 

Cân – Đóng bao 
 

Phân hữu cơ dạng 
bột 

Tiếng ồn 

Mùi hôi 

Vò viên 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 
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Một trong những khâu quan trọng của quá trình sản xuất phân bón hữu cơ là 

phải đảm bảo cung cấp đầy đủ không khí. Trong vài ngày đầu lượng vi sinh vật 

hiếu khí tăng trưởng rất nhanh nên cần nhiều oxy. Việc thiếu oxy sẽ làm tăng 

trưởng vi sinh vật kỵ khí và làm xuất hiện mùi hôi. Vì thế, phải lưu ý luôn đảm 

bảo lượng không khí được cung cấp đầy đủ. 

- Kiểm soát nhiệt độ: 

Hoạt động của vi sinh vật hiệu quả trong khoảng nhiệt độ từ 25 – 30oC. Trong 

khoảng 1-2 ngày, nhiệt độ trên 50oC sẽ ức chế hoạt động này. Nhiệt độ trên 70oC 

sẽ làm chết hầu hết các vi sinh vật và quá trình phân giải các chất hữu cơ sẽ dừng 

lại. Vì thế cần duy trì nhiệt độ này trong ít nhất là 3 ngày. Sau tuần thứ nhất nhiệt 

độ sẽ giảm và quá trình phân giải các chất hữu cơ cũng chậm lại. Quá trình sẽ 

chuyển qua giai đoạn thực vật (mesophilic phase) với nhiệt độ từ 45-50oC và các 

vi sinh vật khác giữ vai trò chuyển hóa cho đến khi nguyên liệu trở thành phân 

hữu cơ vi sinh. 

* Quá trình đảo trộn hỗn hợp các nguyên liệu và lên men hiếu khí tự động: 

+ Dùng xe cơ giới để xáo trộn đều các khối ủ, bố trí lại theo các luống dài. 

+ Quá trình lên men hiếu khí thực hiện theo phương pháp ủ trên luống ủ và 

thổi khí thụ động có xáo trộn. Tại đây, khí trong môi trường tự nhiên được cung 

cấp cho luống ủ bằng các con đường tự nhiên như: khuếch tán, gió và đối lưu 

nhiệt bằng cách xáo trộn định kỳ. 

+ Định kỳ 15 ngày, dùng xe xúc đảo trộn đều một lần.  

+ Trong giai đoạn đầu của quá trình ủ hiếu khí thụ động, nếu có phát sinh 

mùi, bổ sung enzym khử mùi. 

+ Trong quá trình ủ cần cung cấp thêm khoảng 0,05 m3 nước/tấn/ngày. 

* Quá trình ổn định và bổ sung chế phẩm vi sinh: 

+ Nguyên liệu sau khi ủ được đưa sang khu ổn định trong 1-2 tuần nhằm đảm 

bảo phân bón ổn định hoàn toàn về mặt sinh học. Trong quá trình này, không bổ 

sung nước và không xáo trộn. 

+ Nguyên liệu sau khi ổn định được đảo trộn đều, phun bổ sung các chất kích 

thích sinh trưởng thực vật, kích thích chồi, rễ, phun bổ sung chế phẩm sinh học 

hữu hiwwuj, nhóm vi khuẩn đầu rễ,… theo chất lượng đã đăng ký. 

Tạo sản phẩm 
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- Phân sau khi đã sơ chế đem qua xưởng sản xuất được đập nhỏ (đối với phân 

bị đóng thành khối lớn), sau đó phối trộn với các loại khoáng như đạm, lân và kali 

để tạo thành bán thành phẩm. Trong quá trình phối trộn, phân hữu cơ cũng được 

đánh tơi ra trong thiết bị trộn và được trộn lẫn với các khoáng chất được bổ sung. 

- Tiếp đến, bán thành phẩm sẽ được đưa qua công đoạn nghiền, một phần 

bán thành phẩm sau quá trình nghiền được vo viên tạo hạt và đưa vào sàng lọc để 

đóng bao ra sản phẩm là phân hữu cơ sinh học dạng viên theo yêu cầu của khách 

hàng. Phần bán thành phẩm còn lại sau nghiền không vo viên thì đưa trực tiếp qua 

sàng cùng với phần phân bón lọt dưới sàng sẽ được chuyển tới đóng bao ra sản 

phẩm là phân hữu cơ dạng bột. 

b) Quy trình sản xuất phân NPK 3 màu: 

 

Hình 1.2: Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón NPK ba màu 

Thuyết minh quy trình: 

Nghiền nguyên liệu 

Nguyên liệu ban đầu cho sản xuất NPK (Ure, DAP, Kali, Silic) được nạp vào 

4-5 bồn định lượng riêng rồi tiến hành điều chỉnh máy định lượng theo tỷ lệ của 

các công thức cụ thể khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình 

này có phát sinh bụi, bụi từ lúc cấp liệu vào máy nghiền, và phát sinh ở băng tải 

sau nghiền.  

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, mùi 

Bụi, mùi Nguyên liệu: SA, DAP, Kali, phụ 
gia được nạp vào các bồn riêng 

Định lượng 

Trộn 

Cân bao Bụi, CTR 

Đóng gói thành 
phẩm CTR 
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Phối trộn nguyên liệu 

Sau đó nguyên liệu được xả vào hộc chung theo hệ thông băng tải vào máy 

trộn dạng ống (đường kính 1-1,2m, dài 3-5m). Mục đích của quá trình này là trộn 

đều các nguyên liệu nhằm đảm bảo tỷ lệ giữa các thành phần dinh dưỡng trong 

hạt phân. Nguyên liệu được trộn đều trong ống và được xả vào hộc chứa chung 

rồi theo băng tải đưa nguyên liệu lên bồn cân định lượng, đóng bao ra thành phẩm. 

Quá trình vận chuyển nguyên liệu trên băng tải sau khi cân vào thùng trộn 

có phát sinh bụi.  

Đóng bao sản phẩm 

Sản phẩm NPK từ hộc chứa chung được đưa vào bồn cân để cân và đóng 

bao. Quy trình cân và đóng bao được làm tự động, các bao sản phẩm NPK có 

trọng lượng là 25kg hoặc 50kg.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước  7 

Chi tiết dây chuyền sản xuất phân bón 3 màu hiện hữu được thể hiện theo sơ đồ sau: 

 

Hình 1.3: Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón NPK ba màu hiện hữu
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c) Quy trình sản xuất phân NPK 1 hạt: 

 

Hình 1.4: Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón NPK một hạt  

Thuyết minh quy trình: 

Nghiền nguyên liệu 

Nguyên liệu ban đầu cho sản xuất NPK (Ure, DAP, Kali, Silic) được nạp vào 

4-5 bồn định lượng riêng rồi tiến hành điều chỉnh máy định lượng theo tỷ lệ của 

các công thức cụ thể khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng. Nguyên liệu 

được nghiền nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về độ mịn (<2mm) tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình vê viên tạo hạt đồng thời sản phẩm sau này có hình thức 

đẹp, tăng độ cứng cũng như bảo đảm đồng đều các thành phần trong hạt phân và 

Ồn, nhiệt 
thừa, bụi 

Ồn 

Bao chứa Sản phẩm NPK 1 hạt 

Bồn cân – Đóng bao CTR 

Làm nguội 

Lồng sàng  

Đánh bóng Ồn 
 

Ồn 
 

Bụi, nhiệt thừa 

Viên vụn 

Nhiệt  

Hơi nước 

Sấy lần 1 

Nguyên liệu được nạp 
vào các bồn riêng 

Hộc chứa chung 

Máy trộn dạng ống 

Ống tạo hạt 

Sấy lần 2 
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đảm bảo chất lượng phân. Trong quá trình này có phát sinh bụi, bụi từ lúc cấp liệu 

vào máy nghiền và phát sinh ở băng tải sau nghiền.  

Phối trộn nguyên liệu 

Sau đó nguyên liệu được xả vào hộc chung theo hệ thông băng tải vào máy 

trộn dạng ống (đường kính 1-1,2m, dài 3-5m).Mục đích của quá trình này là trộn 

đều các nguyên liệu trước khi đưa sang công  đoạn vê viên, tạo hạt nhằm đảm bảo 

tỷ lệ giữa các thành phần dinh dưỡng trong hạt phân.  

Quá trình vận chuyển nguyên liệu trên băng tải sau khi cân vào thùng trộn 

có phát sinh bụi.  

Tạo hạt 

Mục đích của quá trình này là tạo các hạt có kích thước mong muốn (2-

5mm), có thành phần dinh dưỡng và kích thước hạt đồng đều, có độ ẩm thích hợp 

(4,5-6%) để tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình tiếp theo.  

Hỗn hợp nguyên liệu sau khi đã trộn đều được băng tải đưa xuống máy tạo 

hạt dạng ống. Hơi nước được cấp vào quá trình này nhằm tạo độ ẩm thích hợp cho 

nguyên liệu. Do quá trình vê viên được thực hiện trong thiết bị kín nên lượng bụi 

thất thoát sẽ được giảm thiểu đáng kể. Tại đây, nhờ lực ly tâm và trọng lực của 

các nguyên liệu, độ ẩm do nước đưa vào, các hạt NPK dần dần được hình thành. 

NPK bán thành phẩm có độ ẩm khoảng 4,5 – 6%, được băng tải đưa chuyển vào 

hệ thống sấy. 

Sấy 

Nguyên liệu được đưa vào ống tạo hạt rồi đưa qua hệ thống ống sấy 1 với 

nhiệt độ tư 170 – 200oC đến ống sấy 2 với nhiệt độ 120 – 160oC. Mục đích của 

công đoạn sấy là tạo độ ẩm của hạt theo yêu cầu (2-4%) để làm tăng độ cứng, 

tránh hiện tượng kết khối hạt.  

Khí nóng được cấp từ hệ thống lò hơi thông qua hệ thống quạt hút và quạt 

đẩy. Khi ra khỏi thùng sấy 1, NPK có nhiệt độ là 80-90oC và độ ẩm đạt 2-4%. Khi 

ra khỏi thùng sấy 2 sản phẩm có nhiệt độ khoảng 800C, độ ẩm 2% và mang theo 

nhiều bụi (khí độc hại, mùi từ quá trình thăng hoa của phân đạm sản sinh ra khí 

NH3). Sau khi sấy NPK được đưa sang công đoạn sàng.  

Sàng 

Mục  đích của công  đoạn này là loại bỏ các hạt phân có kích thước không 

mong muốn (quá nhỏ hoặc quá to). Sản phẩm NPK sau khi sấy đến độ ẩm 2-4% 
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được qua băng tải rót lên máy lồng sàng lần 1 rồi đưa qua ống làm nguội theo 

băng tải đi qua hệ thống sàng lần 2. Phần lớn thành phẩm đạt chất lượng được đưa 

qua hệ thống ống đánh bóng theo băng tải lên bồn cân định lượng rồi đóng bao 

thành phẩm cuối cùng. Một phần nhỏ nguyên liệu chưa đạt yêu cầu sẽ được băng 

tải đưa vào máy nghiền hồi lưu sau đó đưa về máy tạo hạt, tiếp tục các bước sản 

xuất theo quy trình bên trên.  

Đóng bao sản phẩm 

Sản phẩm NPK sau khi được đánh bóng được băng tải đưa vào bồn cân, sau 

đó được cân và đóng bao. Quy trình cân và đóng bao được làm tự động, các bao 

sản phẩm NPK có trọng lượng là 25kg hoặc 50kg.  
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Hình 1.5: Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón 1 hạt 
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1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Các sản phẩm của Nhà máy khi đi vào hoạt động vận hành gồm: 

Bảng 1.2: Danh mục sản phẩm và công suất sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm Công suất (Tấn/năm) 

1  Sản xuất phân bón hữu cơ 80.000 

2  Sản xuất phân bón NPK 80.000 

 Tổng cộng 160.000 

 

Phân bón hữu cơ 
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Phân bón NPK ba màu Phân bón NPK một hạt 

Hình 1.6: Hình ảnh sản phẩm của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối 

lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư:   

1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng của dự án. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Nhà máy trong giai đoạn vận 

hành được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Nhà máy 

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính 
Lượng sử 
dụng/năm 

Phân bón hữu cơ vi sinh 

1 Than bùn Tấn 25.000 

2 
Phế phụ phẩm: khô dầu, bã đậu, bã khoai mỳ, 
tro, trấu hun, phân lợn, phân bò, phân gà… 

Tấn 16.400 

3 
Men vi sinh, các chế phẩm sinh học, chất tạo 
màu 

Tấn 800 

Phân hữu cơ sinh học 

4 Than bùn Tấn 19.200 

5 
Phế phụ phẩm: khô dầu, bã đậu, bã khoai mỳ, 
tro, trấu hun, phân lợn, phân bò, phân gà… 

Tấn 9.000 
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STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính 
Lượng sử 
dụng/năm 

6 Axit humic Tấn 1.900 

7 
Men vi sinh, các chế phẩm sinh học, chất tạo 
màu 

Tấn 600 

Phân hữu cơ khoáng 

8 Than bùn Tấn 3.800 - 4.400 

9 
Phế phụ phẩm: khô dầu, bã đậu, bã khoai mỳ, 
tro, trấu hun, phân lợn, phân bò, phân gà… 

Tấn 2.000 

10 Axit humic Tấn 500 

11 
NPK gồm các nguyên liệu (MAP, MKP, 
KNO3, SA, KCl 

Tấn 3.500 - 4.000 

Phân bón NPK 20 – 20 - 10 

12 Đạm Urê (60 - 0 - 0) Tấn 3.460 

13 KCl (0 - 0 - 60) Tấn 1.860 

14 MAP Tấn 3.260 

15 
Trung vi (canxi, mange, sắt, lưu huỳnh, silic, 
mangan, bo, natri, titan, kẽm, đồng, 
moliden…) 

Tấn 910 

Phân bón NPK 16 – 16 - 8 

16 MKP Tấn 1.400 

17 KCl (0 - 0 - 60) Tấn 1.000 

18 MAP Tấn 2.380 

19 SA  7.340 

20 
Trung vi (canxi, mange, sắt, lưu huỳnh, silic, 
mangan, bo, natri, titan, kẽm, đồng, 
moliden…) 

Tấn 2.280 

Phân bón NPK 18 – 8 - 16 

21 Đạm Urê (60 - 0 - 0) Tấn 2.000 

22 KCl (0 - 0 - 60) Tấn 2.340 

23 MKP Tấn 2.200 

24 SA Tấn 6.800 

25 
Trung vi (canxi, mange, sắt, lưu huỳnh, silic, 
mangan, bo, natri, titan, kẽm, đồng, 
moliden…) 

Tấn 1.030 

Phân bón NPK 13 – 13 - 13 

26 Đạm Urê (60 - 0 - 0) Tấn 1.000 

27 KCl (0 - 0 - 60) Tấn 750 
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STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính 
Lượng sử 
dụng/năm 

28 MKP Tấn 2.700 

29 SA Tấn 4.000 

30 
Trung vi (canxi, mange, sắt, lưu huỳnh, silic, 
mangan, bo, natri, titan, kẽm, đồng, 
moliden…) 

Tấn 1.575 

Phân bón NPK 12 – 6 - 3 

31 MAP Tấn 1.600 

32 KCl (0 - 0 - 60) Tấn 800 

33 SA Tấn 8.600 

34 
Trung vi (canxi, mange, sắt, lưu huỳnh, silic, 
mangan, bo, natri, titan, kẽm, đồng, 
moliden…) 

Tấn 5.400 

Phân bón NPK 10 – 5 - 5 

35 MAP Tấn 1.550 

36 KCl (0 - 0 - 60) Tấn 1.550 

37 SA Tấn 2.720 

38 
Trung vi (canxi, mange, sắt, lưu huỳnh, silic, 
mangan, bo, natri, titan, kẽm, đồng, 
moliden…) 

Tấn 2.580 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động sản xuất của dự án 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động của Dự án được lấy 

từ lưới điện lực Quốc gia.Việc cung cấp điện do Công ty TNHH MTV Điện lực 

Đồng Nai cung cấp. Chi tiết nhu cầu sử dụng điện của dự án trung bình khoảng 

350.000 Kwh/tháng (căn cứ theo hoá đơn sử dụng điện tháng 4, 5, 6/2022). 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước phục vụ hoạt động sản xuất của dự án 

Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ nguồn nước dưới đất theo Giấy phép 

khai thác, sử dụng số 14/GP-UBND ngày 19/01/2021 do UBND tỉnh Đồng Nai 

cấp. 

Ước tính lượng nước sử dụng tại Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước 

trung bình khoảng 39,8 m3/ngày.đêm (căn cứ theo sổ theo dõi lưu lượng). 

Bảng 1.4: Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án 
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STT Mục đích sử dụng 
Lượng nước 
sử dụng 

(m3/ngày.đêm) 

Lượng nước 
thải 

(m3/ngày.đêm) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 4 4 

2 Nước cấp cho sản xuất 2 - 

3 Nước cấp cho lò hơi  1 - 

4 
Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải và lồng 
làm nguội 

3,8 3,8 

5 Nước cấp sử dụng cho tưới cây, tưới đường 29 - 

Tổng cộng 39,8 7,8 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước) 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư   

Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay.  

Đối với dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 

tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn 

sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm” đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 

3855/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2018 do không có đơn hàng, ảnh hưởng của dịch 

bệnh, cũng như giai đoạn giao thoa giữa Luật Bảo vệ môi trường 2014 với Luật 

Bảo vệ môi trường 2020, do đó tại thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn tất quá 

trình vận hành thử nghiệm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng 

Nai thông báo chấp thuận vận hành theo văn bản số 8751/STNMT-CCBVMT 

ngày 03/11/2020, Thông báo số 8161/STNMT-CCBVMT ngày 29/10/2021 về 

kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự 

án và Thông báo số 6160/STNMT-CCBVMT ngày 18/08/2022 về kết quả phân 

tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý (kết quả quan trắc chất thải của chủ dự án 

và kết quả quan trắc chất thải đối chứng đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải). 

Căn cứ pháp lý khác của dự án: 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3118/QĐ-

UBND ngày 14/10/2015 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp đối với dự án “Nhà máy 

sản xuất phân bón hữu cơ công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm; phân bón NPK 

công suất 9.900 tấn sản phẩm/năm” tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, Tp. 

Biên Hòa. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3855/QĐ-

BTNMT ngày 24/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho dự án “Nâng 
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công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản phẩm/năm lên 

80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản phẩm/năm lên 

80.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603287855 đăng ký lần đầu 

ngày 05/06/2015 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai cấp. 

- Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 do UBND tỉnh Đồng Nai 

cấp về việc cho phép Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước chuyển mục 

đích sử dụng đất để xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ và phân bón NPK tại xã 

Tam Phước, Tp. Biên Hòa. 

- Thông báo số 8751/STNMT-CCBVMT ngày 03/11/2020 về thông báo kết 

quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để VHTN Quế Lâm do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Thông báo số 8161/STNMT-CCBVMT ngày 29/10/2021 về thông báo kết 

quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Quế 

Lâm Tam Phước do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Thông báo số 6160/STNMT-CCBVMT ngày 18/08/2022 về kết quả phân 

tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý của công ty do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC956667 ngày 02/3/2016 của 

Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

224/TD-PCCC ngày 04/05/2016 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp. 

- Văn bản số 1268/PC07-PC ngày 20/8/2020 về việc trả lời ý kiến về công 

tác PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp. 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nưới dưới đất số 14/GP-UBND ngày 

19/01/2021 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp với lưu lượng khai thác 02 giếng khoảng 

60 m3/ngày.đêm. 

- Hợp đồng số 51/HĐHTX 2022 ngày 15/08/2021 về việc thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt giữa Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước và Hợp tác xã DV-

MT Nếp Sống Mới. 
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- Hợp đồng số 0957/2021/CGQ ngày 01/11/2021 về việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước 

với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý. 

1.5.1. Nhu cầu sử dụng lao động tại dự án 

- Số lao động phục vụ hoạt động của dự án: 20 người. 

- Số ca làm việc: 3 ca/ngày (ca 08 giờ). 

- Số ngày làm việc: 6 ngày/tuần. 

1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng tại dự án 

Các loại máy móc, trang thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà 

máy được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1.5: Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ hoạt động dự án 

STT Tên thiết bị - Quy cách 
Đơn 

vị 
tính 

số 
lượng 

xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Công 
suất 

I. Máy móc thiết bị dự kiến đầu tư để nấp cấp dây chuyền sản xuất phân 3 màu 

1 
Máy trộn INOX 304, cánh đảo 
250×100×3mm; ống trộn INOX 304 = 
Ɵ1000×3000×2.0mm 

Cái 1 
Việt 
Nam 

2017 1,5 kw 

II. Máy móc thiết bị dự kiến đầu tư để nâng cấp dây chuyền sản xuất phân 1 hạt 

1 
Băng tải lên máy nghiền tơi, dài 10m-
CT3, khung sườn U140 

Cái 1 
Việt 
Nam 

2017 
1/30-

1,5 kw 

2 
Máy nghiền tơi + bồn chứa 
500×500×10mm-CT3, khung sườn 
U140×4000 

Cái 1 
Việt 
Nam 

2017 
22,5 
kw 

3 Gàu tải lên máy sàng lồng 1, B250×6500 Cái 1 
Việt 
Nam 

2017 11 kw 

4 Máy sàng lồng 1600×6000 - 1600×4800 Cái 2 
Việt 
Nam 

2017 11 kw 

5 Sàn thao tác và vệ sinh lưới sàng tự động Cái 2 
Việt 
Nam 

2017 - 

6 
Băng tải dưới máy sàng lồng, dài 6m-
CT3, khung sườn U140 

Cái 2 
Việt 
Nam 

2077 
1/30-

1,5 kw 

7 Cân điện tử 2 thùng INOX 304 Cái 1 
Việt 
Nam 

2017 - 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước) 
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1.5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích 29.558,6 m2 tại Tổ Long 

Khánh 1, phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các hạng mục công 

trình của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.6: Diện tích các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục xây dựng Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

A Công trình xây dựng 10.840 36,67 

I Các hạng mục công trình chính 9.970 33,73 

1 Nhà xưởng sản xuất, kho chứa 9.420 31,87 

2 Văn phòng 400 1,35 

3 Bể men 150 0,51 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 827 2,80 

4 Nhà bảo vệ 9 0,03 

5 Bể nước ngầm + đài nước 40 0,14 

6 Trạm điện 20 0,07 

7 Nhà để xe 137,2 0,46 

8 Nhà nghỉ giữa ca 458,8 1,55 

9 Nhà ăn 162 0,55 

III Công trình môi trường 42,92 0,15 

10 Khu lưu giữ chất thải 25 0,08 

 - Chất thải rắn sinh hoạt 5 0,02 

 - Chất thải thông thường 10 0,03 

 - Chất thải nguy hại 10 0,03 

11 Hệ thống xử lý nước thải 17,92 0,06 

B Đất dự phòng 3.282,08 11,10 

C Đường giao thông, nội bộ 9.524,88 32,22 

D Cây xanh 5.911,72 20,00 

 Tổng cộng 29.558,6 100 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước) 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

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

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

2.1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Hiện nay do chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia do đó Công ty 

không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi 

trường Quốc Gia. 

Tuy nhiên về các quy hoạch khác có liên quan, dự án nằm trong phường 

Tam Phước, Tp Biên Hoà đã được quy hoạch hoàn thiện, đảm bảo phù hợp với 

các quy hoạch liên quan khác như: 

- Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 

2021-2025 (Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ);  

- Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2149/QĐ-TTG ngày 17/12/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ); 

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022). 

Công ty cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia  sau khi có quy hoạch. 

2.1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-

UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường 

tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết 

định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-
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UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận 

nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Về quy hoạch xây dựng: tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 1460/QĐ-

UBND ngày 23/5/2014 duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án nằm trong khu vực đã được quy hoạch theo 

Quyết định 3366/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 do Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai cấp. 

- Đối với nước thải: Toàn bộ nước thải sinh hoạt, xử lý khí thải của dự án 

được thu gom, đưa về HTXL nước thải tập trung của dự án trước khi tuần hoàn 

tái sử dụng cho quá trình sản xuất, không xả thải trực tiếp vào hệ thống sông suối 

do đó không đánh giá sự phù hợp của dự án theo Quyết định số 35/2015/QĐ-

UBND ngày 19/10/2015 và Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 

của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Đối với khí thải: Vị trí dự án nằm tại phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. Căn cứ theo quy định tại điểm b, mục 1, phụ lục II, Quyết định số 

36/2018/QĐ-UBND ngày 09/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai khu vực Tp. Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai thuộc Vùng 01, áp dụng hệ số Kv = 0,6. 

Ngoài ra tổng lưu lượng khí thải phát sinh tại dự án là 49.000 m3/giờ cho 3 

dòng thải. Căn cứ quy định tại bảng 2, QCVN 19:2009/BTNMT thì lưu lượng 

nguồn thải nằm trong khoảng 20.000 < P ≤ 100.000 do đó Kp = 0,9. 

Tuân thủ theo quy hoạch phân vùng môi trường của UBND tỉnh Đồng Nai, 

Công ty đã lắp đặt 03 HTXL khí thải phát sinh tại dự án đảm bảo xử lý đạt theo 

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

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

- Đồng Nai thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ phía Đông 

của thành phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía 

Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. Với 

vị trí nằm giữa các trung tâm trọng điểm phát triển công nghiệp là thành phố Hồ 

Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương; Đồng Nai có nhiều dự án, 

công trình trọng điểm quốc gia đã và đang được triển khai trên cơ sở các tuyến 

đường giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm lớn (Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, 

đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường cao tốc 

Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế 

Long Thành,…), mang lại lợi thế lớn về phát triển công nghiệp cho toàn tỉnh.  
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- Đồng Nai có các khu xử lý chất thải rắn tập trung: khu xử lý chất thải xã 

Tây Hòa (huyện Trảng Bom), khu xử lý chất thải xã Quang Trung (huyện Thống 

Nhất) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh, khu xử lý chất thải xã Xuân Mỹ 

(huyện Cẩm Mỹ), khu xử lý chất thải xã Bàu Cạn (huyện Long Thành), khu xử 

lý chất thải xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), khu xử lý chất thải xã Túc Trưng 

(Định Quán); đảm bảo thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án 

khi đi vào hoạt động. 

Vì vậy, vị trí thực hiện dự án tại Tp Biên Hoà phù hợp với Chiến lược bảo 

vệ môi trường quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 

1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay.  

Đối với dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 

tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn 

sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm” đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 

3855/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2018 do không có đơn hàng, ảnh hưởng của dịch 

bệnh, cũng như giai đoạn giao thoa giữa Luật Bảo vệ môi trường 2014 với Luật 

Bảo vệ môi trường 2020, do đó tại thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn tất quá 

trình vận hành thử nghiệm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng 

Nai thông báo chấp thuận vận hành theo văn bản số 8751/STNMT-CCBVMT 

ngày 03/11/2020 và thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các 

công trình xử lý chất thải của dự án (kết quả quan trắc chất thải của chủ dự án 

và kết quả quan trắc chất thải đối chứng đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải). 

Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của toàn 

nhà máy, cụ thể: 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án đã được xây dựng tách riêng 

với hệ thống thu gom, thoát nước thải.  

- Nước mưa từ mái nhà xưởng và nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường 

giao thông nội bộ, khuôn viên,… được thu gom vào hệ thống thoát nước nội bộ 

của Dự án. Hệ thống thoát nước mưa được thi công lắp đặt cống ngầm dọc theo 

các tuyến đường nội bộ có bố trí các hố ga để vệ sinh khi cần thiết, cống bêtông 

cốt thép đường kính ống D400, D600. Nước mưa được đấu nối vào hệ thống thoát 

nước chung của Khu vực. Hướng dốc, độ dốc hệ thống thoát nước mưa được thiết 

kế theo hệ thống giao thông, độ dốc cống tối thiểu là i = 0,2%. 

- Nước mưa từ các dự án sẽ được thu gom riêng bằng các đường ống BTCT 

D500, D800 sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu vực tại 2 vị trí 

(trên hẻm 1676 Quốc Lộ 51). Cách khoảng 30m có bố trí hố gas (0,6m × 0,6m × 
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0,6m) để thu gom tách và lắng cặn. Tổng chiều dài tuyến thu gom khoảng 2.000m 

(theo Bản vẽ đấu nối nước mưa của Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước). 

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom nước mưa của dự án 

 

Hình 3.1: Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom nước mưa 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

a) Đối với nước thải: 

Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 03 ngăn → Hệ thống xử lý nước thải 10 

m3/ngày.đêm → tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản xuất. 

Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải → Bể chứa nước thải → tuần hoàn tái 

sử dụng cho quá trình sản xuất. 

Hệ thống thu gom nước thải từ bể tự hoại 3 ngăn về bể tự hoại 5 ngăn của 
nhà máy có các thông số kỹ thuật như sau:  

Nước mưa tại khu 
văn phòng 

Hố ga  

Cống BTCT, D400, 600 

Nước mưa chảy tràn  
trên bề mặt 

- Hố ga 
-Cống thu gom 
- Mương thu nước có nắp 

Cống BTCT, D400, 600 

Hệ thống thoát nước mưa 
Quốc Lộ 51 

Nước mưa mái nhà 
xưởng 

Máng thu nước mưa  

Cống BTCT, D200 

Nước mưa  

Bể lắng nước mưa Bể lắng nước mưa 

Hố ga đấu nối tại 
hẻm 1676 

Hố ga đấu nối tại 
hẻm 1676  

Tự chảy Tự chảy 
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+ Đường ống PVC D400, i= 0,2 %. 

+ Hố ga kích thước 600×600 mm số lượng: 5 hố 

+ Tổng chiều dài đường ống thu gom và thoát nước thải hơn 200 m. 

 (Bản vẽ hoàn công mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải của Công 

ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước do Công ty TNHH Tư vấn TYT lập và ký xác 

nhận ngày 08/06/2019). 

3.1.3. Xử lý nước thải: 

a) Đối với nước thải 

Các biện pháp xử lý nước thải cục bộ tại dự án: 

 

Hình 3.2: Biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn được sử dụng tại của dự án được trình bày cụ thể: 

Hệ thống xử lý nước thải 
10 m3/ngày 

Tái sử dụng cho sản xuất 

Nước thải sinh hoạt 
từ văn phòng 

Nước thải sinh 
hoạt từ nhà bảo vệ 

Bể tự hoại 3 
ngăn  

Bể tự hoại 3 
ngăn 

Nước thải sinh 
hoạt từ nhànghỉ 

Bể tự hoại 3 
ngăn 
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Hình 3.3: Mặt cắt công nghệ bể tự hoại 3 ngăn 

Ghi chú: 

A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất); 

B: Ngăn lắng (ngăn lắng (ngăn thứ hai); 

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba);  

D: Ngăn định lượng với xi phông tự động; 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại;  

2 - Ống thông hơi; 

3 – Hộp bảo vệ; 

4 – Nắp để hút cặn; 

5 – Đan bê tông cốt thép nắp bể; 

6 – Lỗ thông hơi; 

7 – Vật liệu lọc;  

8 – Đan rút nước; 

9 – Xi phông định lượng; 

10 – Ống dẫn nước thải nối vào cống thoát nước chung. 
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Bể tự hoại 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng, ngăn thiếu khí, 
ngăn kỵ khí và ngăn lọc có hai chức năng chính là lắng, lọc cặn và phân hủy cặn 
lắng. Thời gian lưu nước trong bể từ 1- 3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ 
lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới 
ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một 
phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình 
lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra 
trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S, ... Cặn trong bể tự hoại được lấy ra 
định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể 
để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo 
hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. 
Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 
Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 
công suất 10 m3/ngày.đêm trước khi tái sử dụng cho quá trình sản xuất. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung là hệ thống bể với công suất tối đa 10 
m3/ngày.đêm có quy trình xử lý như sau: 

 

Hình 3.4: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Bể điều hòa:  

BỂ CHỨA BÙN BỂ ANOXIC 

BỂ ĐIỀU HÒA 

HỐ THU GOM  

BỂ MBBR 

NƯỚC THẢI ĐẦU RA 

MÁY THỔI KHÍ 

BỂ KHỬ TRÙNG 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

NƯỚC THẢI TỪ HỆ THỐNG 
THU GOM  
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Nước thải sinh hoạt từ mạng lưới thu từ các bể tự hoại 3 ngăn, được dẫn vào 

hố thu gom và được bơm về bể điều hòa. 

Tại đây, nhờ quá trình xáo trộn bằng áp lực khí từ máy thổi khí nước thải 

được điều hòa về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm như: COD, BOD, SS, 

… 

Do lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải dao động nhiều trong một 

ngày đêm. Để ổn định chế độ dòng chảy cũng như chất lượng nước đầu vào cho 

các công trình xử lý phía sau, cần thiết phải có một hố thu gom và một bể điều 

hòa lưu lượng và nồng độ. Dung tích bể được chọn theo thời gian điều hòa, dựa 

vào biểu đồ thay đổi lưu lượng, nồng độ nước thải và yêu cầu mức độ điều hòa 

nồng độ nước thải. 

Bể Anoxic 

Nước thải từ Bể điều hòa được bơm nhúng chìm bơm qua Bể Anoxic, tại 

đây diễn ra quá trình khử nitrat trong môi trường thiếu khí nhờ các chủng vi sinh 

vật thích nghi trong môi trường này, chúng phân hủy các hợp chất của Nitơ tạo 

thành khí N2 thoát ra môi trường.  

Quá trình chuyển hóa: 

NH4
+ NO2

- NO3
-  N2 

Sự có mặt của Nitơ có thể gây cản trở cho các quá trình xử lý làm giảm hiệu 

quả làm việc của các công trình. 

Công nghệ Anoxic giúp xử lý triệt để Nitơ có trong nước thải. 

Với đặc tính như vậy việc xử lý Nitơ trong nước thải bằng BỂ Anoxic là rất 

cần thiết. 

Bể MBBR 

Nước thải từ Bể Anoxic được chảy tràn qua bể Bể MBBR để tiếp tục quá 

trình xử lý.  

Tại bể MBBR diễn quá trình sinh học hiếu khí được duy trì nhờ không khí 

cấp từ các máy thổi khí. Tại đây, các vi sinh vật ở dạng hiếu khí (bùn hoạt tính) 

sẽ phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong nước thải thành các chất vô cơ ở dạng 

đơn giản như: CO2, H2O … theo phản ứng sau : 

Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí      H2O + CO2 + sinh khối mới +… 

Hiệu suất xử lý của BỂ MBBR tính theo COD, BOD đạt khoảng 90-98%.  
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Công nghệ MBBR truyền thống vận hành đơn giản, thích hợp với nhiều loại 

nước thải. Thuận lợi khi nâng cấp công suất đến 20% mà không phải gia tăng thể 

tích bể. 

Với những ưu điểm như trên, bể MBBR luôn được ưu tiên ứng dụng trong 

hệ thống xử lý nước thải có hàm lượng hữu cơ cao. 

Bể lắng sinh học 

Nước thải từ BỂ MBBR mang theo một lượng Bùn tiếp tục chảy vào ống 

lắng trung tâm của bể lắng sinh học theo cơ chế nước theo ống trung tâm đi từ 

trên xuống. Tại Bể lắng  xảy ra quá trình lắng tách pha các cặn lơ lững còn lại 

trong nước thải. Phần cặn lơ lững sẽ lắng xuống đáy bể nhờ trọng lực và được 

bơm định kỳ về bể chứa bùn nhờ bơm bùn. Phần nước trong sẽ được thu vào 

máng thu răng cưa và tự chảy qua bể khử trùng. 

Một phần bùn lắng (bùn hoạt tính từ bể hiếu khí) sẽ được bơm tuần hoàn trở 

lại bể thiếu khí để duy trì nồng độ vi sinh vật. 

Bể khử trùng 

Nước trong sau quá trình lắng tiếp tục chảy sang bể khử trùng. Tại bể khử 

trùng hóa chất Chlorine được Bơm định lượng châm vào hòa cùng với lượng 

nước thải. Chlorine là chất oxy hoá mạnh, chúng sẽ phân huỷ màng tế bào vi sinh 

vật và tiêu diệt chúng. Thời gian tiêu diệt vi sinh vật trong nước thải khoảng 20-

30 phút. 

Nước thải sau xử lý sẽ đạt quy chuẩn xả thải Cột A QCVN 14:2008/BTNMT 

Quy chuẩn Quốc gia về tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi 

trường. 

Bể Chứa Bùn 

Bùn hoạt tính (bùn hiếu khí) từ MBBR sẽ được dẫn về bể chứa bùn để tách 

bùn khỏi nước và xử lý đúng quy định. 

(Bản vẽ hoàn công mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Công ty TNHH 
MTV Quế Lâm Tam Phước do Công ty TNHH Tư vấn TYT lập và ký xác nhận 
ngày 08/06/2019). 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Các công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt tại dự án: 

Bảng 3.1: Bảng tóm tắt các công trình bảo vệ môi trường 
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TT Hạng mục Số lượng Quy trình xử lý khí thải 

1 
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 3 tấn, 
công suất 7.000 m3/giờ 

01 
Khí thải  cyclon  bồn lọc 
bụi thô  hệ thống dập bụi 

bằng nước  ống thoát khí thải 

2 
Hệ thống xử lý khí thải lò sấy 10 tấn, 
công suất 21.000 m3/giờ/hệ thống 

02 
Khí thải  bể thu bụi thô  bể 
thu bụi ướt  ống thoát khí thải 

3 
Hệ thống thu hồi bụi từ công đoạn 
cấp liệu, công suất 10.000 m3/giờ 

01 
Khí thải  túi vải  thoát môi 

trường lao động 

3.2.1. Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi 3 tấn, công suất 

7.000 m3/giờ để xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi, theo quy trình công nghệ 

dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5:  Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Khí thải từ lò hơi được tập trung vào ống dẫn khói, từ ống dẫn khói khí thải 

được dẫn về thiết bị lắng bụi kiểu đứng cyclone hiện hữu, tại đây bụi được tách 

rời khỏi dòng khí thải dựa vào cơ chế lắng ly tâm, dòng khí vào cyclone va chạm 

vào thành bể làm cho lượng bụi trong dòng khí mất động năng và với tác dụng 

của trọng lực chúng rơi xuống đáy thiết bị và được gom tại van xả 1, lượng bụi 

thô này được gom thải bỏ định kỳ (1 ngày 1 lần) và tái sử dụng làm phân bón hữu 

cơ. Phần không khí sau khi qua cyclone tiếp tục được đưa qua ống 2, phần lớn 

lượng bụi thô (võ trấu cháy không hoàn toàn) bị chắn va đập vào thành mất động 

năng rơi xuống đáy ống 2 và được gom tại van xả 2, lượng bụi này được gom thải 

bỏ định kỳ (1 ngày 1 lần) và được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ; phần không 

khí sau khi qua ống dập bụi 2 sẽ đi vào hệ thống ống có phun nước dập bụi, (gồm 
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ống phun nước dập bụi 1 và 2) tại đây những loại bụi nhỏ sẽ được phủ nước và 

lắng xuống đáy bể 2 ngăn. Phần nước dập bụi được đưa đến ngăn chứa bùn. Tại 

đây lượng nước sử dụng sẽ bốc hơi 1 phần, phần bùn lắng sẽ được thu gom định 

kỳ sử dụng làm phân bón hữu cơ hoặc bón cho cây xanh trong nhà máy hoặc sẽ 

thuê đơn vị đến thu mua định kỳ. Hàm lượng chất bẩn trong khí thải được tách 

bỏ hoàn toàn và khí thải sạch được dẫn qua ống khói đi ra ngoài. Ống khói có 

kích thước Ɵ1000cm, cao 12m. 

Khí thải từ việc đốt trấu ở lò hơi sau khi xử lý bằng quy trình công nghệ 

trên đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=0,6, Kp=0,9) để 

thải ra môi trường bên ngoài. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.2: Bảng đặc tính của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

STT Hệ thống Số lượng Kích thước Vật liệu 

1 Ống dẫn khí vào Cyclon 1 D×L = 0,5×4m Inox 

2 Cyclon lắng bụi 1 1 D×L = 400cm×4m Inox 

3 Hệ thống lắng bui 2 1 ᶲ400cm × 2m Inox 

4 Hệ thống phun nước dập bụi 1 1 ᶲ500cm × 2,5m Inox 

5 Hệ thống phun nước dập bụi 2 1 ᶲ600cm × 3m Inox 

6 Bể 2 ngăn chứa bùn, nước 1 2m × 4m × 4m Bê tông 

7 Ống khói 1 ᶲ1000cm × 12m Inox 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Hệ thống không sử dụng hóa chất. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 
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- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ thống 

hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và bước 

2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 0,6, Kp= 

0,9. 

3.2.2. Hệ thống xử lý ở 02 ống sấy và ống làm nguội 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò sấy 10 tấn, công suất 

21.000 m3/giờ/hệ thống để xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy và ống làm nguội, 

theo quy trình công nghệ dưới đây: 

 

Hình 3.6: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí của 2 ống sấy và ống làm nguội  

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 
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- Hệ thống xử lý bụi và khí từ 2 ống sấy và ống làm nguội có cơ chế hoạt 

động như sau: 

Không khí từ 02 ống sấy và ống làm nguội được hút vào bể xử lý nhờ lực 

hút của 02 quạt hút gắn ở sau bể nước, sau đó không khí có chứa bụi sẽ đi qua 08 

bể khô có xây các tường ngăn zích zắc, các loại bụi có kích thước lớn, nặng va 

đập vào thành bể làm mất động năng, dưới tác dụng của trọng lực rớt xuống đáy 

bể khô, không khí tiếp tục đi qua 4 bể nước, tại đây không khí có chứa các loại 

bụi nhỏ được phủ nước và lắng xuống đáy bể, không khí sạch sẽ theo ống khói 

thải ra ngoài, các loại bụi tro sau khi rớt xuống 8 bể khô và 4 bể nước được thu 

gom và tái sử dụng để sản xuất phân hữu cơ, nước trong 4 bể nước sẽ được thay 

định kỳ 1 tháng 1 lần và tái sử dụng vào quá trình tưới ủ phân hữu cơ 

+ 8 bể khô (bể trầm lắng) thể tích mỗi bể 3m × 2,2m × 2,5m xây bằng gạch, 

bê tông, giữa các bể có tường ngăn chỉ chừa 1 khe hở cho gió thoát qua, mục đích 

là dùng tường ngăn cản làm mất động năng của bụi thô từ 2 ống sấy và ống làm 

nguội, dưới tác dụng của trọng lực lượng bụi thô này sẽ bị rớt xuống đáy 8 bể khô 

và được thu gom hàng ngày trong quá trình vận hành sản xuất. Lượng bụi thô này 

sẽ được tái sử dụng hoàn toàn để làm phân bón hữu cơ 

+ 4 bể nước thể tích mỗi bể 2,5m × 2,2m × 2,5m xây bằng gạch, bê tông, 

luồng gió dưới tác dụng của quạt hút sau khi đi qua 8 bể khô có tường ngăn dích 

dắc sẽ loại bỏ hoàn toàn bụi thô, chỉ còn gió chứa bụi nhỏ sẽ tiếp tục đi qua 4 bể 

nước tại đây những loại bụi nhỏ còn lại sẽ được phủ nước và lắng xuống đáy bể, 

nước tại 4 bể này được thay thế định kỳ 1 tháng 1 lần và bổ sung NaOH để phản 

ứng xử lý CO, SO2 . Lượng nước xả đáy sẽ được tái sử dụng làm nước tưới ủ 

phân hữa cơ, lượng bụi bùn lắng xuống đáy bể cũng được thu gom định kỳ và 

được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ. 

+ 02 quạt hút được lắp sau các bể nước nhằm mục đích hút không khí nóng 

có chứa bụi từ 02 ống sấy và ống làm nguội đi qua 8 bể khô và 4 bể nước và đẩy 

luồng khí đã được xử lý vào 2 ống khói 

 + 02 ống khói thể tích ᶲ1000cm × 12m, tại đây gió sạch đã được xử lý sẽ 

thoát ra ngoài mà không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Khí thải sau khi xử lý bằng quy trình công nghệ trên đảm bảo đạt quy chuẩn 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv= 0,6, Kp= 0,9) để thải ra môi trường bên 

ngoài. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước  34 

Thông số của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.3: Bảng đặc tính của hệ thống xử lý khí thải lò sấy 

TT Hệ thống Số lượng Kích thước Vật liệu 

1 Ống dẫn khí từ 2 ống sấy và 
ống làm nguội vào bể khô 

3 D×L = 0,5×4m Inox 

2 Bể thu bụi khô (bể trầm lắng) 
có xây ngăn chắn zích zắc bên 

trong 

8 3m × 2,2m × 2,5m Gạch, bê 
tông 

3 Bể thu bụi nước 4 2m × 2,2m × 2,5m Gạch, bê 
tông 

4 Quạt hút khí từ 2 ống sấy và 
ống làm nguội 

2 Công suất 7,5kw  

5 Ống khói thoát khí sạch ra môi 
trường 

2 ᶲ1000cm × 12m Inox 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Hệ thống không sử dụng hóa chất. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ thống 

hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 
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khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và bước 

2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 0,6, Kp= 

0,9. 

3.2.3.  Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn cấp liệu. 

Công đoạn này chủ yếu phát sinh ra bụi ở các khu vực cấp liệu. Ngoài ra 

các quá trình sản xuất trên còn phát sinh mùi. 

Để đảm bảo hiệu suất sản xuất cao cũng như hạn chế tối đa các tác động 

xấu đến môi trường tại Nhà máy và khu vực lân cận, Công ty áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Lựa chọn dây chuyền và thiết bị sản xuất hiện đại và hoàn toàn mới. Các 

thiết bị xử lý bụi và khí được lắp đặt đồng bộ với các thiết bị sản xuất. Với dây 

chuyền sản xuất này, bụi và mùi phát sinh từ các khâu sản xuất đều được thu hồi 

bằng các thiết bị hút bụi, các thiết bị phân phối có hệ thống hút bụi trở lại, bụi sau 

khi thu gom được tái sử dụng cho chu trình khép kín. 

- Trong quy trình sản xuất, Công ty áp dụng hệ thống xử lý bụi chính như 

sau: 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi từ quá trình nạp liệu, công suất 

10.000 m3/giờ để xử lý bụi phát sinh từ quá trình nhập liệu, nạp liệu. 

Sơ đồ công nghệ này áp dụng đối với khu vực cấp nguyên liệu. Sơ đồ công 

nghệ như sau: 
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Hình 3.7: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi bằng túi vải 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Lượng bụi sinh ra từ các khu vực cấp nguyên liệu được quạt hút đưa vào 

đường ống dẫn khí thông qua chụp hút, sau đó đưa qua thiết bị lọc bụi túi vải. 

Lượng bụi được giữ lại. Bụi bám trên thành túi vải sẽ được định kỳ rủ bằng hệ 

thống dập hơi tự động, lượng bụi này sẽ được chứa trong khoang chứa bụi của 

thiết bị và định kỳ được tháo ra, thu gom tận dụng làm nguyên liệu sản xuất. Khí 

sau khi qua hệ thống lọc bụi sẽ được làm sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng môi 

trường làm việc theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.4: Đặc tính, kích thước của hệ thống xử lý bụi bằng túi vải 

Vị trí 
Số lượng 

hệ thống 
Kích thước 
LxBxH (m) 

Công suất 
quạt (Kw) 

Lưu lượng quạt 

(m3/h) 

Hệ thống cấp liệu 2 5×2,5×4,5 5,5 10.000 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Hệ thống không sử dụng hóa chất. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

Kiểm tra các thiết bị điện 
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Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ thống 

hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và bước 

2 như trên. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a) Khối lượng phát sinh 

Căn cứ theo lượng chất thải sinh hoạt và công nghiệp tính toán theo báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Bảng 3.5: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông 

thường phát sinh 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Số lượng 

(kg/tháng) 

1  Chất thải rắn sinh hoạt - 9.087 

2  Hộp mực in văn phòng thải 08 02 08 6 

3  Pallet gỗ hư hỏng 09 01 02 250 

4  Bao bì, thùng carton, giấy loại bỏ từ văn phòng 09 03 04 167 

Tổng cộng  9.510 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước) 

b) Biện pháp thu gom và lưu giữ, xử lý  

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định 
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08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

Bảng 3.6: Thông tin công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Khu lưu chứa Diện tích Kết cấu 

Chất thải sinh hoạt Khu lưu giữ chất thải 5 m2 BTCT 

Chất thải công nghiệp 
thông thường 

Khu lưu giữ chất thải 10 m2 BTCT 

- Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực có phát sinh, 

sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn 120 lít lưu giữ vào khu lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường của công ty, diện tích khu chất thải 

là 40 m2. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình sản xuất sẽ được 

thu gom và lưu trữ trong khu lưu giữ chất thải nằm bên ngoài nhà xưởng với diện 

tích 40 m2 và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải định kỳ với tần suất 01 tháng/lần. 

- Chất thải sinh hoạt, công nghiệp phát sinh tại dự án được chuyển giao cho 

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

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

a) Khối lượng phát sinh 

Căn cứ theo lượng chất thải nguy hại tính toán theo báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án. Thống kê chi tiết khối lượng từng loại chất thải phát 

sinh cụ thể: 

Bảng 3.7: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 
Số lượng phát 
sinh/tháng (kg) 

Mã 
CTNH 

Ký hiệu 
phân 
loại 

1 Dầu nhớt thải Lỏng 20 
15 01 

07 
KS 

2 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

Rắn 1.962 
16 01 

06 
KS 

3 
Bao bì thải có chứa 
hoặc nhiễm các thành 
phần nguy hại 

Rắn 12 
18 01 

01 
NH 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 
Số lượng phát 
sinh/tháng (kg) 

Mã 
CTNH 

Ký hiệu 
phân 
loại 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ 
thải nhiễm các thành 
phần nguy hại 

Lỏng 18 
18 02 

01 
NH 

5 Pin, ắc quy chì thải Lỏng 5.050 
19 06 

01 
NH 

6 
Chất thải có các thành 
phần nguy hại từ quá 
trình xử lý khí thải 

Rắn 15,3 
04 02 

03 
KS 

Tổng cộng 7.077,3   

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước) 

b) Biện pháp thu gom và lưu giữ, xử lý  

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo 

quản chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, 

bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò 

rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,…); 

Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản; 

Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy 

hại - dấu hiệu cảnh báo”. 

Bảng 3.8: Thông tin công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Khu lưu chứa Diện tích Kết cấu 

Chất thải nguy hại Khu lưu giữ chất thải 10 m2 
Nền Bê tông, tường gạch 
trát xi măng, có mái che 

Sau khi phân loại tại nguồn, chất thải được chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong khu lưu giữ 

chất thải nguy hại của công ty. Kho lưu giữ được bố trí có mái che và tường bao 

quanh, được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó 

hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 
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Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được Công ty hợp đồng với đơn vị có 

chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ CTNH phát sinh trong quá 

trình hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. 

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

a) Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động máy móc, thiết bị 

- Tiếng ồn phát sinh chủ yếu tại xưởng sản xuất (cụ thể máy cắt, chấn, dập, 

phay, vát mép, phun bi); Văn phòng (phòng hành chính, kế toán) 

- Bố trí các máy móc, thiết bị hợp lý, tránh tập trung các thiết bị có khả năng 

gây ồn trong khu vực hẹp; 

- Thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng; 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị; 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, mới; 

- Tiến hành theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ (2-4 tháng/lần) đối với tất 

cả các máy móc, thiết bị vận hành như: kiểm tra dầu bôi trơn, thay thế những chi 

tiết hư hỏng,… 

- Tự động hóa một số quá trình sản xuất, hạn chế tối đa số lượng lao động 

làm việc ở những nơi có độ ồn cao, 

- Khu vực văn phòng và khu vực sản xuất được tách biệt để hạn chế ảnh 

hưởng; 

- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh khu vực để giảm lan truyền tiếng ồn; 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao. 

- Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp 

xúc với độ ồn cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả, vừa kinh tế, vừa dễ thực hiện. 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các 

phương tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Các biện pháp đề xuất thực hiện trong nhà máy nhằm hạn chế độ rung 

trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị như sau: 

- Đúc móng máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô 

để tránh rung theo mặt nền; 

- Lắp đặt đệm chống ồn, chống rung đối với các máy móc, thiết bị sản xuất. 
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b) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà 

máy 

- Tiếng ồn, rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy chủ yếu tập 

trung vào giờ cao điểm, biện pháp chống ồn được áp dụng như sau: 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động 

do tiếng ồn đến khu vực xung quanh; 

- Lắp đặt biển báo, quy định giao thông trong khu vực dân cư và khuôn viên 

Nhà máy. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, 

thay thế những bộ phận hư hỏng,… 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập 

úng, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành: 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khí thải 

Nhà máy áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL khí thải gồm: 

Đã bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống 

và ghi chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự 

cố xảy ra. 

Định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử lý (thời gian 

vệ sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, ống dẫn, túi vải… 

Trường hợp xảy ra sự cố: 

- Cam kết ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất tương ứng 

với hệ thống xử lý khí thải bị sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 

- Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố. 
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Yêu cầu đối với cán bộ vận hành: 

- Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra. 

- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về 

người; an toàn về tài sản; an toàn về công việc. 

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phố hợp với các đơn vị chức năng có 

chuyên môn để xử lý. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nước thải 

Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn 

nhất. 

Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

 Sự cố cháy nổ và tai nạn lao động 

- Hạng mục, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: trang bị hệ 

thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động: đèn báo cháy, bình chữa cháy, trụ 

cứu hỏa,... tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ như: nhà máy; kho nguyên 

liệu; kho thành phẩm,... 

- Hạng mục, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: trang 

bị bảo hộ, dây an toàn, tủ thuốc (bông băng y tế, thuốc, gạc...). 

An toàn và vệ sinh lao động 

 Để hạn chế tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự án cam kết thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Trang bị đủ các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân khi cần thiết để đảm 

bảo an toàn lao động trong khi làm việc như: Mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, giày 

bảo hộ, khẩu trang, bao tay, kính chuyên dụng; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy về an toàn lao động và vệ sinh 

lao động cho công nhân viên bằng một số hình thức như: lắp đặt bảng nội quy tại 

các khu vực sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản xuất nguy hiểm, kiểm tra và nhắc 

nhở tại hiện trường,… 
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- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của máy móc, phương 

tiện trước khi đưa vào hoạt động; 

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn 

nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện; 

- Bố trí phòng y tế làm chỗ nghỉ ngơi, sơ cấp cứu tại chỗ cho công nhân viên 

không đủ sức khỏe làm việc hoặc bị tai nạn lao động;  

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm. 

Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ 

- Các loại nhiên liệu, hóa chất dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn dễ gây nổ; 

- Sơn cách nhiệt cho các bồn chứa để giảm nguy cơ cháy nổ cho các dung 

môi dễ cháy; trên nóc các khu vực sản xuất, khu vực bồn chứa đều có cột thu lôi, 

chống sét; 

- Nhà máy đã trang bị hệ thống PCCC tự động hiện đại với hệ thống đường 

ống chữa cháy chạy khắp nhà máy. Sử dụng bọt FOAM và các cảm biến cảnh báo 

cháy ở từng khu vực làm việc và lưu trữ; 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không 

mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát lửa do ma sát, tia lửa điện,…; 

- Thiết bị chống cháy nổ sẽ được lắp đặt tại các vị trí có nguy cơ cao trong 

khu vực dự án; 

- Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc thường xuyên; 

- Hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc thiết 

bị và các phương án phòng cháy chữa cháy khi xảy ra sự cố cho công nhân;  

- Lắp đặt các bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, các khu 

vực dễ xảy ra cháy nổ; đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy không để 

xảy ra sự cố; 

- Tiến hành huấn luyện phòng cháy chữa cháy thường xuyên cho công nhân. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, Công ty sẽ căn cứ vào phạm vi, mức độ nguy 

hiểm và đưa ra các phương án ứng phó theo các cấp độ như sau: 

- Sự cố nằm trong khả năng ứng phó của công ty: Sự cố không lập tức gây 

nguy hại đối với tính mạng, tài sản, môi trường, sản xuất và kinh tế. Khi xảy ra 
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sự cố, Công ty triển khai lực lượng tại chỗ thực hiện ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, 

hiệu quả sự cố theo Kế hoạch nội bộ về phòng ngừa, ứng phó. 

- Sự cố vượt khả năng ứng phó của công ty: Sự cố gây nên những nguy hiểm 

đối với tính mạng, tài sản, môi trường. Khi đó, Công ty sẽ thông báo và phối hợp 

với lực lượng, phương tiện ứng phó của địa phương và các công ty gần kề trong 

khu vực để khắc phục sự cố. 

- Nếu sự cố vượt khả năng ứng phó của địa phương và các công ty trong khu 

vực thì Công ty sẽ thông báo cho lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai tiến hành tổ 

chức ứng cứu theo kế hoạch, đồng thời phối hợp với lực lượng PCCC tỉnh Đồng 

Nai khi cần thiết. 

- Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của nhà máy được thực hiện 

nghiêm túc theo đúng Luật PCCC. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy được thiết 

kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và 

công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu 

đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler).  

Cháy do dùng điện quá tải: 

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau được áp dụng: 

- Khi thiết kế phải chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện; 

- Khi sử dụng không được dùng quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất 

lớn nếu mạng điện không tính được đến việc dùng thêm những dụng cụ đó; 

- Chú ý kiểm tra nhiệt độ các máy móc thiết bị không để nóng quá mức qui 

định; 

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ 

phát lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới; 

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo 

vệ như cầu chì, rơ le,… 

- Về an toàn kỹ thuật điện: tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn 

kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy 

không để xảy ra sự cố.  

Phòng chống cháy do chập mạch, do nối dây không tốt (lỏng, hở): 

- Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng máy móc thiết bị điện phải theo đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn; 
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- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy không được dùng đinh, 

dây thép để buộc giữa dây điện; 

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn, máy móc phải chắc và gọn, điện 

nối vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau; 

- Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ 

thuật. Khi thấy nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và 

nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. 

Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là 

nơi phát nhiệt lớn. 

Phòng cháy do tia lửa tĩnh điện: 

- Để đề phòng tĩnh điện có thể áp dụng các biện pháp sau: 

 + Truyền điện tích tĩnh điện đi bằng cách tiếp đất cho các thiết bị máy móc, 

các bể chứa các ống dẫn; 

 + Toàn bộ bộ phận đai chuyển động (coi như máy phát điện vĩnh cửu với 

điện áp cao) tốt nhất phải tiếp đất các phần kim loại, còn dây truyền thì bôi lớp 

dầu dẫn điện đặc biệt như graphit lên bề mặt ngoài trong lúc máy phát nghỉ. 

- Biện pháp chữa cháy thiết bị điện: 

 + Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành 

cứu chữa. Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2 để cứu chữa. Khi đám cháy đã 

phát triển lớn thì tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp chữa cháy thích 

hợp. 

 + Các vòi cứu hỏa và các hộp PCCC sẽ được thiết kế, bố trí phù hợp với 

công trình. Công trình còn được trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay 

phục vụ dập tắt đám cháy từ lúc mới phát sinh. 

 Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất 

 Để phòng chống và ứng cứu sự cố hóa chất tại khu vực Dự án, Chủ đầu tư 

sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, 

PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập 

phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

của nhà máy như sau: 

-  Tại nhà kho chứa dầu, khu vực sản xuất được xây dựng có nền bê tông, 

phủ chất chống thấm. 
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-  Tại nhà kho chứa dầu xung quanh có gờ chống tràn, có độ dốc nghiêng về 

cuối nhà kho, có hố thu hóa chất dạng lỏng trong trường hợp rò rỉ, tràn đổ. 

- Tại khu vực sản xuất sử dụng dầu có rãnh thu gom dầu biến áp về hồ thu 

gom, được thiết kế bằng bê tông cốt thép với thể tích 2×1,6×1,8m, có gờ bao 

chống tràn cao 0,5 m, đảm bảo lưu chứa được toàn bộ dầu biến áp phát sinh trong 

quá trình sửa chữa và khi có sự cố tràn đổ. 

- Khi vào khu vực sản xuất, toàn bộ điện thoại di động, bật lửa, thiết bị gây 

đánh lửa khác được bảo vệ thu giữ. Có camera theo dõi cổng vào. 

- Trang bị, kiểm tra thường xuyên các dụng cụ ứng phó tràn đổ hóa chất tại 

nhà máy để đảm bảo chất lượng số lượng cần thiết khi có sự cố xảy ra. 

- Vị trí đặt thiết bị ứng phó phải thoáng, không bị che chắn, dễ thấy, dễ lấy, 

dễ thao tác. 

- Bồn chứa và hệ thống thiết bị phụ trợ đi kèm phải được kiểm tra thường 

xuyên; 

- Thường xuyên, kiểm tra thao tác, kỹ thuật của công nhân vận hành, có đội 

ngũ kỹ thuật có chuyên môn trong việc giám sát chung; 

- Định kỳ hàng năm tập huấn an toàn, ứng phó sự cố hóa chất cho toàn nhà 

máy; 

- Trang bị các thiết bị sẵn sàng ứng phó sự cố khi có sự cố rò rỉ, chảy tràn ở 

quy mô nhỏ và lớn: quần áo bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc, mắt kính, khẩu 

trang, thùng cát thấm hút,... 

- Công ty bố trí 2 hố thu tràn đổ hóa chất để thu gom lượng hóa chất trường 

hợp xảy ra tràn đổ. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có. 

3.8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi 

khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi: 

Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản 

phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm” tại đường Tổ Long Khánh 1, phường 

Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lượng nước thải phát sinh từ dự án 

được tái sử dụng hoàn toàn cho quá trình sản xuất, không xả thải do đó dự án 

không có hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi. 
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3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Dự án có ngành nghề hoạt động là sản xuất, phối trộn phân bón với nguyên 

liệu sử dụng cho quá trình sản xuất của nhà máy được mua từ các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước, nằm trong khu vực đã được quy hoạch làm nhà máy sản 

xuất phân bón, do đó không thực hiện khai thác khoáng sản do đó báo cáo không 

thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

3.10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường:  

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 

của dự án trong quá trình hoạt động không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

Do dự án không có điểm xả ra môi trường, do đó không thuộc đối tượng 

phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

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, lưu lượng 7.000 m3/giờ. 

- Nguồn số 02:  khí thải phát sinh từ 02 lò sấy, lưu lượng 21.000 m3/giờ/hệ 

thống. 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

4.2.2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi (nguồn số 01) tọa độ vị trí xả khí thải: X: 1.199.202; Y: 409.320. 

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý 

khí thải lò sấy số 01 (nguồn số 02), tọa độ vị trí xả khí thải: X: 1.199.212; Y: 

409.326. 

- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý 

khí thải lò sấy số 02 (nguồn số 02), tọa độ vị trí xả khí thải: X: 1.199.215; Y: 

409.334. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

Vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý thu hồi bụi sơn tại phường Tam Phước, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

4.2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:  

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 21.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 21.000 m3/giờ. 

4.2.2.3. Phương thức xả khí thải:  
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Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, xả liên tục 24/24 

giờ.  

4.2.2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, với 

các hệ số Kv = 0,6 và Kp = 0,9 trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau:.  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

Không thuộc đối 
tượng quan trắc định 

kỳ 

2 Bụi mg/Nm3 108 

3 Nhiệt độ - - 

4 NH3 mg/Nm3 27 

5 NOx mg/Nm3 459 

6 CO mg/Nm3 540 

7 H2S mg/Nm3 4,05 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn:  

+ Nguồn số 1: từ khu vực lò hơi. 

+ Nguồn số 2: từ khu vực sấy. 

- Nguồn phát sinh độ rung: không phát sinh. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  

+ Nguồn số 1: từ khu vực lò hơi; tọa độ: X: 1.199.202; Y: 409.320. 

+ Nguồn số 2: từ khu vực lò sấy 1; tọa độ: X: 1.199.212; Y: 409.326. 

+ Nguồn số 3: từ khu vực lò sấy 2; tọa độ: X: 1.199.215; Y: 409.334. 

4.3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 

4.3.3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 
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1 70 55 Khu vực thông thường 

4.3.3.2. Độ rung: Không phát sinh 
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ 

dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, 

chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể 

như sau: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

Hiện tại, Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã hoàn thành vận 

hành thử nghiệm theo văn bản số 8751/STNMT-CCBVMT ngày 03/11/2020. 

Những công trình bảo vê môi trường của dự án không thay đôi công nghệ, công 

suất so với văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các 

công trình xử lý chất thải của cơ sở. Do đó báo cáo không đề xuất kế hoạch vận 

hành thử nghiệm cho các công trình xử lý chất thải của cơ sở mà chỉ đề xuất 

chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật. 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc khí thải:  

Tổng lưu lượng khí thải từ hoạt động của dự án là 49.000 m3/giờ, do đó căn 

cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 thì dự án không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ.  

- Quan trắc nước thải:  

Nước thải từ hoạt động của dự án được tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất, 

không xả thải. Vì vậy, nhà máy không thuộc đối tượng quan trắc nước thải định 

kỳ căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022.  

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 
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động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ dự án. 

- Quan trắc chất thải rắn: 

+ Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để xử lý chất thải rắn của dự án. 

+ Vị trí: tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy.  

+ Tần suất: thường xuyên và liên tục. 

+ Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận 

chất thải. 

+ Văn bản pháp luật thực hiện: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

luật bảo vệ môi trường. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 5.1: Bảng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

STT Mẫu quan trắc Thông số 
Số 

lượng 
Tần 

suất/năm 
Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Chi phí lập báo cáo - 1 1 lần/năm 5.000.000 

2 
Chi phí cho xử lý 
chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải công nghiệp 
và chất thải nguy hại 

- 
Thường 
xuyên, 
liên tục 

190.000.000 

Tổng cộng -  - 195.000.000 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước cam kết: 

- Chủ đầu tư dự án cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ Môi trường và 

các quy định của Nhà Nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi 

trường; 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình chuẩn 

bị, xây dựng và hoạt động để kịp thời kiểm soát mức độ ô nhiễm nhằm đạt Quy 

chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường; 

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế 

các tác động có hại đã được đưa ra và kiến nghị trong báo cáo ĐTM nhằm đảm 

bảo được Quy chuẩn môi trường Việt Nam; 

- Chủ đầu tư cam kết phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đền bù thiệt 

hại khi sảy ra sự cố môi trường. 

- Cam kết tỷ lệ cây xanh đạt 20% theo đúng quy định. 

- Chủ đầu tư cam kết đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và 

không có sự thay đổi các công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Quyết định 

số 3855/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn nước thải đầu ra trước khi tái sử dụng cho mục đích sản xuất. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt 

quá trình hoạt động của Dự án. 

- Tất cả các nguồn phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động của Nhà máy 

sẽ được thu gom, xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy 

định hiện hành (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, hệ số Kv = 0,6 và Kp = 0,9) 

trước khi xả thải ra môi trường. 

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định tại 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 
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- Chủ đầu tư dự án sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường 

nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, bảo đảm không phát 

sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường; 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan; 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam nếu xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các quy chuẩn Việt 

Nam, các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Chúng tôi 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 trước pháp luật./. 


