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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam 

tại Hà Nội 

- Địa chỉ văn phòng: Km 17, Quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Tp. 

Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Phạm Hữu Trí  -Chức vụ: Giám 

đốc chuỗi cung ứng Miền Bắc (theo giấy ủy quyền số  03/2022/POA/SA ngày 01/7/2022 

của ông PEEYUSHI SHARMA) 

- Điện thoại: 0835 587 409/0372728696 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300792451-004 đăng ký lần đầu 

ngày 09/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/3/2019 do Sở kế hoạch và đầu tư 

TP. Hà Nội cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 1073866574 đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, chứng 

nhận đầu tư điều chỉnh lần 3 ngày 24/01/2017 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Km17, quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1179/QĐ-BTNMT 

ngày 13/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với dự án “ Nâng công suất Nhà 

máy từ 511 triệu lít/năm lên 711 triệu lít/năm (Đầu tư mới dây chuyền chiết nước giải 

khát đóng lon, công suất 27.720 lít/giờ)” 

-  Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-BTNMT 

ngày 29/6/2021của Bộ Tài nguyên Môi trường cấp cho dự án “ Nâng công suất Nhà máy 

từ 511 triệu lít/năm lên 711 triệu lít/năm (Đầu tư mới dây chuyền chiết nước giải khát 

đóng lon, công suất 27.720 lít/giờ)” 

- Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi số 518/GP-UBND ngày 02/12/2019, 

của UBND TP. Hà Nội.  

- Quy mô của cơ sở theo tính chất và quy mô đầu tư thuộc nhóm A (phân loại theo 

tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp 

quản lý, điều hành hoạt động đầu tư. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội có công suất 

hiện tại khoảng 711 triệu lít/năm. Các dây chuyền sản xuất chính Nhà máy bao gồm: 

Bảng 1.1. Công suất các dây chuyền sản xuất của Nhà máy 

TT Dây chuyền Công suất (Lít/năm) 

1 Dây chuyền sản xuất chai thủy tinh (L3) 10.368.000 

1 
Dây chuyền sản xuất sản phẩm nước giải 

khát Lon (L2) 
60.003.900 

7 
Dây chuyền sản xuất lon mới  (đầu tư năm 

2019) 
200.000.000 

3 
Dây chuyền sản xuất sản phẩm đóng chai 

nhựa PET 1 (L5) 
135.481.500 

6 
Dây chuyền chiết nước ngọt có ga đóng chai 

nhựa PET 2 (L8) 
211.140.000 

4 
Dây chuyền sản xuất sản phẩm chiết nóng 

(L6) 
93.840.000 

5 Dây chuyền sản xuất sản phẩm chiết túi (L7) 691.200 

 

Các dây chuyền sản xuất chính tại Nhà máy đều được xác nhận hoàn thành tại giấy 

xác nhận số 44/GXN-BTNMT ngày 29/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

Hiện nay, Nhà máy hoạt động với 07 dây chuyền theo 05 công nghệ sản xuất chính 

như sau: 

1. Công nghệ sản xuất sản phẩm NGK đóng chai thủy tinh, công suất 10.368.000 

lít/năm, lắp đặt năm 1998.    

2. Công nghệ sản xuất sản phẩm nước giải khát lon công suất 60.003.900 lít/năm, 

lắp đặt năm 1996; Công nghệ sản xuất sản phẩm nước giải khát lon công suất 

200.000.000 lít/năm, lắp đặt năm 2019. 

3. Công nghệ sản xuất sản phẩm đóng chai nhựa PET:  (1) công suất 135.481.500 

lít/năm, lắp đặt năm 2011 và  (2)  công suất 211.140.000/năm lắp đặt năm 2016. 

4. Công nghệ sản xuất sản phẩm chiết nóng, công suất 93.840.000 lít/năm, lắp đặt 

năm 2014.     
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5. Công nghệ sản xuất sản phẩm chiết túi, công suất 691.200 lít/năm, lắp đặt năm 

2014. 

Nguyên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất của Nhà máy bao gồm đường, hương 

liệu, CO2, Chlorine. 

Công nghệ sản xuất nước giải khát của Nhà máy theo dây chuyền tự động và được 

mô tả khái quát như sau: 

Bồn chứa Siro 

thuần

Hương liệu

Nước sạch
Đường tinh luyện

Đường lỏng HFCS

Bồn chứa Siro 

hương liệu
 

 

Hình 1.1.Quy trình công nghệ pha chế sirô 

 

- Đường tinh luyện hoặc đường lỏng HFCS sẽ được pha trộn với nước sạch để tạo 

ra sirô thuần tại bồn chứa. 

- Sirô thuần sẽ được pha chế với hương liệu để tạo ra sirô hương liệu vào bồn chứa, 

tùy loại sản phẩm mà tỷ lệ pha trộn và loại hương liệu khác nhau; 

- Sirô hương liệu sẽ được pha trộn tiếp với nước sạch và co2 theo tỷ lệ nhất định 

để tạo thành nước ngọt có gas chuấn bị sẵn sàng cho quá trình chiết rót và đóng chai. 

- Các công đoạn trên đều được kiếm tra cẩn thận nhằm đảm bảo chất lượng sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của Nhà máy. 

- Sirô được pha chế tại các bồn chứa chung và bơm cấp đến các dây chuyền sản 

xuất các sản phẩm khác nhau. 
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Hình 1.2.Quy trình chung sản xuất các sản phẩm hiện nay 

 

Trộn đường, 

pha siro 

Nước cấp 

Xử lý nước 

cấp 

Trộn nước, CO2 

Chiết chai, lon 

Kiểm tra 

sản phẩm 

Dự trữ thành 

phẩm 
Phân phối 

Nước vệ sinh đường ống 

và bồn chứa, vỏ chai hư 

hỏng 

Nước vệ sinh bồn 

chứa, ồn 

Vỏ chai, vỏ lon, nước 

sản phẩm, bao bì hóa 

chất 

Ồn 

In mã sản phẩm, 

đóng thùng Chất thải rắn 
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3.2.1.Công nghệ sản xuất sản phẩm NKG chai thủy tinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3.Quy trình sản xuất các sản phẩm chai thủy tinh 

Tách pallet và két 

Rửa chai 

Kiểm chai sau khi rửa 

Kiểm chai điện tử 

Chiết nạp và đóng nắp 

Ồn 

Chất thải rắn 
Máy kiểm tra 

Máy kiểm tra 

Máy kiểm tra Ồn 

Chất thải rắn 

 

Vỏ chai 

Nguyên liệu/Thiết bị Công đoạn sản xuất Chất thải/Tác động 

Kiểm chai trước khi rửa 

Hệ thống rửa tiệt 

trùng 

Ồn 

Chất thải rắn 

Ồn 

Nước thải 

Hệ thống chiết, 

Nước Xirô, CO2 

Ồn, CO2 

Nước thải 

 

In mã ngày sản phẩm Máy in 

Kiểm tra độ đầy chai Máy kiểm tra 

(phóng xạ) 

Lưu kho 

Ồn 

 

Ồn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy máy sản xuất nước giải 

khát Coca – Cola Việt Nam tại Hà Nội 

Chủ dự án: Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội 6 

Thuyết minh quy trình: 

- Bước 1 - Chuẩn bị chai thủy tinh: 

+ Nguồn cung cấp: chai thủy tinh rỗng được Nhà máy đặt mua từ các nhà cung cấp 

trên thị trường tại Việt Nam, các chai này được tách rời khỏi pallet và khỏi két; 

+ Trước khi vào hệ thống rửa, các chai này sẽ được kiểm tra để loại bỏ những chai 

bể, hư hỏng; 

+ Các chai sau khi kiểm tra sẽ vào hệ thống rửa để rửa sạch các tạp chất dính bám 

bên ngoài lẫn bên trong; 

+ Sau khi rửa, các chai này sẽ được kiểm tra qua hai bước tiếp theo là kiểm chai 

sau khi rửa và kiểm chai điện tử nhằm đảm bảo các chai đảm bảo yêu cầu chất lượng 

trước khi chiết rót. 

- Bước 2 - Pha chế xi-rô: theo quy trình tại Hình 1.1- Quy trình công nghệ pha chế 

Xirô 

- Bước 3 - Chiết rót, đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm: 

+ Nguồn cung cấp nắp chai, nhãn mác: được nhà máy đặt mua từ các nhà cung cấp 

trên thị trường tại Việt Nam  

+ Chai (đã được chuẩn bị ở bước 1) sẽ được rót đầy nước ngọt (đã được chuẩn bị 

trong bước 2), sau đó, các chai này sẽ được đóng nắp. 

+ Tiếp theo, các chai này sẽ được in mã ngày sản xuất, hạn sử dụng và được kiểm 

tra độ đầy của chai; các chai không được rót đầy sẽ được quay trở lại các công đoạn trên 

để rót đầy theo chuẩn quy định.  

- Bước 4 – Lưu kho: Các sản phẩm sẽ được chất lên pallet và được xe nâng vận 

chuyển vào kho để lưu kho, sau đó, sẽ cung cấp cho thị trường. 

3.2.2. Công nghệ sản xuất sản phẩm lon 
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Hình 1.4.Quy trình sản xuất các sản phẩm lon 

 

Tách pallet 

Chiết 

Đóng nắp 

Làm ấm 

Kiểm tra độ đầy của lon 

Ồn 

Nước thải 

Máy rửa 

Máy đóng nắp 

Nước sạch Nước thải 

 

Vỏ lon 

Nguyên liệu/Thiết bị Công đoạn sản xuất Chất thải/ 

Tác động 

Rửa 

 

Hệ thống chiết 

Nước, xi-rô, CO2 

Ồn 

Chất thải rắn 

Ồn 

CO2 

Nước thải 

Máy kiểm tra 

(phóng xạ) 

 

Ồn 

 

In mã ngày sản phẩm lên 

lon 
Máy in 

Đóng thùng 
Máy đóng 

thùng 

Thùng carton 

In mã ngày sản phẩm lên 

thùng 

Ồn 

 

Ồn 

Chất thải rắn 

 

Lưu kho 

Máy in 
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Thuyết minh quy trình: 

Quy trình này bao gồm bước sau đây: 

- Bước 1 - Chuẩn bị lon: 

+ Nguồn cung cấp lon, nắp lon: được nhà máy đặt mua từ các nhà cung cấp trên 

thị trường tại Việt Nam và được vận chuyển về nhà máy.  

+ Đầu tiên, các lon này sẽ được tách rời khỏi pallet, sau đó, sẽ được rửa sạch nhờ 

hệ thống rửa. 

- Bước 2 - Pha chế xi-rô: theo quy trình tại Hình 1.1 - Quy trình công nghệ pha 

chế Xirô 

+ Đường tinh luyện sẽ được pha trộn với nước sạch (đã qua xử lý tại trạm xử lý 

nước của Nhà máy) để tạo ra xi-rô thuần; 

+ Xi-rô thuần sẽ được pha chế với hương liệu để tạo ra xi-rô mùi; 

+ Xi-rô mùi sẽ được pha trộn tiếp với nước sạch và CO2 theo tỷ lệ nhất định để 

tạo thành nước ngọt có gas chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chiết rót và đóng chai. 

+ Các công đoạn trên đều được kiểm tra cẩn thận nhằm đảm bảo chất lượng sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của nhà máy. 

+ Bước 3 - Chiết rót, đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm: 

+ Lon (đã được chuẩn bị ở bước 1) sẽ được rót đầy nước ngọt (đã được chuẩn bị 

trong bước 2), sau đó, các lon này sẽ được đóng nắp. 

+ Tiếp theo, các lon này sẽ làm ấm nhờ nước sạch và được kiểm tra độ đầy của 

lon; 

+ Công đoạn tiếp theo là in mã ngày sản xuất, hạn sử dụng lên lon, sau đó, các lon 

này sẽ được đóng thùng và cuối cùng được in mã ngày (sản xuất, hạn sử dụng) lên thùng. 

- Bước 4 – Lưu kho: Các thùng sản phẩm sẽ được chất lên pallet và được xe nâng 

vận chuyển vào kho để lưu kho, sau đó, sẽ cung cấp cho thị trường. 

3.2.3. Công nghệ sản xuất sản phẩm chai nhựa PET 

a) Sản xuất sản phẩm chai nhựa PET nước uống có gas 
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Hình 1.5. Quy trình sản xuất sản phẩm chai nhựa PET sản phẩm có gas 
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Thuyết minh quy trình:  

Quy trình sản xuất các sản phẩm nước giải khát bao bì chai nhựa PET nước uống 

có ga bao gồm các bước sau đây: 

- Bước 1 - Chuẩn bị chai PET: 

+ Nguồn cung cấp: phôi nhựa được nhà máy đặt mua từ các nhà cung cấp trên thị 

trường tại Việt Nam và vận chuyển về nhà máy. 

+ Đầu tiên, các phôi nhựa này sẽ được thổi thành chai PET nhờ máy thổi chai, sau 

đó, sẽ được rửa sạch nhờ hệ thống rửa. Chai PET sau khi rửa sạch sẽ được chuyển sang 

công đoạn chiết rót ở Bước 3. 

+ Dây chuyền sản xuất thổi chai nhựa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6.Quy trình thổi chai nhựa 

- Bước 2 - Pha chế xi-rô: theo quy trình tại Hình 1.1 - Quy trình công nghệ pha 

chế Xirô 

- Bước 3 - Chiết rót, đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm: 

+ Nguồn cung cấp nắp chai, nhãn mác, nylon: được nhà máy đặt mua từ các nhà 

cung cấp trên thị trường tại Việt Nam, và vận chuyển đến nhà máy.  
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Thổi khí nén 

Chai thành phẩm 
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Dây chuyền sản xuất 
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+ Chai (đã được chuẩn bị ở Bước 1) sẽ được rót đầy nước ngọt (đã được chuẩn bị 

trong Bước 2), sau đó các chai này sẽ được đóng nắp. 

+  Mực nước ngọt trong chai sẽ được kiểm tra ở công đoạn tiếp theo là công đoạn 

kiểm tra độ đầy của chai; chỉ những chai có độ đầy đạt yêu cầu mới được chuyển qua 

công đoạn tiếp theo. 

+  Kế đến, các chai nước ngọt sẽ được in mã ngày (ngày sản xuất, hạn sử dụng) và 

được làm ấm nhờ nước sạch; 

+  Sau đó, các chai này sẽ được đóng thùng và cuối cùng được in mã ngày (sản 

xuất, hạn sử dụng) lên thùng. Cuối cùng, các thùng nước này sẽ được quấn nylon xung 

quanh để và chuyển sang bước 4. 

- Bước 4 – Lưu kho: Các thùng sản phẩm sẽ được chất lên pallet và được xe nâng 

vận chuyển vào kho để lưu kho, sau đó, sẽ cung cấp cho thị trường. 

b) Công nghệ sản xuất sản phẩm chai nhựa PET nước uống tinh khiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Quy trình sản xuất sản phẩm chai nhựa PET nước uống tinh khiết 
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Thuyết minh quy trình:  

Các công đoạn của sản phẩm nước uống tinh khiết được sản xuất trên dây chuyền 

này bao gồm các bước sau: 

- Bước 1 – Chuẩn bị chai PET: Các công đoạn ở bước này giống hoàn toàn với 

việc chuẩn bị chai nhựa PET ở bước 1 trong sản xuất nước giải khát bao bì chai nhựa 

PET. 

- Bước 2: Nước sau khi qua hệ thống lọc (quy trình xử lý nước cấp của nhà máy) 

được đưa vào máy chiết để rót vào chai PET. 

- Bước 3: Đóng nắp, gắn chụp nylon, dán nhãn và in ngày sản xuất.  

Nguồn cung cấp nắp chai, nhãn mác, nylon: được nhà máy đặt mua từ các nhà 

cung cấp trên thị trường tại Việt Nam,..  

- Bước 4 : Kiểm tra chất lượng sản phẩm : Các sản phẩm được kiểm tra chất lượng 

theo yêu cầu của luật định và của tập đoàn. Những sản phẩm nào không đạt chất lượng 

được tách riêng để xử lý 

- Bước 5: Đóng thùng: các sản phẩm được đóng thùng carton  

-Bước 6: Lưu kho: Các thùng sản phẩm sẽ được chất lên pallet và được xe nâng 

chuyển vào kho để lưu kho và cung cấp cho thị trường 

3.2.4. Công nghệ sản xuất sản phẩm chiết nóng 

Quy trình sản xuất các sản phẩm chiết nóng như sữa, nước trái cây, nước cam ép 

(có tép cam). Quy trình này bao gồm các bước sau đây: 

Bước 1 - Chuẩn bị chai PET: 

Phôi nhựa được các nhà cung cấp uy tín trên thị trường cung cấp và được vận 

chuyển về Nhà máy; 

Đầu tiên, các phôi này sẽ được thổi thành chai PET nhờ máy thổi chai, sau đó, sẽ 

được làm sạch bằng hệ thống máy hút chân không. Chai PET sau khi làm sạch sẽ được 

chuyển sang công đoạn chiết rót ở Bước 3. 

Bước 2 - Pha chế dung dịch sản phẩm:  

Đường tinh luyện và đường HFCS sẽ được pha trộn với nước sạch (đã qua xử lý 

tại trạm xử lý nước của Nhà máy) để tạo ra xi-rô thuần; 

Sản phẩm nước ép cam và nước trái cây: xirô thuần sẽ được pha chế với tép cam, 

nước cốt cam hoặc nước cốt trái cây để tạo thành dung dịch sản phẩm. Dung dịch sau 

pha chế được đưa vào máy thanh trùng lên nhiệt độ 80-85oC. Dung dịch sản phẩm được 

chuyển sang công đoạn chiết rót ở Bước 3. 

Sản phẩm sữa trái cây: trộn sữa, gôm và đường ở dạng khô theo đúng tỷ lệ. Hòa 

tan hỗn hợp trên trong nước ấm 75oC, sau đó làm lạnh về 25oC (đưa lên nhiệt độ 75 oC 

để dễ dàng hòa tan được gôm và sữa sau đó làm lạnh về 25oC để đảm bảo dinh dưỡng 
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vì ở 75oC lâu thì các dưỡng chất có thể bị phân hủy). Tiếp tục bổ sung hương liệu, phụ 

gia nhằm axit hóa dung dịch. Trộn thêm nước trái cây, các loại khoáng chất vào dung 

dịch sản phẩm. Cuối cùng, dung dịch sản phẩm sữa trái cây được đồng hóa bằng áp suất 

cao để tránh vón cục; qua máy thanh trùng ở nhiệt độ 110oC khoảng 28 giây, đưa về 

nhiệt độ 85oC. mục đích của việc đưa về nhiệt độ 85oC cũng là để đảm bảo dưỡng chất 

không bị phân hủy khi ở nhiệt độ cao nhưng vẫn phải giữ ở 85 oC để vi sinh không bị tái 

xâm  nhập vào sản phẩm sau khi đã thanh trùng. Ngay sau khi đóng nắp và thanh trùng 

sản phẩm sẽ được làm nguội để đảm bảo dưỡng chất không bị phân hủy). Dung dịch sản 

phẩm được chuyển sang công đoạn chiết rót ở Bước 3. 
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Hình 1.8. Quy trình sản xuất sản phẩm chiết nóng 
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 Bước 3 - Chiết rót, đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm: 

- Chai (đã được chuẩn bị ở Bước 1) sẽ được rót đầy dung dịch pha chế (đã được 

chuẩn bị trong Bước 2), sau đó, các chai này sẽ được đóng nắp. 

Tiếp theo, độ đầy dung dịch trong chai sẽ được kiểm tra nhờ thiết bị kiểm tra có 

sử dụng nguồn bức xạ; chỉ những chai có độ đầy đạt yêu cầu mới được chuyển qua công 

đoạn tiếp theo. 

Kế đến, các chai sẽ được in mã ngày (ngày sản xuất, hạn sử dụng) và được kiểm 

tra tình trạng của chai. 

Các chai này sẽ được đảo chiều và tiệt trùng để đảm bảo độ an toàn của sản phẩm, 

sau đó, được làm mát và dán nhãn. 

Các chai thành phẩm này sẽ được đóng thùng và cuối cùng được in mã ngày (sản 

xuất, hạn sử dụng) lên thùng. 

Cuối cùng, các thùng sản phẩm này sẽ được quấn nylon xung quanh để và chuyển 

sang Bước 4. 

Bước 4 – Lưu kho: Các thùng sản phẩm sẽ được chất lên pallet và được xe nâng 

vận chuyển vào kho để lưu kho, sau đó, sẽ cung cấp cho thị trường. 

(Ngoài các sản phẩm sữa và nước trái cây, dây chuyền chiết rót nóng còn được sử 

dụng để sản xuất sản phẩm nước uống tinh khiết nhưng bỏ qua công đoạn gia nhiệt. Quy 

trình công nghệ sản xuất sản phẩm nước uống tinh khiết được sản xuất trên dây chuyền 

này tương tự như dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết hiện nay Nhà máy đang áp 

dụng). 

3.2.5. Công nghệ sản xuất sản phẩm chiết túi 

Quy trình sản xuất nước giải khát chiết túi với các sản phẩm: Sirô Coca-cola, Siro 

Fanta, Siro Sprite. Quy trình này bao gồm các bước sau đây: 

- Bước 1 - Chuẩn bị túi chứa sản phẩm: 

Túi chứa sản phẩm được các nhà cung cấp uy tín trên thị trường cung cấp và được 

vận chuyển về Nhà máy; 

- Bước 2 - Pha chế sirô:  

+ Đường tinh luyện sẽ được pha trộn với nước sạch (đã qua xử lý tại trạm xử lý 

nước của Nhà máy) để tạo ra xi-rô thuần; 

+ Sirô thuần sẽ được pha chế với hương liệu để tạo ra sirô hương liệu; 

+ Các công đoạn trên đều được kiểm tra cẩn thận nhằm đảm bảo chất lượng sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của Nhà máy. 

Bước 3 - Chiết rót, đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm: 

+ Túi (đã được chuẩn bị ở Bước 1) sẽ được rót đầy sirô (đã được chuẩn bị trong 

bước 2), sau đó, các túi này sẽ được đóng nắp 
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Sau đó, các túi này sẽ được đóng thùng và cuối cùng được in mã ngày (sản xuất, 

hạn sử dụng) 

+ Cuối cùng, các thùng chứa được quấn Nilon quanh thùng chuyển sang bước 4. 

- Bước 4 – Lưu kho: Các thùng sản phẩm sẽ được chất lên pallet và được xe nâng 

vận chuyển vào kho để lưu kho, sau đó, sẽ cung cấp cho thị trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9. Quy trình sản xuất sản phẩm chiết túi  
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Các quy trình đang áp dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất tại nhà máy: 

Hệ thống CIP (Clean- in- place) :  

Nhà máy đã và đang áp dụng hệ thống CIP cho các chuyền sản xuất trong công 

đoạn làm sạch thiết bị gồm hệ thống pha trộn, chiết rót, …với chế độ tự động và khép 

kín. Nhìn chung, quy trình của hệ thống CIP của nhà máy gồm các bước như sau: 

1.Tráng rửa bằng nước xử lý 

2.Chạy với dung dịch xút nóng 

3.Tráng rửa lại bằng nước xử lý 

4.Chạy tuần hoàn với dung dịch acid Nitric  

5.Làm sạch & tiệt trùng với nước xử lý nóng/ Clorine 

6. Sau cùng tráng rửa bằng nước xử lý 

Tuy nhiên tùy thuộc vào từng công đoạn sản xuất, loại sản phẩm, trong quy trình 

CIP như: số lượng các bước thực hiện, loại hóa chất sử dụng để tẩy rửa, nhiệt độ, nồng 

độ, và thời gian tiếp xúc sẽ khác nhau.  

Sau quá trình rửa CIP, nước thải được dẫn về trạm XLNT của nhà máy để xử lý. 

Nhìn chung, quy trình của hệ thống CIP của nhà máy và tiết kiệm nước trong quá trình 

sản xuất. 

Biện pháp tiết kiệm nước sử dụng cho quá trình sản xuất:  

Hiện tại nhà máy đã và đang áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn, thực hiện 

các giải pháp tiết kiệm nước bao gồm: 

+ Giảm tần suất rửa ngược (backwash) hệ thống xử lý nước bằng cách xử lý vi 

sinh màng lọc, dùng tank lắng thu hồi nước rửa nước để tuần hoàn: tiết kiệm khoảng 

200 m3/ngày 

+ Tuần hoàn nước rửa đáy chai PET: tiết kiệm được lượng nước 20-30 m3/ngày. 

+ Tuần hoàn nước rửa chai chuyển sang rửa két: tiết kiệm 30 m3/ngày. 

+ Tái sử dụng nước sau hệ thống xử lý nước thải thay cho nước thô dùng để tưới 

cây: tiết kiệm 15 m3/ngày.  

+ Xây dựng hệ thống lọc hoàn lưu xút dùng cho máy rửa chai, tiết kiệm pha xút và 

hóa chất sử dụng.  

+ Lắp đặt hệ thống bơm làm mát hút chân không trong hệ thống để giảm áp nước 

giải nhiệt. Thu hồi nước làm mát bơm về bể thô. Tiết kiệm khoảng 30m3/ngày 

+ Sử dụng nước đã làm mềm cho hệ thống phụ trợ (máy lạnh, nồi hơi): tiết kiệm 

khoảng 20m3/ngày 

+ Sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật nêu trên kết hợp với các biện pháp quản 

lý nội vi như sau:  
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. Lắp đặt các đồng hồ nước trên toàn bộ các khu vực trong nhà máy để kiểm soát 

nước trong từng bộ phận và trên quy mô tổng thể nhà máy.  

. Đào tạo tập huấn cho các bộ phận trong nhà máy tự theo dõi, giám sát qua báo 

cáo ngày.  

. Trang bị các thiết bị vệ sinh có áp lực nhằm tăng hiệu quả sử dụng nước.  

. Thực hiện các giải pháp tận thu triệt để nước trong dây chuyền sản xuất như: thu 

hồi nước ngưng, thu hồi nước từ máy thanh trùng,… 

3.2.6. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

Bảng 1.2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở 

TT Tên máy 
Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

I 
Danh mục máy móc phục vụ dây chuyển (Sản xuất chai thủy tinh, nước giải khát lon 

L2, dây chuyền chiết nóng, chiết túi) 

1 Máy làm ấm 1994 1 Tốt 

CARNAUD-

METALBOX-

Singapore 

2 Máy bốc dỡ vỏ chai từ Pallet 1994 1 Tốt 

CARNAUD-

METALBOX-

Singapore 

3 Máy rửa chai 1994 1 Tốt 

CARNAUD-

METALBOX-

Singapore 

4 Máy chiết 1995 1 Tốt KHS 

5 Máy ghép mí lon 1994 1 Tốt ANGELUS-Mỹ 

6 Máy làm lạnh 1994 1 Tốt MOJONNIER-Mỹ 

7 Máy in thời hạn sử dụng 1995 1 Tốt VIDEOJET-Mỹ 

8 Máy kiểm tra mức chiết 1995 1 Tốt FILTEC-Mỹ 

9 Máy đóng thùng và quấn ni-lon 1998 1 Tốt MEYPACK-Đức 

10 Băng tải lon 1994 1 Tốt 

CARNAUD-

METALBOX-

Singapore 
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TT Tên máy 
Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

11 Bơm định lượng 2009 1 Tốt 
Cryotech – 

Malaysia 

12 Kiểm tra thùng 2009 1 Tốt TAPTONE – Mỹ 

13 Máy đóng thùng 1994 1 Tốt 

CARNAUD-

METALBOX-

Singapore 

14 Máy chiết/Máy đóng nắp 1998 1 Tốt Krones-Đức 

15 Bơm định lượng tép cam 2010 1 Tốt Sidel – Pháp 

16 Máy rửa chai 1999 1 Tốt Krones-Đức 

17 Máy nạp nắp 1999 1 Tốt Krones-Đức 

18 Máy đóng thùng 1998 1 Tốt KETTNER-Đức 

19 Máy mở thùng 1998 1 Tốt KETTNER-Đức 

20 Máy xếp thùng 1998 1 Tốt KETTNER-Đức 

21 Băng tải chai 1999 1 Tốt Krones –Thái Lan 

22 Băng tải két 1999 1 Tốt Krones –Thái Lan 

23 Máy rửa 1999 1 Tốt Krones –Thái Lan 

24 Máy thanh trùng 2005 1 Tốt TTC – Việt Nam 

25 Máy kiểm tra mức chiết 1999 1 Tốt Krones –Đức 

26 Máy soi chai 1998 1 Tốt FILTEC-Mỹ 

27 Máy phóng seal 2005 1 Tốt Đài Loan 

28 Máy rửa chai 1995 1 Tốt 
PROCOMAC-

ITALY 

29 Máy đóng thùng, co màng. 1997 1 Tốt SMI-ITALY 
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TT Tên máy 
Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

30 Máy chiết 1995 1 Tốt 
PROCOMAC-

ITALY 

31 Máy đóng nắp 1995 1 Tốt 

AROL S.p.A. 14053 

CANELLI(Asiti) 

ITALY 

32 Máy trộn 2009 1 Tốt Sidel - Italy 

34 Hệ thống nạp liệu 2011 1 Tốt Krones-Đức 

35 Máy thổi khí 2011 1 Tốt Krones-Đức 

36 Máy nén – HP 2011 1 Tốt Krones-Đức 

37 Máy làm lạnh CO2 2011 1 Tốt Krones-Đức 

38 Máy tạo ozone 2011 1 Tốt Krones-Đức 

39 Máy chiết chai 2011 1 Tốt Krones-Đức 

40 Thiết bị kiểm tra mức chai 2011 1 Tốt Krones-Đức 

41 Thiết bị làm ấm chai 2011 1 Tốt Krones-Đức 

42 Máy dán nhãn chai 2011 1 Tốt Krones-Đức 

43 Hệ thống sấy khô 2011 1 Tốt Krones-Đức 

44 Băng chuyền vận tải chai đầy 2011 1 Tốt Krones-Đức 

45 Máy đóng hạn sử dụng 2011 1 Tốt Krones-Đức 

46 
Máy chiết chai, trộn và khử 

khuẩn 
2011 1 Tốt Krones-Đức 

47 Máy dán thùng 2011 1 Tốt Krones-Đức 

48 Máy vận chuyển thùng đầy 2011 1 Tốt Krones-Đức 

49 Máy xếp chai 2011 1 Tốt Krones-Đức 

50 Máy phát điện 2011 1 Tốt Krones-Đức 

51 Máy biến thế  01 2011 1 Tốt ABB-Việt Nam 

52 Máy biến thế  02 2011 1 Tốt ABB-Việt Nam 

53 Hệ thống làm lạnh 2011 1 Tốt Mycom-Nhật 

54 Máy nén  01 2011 1 Tốt Mycom- Nhật 

55 Máy nén  01 2011 1 Tốt Mycom- Nhật 

56 Bình ngưng 01 2011 1 Tốt Trung Quốc 
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TT Tên máy 
Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

57 Bình ngưng 02 2011 1 Tốt Trung Quốc 

58 Bồn chứa nước lạnh 2011 1 Tốt Việt Nam 

59 Thiết bị chứa nước tràn 2011 1 Tốt Việt Nam 

60 Bồn tiếp nhận 2011 1 Tốt Việt Nam 

61 Máy làm lạnh nước 2011 1 Tốt Đức 

62 Máy nén khí 2011 1 Tốt Ingersoll Rand – EU 

63 Hệ thống chuẩn bị đường 2011 1 Tốt Việt Nam 

64 Bồn đệm 2011 1 Tốt Việt Nam 

65 Thiết bị pha trộn 2011 1 Tốt Việt Nam 

66 Hệ thống trộn Syrup 2011 1 Tốt Indonesia 

67 Bồn Syro thuần 2011 1 Tốt Indonesia 

68 Bồn Syro hoàn chỉnh (03 bồn) 2011 3 Tốt Indonesia 

69 Bồn đệm No.1 2011 1 Tốt Indonesia 

70 Hệ thống vệ sinh bồn chứa 2011 1 Tốt Indonesia 

71 Hệ thống vệ sinh bồn chứa 1 2011 1 Tốt Indonesia 

72 Hệ thống vệ sinh bồn chứa 2 2011 1 Tốt Indonesia 

73 Hệ thống vệ sinh bồn chứa 3 2011 1 Tốt Indonesia 

74 Bồn chứa CO2 lỏng 2011 1 Tốt Praxair- Thái Lan 

75 Máy phát điện dự phòng 1995 1 Tốt Anh 

78 Máy thanh trùng 1 2014 1 Tốt KHS 

79 Máy thanh trùng 2 2014 1 Tốt KHS 

80 Máy đồng hóa 200 bar 2014 1 Tốt GEA 

81 Máy thổi chai 2014 1 Tốt KHS 

82 Máy chiết, đóng nắp chai 2014 1 Tốt KHS 

83 Máy chiết tép cam 2014 1 Tốt KHS 

84 Thiết bị làm mát chai 2014 1 Tốt KHS 

85 Máy dán nhãn 2014 1 Tốt Krones 

86 Máy phóng nhãn 2014 1 Tốt Krones 

87 Máy quấn màng co (máy 1) 2014 1 Tốt KHS 

88 Máy quấn màng co (máy 2) 2014 1 Tốt KHS 
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TT Tên máy 
Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

89 Máy xếp pallet 2014 1 Tốt KHS 

90 Máy rã đông thùng hương liệu 2014 1 Tốt Tetra Pak 

91 Hệ thống pha trộn sữa 2014 1 Tốt Tetra Pak 

92 Hệ thống châm Acid 2014 1 Tốt Tetra Pak 

93 Hệ thống pha trộn tép cam 2014 1 Tốt Tetra Pak 

94 3 Bồn chứa sữa và nước cam ép 2014 1 Tốt Hoàng Lâm 

95 
Hệ thống vệ sinh bên trong máy 

móc, thiết bị 
2014 1 Tốt Tetra Pak 

II Dây chuyền chiết nước ngọt công suất 54.000 lit/giờ, chai nhựa PET 

1.  Phễu cấp phôi 2016 1 Tốt KHS -Đức 

2.  
Hệ thống cấp phôi cho máy thổi 

(bao gồm băng tải) 

2016 

1 

Tốt 
KHS -Đức 

3.  
Thiết bị hút nhiệt ra ngoài (bao 

gồm ồng thoát hơi nóng) 

2016 

1 

Tốt 
Cao Duong VN 

4.  Máy thổi chai 2016 1 Tốt KHS -Đức 

5.  
Thiết bị thu hồi khí nén sau khi 

thổi 

2016 

1 

Tốt KHS -Đức 

6.  
Khuôn (bao gồm xe đựng 

khuôn) - 6 bộ 

2016 

6 

Tốt KHS -Đức 

7.  Thiết bị kiểm tra phôi 2016 1 Tốt Pressco Mỹ 

8.  Thiết bị hút ẩm cho khuôn thổi 2016 1 Tốt KHS -Đức 

9.  Thiết bị vệ sinh phôi 2016 1 Tốt KHS -Đức 

10.  
Thiết bị làm mát khuôn thổi 

bằng sử dụng nước lạnh 

2016 

1 

Tốt KHS -Đức 

11.  Hệ thống cấp nắp 2016 1 Tốt Gassner Úc 

12.  Thiết bị vệ sinh nắp 2016 1 Tốt Gassner Úc 

13.  Thiết bị kiểm tra nắp 2016 1 Tốt Gassner Úc 

14.  Máy chiết, đóng nắp chai 2016 1 Tốt KHS -Đức 

15.  
Thiết bị kiểm tra mức chiết (sau 

khi chiết) 

2016 

1 

Tốt KHS -Đức 

16.  Thiết bị kiểm tra in code 2016 1 Tốt KHS -Đức 
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TT Tên máy 
Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

17.  
Thiết bị loại chai sau kiểm tra 

mức chiết 

2016 

1 

Tốt KHS -Đức 

18.  
Thiết bị cho phòng chiết sạch 

(10,000 chai) 

2016 

1 

Tốt KHS -Đức 

19.  Thiết bị phun vệ sinh máy chiết 2016 1 Tốt KHS -Đức 

20.  

Thiết bị hòa trộn CO2 vào nước 

ngọt (bao gồm thiết bị trao đổi 

nhiệt cho thiết bị làm mát) 

2016 

1 

Tốt KHS -Đức 

21.  Thiết bị làm ấm chai 2016 1 Tốt KHS -Đức 

22.  Thiết bị thổi khô chai 2016 8 Tốt Europool Đức 

23.  máy dán nhãn 2016 2 Tốt Krones Đức 

24.  Thiết bị kiểm tra nhãn 2016 2 Tốt Krones Đức 

25.  Băng tải chai 2016 1 Tốt KHS -Đức 

26.  Hệ thống bôi trơn băng tải 
2016 

1 

Tốt Johnson&Diversy 

Đức 

27.  Máy quấn màng co (máy 1) 2016 1 Tốt KHS -Đức 

28.  máy dán nhãn thùng 2016 6 Tốt Logopak Đức 

29.  Máy dán quai xách 2016 1 Tốt Project Đức 

30.  Máy quấn màng co (máy 2) 2016 1 Tốt KHS -Đức 

31.  Băng tải thùng 2016 1 Tốt KHS -Đức 

32.  
Máy xếp pallet (bao gồm 

khoang chứa pallet) 

2016 

1 

Tốt KHS -Đức 

33.  Máy quấn màng co pallet 2016 1 Tốt Probopac Ý 

34.  Băng tải pallet 2016 1 Tốt KHS Đức 

35.  Máy dán nhãn pallet 2016 1 Tốt Logopak Đức 

36.  Hệ thống vệ sinh CIP 2016 1 Tốt KHS Đức 

37.  Sàn/cầu thang thao tác 2016 1 Tốt Cao Duong VN 

38.  
Hệ thống quản ly dữ liệu dây 

chuyền 

2016 

1 

Tốt 
KHS Đức 

39.  
Tủ điện và tủ điều khiển cho dây 

chuyền 

2016 

1 

Tốt KHS Đức 
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TT Tên máy 
Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

40.  Dây điện và máng cáp điện 2016 - Tốt KHS Đức 

III Danh mục máy móc thiết bị sẽ đầu tư mới của nhà máy công suất 27.720 lít/giờ 

1.  Máy đẩy lon  Mới 100% 1 Tốt Đức 

2.  Hệ thống tank làm lạnh  Mới 100% 1 Tốt Đức 

3.  Đầu đóng nắp  Mới 100% 1 Tốt Đức 

4.  Máy chiết lon  Mới 100% 1 Tốt Đức 

5.  Máy làm ấm lon  Mới 100% 1 Tốt Đức 

6.  Máy kiểm tra độ đầy lon  Mới 100% 1 Tốt Đức 

7.  Máy in hạn sử sụng   Mới 100% 1 Tốt Đức 

8.  Máy đóng thùng  Mới 100% 1 Tốt Đức 

9.  Máy bọc bao nilon  Mới 100% 1 Tốt Đức 

10.  Máy xếp thùng Mới 100% 1 Tốt Đức 

 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Các sản phẩm chính của Nhà máy bao gồm: 

1. Sản phẩm NGK đóng chai thủy tinh, công suất 10.368.000 lít/năm, 

2. Sản phẩm nước giải khát lon công suất 260.003.900 lít/năm 

3. Sản phẩm đóng chai nhựa PET:  (1) công suất 135.481.500 lít/năm và  (2)  công 

suất 211.140.000/năm. 

4. Sản phẩm chiết nóng, công suất 93.840.000 lít/năm.     

5. Sản phẩm chiết túi, công suất 691.200 lít/năm. 

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

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu về nguyên liệu, vật liệu, hóa chất 

Nguyên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất của nhà máy bao gom đường, hương 

liệu, CO2, Chlorine... Tổng hợp qua nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Nhà máy trung 

bình trong 1 tháng thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.3.Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng của cơ sở 

TT 
Tên loại nguyên 

liệu, hóa chất 
ĐVT 

Khối lượng năm 2021 

Theo ĐTM Khối lượng năm 2021 

1 Hơi bão hòa tấn 38.364 34.528 
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TT 
Tên loại nguyên 

liệu, hóa chất 
ĐVT 

Khối lượng năm 2021 

Theo ĐTM Khối lượng năm 2021 

2 Hương liệu unit 195.660 176.094 

3 Nước ép cam Kg 1.137.360 1.023.624 

4 Đường hạt Kg 19.166.568 17.249.911 

5 Đường HFCS Kg 25.294.548 22.765.093 

6 Sữa bột kg 1.064.652 958.187 

7 CO2 Kg 4.201.164 3.781.048 

8 Carton cái 11.201.556 10.081.400 

9 Vỏ lon cái 268.614.720 241.753.248 

10 Nắp chai thủy 

tinh 

cái 604.629.552 544.166.597 

11 Nắp chai nhựa cái 425.417.292 382.875.563 

12 Phôi cái 425.417.292 382.875.563 

13 Nhãn cái 425.417.292 382.875.563 

14 Nilon kg 2.162.400 1.946.160 

 

Bảng 1.4. Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên hóa chất Công trình Mục đích sử dụng 

Khối lượng  

sử dụng 

(kg/tháng) 

1 NaOH 45% - lỏng Bể trung hòa Tăng pH 0-15 

2 HCl 32% - lỏng Bể trung hòa Giảm pH 0-15 

3 Vôi bột CaCO3 Bể nén bùn Tăng pH/ Ép bùn 0-30 

4 PAC Bể lắng Xử lý nước thải 0-300 

5 Polymer Cation – rắn 
Bể lắng 

Bể nén bùn 
Ép bùn 0-200 

6 Fe2(SO4)3 
Bể lắng 

Bể nén bùn 
Ép bùn 0-200 

7 Javel 10% - lỏng Bể khử trùng Khử trùng 0-150 
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4.2. Nhu cầu về điện, nước, nhiên liệu 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện và nguồn cung cấp điện 

- Nhu cầu sử dụng điện: Theo số liệu thống kê về nhu cầu sử dụng điện của Nhà 

máy trung bình trong 6 tháng gần nhất (từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2022) ở mức 

1.567.367 kWh/tháng. 

- Nguồn cung cấp điện: Gồm hệ thống điện chính thức được lấy từ mạng lưới điện 

quốc gia và hệ thống điện dự phòng (máy phát điện dự phòng). 

Để có thể sử dụng được mạng lưới điện quốc gia 35 KV, Công ty đã xây dựng 05 

trạm biến thế: 

+ Trạm 1:3.000 KVA; 

+ Trạm 2, 3: 2.500 KVA; 

+ Trạm 4, 5: 1.000 KVA. 

Từ các trạm biến thế, điện được dẫn truyền vào các khu vực sử dụng như khu vực 

sản xuất, nhà kho, khu vực phụ trợ... cũng như sử dụng để chiếu sáng bên trong và bên 

ngoài Nhà máy. 

- Nguồn điện dự phòng: Để đảm bảo trong trường hợp mạng lưới điện quốc gia bị 

cắt, Công ty đã trang bị ba (03) máy phát điện dự phòng, sử dụng dầu DO, một (01) máy 

phát điện có công suất 1.000 KVA và hai (02) máy phát điện có công suất 2.500 KVA. 

Lượng dầu DO sử dụng cho các máy phát điện 210-690 kg/giờ. 

 

Hình 1.10. Khu vực máy biến áp 

 

Hình 1.11. Máy phát điện dự 

phòng 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước 

4.2.2.1. Nguồn cung cấp nước 

+ Hệ thống cấp nước của Nhà máy bao gồm nước cung cấp từ cơ sở bên ngoài, 

khu vực lọc xử lý nước cấp và mạng lưới phân phối nước đến khu vực sử dụng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy máy sản xuất nước giải 

khát Coca – Cola Việt Nam tại Hà Nội 

Chủ dự án: Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội 27 

Nhà máy đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác nước 

dưới đất số 1569/GP-BTNMT ngày 24 tháng 07 năm 2014 với tổng lượng khai thác cho 

phép lớn nhất là 6.000 m3/ngày.đêm Tuy nhiên, chất lượng nước khai thác được không 

cao và chưa đạt tiêu chuẩn sản xuất nước uống của Tập đoàn. Hiện nay Nhà máy đang 

hợp đồng với Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 3 AQUAONE để cấp nước cho 

hoạt động sản xuất và sinh hoạt cùa nhà máy theo hợp đồng ký ngày 04/6/2020.  

Đối với các giếng khai thác nước ngầm không sử dụng, Chi nhánh đã thực hiện 

việc trám lấp theo biên bản ngày 09/11/2019 (đính kèm Phụ lục 1 của Báo cáo). 

 

Hình 1.12. Sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp cho Nhà máy từ nguồn nước máy 

 

4.2.2.2. Nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt 

- Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy sau khi nâng công suất là 

350 người. 

- Căn cứ theo:  

+ TCXD 33:2006: cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình: nước cấp cho 

công nhân viên làm việc trong nhà máy là 70 lít/ngày.  

+ TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế: Dự án có nhà ăn 

dành cho cán bộ công nhân viên, lượng nước sử dụng cho nhà ăn tập thể, tính cho 1 

người/1 bữa ăn là 25-30 lít. 

+ Định mức cấp nước tưới cây: 3,0 lít/m2/ngày tần suất 02 ngày/lần hoặc tùy thuộc 

thời tiết. 

+  Định mức cấp tưới đường, khử bụi: 0,5 lít/m2/ngày. 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhà máy: một nhân viên sử dụng ước tính 

khoảng 100 lít/ngày cho nhu cầu sinh hoạt, như vậy tổng lượng nước dùng cho nhu cầu 

sinh hoạt của dự án là: Qsh = 350 người x 100 lít/người= 35 m3/ngày. 

- Nước cấp tưới cây: diện tích cây xanh nhà máy là 7.374 m2 → Lưu lượng nước 

tưới cây 11,6m3/ngày 
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- Nước cấp tưới đường, khử bụi: diện tích sân đường nội bộ nhà máy là 6.969 m2 

→ Lưu lượng nước tưới cây 2,5m3/ngày 

Ngoài ra còn lượng cấp không thường xuyên cấp cho hoạt động phòng cháy chữa 

cháy. Theo quy phạm cấp nước chữa cháy ngoài nhà của TCVN 2622-1995, lưu lượng 

chữa cháy tính cho 03 đám cháy áp dụng Qcc= 10(l/s); thời gian chữa cháy trong 

30p/đám cháy . 

Lượng nước chữa cháy trong 3h liên tục ước tính như sau: 

Qcc = 3x 3 x 10 x 30x 60/1000 = 162 (m3) 

Lượng nước này được dự trữ trong bể chứa chứa nước cấp và PCCC của Công 

ty. 

4.2.2.3. Nhu cầu cung cấp nước sản xuất 

Lượng nhu cầu nước sử dụng thực tế của cơ sở tại các dây chuyền sản xuất được 

tổng hợp tại bảng sau:
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Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước sản xuất tại Nhà máy 

TT Dây chuyền sản xuất 
Công suất 

(lít/giờ) 

Thời gian 

hoạt động 

tối đa (giờ) 

Công suất 

(lít/ngày) 

(A) 

Tỷ lệ 

nước/sản 

phẩm 

(T) 

Lượng nước sử dụng 

(B)=(A)*)(T) 

(lít/ngày) 

Tổng cộng 

1 NGK bao bì chai thủy tinh 8.100,00 16,00 129.600,00 2,8:1 362.880,00 

2 NGK bao bì lon 9.405,00 22,00 206.910,00 1,20 248.292,00 

3 NGK bao bì chai nhựa PET 1 26.775,00 22,00 589.050,00 1,20 706.860,00 

4 NGK bao bì chai nhựa PET 2 45.900,00 20,00 918.000,00 1,30 1.193.400,00 

5 Dây chuyền chiết túi 2.160,00 16,00 34.560,00 1,10 38.016,00 

6 NGK chiết rót nóng 20.400,00 20,00 408.000,00 2,20 897.600,00 

7 NGK bao bì lon mới 27.720,00 24,00 665.280,00 1,20 798.336,00 

  Tổng     2.951.400,00   4.245.384,00 
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 Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước thường xuyên của Nhà máy như sau: 

Bảng 1.6.Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy 

TT Nhu cầu sử dụng nước Lưu lượng (m3/ngày.đêm) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 35,0 

2 Nước cấp cho sản xuất 4.245,4 

3 Nước cấp tưới cây 11,6 

4 Nước cấp rửa đường 2,5 

Tổng (làm tròn) 4.300,0 

 

Sơ đồ cân bằng nước của  Nhà máy thể hiện tại hình sau: 

Trộn đường, pha siro

Trộn nước, CO2

Chiết chai, lon

Kiểm tra sản phẩm
Nước thải sinh hoạt

(35m3/ngày)

Nước rửa chai, bồn 

chứa, vệ sinh thiết bị

Nước thải sản xuất

(1.294 m3/ngày)

Nước thải

(0,237 m3/ngày)

Thất thoát 0,01%

Thất thoát 0,01%

Thất thoát 0,01%

Sản phẩm

(2.951 m3/ngày)

Nước cấp

Cấp sinh hoạt

(35 m3/ngày)

Cấp sản 

xuất(4.2345,3m3/ngày)

 

 Hình 1.13. Sơ đồ cân bằng nước của cơ sở 

 

4.2.3. Nhu cầu về nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của nhà máy như sau:  
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Bảng 1.7.Nhu cầu nhiên liệu của Nhà máy sử dụng 

TT 

Tên 

nhiên 

liệu 

Đơn vị Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng 

1 Dầu DO Tấn/Tháng 4 
Chạy máy phát điện 

dự phòng 

2 Dầu DO Tấn/Tháng 84 
Phục vụ lò hơi công 

suất 10 tấn/giờ 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Coca Việt Nam tại Hà Nội 

 

5. Các thông tin liên quan đến cơ sở 

Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam được thành lập theo giấy chứng 

nhận đầu tư số 411043000812 ngày 11/9/2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, có trụ sở chính tại Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh. Công ty đã thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Coca-

Cola Việt Nam tại Hà Nội với giấy chứng nhận đầu tư số 030072451-004 do Ủy ban 

Nhân dân thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2009 và được điều chỉnh 

lần thứ 3 ngày 15 tháng 3 năm 2019, cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 1073866574 đăng 

ký lần đầu ngày 09/12/2009, chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 3 ngày 24/01/2017 của 

Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội 

  Năm 1994, Dự án Nhà máy Coca-Cola Ngọc Hồi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Hà Tây phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 

01/CN-TCMT ngày 27 tháng 8 năm 1994.  

 Năm 2011, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Chi nhánh Công ty TNHH 

Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội (gọi tắt là Chi nhánh) quyết định đầu 

tư Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất CSD PET mới công suất 30.000 chai/giờ (tương 

đương 40.293.462 lít/năm)” và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt 

báo cáo ĐTM theo Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2011. 

 Năm 2014, Chi nhánh quyết định đầu tư dự án “Đầu tư mới dây chuyền chiết 

nóng, công suất 24.000 lít/giờ và dây chuyền chiết túi, công suất 2.400 lít/giờ” và đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM theo Quyết định số 

1208/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 07 năm 2014. 

 Năm 2016, Chi nhánh tiếp tục bổ sung vào dự án “Đầu tư mới dây chuyền chiết 

nước ngọt có ga đóng chai nhựa, công suất 54.000 lít/giờ (nâng công suất nhà máy từ 

300 triệu lít/năm lên 511 triệu lít/năm)” và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 981/QĐ-BTNMT ngày 

04 tháng 05 năm 2016. 
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 Năm 2017, Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường của dự án “Đầu tư mới dây chuyền chiết nước ngọt có 

ga đóng chai nhựa, công suất 54.000 lít/giờ (nâng công suất nhà máy từ 300 triệu 

lít/năm lên 511 triệu lít/năm” theo Giấy xác nhận số 48/GXN-TCMT ngày 08/05/2017. 

Năm 2019, Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường số 1179/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đối với dự án “ Nâng công suất Nhà máy từ 511 triệu lít/năm lên 711 

triệu lít/năm (Đầu tư mới dây chuyền chiết nước giải khát đóng lon, công suất 27.720 

lít/giờ/ 

Năm 2021, Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-BTNMT ngày 29/6/2021của Bộ Tài 

nguyên Môi trường cấp cho dự án “ Nâng công suất Nhà máy từ 511 triệu lít/năm lên 

711 triệu lít/năm (Đầu tư mới dây chuyền chiết nước giải khát đóng lon, công suất 

27.720 lít/giờ). 

Nhà máy đã được UBND Tp. Hà Nội cấp giấy phép xả xả thải vào công trình thủy 

lợi số 518/GP-UBND ngày 02/12/2019, của UBND TP. Hà Nội lưu lượng xả thải tối đa 

2.500m3/ngày.đêm, thời hạn của giấy phép 3 năm. 

Quy mô hiện trạng các công trình hiện hữu tại Nhà máy thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1.8. Quy mô các hạng mục công trình hiện hữu tại Nhà máy 

TT Hạng mục Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

I Khu vực sản xuất 11.104 30,87 

1 
Dây chuyền sản xuất Lon (L2) và chai 

thủy tinh (L3)  
2.654 7,38 

2 
Dây chuyền sản xuất chai nhựa  (L5) và 

chiết nóng (L6) 
3.620 10,06 

3 Dây chuyền sản xuất chiết túi (L7)  30 0,08 

4 
Dây chuyền sản xuất chiết nước ngọt có 

ga đóng chai nhựa (L8) 
3.000 8,34 

5 
Dây chuyền sản xuất lon mới  27.720 

lít/giờ   
1.800 5,00 

II Công trình phụ trợ 8.918 24,79 

1 

Khu vực thiết bị phụ trợ (pha chế syro, 

trạm xử lý nước cấp số 1, hệ thống làm 

lạnh, lò hơi, máy nén khí, khu vực cấp 

CO2, N2, chứa dầu DO) 

3.247 9,03 
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TT Hạng mục Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

2 Khu vực phòng thí nghiệm và cơ khí 529 1,47 

3 
Kho thành phẩm và khu vực bốc dỡ vỏ 

chai 
4.242 11,79 

4 
Khu vực xử lý nước cấp số 2, 3 và Kho 

hóa chất 
450 1,25 

5 Bãi xe và Văn phòng 450 1,25 

III Công trình môi trường 3.640 10,12 

1 Hệ thống xử lý nước thải 3.452 9,60 

2 Khu vực kho chứa CTR CN thông thường 72 0,20 

3 Khu vực kho chứa CTNH 40 0,11 

4 Khu vực lưu giữ rác sinh hoạt 36 0,10 

5 Khu vực ép bùn 40 0,11 

IV Cây xanh  7.374 20,50 

V Đường sân bãi, đường nội bộ 4.935 13,72 

Tổng cộng 35.971 100 

 

Trong quá trình hoạt động Nhà máy đã chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải; 

bụi, khí thải từ lò hơi, trạm xử lý nước thải, thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc, 

giám sát môi trường định kỳ như cam kết trong báo cáo ĐTM trong suốt giai đoạn vận 

hành dự án. 

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

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

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chi nhánh Công ty TNHH nước 

giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội tiến hành lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi 

trường của cơ sở  “Nhà máy máy sản xuất nước giải khát Coca – Cola Việt Nam tại Hà 

Nội” 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

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

phân vùng môi trường (nếu có) 

Theo Quyết định 3690/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 12/09/2016 về phê 

duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035, dự kiến mục tiêu sản lượng nước giải khát đến năm 2025 của 

cả nước là 9,1 tỷ lít nước giải khát; tương ứng quy hoạch theo vùng đối với Đồng bằng 

sông Hồng chiếm  22% là 2,002 tỷ lít/năm. Theo đó, sản lượng đang triển khai theo quy 

hoạch của Công ty dự kiến là 711triệu lít/năm hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát 

triển ngành của Bộ Công thương. Cơ sở cũng đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội 

cấp chứng nhận đầu tư số 1073866574 đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, chứng nhận 

đầu tư điều chỉnh lần 3 ngày 24/01/2017. 

Vị trí thực hiện cơ sở đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng 

ký quyền sử dụng đất số 02217 QSDĐ/HT ngày 6/4/2000. Tại thời điểm lập báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở tháng 9/2022 tại địa bàn thủ đô Hà Nội chưa ban 

hành quy định về phân vùng môi trường, do đó báo cáo không đề cập nội dung này. 

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

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2019 nước thải phát 

sinh tại cơ sở được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

2.500m3/ngày.đêm đạt Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô 

Hà Nội QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B với các hệ số Kq=0,9, Kf=1,0 trước khi thải 

ra mương Hồng Vân dẫn ra sông Tô Lịch. 

Cơ sở cũng đã được UBND TP. Hà Nội cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy 

lợi số 518/GP-UBND ngày 02/12/2019 với lưu lượng xả thải lớn nhất 2.500 

m3/ngày.đêm. 

Hiện nay cơ sở hoàn toàn không thay đổi vị trí nguồn tiếp nhận, lưu lượng xả nước 

thải tối đa trong so với thời điểm được cấp giấy phép xả thải do đó việc xả thải của cơ  

sở hoàn toàn phù hợp với sức chịu tải của khu vực. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa: Nước mưa chảy tràn qua khu vực Nhà máy được thu gom bằng hệ 

thống thoát nước mưa được xây dựng dọc theo các tuyến đường giao thông. Hệ thống 

thoát nước mưa được thiết kế tách riêng khỏi hệ thống thoát nước thải.  

- Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công 

trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC có đường 

kính D90-114mm. 

- Hệ thống thoát nước mặt: Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa được thiết kế theo 

tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu 

chuẩn thiết kế. 

Đặc điểm: Cơ sở đã xây dựng mạng lưới thoát nước mưa thu gom bằng đường ống 

bê tông cốt thép D400 mm tại khu vực sản xuất, văn phòng, khu vực xử lý nước thải, 

khu vực kho marketing và khu vực dỡ hàng, khu vực kho nguyên vật liệu. 

Nước mưa từ các khu vực khác và các khu vực sân đường nội bộ được dẫn về hệ 

thống cống ngầm thu gom có các hố gas có nắp đan bê tông cốt thép, kích thước 0,5m 

X 0,5m dọc tuyến. Nước mưa theo cửa xả ra mương Hồng Vân, xã Duyên Thái dẫn ra 

sông Tô Lịch phía Đông Nhà máy qua 1 điểm xả theo hình thức tự chảy. 

Tọa độ cửa xả hiện hữu tại Nhà máy như sau (hệ tọa độ VN 2000, KTT 105000’, 

múi chiếu 60): X= 2311029, Y=589088. 
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Hình 3.1. Hình ảnh cống thoát nước mặt tại cơ sở 

 

Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thoát nước mưa như sau: 

Bảng 3.1.Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa 

TT Hạng mục ĐVT Số lượng 

1 
Mương BTCT D400 thu gom nước 

mưa, độ dốc dọc 0,3-0,5% 
m 1.445 

2 
Hố ga có nắp đang bê tông cốt thép, 

kích thước 0,5 x0,5m 
cái 33 

3 Bẫy dầu  cái 1 

4 
Mương BTCT D400 thải nước ra sông 

Tô Lịch  
m 34 

5 

Cống xả BTCT 

- Kích thước ngầm: Dài x Rộng x Sâu = 

146mmx250mmx700mm 

- Kích thước nổi: 

376mmx200mmx700mm 

cái 1 

 

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy như sau: 
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Nước mưa chảy tràn 

Khu vực sân đường nội bộ

Mương BTCT D400

Bẫy dầu

Mương BTCT D400 xả ra mương 

Hồng Vân chảy ra sông Tô Lịch 

qua 1 cửa xả

Khu vực mái nhà xưởng

Ống PVC 

 

Hình 3.2.Sơđồ thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy 

 

Ngoài ra, hang năm vào mùa mưa lũ, để ngăn ngừa hiện tượng nước sông dâng cao 

tràn ngược vào Nhà máy khiến nước mưa bên trong không tự chảy ra ngoài; năm 2019, 

Chi nhánh Công ty đã đầu tư xây dựng bể chứa nước mưa tạm thời dung tích 100 m3. 

Khi nước sông dâng cao, cửa xả sẽ được đóng và nước mưa từ các cống chảy vào bể 

tạm. Bể được lắp đặt bơm thủy nông bơm cưỡng bức ra sông, ống xả của bơm ở cùng 

vị trí với cửa xả nước mưa hiện tại.  
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Hình 3.3. Hình ảnh bể tạm chứa nước mưa 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nước thải phát sinh bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất  

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

1.2.1.1. Nước thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ các dây chuyền sản xuất nước giải khát: Bao gồm 

nước rửa chai lọ, chiết rót (làm sạch thiết bị), nước thải của sản phẩm hỏng được thu 

gom theo đường ống thoát nước thải là các đường ống thép không rỉ (DN 150, SS304) 

với tổng chiều dài khoảng 440m, thiết kế dàn đều bên trong các nhà xưởng để thu gom 

nước thải. Nước thải từ các đường ống thép trong nhà xưởng sẽ dẫn về mương dẫn bằng 

bê tông D400mm có tổng chiều dài khoảng 1.230m dẫn về trạm XLNT tập trung của 

Nhà máy để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn. 

Đối với dây chuyền sản xuất nước ngọt đóng chai công suất 54.000 lit/giờ, lắp đặt 

đường ống thép DN200 chạy song song dọc nhà xưởng, chiều dài khoảng 148m. Nước 

thải được dẫn vào đường ống thoát nước thải HDPE DN 300, độ dốc i=0,3% dẫn vào 

trạm XLNT tập trung. 

Đối với dây chuyền sản xuất nước ngọt đóng chai công suất 27.720 lit/giờ, lắp đặt 

đường ống thép DN200 chạy song song dọc nhà xưởng, chiều dài khoảng 55m và đường 

ống thép DN300 dẫn ra mương dẫn thu gom chung DN400 chiều dài khoảng 110m.  

Lưu lượng nước thải sản xuất theo tính toán: 

Qthải= Lượng nước sử dụng (B)- Lượng nước vào sản phẩm (A)+ Lượng sản phẩm 

hỏng lỗi (0,01%) 
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+ Lượng nước sử dụng (B) số liệu tại bảng 1.4: 4.245,38  m3/ngày 

 + Lượng nước vào sản phẩm tại bảng 1.4: 2.951,4 m3/ngày 

+ Lượng sản phẩm lỗi hỏng (chiếm 0,01% tổng khối lượng sản phẩm):  

711.000.000 lít x 0,01 %/300= 237 lit/ngày= 0,237 

Qthải = 4.245,38 -2.951,4+0,237 =1.294,2 m3 

Chi tiết thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom nước thải sản xuất như sau:  

Bảng 3.2.Thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống thu gom chính  

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 
Đường ống DN150, SS304 thu gom nước thải 

trong xưởng 
m 440 

2 
Đường ống DN200, SS304 thu gom nước thải 

trong xưởng 
m 203 

3 
Đường ống DN300, SS304 thu gom nước thải 

trong xưởng 
m 110 

4 
Mương bê tông DN 400 dẫn nước thải về hố ga 

đầu hệ thống XLNT 
m 1.230 

5 
Đường ống DN300 dẫn nước thải về hố ga đầu 

hệ thống XLNT 
m 100 

6 
Cống BTCT D500 từ hố ga đầu vào đến hầm 

bơm hệ thống XLNT 
m 11 

7 Hố ga kích thước 400 x 400 mm Cái 29 

8 Hố ga kích thước 600 x 600 mm Cái 38 

9 Bẫy dầu Cái 2 

Hình ảnh về hệ thống đường ống thoát nước thải sản xuất 
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Hình 3. 4. Đường ống thu gom nước thải sản xuất trong Nhà xưởng 

 

Các hệ thống đường ống thu gom này đã được xác nhận tại giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 48/GXN-TCMT ngày 08/5/2017 và số 44/GXN-

BTNMT ngày 29/6/2021. 

1.2.1.2. Thu gom nước thải sinh hoạt 

- Phát sinh từ các khâu rửa tay chân, tắm, vệ sinh tại các khu nhà vệ sinh của toàn 

bộ cán bộ công nhân viên tại Nhà máy (03 nhà vệ sinh) : Gồm 2 loại nước thải, nước 

thải đen (từ các bồn cầu, xí tiểu) chiếm khoảng 30% nhu cầu nước sinh hoạt sử dụng 

(7,4 m3/ngày) và nước thải xám (hoạt động vệ sinh rửa tay chân) chiếm khoảng 70% 

(17,1 m3/ngày). Nước thải đen được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại 3 ngăn sau đó cùng 

với nước thải xám thoát theo đường ống nhựa PVC D200mm về trạm xử lý nước thải 

tập trung 2.500 m3/ngày.đêm 

- Lượng nước thải xám khác phát sinh tại khu vực bếp nấu ăn ca cho công nhân 

(01 bếp) với lưu lượng khoảng 10,5m3/ngày được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ dung sau 

đó thu gom theo đường ống nhựa PVC D 200mm về trạm xử lý nước thải tập trung 2.500 

m3/ngày.đêm.  

Tổng chiều dài đường ống nhựa PVC D200 dẫn về trạm xử lý là 440m. 

Thông số kỹ thuật Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt: 
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Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

TT Hạng mục Thông số Đặc điểm kết cấu 

1 
Cống tròn u.PVC 

D200 
Dài:440m Nhựa PVC 

2 Hố ga Cái 10 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước sau quá trình xử lý tại trạm xử lý đạt QCVN 02:2014/BTNMT – Quy chẩn 

kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (cột B, Kq=0,9 và Kf=1,0) 

được dẫn theo ống thoát nước thải bằng nhựa PVC D250 mm dài 34 mđặt bên trong và 

dọc theo mương thoát nước mưa bằng bê tông cốt thép có nắp đan bằng thép dẫn đến 

điểm xả. Sau đó, nước thải xả thải ra mương Hồng Vân, xã Duyên Thái sau đó chảy ra 

sông Tô Lịch. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Vị trí thoát nước thải ra mương Hồng Vân dẫn ra sông Tô Lịch, có tọa độ theo 

VN 2000, KTTT105000’, múi chiếu 6 độ là:  

X(m): 2311029; Y(m): 589088 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống mương nước thoát nước mặt tự nhiên sông 

Tô Lịch thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội. 

Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải được thể hiện tại hình 

sau: 
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Nước thải SH  khu 

nhà vệ sinh 

(03 khu)

Nước thải đen

(bồn tiêu, tiều)

Nước thải xám 

(vòi rửa tay, chân)

Nước thải sản xuất

Trạm XLNT tập trung 2.500m3/

ngày.đêm

70%, 17,1 m330%, 7,4 m3

Nước thải bếp ăn

(01 khu)

1.294,2m3

Bể tự hoại

(03 bể)

PVC 200mm
P

V
C

 D
2

0
0
m

m

PVC D250mm

B
T

C
T

 D
N

4
0

0
, H

D
P

E
 

D
N

3
0
0

10,5 m3

Mương Hồng Vân

Sông Tô Lịch

QCTĐHN 02:2014/BTNMT

 cột B, hệ số Kq=0,9, Kf=1,0

Bể tách mỡ

PVC 200mm

Trong Nhà Xưởng/Ngoài 

nhà xưởng

SUS DN150, 

DN200, 

DN300

 

Hình 3.5.Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải tại Nhà máy 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn 

đặt ngầm ngay phía dưới các khu vệ sinh để xử lý sơ bộ. Sau đó theo đường ống PVC 

D200mm  dẫn vào trạm xử lý nước thải công suất 2.500m3/ngày.đêm để xử lý cùng nước 

thải sản xuất của Công ty. 

Ở khu vực nhà ăn, Nhà máy sử dụng song chắn rác để thu gom giữ lại toàn bộ các 

loại rác thải có kích thước lớn có trong nước thải, nước thải sau đó được đưa vào bể tách 

mỡ trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải để tiếp tục xử lý. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn 
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Hình 3.6. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động bể tự hoại 3 ngăn 

 

Nước thải sinh hoạt sau khi thải ra sẽ được dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn. Tại ngăn 

thứ nhất có vai trò làm ngăn chứa – lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và 

nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở ngăn tiếp 

theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí 

trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các 

sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm nguồn dinh dưỡng cho sự tăng sinh khối. Cũng nhờ 

có các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí được bố trí nối tiếp, 

cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong 

từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở ngăn đầu các vi khuẩn 

tạo axit sẽ chiếm ưu thế, ở những ngăn sau, vi khuẩn tạo metan sẽ là chủ yếu. Bể tự hoại 

cho phép tăng cường thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng 

bùn cần xử lý giảm. Ngăn cuối cùng là ngăn lắng bậc 2 tại ngăn này không có vật liệu 

lọc mà các chất cặn lắng còn lại sẽ được tự làm sạch và ngăn cặn lắng trôi ra ngoài. 

Các biện pháp bổ sung khác: 

- Định kỳ bổ sung một lượng chế phẩm sinh học nhằm thuỷ phân sơ bộ các chất 

hữu cơ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ôxy hoá tiếp theo.  

- Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được hút và chuyển đi bằng xe hút bùn chuyên dụng 

của các đơn vị có chức năng xử lý môi trường tại địa phương 

Nước thải sinh hoạt (nước thải đen từ nhà vệ sinh) sau khi được xử lý qua bể tự 

hoại cùng với nước thải xám khu vực bồn rửa tay, chân tiếp tục được đưa về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của nhà máy. 

Nhà máy đã xây dựng 03 bể tự hoại , tại các khu vực: Nhà văn phòng, khu vực 

xưởng sản xuất, khu vực nhà bảo vệ. 

Thống kê số lượng bể tự hoại tại nhà máy như sau: 
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Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật bể tự hoại xây dựng Nhà máy 

TT Vị trí 
Số 

lượng 

Thể tích 

(m3) 
Đặc điểm kết cấu 

1 
Khu vực nhà văn phòng, 

căngtin 
01 bể 52,5 Đáy bể BTCT M100 

dày 10cm, vách ngăn 

VXM 75, ống dẫn 

nước và thoát nước 

ống  PVC D200mm  

2 
Khu vực nhà vệ sinh công 

nhân xưởng sản xuất 
01 bể 92 

3 Khu vực nhà bảo vệ 01 bể 10,5 

 

1.3.2. Trạm  xử lý nước thải chung của nhà máy 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom về trạm xử lý nước thải tập 

trung của Nhà máy công suất 2.500 m3/ngày.đêm. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của 

trạm như sau:s 
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Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ hoạt động trạm xử lý nước thải tập trung tại Nhà máy 
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1.3.2.1.Thuyết minh quy trình 

Trạm bơm T01  

Nước thải từ các nguồn thải gồm: nước thải nhà bếp, nước thải khu nhà vệ sinh sau 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và nước thải từ dây chuyền sản xuất sẽ theo hệ thống thu gom 

dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.500 m3/ngày. đêm theo hệ thống 

đường ống thu gom chảy vào trạm bơm T01. Tại T01, một phần rác, cặn lắng có kích 

thước lớn được giữ lại trên song chắn rác thô SC01 (đã có), phần dầu nổi nổi trên bề mặt 

nước thải được tách ra bởi thiết bị tách dầu (đã có). Tại T01, nước thải được 02 bơm 

nước thải WP01-A/B (lắp mới) bơm qua bể điều hòa T02 (đã có). Bùn từ hầm bơm sẽ 

được bơm SP01 bơm về bể nén bùn T12-B. 

Bể điều hòa T02  

Nước thải được bơm vào thiết bị tách rác tinh FS02-A/B (lắp mới) để loại bỏ phần 

cặn lắng có kích thước nhỏ hơn 2 mm trước khi chảy xuống bể điều hòa T02. 

Với thành phần và tính chất nước thải thực phẩm, đồ uống, quá trình lên men axit 

của nước thải cần khoảng (8-10 giờ). Bể điều hòa đã có được cải tạo có thể tích bể 

2.500m3. Thời gian lưu nước 29,8 h (gấp 03 thời gian yêu cầu). Để hỗ trợ quá trình phân 

hủy kỵ khí. Trong bể điều hòa được lắp đặt 02 thiết bị khuấy chìm SM02-A/B. 

Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ trong nước thải tại bể điều hòa xảy ra theo giai 

đoạn sau:  

Giai đoạn 01: Một nhóm vi sinh tự nhiên có trong nước thải phân hủy các hợp chất 

hữu cơ dễ phân hủy. 

Giai đoạn 02: Nhóm vi khuẩn tạo men axit biến đổi các hợp chất hữu cơ đơn giản 

thành các axit hữu cơ thường là axit axetic. 

Các hydratcacbon bị phân hủy sớm nhất và nhanh nhất, các hợp chất hữu cơ hòa 

tan bị phân hủy gần như 45-70%. Để an toàn cho hệ thống chỉ xem xét hiệu xuất phân 

hủy tại bể điều hòa là 30% (với thời gian lưu nước 29,8 giờ). Đồng thời cặn lắng trong 

nước thải được đầy về phía cuối bể T02. Cặn lắng tập trung phía đáy bể được 02 bơm 

bùn SP02-A/B bơm về bể nén bùn T12-A. Tại T02, nước thải được 02 bơm nước thải 

WP02-A/B bơm qua bể trung hòa T03. 

Nếu COD>3000 mg/l, dòng vào sẽ được điều chỉnh nhằm giảm tải lượng cho hệ 

xử lý vi sinh phía sau. Trong trường hợp pH đầu vào nhỏ hơn 6,5; Nhà máy sẽ tiến hành 

kiểm soát dòng vào. Nếu pH lớn hơn 8,0; nước thải sẽ được bổ sung thêm axit tại bể 

trung hòa. 

Bể trung hòa T03  

Tại bể trung hòa, Axit hoặc Xút được châm vào trong nước thải bởi bơm định 

lượng Axit DP01-A/B và Xút DP02-A/B để điều chỉnh pH trong khoảng công nghệ phù 

hợp cho quá trình xử lý sinh học hiếu khí. Motor khuấy M03 thực hiện quá trình khuấy 
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trộn, tạo điều kiện cho hóa chất tiếp xúc đều với nước thải. Nước thải từ bể T03 tự chảy 

qua bể sinh học hiếu khí T04. 

Bể sinh học hiếu khí T04  

Bể sinh học hiếu khí Aerotank T04 có vai trò chuyển hóa các chất hữu cơ thành 

sản phẩm cuối cùng là CO2¬, H2O…nhờ 04 máy thổi khí AB04-A/B/C/D (02 lắp mới, 

02 hiện hữu) hoạt động luân phiên, hệ thống sục khí được biến tấn INOV04 kết hợp với 

thiết bị đo oxy hòa tan DO04 điều khiển để duy trì oxy hòa tan trong bể hiếu khí luôn 

luôn lớn hơn 2mg/l tạo điều kiện môi trường tối ưu cho vi sinh vật hoạt động. Ngoài ra, 

chất dinh dưỡng N, P được bơm định lượng DP03-A/B (lắp mới) cung cấp theo tỷ lệ 

BOD:N:P = 100:5:1. Nhiệt độ nước thải duy trì từ 25 – 30oC; pH: 6,5 -8,5. 

Nước thải từ bể T04 tự chảy qua bể thiếu khí T12-A 

Nếu DO tại bể thấp hơn 2 mg/l, hệ thống sục khí sẽ tăng lượng khí thổi. Nếu khí 

thổi chạy với công suất tối đa mà vẫn không đủ lượng oxy hòa tan, nước thô sẽ được 

cung cấp vào hệ thống hoặc giảm lưu lượng của hệ thống XLNT. 

Lượng bùn lắng luôn được duy trì trong khoảng 30 – 80%. Nếu lượng bùn lắng 

nhỏ hơn 30%, bùn từ bể nén bùn sẽ được tuần hoàn trở lại; nếu cao hơn 80%, nước thô 

sẽ được cấp vào hệ thống. 

Trong một số trường hợp điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc mất điện đột xuất 

(thời gian ngắn), có thể xảy ra hiện tượng sốc vi sinh và nổi bọt tại bể vi sinh. Nước thải 

đầu ra (sau xử lý) được bơm trở lại qua các vòi phun nước để dập bọt. Các thông số đầu 

ra vẫn luôn được kiểm soát để đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn. 

Bể thiếu khí T12-A 

Bể xử lý T12-A là bể xử lý sinh học thiếu khí với mục đích ổn định nồng độ bùn 

và giảm bớt cặn vô cơ trước khi qua bể màng sinh học MBR T05. 

Hàm lượng cặn vô cơ sẽ lắng và được thu gom ở rốn bể. Lượng bùn này sẽ được 

bơm rút định kỳ ra khỏi bể bằng hệ bơm bể bơm về hệ ép bùn. 

Bên cạnh đó, bể sinh học thiếu khí T12-A được sử dụng với mục đích khử nitơ 

trong nước thải, đảm bảo thông số nitơ sau xử lý luôn đạt yêu cầu xả thải. 

Quá trình khử nitơ bao gồm 2 quá trình chuyển hóa: 

1. Nitrat hóa: chuyển hóa Nitơ dạng hữu cơ và NH4+ thành nitrat (NO3-) với sự 

tham gia của vi sinh vật nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí. 

2. Khử nitrat: chuyển hóa nitrat NO3- thành khí nitơ với sự tham gia của vi sinh 

vật hiếu khí (vi khuẩn khử nitrat sinh trưởng trong môi trường không có oxi). Để quá 

trình khử nitrat diễn ra hiệu quả cần có nguồn cacbon hữu cơ dễ phân hủy sinh học và 

xảy ra trong điều kiện hiếu khí như lọc sinh học hay bùn hoạt tính lơ lửng. Bể sinh học 

thiếu khí T12- A tạo điều kiện xáo trộn vi khuẩn khử nitrat và nguồn cacbon hữu cơ từ 

bùn hoạt tính. 
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Bể màng sinh học MBR T05  

Bể màng sinh học MBR gồm các modun màng. Màng được làm từ chất liệu PVDF 

với kích thước lỗ 0,4 μm, chỉ cho phần tử nước đi qua, phần chất rắn, hữu cơ và vô cơ 

còn lại được giữ lại trên bề mặt màng. Phần nước sạch sau quá trình xử lý sinh học hiếu 

khí được hút ra ngoài nhờ 04 bơm hút màng WP05-A/B/C/D hoạt động luân phiên và 

được điều khiển nhờ biến tần INV05-A kết hợp với đồng hồ do lưu lượng FM05-A. Khi 

áp suất tăng đến 50 kPa so với mức bình thường (10-30 kPa), bơm hút màng sẽ tự động 

ngừng để thực hiện quá trình rửa ngược màng, cặn bám trên bề mặt màng sẽ được rửa 

sạch nhờ 02 bơm rửa màng WP05-E/F hoạt động luân phiên và điều khiển bởi biến tần 

INV05-B. 

Công nghệ màng sinh học MBR giúp đảm bảo yêu cầu chất lượng nước đầu ra cao 

hơn, giảm thể tích sử dụng các bể, giảm công tác vận hành và có khả năng mở rộng thêm 

khả năng xử lý của hệ thống. 

Nước từ quá trình hút màng đạt Quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT (cột B, 

Kq=0,9, Kf=1), cột B được bơm đến: 

Bể chứa nước sạch sau xử lý T06: dùng để cấp nước cho quá trình rửa màng. 

Bể khử trùng (T07), từ bể khử trùng chảy qua 02 đường: 

+ Đường 1: Bể trung gian (T08) → hầm bơm (T10) → bơm ra nguồn tiếp nhận 

+ Đường 2: Bể trung gian (T08) → Bể nuôi cá (T09) → hầm bơm T10. Bể nuôi cá 

dùng để chỉ thị nước đối với sinh vật. 

Ngoài ra, màng còn được rửa định kỳ bằng hóa chất clorine và ngâm màng qua bể 

chứa nước sạch T06 để vệ sinh màng. Khí cấp cho quá trình xử lý sinh học trong bể 

MBR được duy trì một phần từ cụm máy thổi khí AB04-A/B/C/D. Phần bùn tách ra 

trong bể MBR được 02 bơm SP05-A/B hoạt động luân phiên bơm tuần hoàn về bể sinh 

học hiếu khí T04 để duy trì nồng độ bùn hoạt tính, phần bùn dư được bơm bùn SP09-C 

bơm về bể chứa bùn T12-B. 

Tại bể màng cũng lắp đặt hệ thống phun nước (sử dụng nước thải đầu ra) để dập 

bọt khi bọt nổi nhiều trong bể. 

Các nguồn tái sử dụng nước thải đầu ra 

Nước thải sau xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn được tái sử dụng một phần cho các 

mục đích: 

+ Nuôi cá ở bể cá cảnh để chỉ thị khả năng sống của sinh vật 

+ Sử dụng cho đài phun nước 

+ Sử dụng để dập bọt bể vi sinh trong trường hợp nổi bọt 

+ Phun nước (dạng sương) lên mái để làm mát nhà xưởng khi thời tiết quá nóng. 

Quy trình rửa màng MBR 
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- Rửa màng bao gồm 2 cách: 

Rửa màng thường xuyên 

Mặc dù hệ thống MBR hoạt động theo nguyên lý lọc gián đoạn và sục khí liên tục, 

bề mặt màng cũng sẽ bị bám bẩn theo thời gian hoạt động. Ở mỗi giá trị thông lượng 

thiết kế, giá trị áp suất hút bơm lọc sẽ tăng lên và đạt đến giá trị mà phải tiến hành rửa 

ngược để khôi phục giá trị áp suất hút bơm lọc như ban đầu. Quá trình này được thực 

hiện trực tiếp trong hệ thống bằng cụm bơm rửa ngược, tất cả các quy trình này được 

thực hiện hoàn toàn tự động. 

Rửa màng định kỳ 

Sau một thời gian hoạt động (12 tháng) hoặc nếu quá trình rửa thường xuyên không 

hiệu quả nữa, phải tiến hành rửa định kỳ. Chọn thời điểm rửa khi lưu lượng nước thải 

vào trạm xử lý thấp. Quá trình này được thực hiện bằng hệ thống palang nâng được lắp 

đặt trên cụm bể. Sau khi đã tắt hệ thống, palang sẽ cẩu từng khung màng sang bể chứa 

nước và dung dịch hóa chất để thực hiện quá trình ngâm rửa màng trước khi đưa vè lắp 

ráp lại tại vị trí ban đầu. 

1.3.2.2. Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.5.Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên công trình 
Số 

lượng 
Kích thước 

Thể tích 

sử dụng 

Vật 

liệu 

T01 Hầm bơm 01 3,0L x 2,3W x 4,3D 8.0 m3 BTCT 

T02 Bể điều hòa 01 35,0L x 17,5W x 4,1D 2.500 m3 BTCT 

T03 Bể trung hòa 01 Tam giác (4,4,4) x 4,1D 26 m3 BTCT 

T04 
Bể sinh học hiếu 

khí 
01 20,0L x 15,3W x 4,1D 1.030 m3 BTCT 

T06 
Bể chứa nước sau 

xử lý 
01 8,2L x 5,2W x 4,1D 230 m3 BTCT 

T07 Bể khử trùng 01 5,7L x 3,8W x 3,6D 55 m3 BTCT 

T08 Bể trung gian 01 5,7L x 2,0W x 3,6D 20 m3 BTCT 

T09 Bể nuôi cá 01 5,7L x 2,8W x 1,6D 9.0 m3 BTCT 

T10 Hố bơm 01 1,5L x 1,5W x 2,6D 5.0 m3 BTCT 

T11 
Hố thu nước tách 

bùn 
01 3,4L x 2,4W x 2,0H 12.0 m3 BTCT 

T12-

A 

Bể sinh học thiếu 

khí 
01 Ø10,0 x 3,6D 270 m3 BTCT 
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TT Tên công trình 
Số 

lượng 
Kích thước 

Thể tích 

sử dụng 

Vật 

liệu 

T12-

B 
Bể nén bùn 01 Ø10,0 x 3,6D 270 m3 BTCT 

N01 Nhà điều hành 01 
 

18,9 m2 
BTCT 

+ gạch 

N02 
Nhà đặt máy thổi 

khí 
01 

 
29.3 m2 

BTCT 

+ gạch 

N03 
Nhà ép bùn và pha 

chế hóa chất 
01 

 
57 m2 

BTCT 

+ gạch 

 

Bảng 3.6. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt trạm xử lý 

TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

T01 Trạm bơm 
Tiếp nhận nước thải và trung chuyển nước thải đến 

cụm bể xử lý 

1 Lược rác thô CS01 01  
Tách rác thô có kích thước 

lớn 

2 
Thiết bị tách dầu 

bề mặt 
01  Tách dầu bề mặt 

3 
Bơm chìm nước 

thải WP01-A/B 
02 7,5kw 

Bơm nước thải vào bể điểu 

hòa 

3pha/380V 

T02 Bể điều hòa 
Điều hòa về lưu lượng và nồng độ các hợp chất hữu 

cơ trong nước thải 

4 
Lược rác tinh 

FS02-A/B 
  Tách rác tinh 

5 
Bơm bùn chìm 

SP02-A/B 
02 1,5 

Bơm bùn dư về bể nén bùn 

T12-A 

6 
Bơm chìm nước 

thải WP02-A/B 
02 5,5 

Bơm nước thải vào bể điều 

hòa 

Mẫu: CN100 

Loại: chìm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy máy sản xuất nước giải 

khát Coca – Cola Việt Nam tại Hà Nội 

Chủ dự án: Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội 51 

TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

Dung tích: 105 m3/h 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

7 
Thiết bị khuấy trộn 

chìm SM02-A/B 
02 7,5 

- Khuấy trộn nước thải 

- Đẩy cặn lắng về phí cuối bể 

8 Biến tần INV02-A 01 7,5 Điều khiển SM02-A/B 

9 Biến tần INV02-B 01 4,0 Điều khiển WP02-A/B 

10 Bộ chuyển tần số 01 5.5kW 
Mẫu: FC202 

3pha/380V/50Hz.IP20 

11 
Đồng hồ đo lưu 

lượng nước FM02 
01  

Kết hợp biến tần INV02-B 

để điều chỉnh lưu lượng cấp 

vào hệ thống xử lý. 

Loại: điện tử 

Đường kính định mức: 

DN125 

Ổ cắm: 4-20mA 

Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 

T03 Bể trung hòa 
Trung hòa pH nước thải phù hợp cho giai đoạn xử 

lý tiếp theo 

12 Motor khuấy M03 01 1,1 
Khuấy trộn hóa chất và nước 

thải 

13 
Thiết bị kiểm soát 

pH – pHC03 
01  

Xuất tín hiệu điều khiển hệ 

thống bơm định lượng Axit 

DP01-A/B và Xút DP02-A/B 

bơm cấp vào bể T03 

T04 
Bể sinh học hiếu 

khí 

Xử lý chất hữu cơ trong nước thải, chuyển hóa 

nito, bằng vi sinh vật hiếu khí 

14 
Máy thổi khí 

AB04-A/B 
02 30 

- Cấp khí cho vi sinh phát 

triển 

15 
Máy thổi khí 

AB04-C/D 
02 37 

- Cấp khí cho vi sinh phát 

triển 

16 Quạt thổi khí 03 45 
Mẫu: ARH200S 

Luồng gió: 31.2 m3/min 
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TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

Điện áp: 3phase/380V/50Hz 

17 Biến tần INV04 01 45 Điều khiển AB04-A/B/C/D 

18 
Bộ chuyển tần số 

(INV04-A) 
01 55 

Mẫu: FC202 

3phase/380V/50Hz. IP20 

19 

Thiết bị kiểm soát 

oxy hòa tan – 

DO04 

01 - 

Kết hợp biến tần INV04 để 

điều chỉnh lưu lượng khí cấp 

vào bể sinh học hiếu khí 

20 
Thiết bị khuếch 

tán khí (AD04) 
01 - 

Mẫu: Flex-Air 

Loại; sủi bọt tăm 

T05 Bể màng sinh học 
Phân tách giữa nước sạch và hỗn hợp bùn hoạt 

tính, các chất rắn lơ lửng và vi khuẩn gây bệnh. 

21 
Bơm hút màng 

WP05-A/B/C/D 
04 1,5 

Bơm hút nước sạch qua 

màng MBR 

22 Biến tần INV05-A 01 1,5 Điều khiển WP05-A/B/C/D 

23 

Đồng hồ đo lưu 

lượng nước FM05-

A 

01  Đo lưu lượng nước sau xử lý 

24 

Hệ van điện điều 

khiển (EV05-1; 

EV05-2; EV05-3) 

03  

- 01 Van hút lọc nước hệ 

màng MBR 

- 01 Van rửa ngược hệ màng 

MBR 

- 01 Van cấp khí hệ màng 

MBR 

25 
Bùn bùn tuần hoàn 

SP05-A/B 
02 2,2 

Duy trì lượng bùn hoạt tính 

trong bể sinh học hiếu khí 

T04 

 
Bùn bùn dư SP05-

C 
01 1,5 

Bơm bùn dư từ hệ thống sinh 

học hiếu khí về bể nén bùn 

T12-B 

26 
Hệ thống mô-đun 

MBR 
  

+ Tốc độ dòng chảy 

thiết kế: 2500 m3/ngày 
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TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

+ Số dãy màng: 2 (tái 

sử dụng 1 dãy, lắp đặt 

thêm 1 dãy mới) 

+ Số ngăn lắp đặt cho 

mỗi dãy: 5 mô-đun của 

dãy hiện có, 2 mô-đun 

của dãy mới và 1 mô-đun 

mới dự phòng 

Chi tiết màng 90  

+ Loại: Sợi màng 

rỗng/màng ống 

+ Đường kính lỗ: 

0.4µm 

Màng ngăn và độ 

khuếch tán 
3  

+ Số phần tử 

màng/ngăn: 30 

+ Kích thước: dựa trên 

thiết kế 

27 
Bơm nước thải-

bơm hút  
2 1,5 

+ Mẫu: NBG 65-50-

125/105 A-F-B-BAQE    

+ Loại: Ngang 

+ Điện áp: 3 pha / 

380V / 50 Hz 

+ Dung tích: 32 m³/h 

28 Bộ chuyển tần số  1 1,5 
Mẫu : FC202 

 /3pha/380V/50Hz. IP20 

29 

Lưu lượng kế  

  

  

  

1 - 

Mẫu: MAG5100W và 

MAG5000 đính kèm  

Loại: Điện từ 

Đường kính định mức: 

80mm 

+ Bộ bảo vệ tiêu chuẩn: 

IP67 
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TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

30 

Hệ thống van tự 

động 

(Tự động điều 

khiển cho hệ thống 

màng MBR mới) 

1 - 

Loại: truyền động/khí 

nén/điện từ 

Chức năng: đóng/mở 

Công suất: 220VAC, IP65 

+ Kích thước: dựa trên 

thiết kế 

31 Bơm bùn  2 2,2 

+ Mẫu: CN80 

+  Loại: Chìm 

+ Dung tích: 48m³/h 

+ Điện áp: 3 pha / 

380V / 50 Hz 

+ Nối tự động DN65 

+ Thanh dẫn, xích nâng 

T06 
Bể chứa nước sau 

xử lý 

Chứa nước sau hút màng để phục vụ cho quá trình 

rửa màng 

32 
Bơm rửa màng 

WP05-E/F 
02 0,75 -Lắp biến tần điều khiển 

33 Biến tần INV05-B 01 1,5 - Điều khiển WP05-E/F 

34 

Đồng hồ đo lưu 

lượng nước FM05-

B 

01  

Kết hợp biến tần INV05-B 

để điều chỉnh lưu lượng 

nước rửa màng 

T07 Bể khử trùng 
Khử trùng nước thải tiêu diệt các vi sinh vật có hại 

trong nước thải trước khi thải ra ngoài 

T08 Bể sục khí Hòa trộn hóa chất khử trùng và nước thải sau xử lý 

T09 Bể nuôi cá Tạo cảnh quan 

T10 
Bể trung gian 

hầm bơm 
Trung chuyển nước ra nơi tiếp nhận 

35 Bơm nước thải 02 5,5 

+ Model: CN100 

+ Loại: Chìm 

+ Dung tích: 105m³/h 
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TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

+ Điện áp: 3 

pha/380V/50 Hz 

+ Nối tự động DN100 

+ Thanh dẫn, xích 

nâng: kết nối tự động 

T11 
Hố thu nước tách 

bùn 

Chứa nước tách bùn từ máy ép bùn và từ bể nén 

bùn 

36 
Bơm nước thải 

WP11-A/B 
02 1,5 

Bơm nước tách bùn vể bể 

điều hòa T02 

T12-

A 

Bể sinh học thiếu 

khí 

Có vai trò xử lý các chất ô nhiễm có trong nước 

thải bằng vi sinh vật thiếu khí, ổn định bùn trước 

khi qua bể màng 

37 Bơm bùn SP-AB 01 2,2 
Bơm bùn về máy ép bùn 

BFP-B 

38 

Motor truyền động 

cánh gạt bùn M12-

B 

01 0,2 Gạt bùn về máy ép bùn 

39 
Motor khuấy trộn 

SM-12 
01 0,4 Khuấy trộn vi sinh vật 

T12-B Bể nén bùn Giảm độ ẩm bùn sinh học trước khi đưa đi ép bùn 

40 
Motor giảm tốc 

M03-A/B 
02 0,2 

Gạt bùn về rốn bể nén bùn 

T12-A/B 

41 
Bơm bùn trục vít 

đã có 
01 1,5 

Bơm bùn từ bể T12-B về 

máy ép bùn đã có BFP-A 

42 
Bơm bùn trục vít 

lắp mới 
012 2,2 

Bơm bùn từ bể T12-A về 

máy ép bùn lắp mới BFP-B 

 Bể chứa bùn    

43 Bơm bùn (SP-E)  2,2 

+ Mẫu: 

NM038BY01P05B 

+ Loại: trục vít 

+ Điện áp: 3 pha 

/380V/50 Hz 
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TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

+ Dung tích: 8m³/h  

+ Bộ bảo vệ tiêu chuẩn: 

IP55/ loại F 

 Hệ ép bùn    

44 
Máy ép bùn đã có 

BFP-A 
01  Ép bùn từ bể nén bùn T12 

45 
Máy ép bùn lắp 

mới BFP-B 
01  Ép bùn từ bể nén bùn T12 

 Hệ hóa chất    

46 Bơm xút 02 0,37 Châm xút để nâng pH. 

47 Bơm axit 02 0,37 Châm axit để hạ pH 

48 Bơm dinh dưỡng 02 0,37 
Bổ sung dinh dưỡng N,P cho 

bể sinh học hiếu khí T04 

49 Motor khuấy  01 0,4 Pha chất dinh dưỡng 

50 Bơm clorine 02 0,37 
Châm Javel cho quá trình rửa 

màng MBR 

51 Motor khuấy Javel 01 0,4 Pha clorine 

52 Bơm Polymer 04 0,37 
Châm polymer cho máy ép 

bùn băng tải BFP-A/B 

53 
Motor khuấy 

Polyme 
02 0,37 Pha  Polymer 

54 

Bơm định lượng 

axit (Cho CIP 

MBR) 

01 0,37 

+ Mẫu: MD521 PP11 

+ Dòng chảy: 520 L/h 

+ Áp suất: 5 bar 

+ Công suất: 

80V/3phase/50Hz 

55 

Bơm định lượng 

ClO (DP04-C) 

 (Cho CIP MBR ) 

01 0,37 

+ Mẫu: MD521 PP11 

+ Dòng chảy: 520 L/h 

+ Áp suất: 5 bar 

+ Công suất : 380V 

/3pha /50Hz 
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TT THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

CHỨC NĂNG 

56 

Bơm thủy nông 

(bơm cưỡng bức 

trong trường hợp 

nước sông dâng 

cao) 

01  

+ Mẫu ARS-100A-30U 

+ Dòng chảy: 230 m3/h 

+ Áp suất: 7 bar 

+ Công suất : 400V/3 

pha/50 Hz 

 

Bảng 3.7. Danh mục hóa chất xử lý sử dụng của trạm XLNT 

 

STT 
Tên hóa chất Công trình Mục đích sử dụng 

Khối lượng  

sử dụng 

(kg/tháng) 

1 NaOH 45% - lỏng Bể trung hòa Tăng pH 0-15 

2 HCl 32% - lỏng Bể trung hòa Giảm pH 0-15 

3 Vôi bột CaCO3 Bể nén bùn Tăng pH/ Ép bùn 0-30 

4 PAC Bể lắng Xử lý nước thải 0-300 

5 Polymer Cation – rắn 
Bể lắng 

Bể nén bùn 
Ép bùn 0-200 

6 Fe2(SO4)3 
Bể lắng 

Bể nén bùn 
Ép bùn 0-200 

7 Javel 10% - lỏng Bể khử trùng Khử trùng 0-150 

Một số hình ảnh về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.500m3/ngày.đêm đã 

xây dựng tại Nhà máy thể hiện tại hình sau: 
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Hầm bơm 

 

Thiết bị tách rác tinh 

 

Bể điều hòa 

 

Bể hiếu khí 

 

Bể thiếu khí 

 

Bể màng MBR 
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Bể khử trùng 

 

Ao nuôi cá 

Hình 3.8. Một số hình ảnh trạm xử lý nước thải tập trung  

 

Các kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý tại Nhà máy trong 2 

năm (2020, 2021) cho thấy các thông số ô nhiễm trong nước thải đều đạt giới hạn cho 

phép của QCTĐHN 02:2014/BTNMT -Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp 

trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (cột B, Kq=0,9 và Kf=1,0) cho phép xả vào nguồn nước 

không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Trạm xử lý cũng đã được cấp giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-BTNMT ngày 29/6/2021. 

1.3.2.3. Hệ thống quan trắc tự động 

Hiện tại, Chi nhánh đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục. Hệ thống quan trắc liên tục các thông số: Amoni, COD, Nhiệt độ, NO3
-, pH, 

TSS, Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra. Hệ thống đã được xác nhận truyền dữ liệu 

về Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội tại văn bản số 266/CCBVMT-TH ngày 

04/5/2020. 

Danh mục, đặc tính kĩ thuật thiết bị lắp đặt cho hệ thống quan trắc nước thải tự 

động của Chi nhánh được liệt kê ở bảng sau: 

Bảng 3.8. Danh mục, đặc tính kỹ thuật thiết bị của hệ thống quan trắc nước thải tự 

động 

STT Tên hạng mục/thiết bị Đơn vị Số lượng 

I. Thiết bị đo COD, TSS, pH, Nhiệt độ, NH4
+, NO3

- 
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STT Tên hạng mục/thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 

Bộ thiết bị hiển thị CM444 

- Model: Liquiline CM444 

- Xuất xứ: Endress+Hauser – Đức 

- Kết nối đồng thời các sensor đo COD, TSS, pH, Nhiệt 

độ, NH4
+, NO3

- 

- Hiển thị tại chỗ và tự động kết xuất tín hiệu trạng thái 

“đang chạy”, “báo lỗi”, “hiệu chuẩn” 

- Nhận diện các sensor theo công nghệ Memosens (kết 

nối giữa các dây dẫn và đầu dò bằng cuộn cảm ứng điện 

từ, có khả năng chống ẩm, giúp đầu dò ngâm được trong 

nước, thuận lợi cho việc vận hành và bảo trì) 

- Ngõ ra giao tiếp chuẩn Modbus RS485 

- Cấu hình thiết bị bằng webserver 

- Cấp bảo vệ IP66 

- Ngôn ngữ hiển thị bằng tiếng Việt 

- Thiết kế theo dạng Modun có khả năng mở rộng lên 

đến 8 chỉ tiêu 

- Nguồn điện 100-230 VAC (50/60 Hz) 

Bộ 01 

2 

Đầu đo TSS 

- Model: Turbimax CUS51D 

- Xuất xứ: Endress+Hauser – Đức 

- Sử dụng công nghệ Memosens 

- Phương pháp đo: quang học với 2 nguồn phát LED và 

4 nguồn thu tín hiệu giúp gia tăng độ chính xác 

- Phương pháp hiệu chuẩn: 5 cặp điểm gia tăng độ chính 

xác 

- Khoảng đo: 0 – 4000 mg/l. 

- Độ chính xác: <5% giá trị đo hoặc 1% toàn dải đo 

- Độ phân giải: 1mg/l 

- Thời gian đáp ứng: <10s 

- Cáp cố định dài 3m 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch 

- Vật liệu sensor: thép không gỉ 

Cái 01 
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STT Tên hạng mục/thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Khả năng ngâm trực tiếp trong nước thải. 

- Cấp bảo vệ: IP 68 

3 

Đầu đo pH kỹ thuật số tích hợp nhiệt độ 

- Model: Orbipac CPF81D+Meas.cable CYK10 

Memosens 

- Xuất xứ: Endress+Hauser – Đức 

- Sử dụng công nghệ Memosens 

- Đầu đo có khả năng tháo rời khỏi dây cáp để cân 

chỉnh trong PTN, lưu trữ dữ liệu hiệu chỉnh tại đầu đo 

- Phương pháp đo: điện cực thủy tinh kết hợp đầu dò 

nhiệt độ 

- Khoảng đo pH 0 – 14 

- Sai số: ± 0.2 pH 

- Thời gian đáp ứng: ≤ 5 giây. 

- Độ phân giải: 0,1 

- Cấp bảo vệ IP68, ngâm trực tiếp trong nước 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch 

- Dây cable dài 3 m 

Cái 01 

4 

Đầu đo COD 

- Model: Viomax CAS51D 

- Xuất xứ: Endress+Hauser – Đức 

- Sử dụng công nghệ Memosens 

- Phương pháp đo: hấp thụ quang học UV 

- Phương pháp hiệu chuẩn: 5 cặp điểm gia tăng độ chính 

xác 

- Khoảng đo 0 – 1000 mg/L 

- Sai số: ± 2% 

- Giới hạn phát hiện: 0.3 mg/l COD 

- Thời gian phản hồi: 0.5s 

- Nhiệt độ: 2 – 40oC. 

- Cấp bảo vệ IP-68, ngâm trực tiếp trong nước. 

- Dây cable dài 3 m 

Cái 01 
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STT Tên hạng mục/thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch 

5 

Đầu đo kỹ thuật số Amonia, Nitrate 

- Model: ISEmax CAS40D 

- Xuất xứ: Endress+Hauser – Đức 

- Phương pháp đo: Sử dụng điện cực chọn lọc Ion 

(ISE) để đo nồng độ ion NH4
+, NO3

-  

- Khoảng đo: 0.1 – 1000 mg/l. 

- Sai số: ± 5% giá trị đo 

- Độ phân giải: 0.1 

- Thời gian đáp ứng: T90 ≤ 2 phút. 

- Cấp bảo vệ IP-68, ngâm trực tiếp trong nước. 

- Dây cable dài 3 m 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch  

Cái 1 

II. Bộ thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu ra nhà máy 

6 

 

- Tên thiết bị: SITRANS FM MAG 5000 

- Series: N1H6010034 

- Xuất xứ : SIEMENS – Đức 

Cái 1 

III. Thiết bị lấy mẫu tự động 

7 

- Model: EFCON 2/12 

- Xuất xứ: EFCON – Hà Lan 

- Lấy mẫu tự động theo chương trình hay điều khiển từ 

xa 

- Số chai mẫu : 12 chai, thể tích 2 L 

Bộ 1 
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STT Tên hạng mục/thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Vỏ nhựa chịu nhiệt, màn hình điều khiển LCD, có mái 

che, để được ngoài trời 

- Kích thước : 600 x 600 x 1050 

- Trọng lượng : 60 kg 

- Nhiệt độ bảo quản : 3 – 5̊C 

- Cấp bảo vệ : IP 55 

- Inputs: Potential free pulse contact 0.100 sec; current 

flow 4 – 20 mA 

- 2 digital; inputs 

IV. Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu 

8 

Datalogger: 

- Model: ENVIDATA 1801 

- Dữ liệu được truyền về trung tâm theo yêu cầu (1 phút, 

5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút/lần…hoặc theo sự 

kiện), hỗ trợ thẻ nhớ SD lên đến 64 GB. 

- Khả năng kết nối với 6 ngõ vào Analog (4-20mA) của 

các thiết bị đo. 

- Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục đích điều khiển (tín 

hiệu 24 VDC), có thể sử dụng làm ngõ vào số 

- Có 16 ngõ vào số đa năng (có thể dùng đếm xung 250 

Hz) 

- Có cổng kết nối Ethernet, Modbus TCP master/slave 

- Kết nối RS485/RS232 Modbus RTU master/slave với 

các thiết bị ngoại vi. 

- Cho phép mở rộng khả năng kết nối sau này. 

- Làm việc với các tần số GSM 850/900/1800/1900 

MHz 

- Có chức năng truyền, nhận dự liệu qua GPRS, 2 SIM 

- Chức năng gửi dữ liệu qua ftp (file text/csv) 

- Chức năng gửi tin nhắn đến 32 số điện thoại khác nhau 

- Gắn đồng thời 2 SIM 3G (1 chạy, 1 dự phòng) đảm 

bảo đường truyền không bị gián đoạn 

Bộ 1 
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STT Tên hạng mục/thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Màn hình hiển thị trực tiếp HMI OLED graphic 

display (128x64 pixels) không cảm ứng, có khả năng tự 

động gửi tin nhắn cảnh báo. 

V. Tủ đựng thiết bị + tủ điện+ bơm hút mẫu + bể chứa đầu đo + Thiết bị báo cháy, 

báo khói + Bộ lưu điện 

9 

Tủ thiết bị: 

- Vật liệu: thép sơn tĩnh điện, thông gió bằng quạt. 

- Kích thước: 1500Hx1000Wx650D, dày 1.5 mm 

Cái 1 

10 

Tủ điện bảo vệ máy nén khí: 

- Vật liệu: thép sơn tĩnh điện  

- Kích thước: 300Wx250Hx220D, dày 1.5 mm 

Cái 1 

11 

Bơm hút mẫu: 

- Số lượng: 2; hoạt động luân phiên 

- Động cơ: 1Hp, 1 pha, 50Hz 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 2 

12 

Bể chứa đầu đo: 

- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: 500Wx500Hx300D, dày 1.5 mm 

Cái 1 

13 Thiết bị báo cháy, báo khói, đèn báo Bộ 1 

14 UPS tích điện Huyndai HD 1500 VA Cái 1 

15 Biến áp cách ly 3A, Thiết bị chống sét Bộ 1 

VI. Hệ thống camera giám sát 

16 

Camera mạng bán cầu ngoài trời HD – Super 

Dynamic 

- Hãng sản xuất: Panasonic 

- Model: WV –SW395E 

- Truyền ảnh full Frame (30 hình/s 1280 x 960) 

- Cảm biến MOS, hình ảnh độ nhạy cao 0.031 lux, Công 

nghệ Face Super Dynamic. Zoom quang 18 x và zoom 

số 12 x tạo ra zoom 216 x. Thêm 36 x zoom quang ở độ 

phân giải VGA và zoom số 12 x tạo ra zoom 432 x. Hỗ 

trợ thẻ: SDCH/SD. Phù hợp tiêu chuẩn ONVIF. 

Cái 01 
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STT Tên hạng mục/thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Nguồn điện 24 V/POE + 

17 

Hãng sản xuất: Panasonic China 

- Model số: WV – SP105E 

- Camera mạng độ phân giải HD 

- Độ phân giải: 1280 x 960 

- Cảm biến MOS chế độ quét progressive 1.3 

Megapixel, hình ảnh độ nhạy cao 0.05 lux. Thêm 2 x 

zoom với độ phân giải VGA. Xuất hình ảnh đồng thời 

H.26 & JPEG. 

- Nguồn điện: 12 V DC/POE 

Cái 02 

VII. Máy tính 

18 

Máy tính trang bị ở phòng điều khiển trung tâm 

Cấu hình phần cứng: 

- Máy tính công nghiệp, tích hợp bàn phím, màn hình 

19” hoặc máy tính để bàn có bàn phím và chuột; 

- Bộ vi xử lý Core i5 3GHz; bộ nhớ RAM 2x4GB; ổ 

cứng 1TB (2x1TB); 

- Giao tiếp: Ethernet; USB; RS232; RS485; 

- Nguồn 220VAC/50Hz/100W; 

- Chống sốc, chống rung động. 

Bộ 01 

 

 

  

Hình 3. 9. Trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Loại hình sản xuất của cơ sở đầu tư xây dựng ở dạng dây chuyền sản xuất kín để 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên việc phát sinh bụi trong quá trình sản xuất rất 

ít. Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của lò hơi đốt dầu DO, máy phát điện dự 

phòng, mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

2.1. Quy trình xử lý khí thải lò hơi 

Hiện tại, nhà máy đang sử dụng hơi bão hòa do đơn vị thứ cấp cung cấp và lò hơi 

10 tấn/giờ của nhà máy chỉ để với mục địch dự phòng và với công suất của lò hơi đủ 

bảo đảm cho toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy hoạt. Hệ thống lò hơi sử dụng DO 

của nhà máy đã được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành theo Giấy xác nhận số 44/GXN-TCMT ngày 29 tháng 6 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Nồi hơi đốt dầu DO chỉ dùng để dự phòng trong trường hợp cơ sở cung cấp hơi 

gặp sự cố, bảo dưỡng… không cung cấp đủ hơi cho sản xuất (hoạt động 1-2 lần/tháng). 

Nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải 01 lò hơi hơi đốt dầu DO công suất 10 tấn/giờ. 

Thành phần trước khi vào hệ thống xử lý khí thải nồi hơi là khí thải phát sinh khi 

đốt dầu DO chủ yếu bao gồm: bụi; SO2, NOx, CO… 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi được minh họa như sau: 

 

Khí thải lò hơi

Quạt hút

Tháp hấp thụ

Ống khói

Khí sau xử lý đạt QCTĐHN 

01:2014/BTNMT

Bể dd hấp thụ

Nước cấp

DD NaOH

Trạm XLNT

 tập trung
 

Hình 3. 10. Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ 
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Quá trình xử lý diễn ra theo 03 giai đoạn như sau:   

Giai đoạn 1: Khí thải từ buồng đốt lò hơi theo ống dẫn khí đi vào tầng 1 của tháp 

hấp thụ. Ở đây khí thải được phân tán, loại bỏ bụi và được làm mát tới nhiệt độ thích 

hợp cho quá trình phản ứng trong giai đoạn tiếp theo. 

Giai đoạn 2: Ở tầng thứ 2 của tháp hấp thụ, sẽ diễn ra quá trình khử SO2. Tại đây, 

dung dịch hấp thụ được bơm liên tục từ đỉnh tháp xuống lớp vật liệu điệm, khí thải được 

dẫn từ dưới lên. Nhờ lớp vật liệu đệm có độ xốp cao, diện tích bề mặt lớn nhằm tối ưu 

hoá quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước giúp quá trình hấp thu được diễn ra dễ 

dàng.  

Sử dụng hóa chất:  dung lịch hấp thụ sử dụng xút (NaOH)  

Dung dịch hấp thụ sau khi qua tháp được thu hồi tuần hoàn trở lại bể chứa và tiếp 

tục được bơm lên tháp cho quá trình phản ứng tiếp theo. Hệ thống bơm định lượng luôn 

luôn kiểm soát và châm thêm hóa chất để đảm bảo nồng độ dung dịch ổn định, thích hợp 

cho quá trình hấp thụ khí SO2. Đối với dung dịch hấp thu, sau một thời gian sử dụng sẽ 

bị nhiễm bụi và pH thấp được chảy về hố ga thu gom, theo đường ống thép không rỉ 

DN150 dẫn ra mương dẫn bê tông DN400 đưa về hệ thống xử lý nước chung của Chi 

nhánh. 

Nước xả cặn đáy lò hơi được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của Nhà máy. 

 Giai đoạn 3: Khí thải được tách ẩm trước khi thoát ra ngoài theo đường ống khói. 

Ống khói có đường kính D800, chiều cao 6 m. 

- Chế độ vận hành: liên tục 

- Khí thải sau khi xử lý đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT (Kp=1, Kv=0,9) và được 

phát tán qua ống khói. Ống khói có đường kính là 0,8m và chiều cao ống khói là 6 m. 

Ưu điểm của phương pháp: 

- Hiệu suất xử lý cao: đối với bụi có thể đạt : 80-85%, đối với khí độc từ 75-80%. 

- Cấu tạo đơn giản. 

- Hệ thống vận hành dễ dàng. 

- Chi phí cho năng lượng điện tiêu thụ thấp. 

- Định mức hóa chất sử dụng: NaOH với khối lượng 100-150kg/tháng 

Thông số kỹ thuật chính các thiết bị lắp đặt của hệ thống xử lý khí thải lò hơi thể 

hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.9. Danh mục thiết bị hệ thống xử lý khí thải lò hơi của nhà máy 
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TT Thiết bị chính Công suất Thông số/quy cách Ghi chú 

1 Quạt gió chính 15 kw Q= 20.000 m3/h 
Đưa khí thải 

vào tháp xử lý 

2 Tháp hấp thụ  H = 6 m 
Xử lý CO, 

SO2, bụi, NOx 

3 
Bể chứa dung dịch hấp 

thụ 
2 m3 Inox  

4 Bơm dung dịch hấp thu 3 m3/h Inox  

5 
Hệ thống đường ống 

dẫn khí thải 
 

Thép, D vào = 400 

x 600 mm; 

Dra = 700 mm 

 

6 
Hệ thống đường ống 

dẫn chất lỏng 
 Inox; D = 40  

7 
Bộ điều khiển pH tự 

động 
- -  

Một số hình ảnh của hệ thống xử lý: 

 

Tháp hấp thụ 

 

Ống khói 

Hình 3.11. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
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2.2. Hệ thống xử lý mùi từ trạm xử lý nước thải tập trung 

Năm 2018 nhà máy đã cải tạo lắp đặt nắp đậy tại các bể chứa nước thải đầu vào 

phát sinh mùi (hố gom, bể điều hòa,…) hoạt động liên tục để ngăn chặn mùi phát tán. 

Khí thải được thu gom tại bể điều hòa, qua tháp hấp thụ với dung dịch hấp thụ là NaOH. 

Lưu lượng xử lý khí thải là 6.000 m3/h. Khí thải sau xử lý đạt QCTĐHN 

01:2014/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường. Chiều cao ống thải H= 4m và 

đường kính 0,5m. 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý mùi như sau: 

 

Mùi từ quá trình 

phân hủy yếm khí

Quạt hút

Tháp hấp thụ

Ống khói

Khí sau xử lý đạt QCTĐHN 

01:2014/BTNMT

Bể dd hấp thụ

Nước cấp

DD NaOH

Trạm XLNT

 tập trung
 

 

Hình 3.12. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý mùi  

 

Thuyết minh 

Khí thải được thu gom từ các bể gom/ bể điều hòa dẫn về tháp hấp thụ bằng quạt 

hút. Khí thải vào tháp hấp thụ sẽ đi qua 02 tầng đệm hấp thụ để xử lý khí thải bằng phản 

ứng trung hòa. Đệm hấp thụ được sử dụng bằng các quả cầu PP có nhiều răng khí để 

tăng cường diện tích bề mặt tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng. 

Dòng dung dịch (NaOH) được bơm tuần hoàn lên tháp theo đường ống, qua các 

vòi phun. Tại đây, nhờ diện tích bề mặt lớn của lớp đệm hấp thụ sẽ làm tăng cường diện 
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tích tiếp xúc tạo điều kiện để các khí phát sinh mùi khuếch tán vào pha lỏng thực hiện 

phản ứng trung hòa.  

Na2S + H2O → NaOH + NaHS 

2NaHS + H2O → Na2S2O3 + H2O 

Ngoài ra, NH3 còn trong khí thải trong tháp hấp thụ tiếp tục phản ứng H2S theo phản 

ứng NH3 + H2S + H2O → (NH4)2S 

Một số chất khí như NOx, SOx cũng sẽ phản ứng hấp thụ với NaOH theo các phản 

ứng sau: 

NO2 + H2O → HNO3 

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O 

SO2 + H2O → H2SO3 

H2SO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O 

SO3 + H2O → H2SO4 

H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O 

Trước khi ra ngoài tháp, khí đã qua xử lý được đi qua một tầng đệm thu sương. 

Đệm thu sương có tác dụng giữ lại hơi nước trong dòng khí. 

Tháp hấp thụ được sản xuất từ FRP (composite) nên lắp đặt dễ dàng, không bị ăn 

mòn bởi hóa chất 

Dung dịch NaOH được chứa tại một bồn chứa dung dịch NaOH. Bồn chứa NaOH 

có lắp một bơm định lượng để bơm dung dịch NaOH vào tháp khi nồng độ pH trong 

dung dịch giảm đến dưới mức cho phép. Việc thực hiện bơm dung dịch NaOH được 

điều khiển bằng tủ điện điều khiển có thể nhận tín hiệu từ đầu đo pH. 

Thông số kỹ thuật chính của hệ thống xử lý: 

1. Công suất xử lý: 6.000m3/h 

2. Tháp hấp thụ: 

+ Thân tháp: DxH = 1.6 x 5.8 (m), vật liệu: FRP. 

+ Ống thoát khí: DxH = 0.5 x 4.0 (m), vật liệu FRP. 

+ 01 giàn đỡ đệm tách sương với đệm cầu nhựa PP có D = 50 Mm. 

+ 02 giàn đệm hấp thụ, đệm hấp thụ D=50 mm, vật liệu nhựa PP. 

+ 01 hộp chứa nước DxRxH = 1.0 x 0.8 x 1.0 (m), vật liệu FRP. 

3. Bơm tuần hoàn: 

Bơm tuần hoàn có nhiệm vụ bơm nước từ hộp chứa dung dịch của tháp lên giàn 

phun nước trên các khối đệm hấp thụ. Dung dịch sau khi thực hiện quá trình xử lý sẽ rơi 

xuống hộp chứa dung dịch. Dung dịch lại tiếp tục được bơm tuần hoàn bơm lên tháp. 

NaOH bị tiêu hao sẽ được bổ sung bởi hệ thống bơm định lượng. 
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+ Lưu lượng: 0.4 m3 /phút 

+ Chiều cao cột áp: 20 - 25 mH20 

+ Điện áp: 380 V 

+ Xuất xứ: Đài Loan 

+ Số lượng: 02 cái 

4) Bơm định lượng 

Bơm định lượng được điều khiển qua tủ điện điều kiển, tự động bơm bổ sung 

NaOH khi pH dung dịch giảm xuống dưới mức cho phép. 

+ Lưu lượng: 30 lít/phút 

+ Cột áp: 5- 10 bar 

+ Điện áp: 220 V 

+ Xuất xứ: Ytalia hoặc Mỹ 

4)Đầu đo pH 

Được đặt trong bồn chứa dung dịch NaOH để kiểm soát pH của dung dịch, tín hiệu 

đo được chuyển về tủ điều khiển, điều khiển bơm định lượng 

+ Dải đo: 7 – 14 

+ Xuất xứ: Hàn Quốc hoặc Đài Loan 

5) Quạt hút khí 

Quạt hút khí cần đảm bảo lưu lượng hút. Để đảm bảo hệ thống khí an toàn, quạt 

cần có khớp nối mềm để chống rung, tránh cho đường ống dẫn khí bị nứt vỡ và tăng 

cường tuổi thọ của quạt. Ngoài ra, cần phải lắp thêm một van điều khiển lưu lượng để 

điều chỉnh lượng gió vào tháp cho hợp lý. Để đảm bảo quạt hoạt động an toàn, tăng tuổi 

thọ thì cần lắp biến tần cho quạt tại tủ điện để quạt hoạt động êm ái khi khởi động. 

+ Lưu lượng 6.000 m3/h 

+ Áp lực: 1000 - 1500 Pa 

+ Vật liệu: SUS 304 

+ Điện áp: 380 V 

+ Xuất xứ: Việt Nam. 

- Lượng Hóa chất sử dụng: Hệ thống sử dụng hóa chất NaOH để xử lý mùi với 

định mức 150 kg/tháng. 

- Các biện pháp hỗ trợ khác: 

+ Thường xuyên vệ sinh, nạo vét bùn lắng trên đường ống thoát nước. Bùn từ quá 

trình nạo vét được hợp đồng thu gom triệt để, tránh phát sinh mùi hôi. 

+ Thường xuyên thu gom bùn, tránh gây mùi hôi 
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+ Tăng cường trồng cây xanh dọc theo hệ thống đường thoát nước. 

2.3. Xử lý khí thải máy phát điện  

Trong trường hợp cúp điện, Nhà máy sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng (2 máy 

x 2.500 KVA/máy; 01 máy x 1.000 kVA). Đặc tính của máy phát điện dự phòng và 

các thông số kỹ thuật như sau: 

Bảng 3.10. Thông số kỹ thuật của máy phát điện dự phòng 

STT Đặc tính Máy phát điện  

1 Công suất 1.000- 2.500 KVA 

2 Tần số hoạt động 50 Hz 

3 Điện thế 220/80V- 3pha- 4 dây 

4 Hệ thống giải nhiệt Két nước và quạt gió 

5 Loại nhiên liệu Dầu DO 

6 Lượng nhiên liệu Tiêu thụ 210 – 690 lít/giờ 

7 Tỷ trọng dầu DO 0,87 kg/lít 

Máy phát điện sử dụng dầu DO, khi đốt cháy dầu sẽ sinh ra các chất gây ô nhiễm 

không khí như: CO, SO2, SO3, NOx, VOC, bụi… 

Tải lượng:  

Theo tài liệu tham khảo từ Thông gió và kỹ thật xử lý khí thải của Nguyễn Duy 

Động – Nhà xuất bản giáo dục, 1999, lượng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg 

dầu DO là 22 – 25 m3 (ở 250C, 1atm).  

+ Lưu lượng khí Máy phát điện công suất 1.000 KVA: 4.567 m3/h ~1,27 m3/s.  

+ Lưu lượng khí Máy phát điện công suất 2.500 KVA: 15.007 m3/h ~ 4,17 m3/s.  

- Nhiệt độ khói thải: 200oC tương đương 473 K 

- Lưu lượng khí thải ở điều kiện thực tế: 

𝑄0 = 𝑄 𝑥 
𝑃 𝑥 298

760 𝑥 (𝑡 + 273)
 

 

- Qo: Lưu lượng khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (250C, 760 mmHg) 

- Q: Lưu lượng khí thải thực tế đo được (m3/h) 

- t : Nhiệt độ khí thải (oC) 

- P: Áp suất thực tế đo được (mmHg) 

Tính toán được lưu lượng khí thải ở nhiệt độ 200oC: 

+ Lưu lượng khí thải máy phát điện 1.000KVA 
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𝑄 = 𝑄0 𝑥 
760 𝑥 (𝑡 + 273)

𝑃 𝑥 298
=  

4.567 𝑥 760 𝑥 (200 + 273)

760 𝑥 298
= 7.248 (

𝑚3

ℎ
)  

+ Lưu lượng khí thải máy phát điện 2.500KVA 

𝑄 = 𝑄0 𝑥 
760 𝑥 (𝑡 + 273)

𝑃 𝑥 298
=  

15.007 𝑥 760 𝑥 (200 + 273)

760 𝑥 298
= 23.819 (

𝑚3

ℎ
)  

 

Áp dụng hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện sử dụng 

dầu DO của WHO để tính tải lượng và nồng độ ô nhiễm, kết quả được trình bày trong 

các bảng sau: 

Bảng 3.11.Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải máy phát điện dùng dầu 

DO  

Chất ô 

nhiễm 

1.000 KVA 2.500 KVA QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

(Kp=0,9, Kv=0,9) 

(mg/m3) 

Tải lượng 

(g/s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

 

Tải lượng 

(g/s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

Bụi 0,036 28,40 0,118 32,27 162 

SO2 0,254 200,00 0,834 227,27 405 

NOx 0,488 384,80 1,604 437,27 688,5 

CO 0,506 398,80 1,662 453,18 810 

VOC 0,111 87,60 0,365 99,55 - 

*Ghi chú: QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Áp dụng: 

+ Kq: hệ số lưu lượng nguồn thải Kp, với lưu lượng nguồn thải P>20.000 m3/h, 

Kp =0,9. 

+ Kv: hệ số vùng khu vực huyện Thường Tín, Kv = 0,9  

+ Giá trị nồng độ ghi trong bảng là nồng độ cực đại được tính theo công thức: 

Cmax = C x Kq x Kv. 

Trong đó: 

+ C: giá trị của các thông số quy định. 

+ Vậy: Cmax = C x 0,9 x 0,9 

Nhận xét:  

 Qua kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn nhiều lần so 

với Quy chuẩn cho phép. Máy phát điện được vận hành trong trường hợp mất điện mạng 

lưới (tối đa 10 giờ/tháng). Do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính 

chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi trường xung quanh không cao.  
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Tuy nhiên để giảm thiểu đến mức thấp nhất các ảnh hưởng đến môi trường do hoạt 

động của máy phát điện dự phòng, chủ đầu tư lựa chọn loại nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp (Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Đo lường, 

hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO mà Nhà máy sử dụng cho máy phát điện dự phòng 

là 0,0165%). Nếu sử dụng loại nhiên liệu này thì nồng độ khí thải phát sinh sẽ không 

đáng kể và không cần phải lắp đặt hệ thống xử lý vừa tốn kém vừa không đảm bảo chế 

độ vận hành hiệu quả. 

Ngoài ra, các máy phát điện dự phòng có xuất xứ từ các nước G7, hầu hết nhà sản 

xuất đã lắp đặt thiết bị kiểm soát khí thải đạt Tiêu chuẩn Euro III nên đã đạt tiêu chuẩn 

thải ra môi trường, đồng thời cam kết đạt theo QCTĐHN 01:2014/BTNMT (Kp=1, 

Kv=0,9). Khí thải được phát tán trực tiếp ra môi trường qua ống khói cao 6 m. 

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

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh chủ yếu do quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: bao bì các loại, sành sứ thủy 

tinh, polymer, giấy văn phòng, túi nilon, chai lọ, vỏ hoa quả, thức ăn thừa,... Lượng chất 

thải rắn sinh hoạt của công nhân viên phát sinh trong quá trình đi vào hoạt động của cơ 

sở khoảng 350 kg/ngày. Những loại rác này sẽ được thu gom, phân loại và đem đi xử 

lý. 

Nhà máy đã trang bị các thùng chứa rác loại 120-240lit được đặt tại các khu vực 

xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà ăn, dọc đường giao thông nội bộ. Phân công, tổ 

chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải. Chất thải rắn 

sinh hoạt được thu gom về khu vực lưu chứa CTR sinh hoạt diện tích 30m2 (khu vực có 

mái che mưa, nắng, sàn đổ bê tông). 

Hiện tại, Nhà máy  đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng 

Long tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Tần suất thu gom 01-02 

ngày/1 lần. (Hợp đồng số FAC/01/22/V100/2895 ngày 26/5/2022) 
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Hình 3.13. Khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt 

 

- Quy định áp dụng: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của 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. 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Tất cả chất thải rắn sản xuất không nguy hại sẽ được phân loại thành các chất thải 

có thể tái chế/tái sử dụng và chất thải không tái chế và lưu trữ tạm thời tại nhà chứa chất 

thải rắn, thiết kế có mái che tại phía Đông nam (cạnh trạm XLNT) của Nhà máy. 

  

Hình 3.14. Khu vực lưu chứa CTR công nghiệp thông thường 

 

Thông số kỹ thuật của kho chứa CTR công nghiệp được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 3.12. Kích thước kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Kích thước 
Kho bìa Carton 

(22m2) 

Kho bao tải nilon,  

vỏ lon 

(26m2) 

Kho đường nước 

(22m2) 

 

Dài 4,41 m 4,41 m 4,41 m 

Rộng 5,00 m  6,00 m 5,50 m 

Cao 2,00 m 2,00 m 2,00 m 

 

Nhà máy đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành thu gom, phân loại và 

vận chuyển đi hàng tuần để tái sinh, tái chế. Hiện tại Công ty đang ký hợp đồng với 

Công ty CP TM Nguyễn Thị Phương thu gom CTR có thể tái chế theo Hợp đồng số 

SCs/3004/CCBV/NTP ngày 30/4/2016 

Chi nhánh chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Toàn Cầu thu gom, 

xử lý chất thải còn lại không thể tái sinh tái chế. 

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: Bùn thải sau máy ép bùn 

được đóng bao và lưu trữ tại khu vực có mái che. Bùn thải từ trạm XLNT của Công ty 

được phân tích giám định thành phần để xem xét tính nguy hại của bùn. Căn cứ kết quả 

phân tích các thông số trong bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được đối 

chiếu với QCVN 50:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước) và sổ chủ nguồn thải Mã số QLCTNH 

01.000235.T do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp lần 2 ngày 

11/6/2013 thì bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được xác định không nguy 

hại.  

Bảng 3.13.Kết quả phân định bùn thải (23/4/2021) 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử 

Ngưỡng CTNH theo 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

Nồng độ ngâm chiết 

Kết quả 

1 Asen (As) mg/L 

US EPA Method 

1311 + 

US EPA Method 

6020A 

<2 
KPH (GHPH 

= 0,05) 

2 Bari (Ba) mg/L <100 <0,15 

3 Bạc(Ag) mg/L <5 
KPH (GHPH 

= 0,05) 

4 Cadimi (Cd) mg/L <0,5 
KPH (GHPH 

= 0,05) 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử 

Ngưỡng CTNH theo 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

Nồng độ ngâm chiết 

Kết quả 

5 Chì (Pb) mg/L <15 
KPH (GHPH 

= 0,05) 

6 Coban (Co) mg/L <80 
KPH (GHPH 

= 0,05) 

7 Kẽm (Zn) mg/L <250 KPH (GHPLI 

= 0,05) 
8 Niken (N1) mg/L <70 KPH (GHPH 

= 0,05) 
9 Selen (Se) t mg/L < 1 KPH (GHPH 

= 0,05) 
10 Thủy ngân 

(Hg) 

mg/L <0,2 KPH (GHPH 

= 0,05) 

11 CromVI (Ci6+) mg/L 
US EPA Method 

1311 + 

USEPA Method 

7196A 

<5 
KPH(GHPH = 

0,l) 

12 Xyanua (CN‘) mg/L 

US EPA Method 

1311 + 

TCVN 6181.1996 

 
KPH (GHPH = 

0,l) 

13 Tổng dầu mg/L 
US EPA Method 

1311 + 

SMEWW 5520 B 

2017 

<50 2,7 

14 Phenol mg/L 

US EPA Method 

1311 +US EPA 

Method 3510C + 

US EPA Method 

3630C + 

US EPA Method 

8270D 

<1000 
KPH (GHPH = 

0,001) 

15 Benzene mg/L 

US EP A Method 

1311 + USEPA 

Method 5021 AH 

US EPA Method 

8260D 

<0,5 
KPH (GHPH = 

0,05) 

 

Hiện tại, lượng bùn thải sau ép đã được Nhà máy hợp đồng với Công ty Cổ phần 

đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam thu gom và xử lý theo quy định 

(Hợp đồng số FAC/01/22/V100/1511 ngày 01/01/2022) 
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Hình 3.15. Hình ảnh khu vực ép bùn và bùn sau ép được thu gom vận chuyển đi 

xử lý 

3.3.Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường (rác thải sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường,…) phát sinh tại cơ sở 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy khoảng 350 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu: Thực phẩm thừa nguồn gốc động, thực vật, Nilong, nhựa, thành 

phần khác … 

- Khối lượng CTR công nghiệp thông thường gồm: Giấy bìa Carton, Các loại 

nilong, Vỏ bao nhựa, vỏ chai nhựa, vỏ lon, vỏ chai thủy tinh, các loại Pallet gỗ, sắt… 

Khối lượng CTR thông thường Nhà máy đã chuyển giao năm 2020,2021 như sau: 

Bảng 3.14.Danh mục, khối lượng chất thải rắn thông thường của cơ sở  

TT Tên chất thải 
Số lượng (kg/năm) 

Năm 2020 Năm 2021 

1 
Các loại CTR CN thông thường  (Nguồn gốc giấy 

bìa, nilon, nhựa, thủy tinh, gỗ….) 
232.549 372.313 

2 Bùn từ trạm xử lý nước thải tập trung 462.595 501.200 

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

4.1. Công trình thu gom, lưu giữ CTNH 

4.1.1. Công trình lưu giữ CTNH 

Nhà máy bố trí kho chứa chất thải nguy hại với diện tích khoảng 40m2 (DxRxC= 

5,5m x 6,24m x 3,0m) đảm bảo theo các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
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+ Tường kho chứa được xây gạch trát vữa xi măng - Mái nhà được lợp tôn che 

mưa nắng kiên cố. 

+ Mặt sàn kho chứa chất thải nguy hại được đổ bê tông đảm bảo chịu lực và chống 

thấm. 

+ Kho lưu chứa chất thải nguy hại được trang bị vật liệu hấp thụ và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Khu vực kho lưu giữ được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trang bị biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa 

phù hợp với loại CTNH được lưu giữ. 

+ Kho được dán nhãn cảnh báo CTNH để dễ nhận biết các loại CTNH khác nhau 

như bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in, giẻ lau chùi dính dầu nhớt, dầu động cơ 

hộp số và bôi trơn, hóa chất, bao bì cứng bằng kim loại, nhựa và bao bì mềm… Tại từng 

ô chứa chất thải nguy hại được đặt trong các thùng phuy kín hoặc thùng nhựa chứa dung 

tích 100-200lit có dãn nhán cảnh báo theo quy định. 

Nhà máy tiến hành phân loại, thu gom riêng đối với từng loại chất thải đảm bảo 

chất thải nguy hại không lẫn lộn với chất thải thông thường. Các loại CTNH còn lại 

được Nhà máy hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo 

đúng quy định. 

Các biện pháp giảm thiểu và quản lý chất thải nguy hại Nhà máy đã áp dụng:  

+ Thu gom, phân loại tách riêng với chất thải khác, đảm bảo chất thải nguy hại 

không lẫn lộn với chất thải thông thường. 

+ Đăng ký chủ nguồn thải với cơ quan quản lý môi trường. Nhà máy đã được Sở 

Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số 

01.000235T ngày 116/2013. 

+ Lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải nguy hại và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần 

đầu tư phát triển công nghiệp và Môi trường Việt Nam (Hợp đồng số 

FAC/01/22/V100/1511 ngày 01/01/2022) xử lý chất thải nguy hại vận chuyển định kỳ 

với tần suất 01tháng/lần. 

+ Tất cả các hoạt động liên quan phân loại, thu gom, đăng ký chủ nguồn thải, lưu 

giữ, vận chuyển và xử lý đối với chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định.  

+ Báo cáo quản lý chất thải nguy hại hàng năm gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường TP. Hà Nội theo quy định 
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Hình 3.16. Hình ảnh kho chứa CTNH tại Nhà máy 

 

4.2. Chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy chủ yếu là 

bóng đèn huỳnh quang, dầu động cơ và dầu nhớt bôi trơn tổng hợp thải, bao bì mềm 

thải, hộp mực in thải, hóa chất phòng thí nghiệm thải, bao bì cứng thải…. 

Bảng 3.15.Danh mục, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở trong năm 

2020,2021 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Số lượng (kg/năm) Phương 

án xử lý 

  
2020 2021 

1 
Bao bì nhựa chứa thành phần 

nguy hại 
180103 4350 2736 Súc rửa 

2 
Bao bì kim loại nhiễm thành 

phần nguy hại 
180102 160 405 Súc rửa 

3 Dầu thải 170203 1855 14360 TC 

4 Vật liệu lọc giẻ lau nhiễm TPNH 180201 1335 895 TĐ 

5 Bao bì mềm thải 180101 144 455 TĐ 

6 Bóng đèn thủy tinh 160106 77 590 PT-HR 

7 Vỏ hộp mực in thải 80204 177 335 TĐ 

8 Linh kiện điện tử thải 160113 120 160 

Phá dỡ 

linh kiện 

điện tử 
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STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Số lượng (kg/năm) Phương 

án xử lý 

  
2020 2021 

9 Pin, ắc quy thải 160112 60 470 
Phá dỡ 

ắc quy 

10 Hóa chất quá hạn sử dụng thải 80204 25 1070 TĐ 

TỔNG   8.303 21.476   

(các chứng từ chuyển giao CTNH được đính kèm phụ lục 3 của báo cáo) 

 

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

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các hoạt động của các thiết bị, máy móc như 

máy nén khí, máy phát điện dự phòng, khu vực trạm xử lý nước thải, khu vực xử lý nước 

cấp, khu vực lò hơi, các khu vực máy đóng chai, máy súc rửa tại các dây chuyền sản 

xuất…. Cường độ ồn phụ thuộc vào từng dây chuyền sản xuất và từng thời điểm sản 

xuất khác nhau.  

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động trong 

quá trình hoạt động, nhà máy đã áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động 

của nguồn ô nhiễm này, các giải pháp cụ thể như sau: 

- Các biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động ngay tại nguồn phát sinh:  

+  Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, mới.  

+ Bảo quản, sửa chữa kịp thời các máy móc, thiết bị.  

+  Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn ngay khi lắp đặt các máy 

móc, thiết bị. 

+  Đúc móng máy đủ khối lượng (bê-tông mác cao), tăng chiều sâu móng...  

+ Bố trí đệm chống ồn khi lắp đặt máy;  

+ Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn ngay khi lắp đặt máy. 

- Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, rung cho công nhân: 

+  Biện pháp chống ồn hiệu quả nhất là tự động hóa quá trình sản xuất, hạn chế tối 

đa số lượng lao động làm việc ở những khâu có độ ồn cao;  

+  Phân khu các khu vực sản xuất như khu vực rửa chai, chiết chai,… lắp đặt vách 

ngăn giảm lan truyền ồn giữa các khu. 

+  Trang bị nút bịt tai cho công nhân làm việc trong môi trường phát sinh nhiều 

tiếng ồn. 
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+ Bộ phận cơ khí định kỳ kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị, tra dầu mỡ cho 

động cơ để giảm thiểu tiếng ồn.     

+  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. 

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ máy nén khí, máy phát điện được đặt tại khu vực 

phụ trợ, sử dụng giải pháp bao che, chống rung, chống ồn hợp lý.       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.17. Chống ồn và rung cho máy phát điện 

 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào, nhân viên Nhà máy đều có thể liên hệ 

trực tiếp với Cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy: 

Trần Thị Lưu Tâm – Trưởng phòng An toàn-Môi trường 

Số điện thoại: 0397.325.606 

Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp chung của Nhà máy được thực hiện như sau 

 

 

 

Bệ máy có đệm su chống rung 

 

 

 

Máy phát điện 

 

  

Ống khói 

Sàn bê tông 

Cửa 

gió 

ra 

 

 Cửa  

   gió  

    vào 

  

Vật liệu cách âm 

 

Vật liệu cách âm 
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Hình 3.18.Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp của Nhà máy 

 

 

Bắt đầu 

 

Định nghĩa tình huống khẩn cấp và phạm vi kế 

hoạch khẩn cấp 

Thiết lập những thủ tục khẩn cấp cho tình 

huống khẩn cấp này 

 

Làm sơ đồ quy hoạch kiểm soát tình huống 

khẩn cấp 

• Cháy  

• Dầu/ hoá chất đổ 

tràn 

• Rỏ rỉ Ammonia  

• Nước thải đổ tràn 

• Sơ tán khẩn 

• Tìm kiếm và cứu 

nạn 

• Số điện thoại liên 

lạc khẩn 

• Sơ đồ sơ tán 

• Bản đồ vị trí bình 

cứu hỏa 

• Danh sách nhóm sơ 

cứu 

• Danh sách đội chữa 

cháy 

• Danh sách đội 

kiểm soát ammonia 

• Danh sách đội 

kiểm soát nước thải 

 
 

Xác định những đội chịu trách nhiệm 

 kiểm soát thảm hoạ 

Hướng dẫn những tập huấn liên quan và tập 

huấn sơ tán 

Thẩm tra và xem xét lại 

Kết thúc 
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6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

a) Biện pháp phòng ngừa 

- Quy định và yêu cầu người công nhân vận hành tuân thủ chặt chẽ về an toàn sử 

dụng thiết bị, máy móc, đặc biệt là thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao (máy nén 

khí, khu vực lò hơi, máy phát điện). 

- Lắp đặt biển báo, hướng dẫn tại các khu vực nguy hiểm.   

- Thường xuyên vệ sinh, lau chùi nhà xưởng, thiết bị. Thực hiện chế độ bảo dưỡng 

máy móc thiết bị, tuân thủ quy định về quy trình kiểm định hệ thống máy móc thiết bị, 

hệ thống máy nén khí, xe nâng, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. (QCVN 

01:2008/BLĐTBXH, QCVN 25:2015/BLĐTBXH và QCVN 07:2012/BLĐTBXH). 

Định kỳ 01 năm/lần. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, quần áo, mũ, kính ...theo 

các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 

- Tại khu vực nhà văn phòng được trang bị các tủ đựng thuốc y tế để kịp thời sơ 

cứu ban đầu trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Đối với hoạt động vận tải ra vào Nhà máy:  

+ Lái xe phải có giấy phép lái xe theo quy định, các xe vận chuyển phải được kiểm 

định đúng thời hạn. 

 + Lắp đặt các biển cánh báo tốc độ, biển hướng dẫn đỗ đậu xe tại khu vực gần 

cổng ra vào Nhà máy. 

- Thực hiện phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện khám sức khỏe định 

kỳ cho người lao động. Tần suất khám 01 lần/năm. 

Biện pháp ứng phó 

- Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động phải khẩn trương chia cách người bị nạn với 

tác nhân gân nạn (sự cố do điện giật phải ngắt nguồn điện khẩn cấp, sự cố tai nạn do 

máy móc phải kịp thời dừng ngay hoạt động của các máy móc, thiết bị) kịp thời sơ cứu 

cho người bị nạn bằng các trang bị sẵn có tại cơ sở: bông băng, gạc cố định vết thương 

để ngăn ngừa nhiễm trùng, hô hấp nhân tạo. 

- Liên hệ ngay với Trung tâm y tế gần nhất để vận chuyển người bị nạn đến điều 

trị tại các cơ sở y tế tuyến trên. 

- Khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố để phòng tránh tai nạn tái diễn. 

- Đối với các sự cố do tai nạn giao thông: 

+ Khi có sự cố xảy ra, lái xe phải thông báo ngay cho Bộ phận an toàn lao động 

của Công ty. 
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+ Khi nhận được thông tin từ lái xe, người phụ trách an toàn phải nhanh trong có 

mặt tại hiện trường: kịp thời di chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực tai nạn; phối hợp 

với Trung tâm y tế gần nhất để vận chuyển nạn nhân tới các cơ sở y tế để cấp cứu. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Biện pháp phòng ngừa 

- Xây dựng đội phòng chống cháy nổ đảm nhiệm cho Chi nhánh. Công nhân làm 

việc trực tiếp trong các nhà xưởng sản xuất, kho chứa nhiên liệu sẽ được tập huấn, hướng 

dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ. 

- Bố trí trung tâm báo cháy tự động ở các nhà xưởng chính. 

- Bố trí hệ thống chống cháy nổ, các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, cát, xẻng,… 

xung quanh các khu vực dễ xảy ra cháy. 

- Các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và ở trong 

tình trạng sẵn sàng hoạt động. 

- Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý thông qua 

các hồ sơ lý lịch đã được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà 

nước.  

- Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với từng 

tổ, từng công nhân trong suốt thời gian làm việc. 

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

bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện. 

- Các hạng mục chính của hệ thống PCCC: 

+ Hệ thống báo cháy tự động; 

+ Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; 

+ Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động; 

+ Bình chữa cháy; 

+ Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; 

+ Quạt hút khói. 

Hiện tại hệ thống PCCC tại Nhà máy đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 

Công an Tp. Hà Nội nghiệm thu tại văn bản số 253/PC07-DD5 ngày 13/9/2019. 

Một vài hình ảnh về hệ thống PCCC được lắp đặt tại Nhà máy như sau: 
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Hệ thống báo cháy tự động 

 

Đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát 

hiểm 

 

Bơm chữa cháy 

 

Hệ thống vòi chữa cháy và tiêu lệnh 

chữa cháy 

Hình 3.19. Hình ảnh hệ thống PCCC tại Nhà máy 

 

Quy trình ứng phó sự cố hỏa hoạn khẩn cấp tại Nhà máy như sau: 
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Hình 3.20. Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố hỏa hoạn khẩn cấp tại Nhà máy 

 

 

 

Bắt đầu 

Kêu to, nhanh chóng thông tin đến bộ phận cứu hỏa 

Ngắt điện ở vùng bị ảnh hưởng cháy 

Tiến hành những thủ tục sơ tán cứu hỏa 

Tập họp nhân viên cứu hỏa và tiến hành các biện pháp cứu hỏa 

Quyết định gọi cảnh sát cứu hỏa giúp đỡ 

Tiến hành gọi số điện thoại khẩn cấp 114 

Phối hợp với lực lượng cứu hỏa dập tắt lửa 

Kiểm tra số người và báo cáo các trường hợp thất lạc 

Tiến hành cấp cứu những người bị mắc kẹt 

Chuyển những người bị thương đến phòng y tế để cấp cứu hay chuyển đến bện viện 

gần nhất 

Kiểm tra số lượng những dụng cụ cứu hỏa đã sử dụng. Rửa sạch và trang bị lại 

Cách ly khu vực cháy nhằm mục đích điều tra về sau 

Làm báo cáo điều tra về sự cố 

Kết thúc 
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Bảng 3.16. Các bước thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố hỏa hoạn khẩn cấp 

Trách nhiệm Các bước tiến hành 

Người phát hiện 

Nhân viên bảo vệ 

Người đầu tiên phát hiện kêu lớn “cháy, cháy, cháy” và 

nhanh chóng thông báo đến người quản lý, họ sẽ gọi 

nhân viên bảo vệ kích họat chuông báo động 

Ghi chú: Chuông báo sẽ chỉ ra vị trí bị cháy 

Người chịu trách nhiệm về 

điện/ Nhân viên bảo vệ 

Cắt điện ở vùng bị ảnh hưởng 

Người quản lý có liên quan thông báo cho bộ phận quản 

lý điện để tắt điện nguồn 

Người quản lý bộ phận 

 

 

Nhân viên bảo vệ  

Tiến hành sơ tán, bảo đảm mọi nhân viên của bộ phận 

mình quản lý trong khu vực an toàn – Điểm tập trung. 

Đếm số nhân viên có mặt và vắng mặt rồi báo cáo lại cho 

SHE Coord. 

 Nhân viên bảo vệ thống kê số lượng khách trong nhà 

máy. Chỉ dẫn cảnh sát PCCC và xe cứu thường vào khu 

vực bị cháy.  

Đội trưởng PCCC 

 

Nhân viên đội cứu hỏa 

Tập họp đội cứu hỏa, sử dụng các biện pháp cứu hỏa 

nhằm kiềm chế và đẩy lùi ngọn lửa 

• Xác định mức độ và hướng lửa sẽ lan tràn và tập 

trung toàn bộ lực lượng nhằm dập tắt lửa và thiết lập 

các rào chắn ở các nơi cần thiết 

• Bật bơm cứu hỏa  

Điều phối truyền thông 

Người điều phối chung 

Quản lý khu vực 

Xác định có cần sự giúp đỡ bên ngoài hay không là cần 

thiết, nếu lửa vượt tầm kiểm soát của lực lượng cứu hỏa 

của công ty 

Số điện thoại nóng : 114   

Nhân viên an toàn 
Hướng dẫn nhân viên bảo vệ thực hiện việc kích hoạt qui 

trình gọi khẩn cấp 

Lực lượng cứu hỏa tại chỗ -

công an cứu hỏa   

 Phối hợp với Công an cứu hỏa Thường Tín khi họ đến 

công ty để cứu hỏa 

Lực lượng PCCC 
Kiểm tra số người và báo cáo các trường hợp mất tích 

với người điều phối chung 
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Trách nhiệm Các bước tiến hành 

Sơ cấp cứu viên/đội cứu hỏa 

 

Hướng dẫn cứu người bị kẹt bằng cách sử dụng mọi 

phương tiện có thể và di tản sang vùng gần đó nếu cần 

thiết  

Sơ cấp cứu viên/ phòng Y tế Chuyển người bị nạn đến phòng y tế và tiến hành sơ cứu 

Nhân viên cứu hỏa 

Tài xế / phòng y tế 

 

Nhân viên bảo vệ/Trưởng 

bộ phận/nhân viên cứu hỏa 

 

Trưởng bộ phận 

 

Trưởng bộ phận/Điều phối 

viên AT-MT 

Sử dụng các phương tiện có sẳn để di chuyển người bị 

nạn/bị phỏng/bị thương đến bệnh viện gần nhất 

 

Kiểm tra và kiểm đếm số lượng thiết bị PCCC sử dụng, 

vệ sinh và nạp lại các thiết bị này. 

 

Giữ nguyên hiện trường để tiến hành điều tra 

 

Báo cáo tai nạn/sự cố và hệ thống biện pháp PCCC hiệu 

quả khi xảy ra các tình huống cháy tương tự. 

 

 

6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Biện pháp phòng chống 

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế. 

- Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống trạm xử lý nước thải, các thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải 

 Thiết kế trạm theo 02 chế độ vận hành: tự động và thủ công. Trong trường hợp 

có sự cố đối với chế độ tự động thì bảo đảm vận hành bằng phương pháp thủ công. 

 Lắp đặt thiết bị đo đạc và điều khiển tự động để kiểm soát quá trình vận hành 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Bố trí thiết bị dự phòng để thay thế kịp thời khi hư hỏng. 

Biện pháp ứng phó 

- Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Công ty tạm ngừng vận hành để 

khắc phục sự cố nhanh nhất có thể. 

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): ngừng vận hành hệ 

thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa hoặc phối hợp với nhà cung cấp thiết 

bị để bảo hành. 

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành: 
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+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành rà soát lại toàn bộ các 

thông số để điều chỉnh theo đúng thiết kế. 

+ Nếu sự cố vượt quá khả năng của Công ty, Công ty mời chuyên gia về xử lý 

nước thải về kiểm tra điều chỉnh. 

+ Khi hệ thống xử lý gặp sự cố sẽ nhanh chóng xác định nguyên nhân, khắc phục 

sự cố.  

+ Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể. 

+ Nếu không tự khắc phục được sẽ báo cáo với lãnh đạo cơ quan và liên hệ với cơ 

quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục thích hợp, tạm 

dừng hoạt động sản xuất để không phát sinh lượng nước thải vượt quá dung tích lưu 

chứa bể sự cố. 

+ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ thống 

được vận hành ổn định, hiệu quả. Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định sẽ lấy mẫu 

nước thải đầu ra gửi đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra. Nếu nước thải vẫn 

chưa đạt Quy chuẩn cho phép cần tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn. 

+ Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty sẽ báo cáo với Cơ quan quản lý là Sở 

Tài nguyên môi trường TP. Hà Nội và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

 Các cụm bể tại trạm XLNT được thiết kế và lắp đặt các đường ống dự phòng nối 

tắt liên kết qua các bể để đề phòng trong trường hợp một modun hư hỏng thì hệ thống 

vẫn tạm thời hoạt động trong thời gian chờ khắc phục sửa chữa. 

Cụ thể các sự cố thường gặp và cách khắc phục như sau: 

Bảng 3.17. Các sự cố hệ thống xử lý nước thải và giải pháp khắc phục 

Các sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Bơm yếu hoặc 

không chạy 

Do rác dẫn đến kẹt cánh 

quạt bơm 

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố thu 

gom 

- Tháo bơm ra kiểm tra 

Mất nguồn điện cấp vào 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 

bơm, nếu bơm hỏng thay bơm 

Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao 

- Thay thế phao mới 

Bùn không đảo 

hoặc đảo không 

đều 

- Do chưa mở máy hoặc mở 

máy không đúng 

- Do tắc giàn ống đảo bùn 

bên dưới 

Điều chỉnh lại máy khuấy đảo bùn 
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Các sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Nước đảo nhưng 

không có bùn 

Do vận hành sai dẫn tới mất 

bùn 
Tiến hành nuôi cấy lại 

Đệm vi sinh bị 

bung ra và không 

cố định 1 chỗ 

- Hỏng chức năng cố định 

đệm trên bề mặt bể 

- Đệm hết hạn sử dụng 

- Chăng và cố định lại lớp đệm vi 

sinh bị bung ra 

-Thay thế đệm mới nếu đệm hết hạn 

sử dụng 

Bể sinh học chứa 

đầy bọt trắng 

-Vi sinh bị ức chế dẫn đến 

phân hủy nội bào 
Xem lại hệ thống vận hành 

Đĩa phân phối 

khí gặp sự cố 

- Do mất áp cho giàn khí,  

- Đĩa khí hết hạn sử dụng 

- Đĩa khí bị tắc 

- Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp 

cho phù hợp để khí phân bố đều trên 

bề mặt 

- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử 

dụng 

Bùn nổi ở bể 

lắng 

- Do tải đầu vào 

- Do mất cân đối dinh 

dưỡng C,N,P 

- Kiểm tra tải đầu vào (tải bề mặt, tải 

trọng bùn/đơn vị diện tích bể) 

- Kiểm tra và bổ sung lại tỷ lệ dinh 

dưỡng phù hợp cho quá trình xử lý 

Đường ống bị rò 

rỉ, vỡ bể 
Do các tác nhân ngoại cảnh 

- Xác định đoạn ống bị vỡ 

- Khóa nguồn nước chảy qua đoạn 

ống bị vỡ 

- Tiến hành thay thế đoạn ống 

Khi bị vỡ bể, thu gom, lưu giữ nước 

về bể điều hòa, nhanh chóng khắc 

phục sự cố, nếu chưa kịp khắc phục 

mà vượt quá khả năng chứa của các 

bể còn lại thì sẽ thuê đơn vị thứ hai 

đến hút đi xử lý. 

6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nước sông dâng cao tràn ngược cống thoát 

nước mưa và cống xả thải 

Để phòng ngừa tác động của nước sông trong mùa mưa lũ dẫn đến nước sông dâng 

cao hơn “Điểm xả thải” và chảy ngược vào cống của nhà máy. Nhà máy đã tiến hành 

xây kè men bờ sông và xây dựng bể tạm chứa nước mưa dung tích 100 m3 để tránh tình 

trạng nước sông dâng cao hơn miệng cống thoát và chảy ngược vào nhà máy. Trường 

hợp nước sông dâng cao thì sẽ tiến hành đóng cửa xả, sử dụng bơm thủy nông để bơm 
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cưỡng bức nước mưa từ bể chứa tạm nước mưa và nước thải ra ngoài (hệ thống bơm 

nước mưa và nước thải, cửa xả là độc lập với nhau). 

 

Hình 3.21.Bể tạm chứa nước mưa 

 

6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất và an toàn tiếp 

xúc với hóa chất 

- Các loại hóa chất được vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng do nhà 

cung cấp đưa đến. 

- Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong nhà kho. Chi nhánh sẽ lập kế hoạch để việc 

lưu kho hóa chất tối thiểu. 

- Khu vực lưu chứa các loại hóa chất, nhiên liệu nguy hại đều được bao bọc bởi hệ 

thống chống tràn và thu gom khi có rò rỉ, tràn đổ. 
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Hình 3.22. Kho lưu chứa hóa chất của Công ty 

 

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất.  

- Tất cả công nhân đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa 

chất. 

- Khi làm việc với hóa chất công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá nhân như 

khẩu trang, kính bảo vệ, găng tay… 

Để đối phó với tình huống khẩn cấp độc hại đổ tràn nhằm giảm tới mức tối thiểu 

tổn thất đối với sức khỏe và cuộc sống con người cũng như giảm thiểu những ảnh hưởng 

xấu đến môi trường, Công ty xây dựng quy trình ứng phó như sau: 
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Hình 3.23. Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố tràn hóa chất 

 

Phát hiện sự cố 

La lên, báo động, thông báo nhanh sự cố đổ tràn hoá chất 
 

Phòng ngừa, cách ly đổ tràn khỏi hệ thống cống rãnh 

Chứa và trung hoà hoá chất đổ tràn với thùng cát hoặc thiết bị kiểm soát đổ tràn 

Thiết lập hàng rào bảo vệ ở nơi cần thiết 

Tiến hành sơ cứu người bị ngất trong vùng sự cố/vùng ảnh hưởng của khói 

Di tản những người trong vùng ảnh hưởng bởi sự cố 

Tiến hành chăm sóc y tế tại phòng y tế cơ quan 

Chuyển những trường hợp nghiêm trọng đến bệnh viện gần nhất 

 

Quyết định tiến hành di tản hoặc gọi sự trợ giúp bên ngoài trong trường hợp 

không thể kiểm soát (cháy nổ) 

Nếu không, lau dọn và tiêu huỷ hoá chất đổ tràn theo đúng quy định 

Tiến hành sửa chữa để quay trở lại hoạt động sản xuất 

Báo cáo tai nạn sự cố 

Kết thúc 
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Bảng 3.18. Các bước thực hiện ứng phó sự cố tràn hóa chất 

Trách nhiệm Các bước thực hiện 

Người phát hiện ra sự cố/Nhân 

viên bảo vệ 

 

 

 

Nhân viên bảo vệ/Trưởng khu 

vực/Giám sát 

 

Nhân viên điều phối/đội kiểm 

soát sự cố hóa chất 

 

 

Nhân viên điều phối/đội kiểm 

soát sự cố hóa chất 

 

Đội Trưởng đội kiểm soát hóa 

chất 

Đội kiểm soát sự cố hóa 

chất/sơ cấp cứu viên/Nhân 

viên y tế/ 

 

Đội kiểm soát sự cố hóa 

chất/sơ cấp cứu viên/Nhân 

viên y tế/ 

 

Người bị ảnh hưởng 

 

Đội kiểm soát sự cố hóa 

chất/sơ cấp cứu viên/Nhân 

viên y tế/ 

 

Giám đốc nhà máy 

 

Lập tức thổi còi, la lên để mọi người chú ý hoặc sử 

dụng điện thoại để thông báo cho trưởng bộ phận 

và đội kiểm soát sự cố hóa chất, bảo vệ và Giám 

đốc Nhà máy. 

 

Phòng ngừa hóa chất đổ tràn khỏi hệ thống thoát 

nước bằng cách đóng các van, đặt túi cát 

 

Đổ tràn cát chữa cháy và thiết bị hấp thụ trong khi 

sử dụng các trang bị thích hợp để bảo vệ và thiết bị 

trợ thở 

 

Chỉ dẫn cho nhân viên bảo vệ thiết lập hàng rào 

bảo vệ tại cổng ra vào nếu cần thiết. 

 

Tiến hành các thao tác giải thoát người bị ngất 

trong khu vực đổ tràn/khu vực ảnh hưởng của khói 

, sử dụng các thiết bị bảo vệ cần thiết như : áo quần 

bảo hộ thích hợp, thiết bị trợ thở … 

 

 

Sơ tán những nhân viên trong khu vực ảnh hưởng. 

Lưu ý hướng gió và sử dụng hướng ngược lại. 

 

 

Tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu tại phòng y tế 

 

Tận dụng các phương tiện sẳn có trong nhà máy để 

vận chuyển người bị thương nặng đến bệnh viện. 
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Trách nhiệm Các bước thực hiện 

 

 

 

Đội kiểm soát sự cố hóa chất 

Quyết định gọi trợ giúp bên ngoài để đảm bảo an 

toàn cho khu vực hoặc sơ tán ngay lập tức người bị 

thương nếu cần thiết. 

 

Xúc cát đã dùng chống tràn vào thùng khi đã hoàn 

toàn , vệ sinh sạch sẽ. Xử lý  này theo quy định. 

Tiến hành sửa chữa để quay trở lại hoạt động sản 

xuất 

Báo cáo tai nạn/sự cố vào hệ thống. Làm kế hoạch 

phòng ngừa sự cố lặp lại theo quy trình khắc phục 

phòng ngừa. 

 

6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do nguồn phóng xạ 

Nhà máy sử dụng các nguồn bức  xạ, tia X để kiểm tra độ đầy của sản phẩm. Bản 

chất của các nguồn phóng xạ, tia X khi sử dụng có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

người lao động nếu tiếp xúc thường xuyên và dâu dài. Hiện tại Công ty đã được cấp các 

giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định 

(các văn bản được đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo). Hàng năm công ty đều thực hiện 

đo đạc suất liều bức xạ để đánh giá độ an toàn của nguồn bức xạ trong môi trường lao 

động. Đối với sự cố bức xạ tại Nhà máy, chỉ xảy ra sự cố thất lạc nguồn phóng xạ. 

Các bước thực hiện kiểm soát sự cố do nguồn phóng xạ như sau: 

+ Bước 1: Xem xét đánh giá tất cả các tài liệu và thông tin sẵn có liên quan đến 

nguồn bị thất lạc.  

+ Bước 2: Liên hệ báo với lực lượng công an để bắt đầu quá trình điều tra xác định 

vị trí của nguồn. Tái hiện lại lý lịch lịch sử của nguồn và điều kiện bị thất lạc.   

+ Bước 3: Đánh giá mức độ nguy hiểm của nguồn. Nếu mức nguy hiểm là cao 

hoặc trung bình thì báo ngay cho nhân viên đo liều đến. Cung cấp đầy đủ các thông tin 

về loại nguồn, hoạt độ và các đặc trưng khác, thu nhận từ nhân viên đánh giá liều xạ một 

sự đánh giá về mối nguy hiểm đối với dân chúng. 

+ Bước 4: Kết hợp với nhân viên đánh giá về liều xạ, chủ sở hữu nguồn, tiến hành 

xác định nên khuyến cáo những gì đối với dân chúng nếu thấy cần thiết.  

+ Bước 5: Dựa trên các báo cáo ban đầu từ việc điều tra nghiên cứu, xây dựng một 

chiến lược tìm kiếm. Việc này phải có sự kết hợp của chủ sở hữu nguồn, công an và 

nhân viên đánh giá về liều xạ. Các nhóm tìm kiếm phải bao gồm những cá nhân được 

huấn luyện về cách nhận biết nguồn phóng xạ, bao bì của chúng và cả trong cách đo liều 
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bức xạ. Nếu có thể thì tất cả các thành viên trong các nhóm tìm kiếm phải mang liều kế 

cá nhân còn không thì ít nhất một người trong nhóm phải có. Các thành viên trong nhóm 

tìm kiếm phải tuân theo các thủ tục kiểm tra dò tìm bức xạ. Chiến lược tìm kiếm nguồn 

phóng xạ cần phải cân nhắc xem xét các yếu tố sau: 

▪ Tìm những vật thể có mang nhãn kí hiệu phóng xạ; 

▪ Tìm những vật thể có mang tên chủ sở hữu nguồn hoặc nhà sản xuất; 

▪ Tìm các container bằng chì hoặc các vật liệu nặng khác; 

▪  Kiểm tra những chỗ chất thải vệ sinh và các thiết bị tái sử dụng chất thải. 

+Bước 6: Xem xét lại quá trình tìm kiếm. Lưu giữ tất cả những ghi chép về những 

hành động, các quyết định và những phát hiện. Các tiến trình tìm kiếm và kết quả quan 

sát bằng mắt và các kết quả đo suất liều sẽ được đưa vào bản đồ tìm kiếm mà nó là văn 

bản cơ bản nhất của quá trình tìm kiếm. 

+ Bước 7: Nếu việc tìm kiếm không có kết quả, thì hãy ghi lại tất cả các sự kiện, 

yếu tố và tiến hành đánh giá lại chiến lược tìm kiếm và tiếp tục việc tìm kiếm. 

+Bước 8: Khi nguồn đã được phát hiện và định vị thì phải thực hiện ngay các hành 

động để trả lại an toàn cho nguồn- hành động ngay nhằm bảo đảm cho các thành viên 

của công chúng được bảo vệ an toàn.  

+Bước 9: Trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhân viên đánh giá liều xạ và những 

nhà chuyên môn khác, xây dựng các kế hoạch sửa chữa khôi phục lại nguồn và dọn dẹp 

hiện trường nếu cần thiết. Xây dựng chiến lược quản lý chất thải phóng xạ nếu cần thiết.  

+Bước 10: Lên kế hoạch và diễn tập lại các hành động sửa chữa khôi phục nguồn. 

+Bước 11: Quản lý việc khôi phục nguồn, hoạt động làm sạch và quản lý chất thải 

(nếu có). 

6.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do lò hơi và rò rỉ chất tải lạnh NH3 

Để hạn chế ảnh hưởng do sự cố hư hỏng rò rỉ khí, Chi nhánh có các biện pháp sau: 

- Các van cần được kiểm tra định kỳ. Tại các vị trí tank, đường ống, phòng máy 

nén đều có lắp đặt cảm biến phát hiện rò rỉ khí NH3 kết nối với đèn cảnh báo. Phát hiện 

kịp thời sự cố rò rỉ đường ống dẫn hơi, các van áp của lò hơi. Nâng cao ý thức công 

nhân vận hành và tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật. 

- Trưởng bộ phận phụ trợ thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các quá trình kỹ 

thuật, có chế độ bảo dưỡng để đảm bảo các thiết bị này vận hành ổn định và an toàn. Tất 

cả nhân viên vận hành lò hơi và các thiết bị áp lực đều phải có chứng chỉ và được huấn 

luyện an toàn hàng năm. Ngoài ra, Chi nhánh đã trang bị các thiết bị bảo hộ lao động để 

nhân viên có thể kịp thời xử lý, cô lập các sự cố tránh gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh.  

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy máy sản xuất nước giải 

khát Coca – Cola Việt Nam tại Hà Nội 

Chủ dự án: Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.24. Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố rò rỉ khí lò hơi/NH3 

 

 

 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Khống chế nhiệt thừa và cải thiện môi trường vi khí hậu:  

Các giải pháp đảm bảo các yếu tố vi khí hậu khác: 

- Để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt và cũng để đảm bảo môi trường vi khí hậu tốt 

cho công nhân làm việc, chủ đầu tư dự án đã áp dụng một số biện pháp sau: 

- Thiết kế xây dựng nhà xưởng cao, thoáng. Lắp đặt hệ thống thông gió, quạt công 

nghiệp.  

- Bố trí các hệ thống quạt hút ngay trên mái nhà các phân xưởng, các khu nhà văn 

phòng được bố trí hệ thống điều hòa nhiệt độ. 

Bắt đầu 

Báo động, thông báo nhanh 

Tắt điện của máy nén amoniac 

Tiến hành các thủ tục sơ tán khẩn cấp 

Mặc đồ BHLĐ: mặt nạ, găng tay cao su, giày ống 

 

Đóng tất cả các Van của các tank và ống gần điểm bị rò rỉ 

 

Sử dụng nước phun thành màng để ngăn hơi Amoniac phát tán 

Sử dụng quạt gió di động để thổi khí Amoniac ra khỏi nhà máy 

Sơ cấp cứu cho người bị thương do tiếp xúc với amonia 

Chuyển những người bị ngất đến bệnh viện 

Tiến hành sửa chửa và hoàn trả lại hiện trạng máy móc 

Báo cáo tai nạn sự cố 

Kết thúc 
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- Máy phát điện dự phòng, lò hơi được trang bị tại khu vực tách riêng, cách xa khu 

vực sản xuất khác. 

- Phun nước sân bãi giảm hơi nóng do xe vận chuyển ra vào dự án nhất là vào mùa 

nắng.  

- Bảo đảm duy trì phần diện tích trồng cây xanh trong dự án đạt 20%. Cây xanh có 

tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng 

ồn và che chắn tiếng ồn. Mặt khác, nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, tạo cảm giác êm dịu 

về màu sắc cho môi trường. 

8. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Tại thời điểm lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường về cơ bản Công ty đã thực hiện 

đầy đủ các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết 

định số 1179/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy 

nhiên, có một số nội dung thay đổi để phù hợp hơn với tình hình thực tế triển khai dự 

án, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung 

quanh Nhà máy, chi tiết các thay đổi này được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 3.19. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT 
Tên công trình bảo 

vệ môi trường 

Phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay 

đổi đã thực hiện 

Lý do điều chỉnh, Văn bản chấp 

thuận 

1 Bể tạm chứa nước mưa 

Trong trường hợp nước sông 

dâng cao, Chi nhánh phải 

đóng cửa xả, dùng bao cát 

ngăn tràn và bơm thủy nông 

bơm cưỡng bức nước mưa ra 

ngoài sông. 

Xây dựng bể chứa nước mưa 

tạm thời dung tích 100 m3. Khi 

nước sông dâng cao, cửa xả sẽ 

được đóng và nước mưa từ các 

cống chảy vào bể tạm. Bể được 

lắp đặt bơm thủy nông bơm 

cưỡng bức ra sông, ống xả của 

bơm ở cùng vị trí với cửa xả 

nước mưa hiện tại 

Phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao 

khả năng ứng phó chủ động của cơ sở. 

Đã được trình bày trong báo cáo xác 

nhận hoàn thành các công trình bảo vệ 

môi trường được xác nhận tại giấy xác 

nhận số 44/GXN-BTNMT ngày 

29/6/2021 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh với lưu lượng khoảng 

24,5 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt từ nhà bếp với lưu lượng khoảng 

10,5m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 3: Nước thải sản xuất từ các dây chuyền sản xuất nước giải khát với 

lưu lượng khoảng 1.295 m3/ngày.đêm. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa  

- Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 2.500 m3/ngày.đêm (hệ số an 

toàn 1,87). 

1.3. Dòng nước thải để nghị cấp phép 

- Dòng nước thải: Cơ sở có một dòng nước thải đề nghị cấp phép là nước thải sinh 

hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải sau 

xử lý đạt quy chuẩn sẽ được xả ra khu vực tiếp nhận. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Dòng nước thải của Nhà máy sau xử lý đạt QCTĐHN  02:2014/ BTNMT cột B, 

Kq=0,9, Kf=1,0. Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm 

trong dòng nước thải của Nhà máy được trình bày chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 4.1.Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của 

 nước thải sau xử lý 

TT  Thông số Đơn vị 

QCTĐHN  02:2014/ 

BTNMT cột B, Kq=0,9, 

Kf=1,0 

1 Nhiệt độ 0C 40,0 

2 Độ màu Pt/Co 150,0 

3  pH - 5,5-9 

4 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) mg/L 45,0 

5 Nhu cầu oxi hóa  học(COD) mg/L 135,0 
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TT  Thông số Đơn vị 

QCTĐHN  02:2014/ 

BTNMT cột B, Kq=0,9, 

Kf=1,0 

6 Tổng chất rắn lơ lửng(TSS) mg/L 90,0 

7 Sunfua mg/L 0,5 

8 Amoni mg/L 9,0 

9 Tổng Nito mg/L 36,0 

10 Tổng  Photpho mg/L 5,4 

11 Clorua mg/L 900,0 

12 Clo dư (Cl-) mg/L 1,8 

13 Coliform Vi khuẩn/100ml 5.000,0 

14 As mg/L 0,1 

15 Hg mg/L 0,0 

16 Pb mg/L 0,5 

17 Cd mg/L 0,1 

18 Cr (VI) mg/L 0,1 

19 Cr(III) mg/L 0,9 

20 Tổng Xianua mg/L 0,1 

21 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/L 9,0 

 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

 

- Vị trí xả nước thải: xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội. Tọa độ vị trí 

xả nước thải theo hệ tọa độ theo VN 2000, KTTT105000’, múi chiếu 6 độ): X(m): 

2311029 ;  Y(m): 589088  

- Phương thức xả thải: Tự chảy 
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- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nguồn nước mặt mương Hồng Vân dẫn ra sông Tô 

Lịch thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Khí thải lò hơi 10T/h  

+ Nguồn số 2: Khí thải từ hệ thống xử lý mùi trạm xử lý nước thải tập trung 

+ Nguồn số 3: Khí thải từ máy phát điện dự phòng 1000KVA 

+ Nguồn số 4: Khí thải từ máy phát điện dự phòng 2500KVA số 1 

+ Nguồn số 5: Khí thải từ máy phát điện dự phòng 2500KVA số 2 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Nguồn số 1: 20.000 m3/h 

- Nguồn số 2: 6.000 m3/h 

- Nguồn số 3: 7.300 m3/h 

- Nguồn số 4: 23.820 m3/h 

- Nguồn số 5: 23.820 m3/h 

2.3. Dòng khí thải 

Chủ dự án đề nghị cấp phép 05 dòng khí thải bao gồm: 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- Dòng khí thải số 02: Khí thải sau hệ thống xử lý mùi trạm xử lý nước thải tập 

trung. 

- Dòng khí thải số 03: Ống thải máy phát điện dự phòng 1.000KVA 

- Dòng khí thải số 04: Ống thải máy phát điện dự phòng 2.500KVA 

- Dòng khí thải số 05: Ống thải máy phát điện dự phòng 2.500KVA 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

2.4.1. Dòng số 1 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong các dòng khí thải 

lò hơi tại Nhà máy được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4.2.Các chất ô nhiễm và giá trị các chất ô nhiễm trong  

dòng khí thải lò hơi của Nhà máy 

TT  Thông số Đơn vị 

QCTĐHN  01:2014/ 

BTNMT cột B, Kp=1,0, 

Kv=0,9 

1 Bụi tổng mg/Nm3 180,0 
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2 CO mg/Nm3 1000,0* 

3 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 765,0 

4 SO2 mg/Nm3 450,0 

 

Ghi chú: 

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (hệ số Kp=1,0, Kv=0,9) , đối với CO 

(Kv=1,0). 

2.4.2. Dòng số 2 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong các dòng khí thải 

xử lý mùi tại trạm xử lý nước thải được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong dòng khí thải xử lý mùi trạm 

XLNT tập trung 

TT  Thông số Đơn vị 

QCTĐHN  01:2014/ 

BTNMT cột B, Kp=1,0, 

Kv=1,0 

1 H2S mg/Nm3 7,5 

2 NH3 mg/Nm3 50,0 

Ghi chú: 

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (hệ số Kp=1,0, Kv=1,0). 

2.4.3. Dòng số 3,4,5 

Bảng 4.4.Các chất ô nhiễm và giá trị các chất ô nhiễm trong  

ống thải máy phát điện của Nhà máy 

TT  Thông số Đơn vị 

QCTĐHN  01:2014/ 

BTNMT cột B, Kp=1,0, 

Kv=0,9 

1 Bụi tổng mg/Nm3 180,0 

2 CO mg/Nm3 1000,0* 

3 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 765,0 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy máy sản xuất nước giải 

khát Coca – Cola Việt Nam tại Hà Nội 

Chủ dự án: Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội 105 

TT  Thông số Đơn vị 

QCTĐHN  01:2014/ 

BTNMT cột B, Kp=1,0, 

Kv=0,9 

4 SO2 mg/Nm3 450,0 

 

Ghi chú: 

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (hệ số Kp=1,0, Kv=0,9) , đối với CO 

(Kv=1,0). 

2.5. Vị trí, phương thức xả thải 

Vị trí và phương thức xả thải của cơ sở được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 4.5. Vị trí và phương thức xả khí thải của cơ sở 

TT 
Dòng khí 

thải 

Vị trí xả 

khí thải 

Tọa độ VN 2000, KTT 

105 độ 00p, múi chiếu 3 

độ,  

Phương 

thức xả khí 

thải 
X Y 

1 
Dòng khí 

thải số 01 

Ống khói của hệ thống 

thoát khí lò hơi 10T/h  

 

205350.850 
1055130.120 

Cưỡng bức, 

Không 

thường 

xuyên 

2 
Dòng khí 

thải số 02 

Ống thoát khí sau hệ 

thống xử lý mùi trạm 

XLNT   

 

205348.020 
1055131.010 

Cưỡng bức 

Liên tục 

3 
Dòng khí 

thải số 3 

Ống thải máy phát điện 

1.000kVA 

 

205352.210 
1055129.390 

Cưỡng bức, 

Không 

thường 

xuyên 

4 
Dòng khí 

thải số 4 

Ống thải máy phát điện 

2.500kVA số 1 

 

205352.200 
1055129.500 

5 
Dòng khí 

thải số 5 

Ống thải máy phát điện 

2.500kVA số 2 

 

205352.060 
1055129.540 

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

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các công đoạn sản xuất chính. 

Vị trí các nguồn ồn theo hệ tọa độ VN2000, KTT 105000’, múi chiếu 3 độ như sau: 

+ Nguồn số 1: Khu vực máy nén khí. Tọa độ X = 205350.32; Y= 1055131.22 

+ Nguồn số 2: Khu vực máy phát điện dự phòng. Tọa độ X = 205352.15; Y= 

1055129.47 
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+ Nguồn số 3: Khu vực trạm xử lý nước thải. Tọa độ X = 205347.17; Y= 

1055129.54 

+ Nguồn số 4: Khu vực lò hơi. Tọa độ X = 205350.85; Y= 1055130.12 

+ Nguồn số 5: Khu vực xử lý nước cấp. Tọa độ X = 205350.61; Y= 1055131.02 

- Giá trị giới hạn tiếng ồn:  

 Bảng 4.6. Giá trị giới hạn tiếng ồn 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

QCVN 27:2010/ 

BTNMT 

(khu vực xung quanh) 

QCVN 26:2010/ 

BTNMT 

(khu vực xung quanh) 

1 Tiếng ồn dBA   70 

2 Độ rung 

m/s2     

dB 
70 (6-21h)   

60 (21-6h)   

Ghi chú: 

- 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; 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kì đối với nước thải 

Trong quá trình vận hành hoạt động nhà máy, để đảm bảo tính khách quan trong 

việc đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã ký hợp đồng với 

các đơn vị quan trắc có đủ năng lực để thực hiện quan trắc định kỳ chất lượng nước thải 

sau xử lý 

Kết quả quan trắc định kỳ nước thải của nhà máy trong 2 năm 2020 và 2021 được 

trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 5.1.Kết quả quan trắc nước thải định kỳ của Nhà máy năm 2020 

TT  Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCTĐHN  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

27/3/2020) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2020) 

Quý III 

(ngày 

24/8/2020) 

Quý IV 

(ngày 

11/11/2020) 

1  pH - TCVN 6492:2011 7,92 7,73 7,72 7,16 5,5 - 9,0 

2 Nhiệt độ 0C Temperature meter 26,6 29,70 29,60   40 

3 Độ màu Pt/Co 
SMEWW2120 C: 

2012 
22 19,00 20,00 36,00 150 

4 DO mg/L TCVN 7325: 2004 6,68 6,93 6,05 3,15 - 

5 

Nhu cầu 

oxy sinh 

học 

(BOD5) 

mg/L 
TCVN 6001-

1:2008 
39 10,20 10,10 12,40 50 

6 

Nhu cầu 

oxi hóa  

học(COD) 

mg/L 
SMEWW 5220 C: 

2012 
87 23,10 19,20 27,50 150 

7 

Tổng chất 

rắn lơ 

lửng(TSS) 

mg/L 
SMEWW2540D: 

2012 

KPH 

(LOD=5) 
<10 2,00 19,30 100 

8 TDS mg/L TDS meter 572 375,00 355,00 67,20 - 
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TT  Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCTĐHN  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

27/3/2020) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2020) 

Quý III 

(ngày 

24/8/2020) 

Quý IV 

(ngày 

11/11/2020) 

9 
Amoni 

(NH4
+) 

mg/L 
US EPA Method 

350.2 
0,45 <0,30 < 0,3 0,237 10 

10 Clo dư mg/L 
TCVN 6225-

3:2011 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 
0,235 2 

11 Pb mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LO)=0,001) 

KPH 

(LO)=0,001) 

KPH 

(LO)=0,001) 

KPH 

(LO)=0,001) 
0,5 

12 Cr mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,05) 
  - 

13 Al mg/L 
US EPA Method 

6020 
0,08 0,13 0,13   - 

14 Fe mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,05) 
< 0,15 <0,15   5 

15 
Tổng Nitơ 

(N) 
mg/L 

TCVN 6624-2: 

2000 
11 

KPH 

(LOD=3,0) 

KPH 

(LOD=3,0) 
12,60 40 

16 

Tổng 

Phospho 

(P) 

mg/L 
US EPA Method 

365.3 
2,49 0,63 0,60 0,135 6 

17 
Tổng các 

chất hoạt 
mg/L 

TCVN 6622-1: 

2009 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,1) 
0,118 - 
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TT  Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCTĐHN  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

27/3/2020) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2020) 

Quý III 

(ngày 

24/8/2020) 

Quý IV 

(ngày 

11/11/2020) 

động bề 

mặt 

18 Dầu mỡ mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2017 
<1,0 < 1,0 < 1,2 < - 

19 S2- mg/L 
SMEWW 4500-S2- 

F:2012 
<0,15 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,05) 
0,30 0,5 

20 SO4
2- mg/L 

TCVN 6494-

1:2011 
6 31,80 30,60   - 

21 Hg mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,001) 

KPH 

(LOD=0,001) 

KPH 

(LOD=0,001) 

KPH 

(LOD=0,001) 
0,01 

22 As mg/L 
US EPA Method 

6020 
<0,03 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,001) 
0,1 

23 Cd mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LO)=0,001) 

KPH 

(LOD=0,001) 

KPH 

(LOD=0,001) 

KPH 

(LOD=0,001) 
0,1 

24 Mn mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,05) 
  1 

25 

Chênh 

lệch nhiệt 

độ với 

0C Temperature meter -0,2 0,60 0,60   - 
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TT  Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCTĐHN  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

27/3/2020) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2020) 

Quý III 

(ngày 

24/8/2020) 

Quý IV 

(ngày 

11/11/2020) 

môi 

trường 

26 CN- mg/L TCVN6181: 1996 
KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 

KPH 

(LOD=0,005) 
  0,1 

27 Coliform MPN/100mL 
TCVN 6187-2: 

1996 

KPH 

(LOD=3) 

KPH 

(LOD=3) 

KPH 

(LOD=3) 
4,70 5000 

28 
Fecal 

Coliform 
MPN/100mL 

TCVN 6187-2: 

1996 

KPH 

(LOD=3) 

KPH 

(LOD=3) 

KPH 

(LOD=3) 
  - 

 

Bảng 5.2.Kết quả quan trắc nước thải định kỳ của Nhà máy năm 2021 

T

T 

 Thông 

số 
Đơn vị 

Phương pháp 

thử 

Kết quả QCTĐH

N  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

30/3/2021) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2021) 

Quý III 

(ngày 

14/7/2021) 

Quý IV 

(ngày 

27/10/2021) 

1  pH - TCVN 6492:2011 7,92 8,02 8,18 8,02 5,5 - 9,0 

2 Nhiệt độ 0C 
Temperature 

meter 
26,6 33,20 34,70 30,10 40 
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T

T 

 Thông 

số 
Đơn vị 

Phương pháp 

thử 

Kết quả QCTĐH

N  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

30/3/2021) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2021) 

Quý III 

(ngày 

14/7/2021) 

Quý IV 

(ngày 

27/10/2021) 

3 Độ màu Pt/Co 
SMEWW2120 C: 

2012 
22 12,50 12,80 18,30 150 

4 DO mg/L TCVN 7325: 2004 6,68 8,01 8,01 7,90 - 

5 

Nhu cầu 

oxy sinh 

học 

(BOD5) 

mg/L 
TCVN 6001-

1:2008 
39 18,90 20,50 9,00 50 

6 

Nhu cầu 

oxi hóa  

học(COD

) 

mg/L 
SMEWW 5220 C: 

2012 
87 39,10 51,90 17,00 150 

7 

Tổng chất 

rắn lơ 

lửng(TSS

) 

mg/L 
SMEWW2540D: 

2012 

KPH 

(LOD=5) 
11,30 <10 10,60 100 

8 TDS mg/L TDS meter 572 535,00 578,00 590,00 - 

9 
Amoni 

(NH4
+) 

mg/L 
US EPA Method 

350.2 
0,45 <0,30 

KPH 

(GHPH=0,10) 

KPH 

(GHPH=0,10) 
10 
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T

T 

 Thông 

số 
Đơn vị 

Phương pháp 

thử 

Kết quả QCTĐH

N  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

30/3/2021) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2021) 

Quý III 

(ngày 

14/7/2021) 

Quý IV 

(ngày 

27/10/2021) 

10 Clo dư mg/L 
TCVN 6225-

3:2011 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(GHPH=0,30) 

KPH 

(GHPH=0,30) 
2 

11 Pb mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LO)=0,001) 

KPH 

(LO)=0,001) 
0,009 

KPH 

(GHPH=0,0010

) 

0,5 

12 Cr mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(GHPH=0,05) 

KPH 

(GHPH=0,05) 
- 

13 Al mg/L 
US EPA Method 

6020 
0,08 

KPH 

(LOD=0,05) 
0,24 

KPH 

(GHPH=0,05) 
- 

14 Fe mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,05) 
0,172 < 0,15 5 

15 
Tổng 

Nitơ (N) 
mg/L 

TCVN 6624-2: 

2000 
11 

KPH 

(LOD=3,0) 
4,18 

KPH 

(GHPH=1,0) 
40 

16 

Tổng 

Phospho 

(P) 

mg/L 
US EPA Method 

365.3 
2,49 0,60 1,21 < 0,15 6 

17 
Tổng các 

chất hoạt 
mg/L 

TCVN 6622-1: 

2009 

KPH 

(LOD=0,1) 

KPH 

(LOD=0,03) 

KPH 

(GHPH=0,03) 

KPH 

(GHPH=1,0) 
- 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy máy sản xuất nước giải khát Coca – Cola Việt Nam tại Hà Nội 

Chủ dự án: Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội 114 

T

T 

 Thông 

số 
Đơn vị 

Phương pháp 

thử 

Kết quả QCTĐH

N  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

30/3/2021) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2021) 

Quý III 

(ngày 

14/7/2021) 

Quý IV 

(ngày 

27/10/2021) 

động bề 

mặt 

18 Dầu mỡ mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2017 
<1,0 < 10 <10 <10 - 

19 S2- mg/L 
SMEWW 4500-

S2- F:2012 
<0,15 

KPH 

(GHPH=0,05

) 

21,20 
KPH 

(GHPH=0,05) 
0,5 

20 SO4
2- mg/L 

TCVN 6494-

1:2011 
6 18,30 

KPH 

(GHPH=0,001

) 

21,40 - 

21 Hg mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,001

) 

KPH 

(LOD=0,001) 
< 0,03 

KPH 

(GHPH=0,001) 
0,01 

22 As mg/L 
US EPA Method 

6020 
<0,03 0,041 <0,003 <0,03 0,1 

23 Cd mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LO)=0,001) 

KPH 

(LO)=0,001) 
5,0 

KPH 

(GHPH=0,001) 
0,1 

24 Mn mg/L 
US EPA Method 

6020 

KPH 

(LOD=0,05) 
  81,70   1 
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T

T 

 Thông 

số 
Đơn vị 

Phương pháp 

thử 

Kết quả QCTĐH

N  

02:2014/ 

BTNMT 

cột B 

Quý I 

(ngày 

30/3/2021) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2021) 

Quý III 

(ngày 

14/7/2021) 

Quý IV 

(ngày 

27/10/2021) 

25 

Chênh 

lệch nhiệt 

độ với 

môi 

trường 

0C 
Temperature 

meter 
-0,2 5,00 

KPH 

(GHPH=0,05) 
3,10 - 

26 CN- mg/L TCVN6181: 1996 

KPH 

(LOD=0,005

) 

      0,1 

27 Coliform 
MPN/100m

L 

TCVN 6187-2: 

1996 

KPH 

(LOD=3) 
2,1x10^1 <5000 37,5x10^1 5000 

28 
Fecal 

Coliform 

MPN/100m

L 

TCVN 6187-2: 

1996 

KPH 

(LOD=3) 
4x10^1     - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Nhà máy năm 2020,2021 
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Bảng 5.3.Kết quả quan trắc nước thải định kỳ của Nhà máy 6 tháng đầu năm 2022 

TT  Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCTĐHN  

02:2014/ 

BTNMT cột B 

Quý I 

(ngày 2/3/2022) 

Quý II 

(ngày 15/6/2022) 

1  pH - TCVN 6492:2011 7,92 7,37 5,5 - 9,0 

2 Nhiệt độ 0C Temperature meter 26,6 30,2 40 

3 Độ màu Pt/Co 
SMEWW2120 C: 

2012 
22 24,1 150 

4 DO mg/L TCVN 7325: 2004 6,68 7,42 - 

5 

Nhu cầu oxy 

sinh học 

(BOD5) 

mg/L TCVN 6001-1:2008 39 11,1 50 

6 

Nhu cầu oxi 

hóa  

học(COD) 

mg/L 
SMEWW 5220 C: 

2012 
87 24,8 150 

7 
Tổng chất rắn 

lơ lửng(TSS) 
mg/L 

SMEWW2540D: 

2012 
KPH (LOD=5) 10,5 100 

8 TDS mg/L TDS meter 572 536 - 

9 Amoni (NH4
+) mg/L 

US EPA Method 

350.2 
0,45 KPH (GHPH=0,10) 10 
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TT  Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCTĐHN  

02:2014/ 

BTNMT cột B 

Quý I 

(ngày 2/3/2022) 

Quý II 

(ngày 15/6/2022) 

10 Clo dư mg/L TCVN 6225-3:2011 KPH (LOD=0,3) KPH (GHPH=0,30) 2 

11 Pb mg/L 
US EPA Method 

6020 
KPH (LO)=0,001) KPH (GHPH=0,000) 0,5 

12 Cr mg/L 
US EPA Method 

6020 
KPH (LOD=0,05) KPH (GHPH=0,01) - 

13 Al mg/L 
US EPA Method 

6020 
0,08 < 0,15 - 

14 Fe mg/L 
US EPA Method 

6020 
KPH (LOD=0,05) 0,223 5 

15 Tổng Nitơ (N) mg/L TCVN 6624-2: 2000 11 KPH (GHPH=1,0) 40 

16 
Tổng Phospho 

(P) 
mg/L 

US EPA Method 

365.3 
2,49 0,75 6 

17 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

mg/L TCVN 6622-1: 2009 KPH (LOD=0,1) KPH (GHPH=1,0) - 

18 Dầu mỡ mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2017 
<1,0 < 1,0 - 

19 S2- mg/L 
SMEWW 4500-S2- 

F:2012 
<0,15 1,13 0,5 
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TT  Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCTĐHN  

02:2014/ 

BTNMT cột B 

Quý I 

(ngày 2/3/2022) 

Quý II 

(ngày 15/6/2022) 

20 SO4
2- mg/L TCVN 6494-1:2011 6 KPH (GHPH=0,001) - 

21 Hg mg/L 
US EPA Method 

6020 
KPH (LOD=0,001) < KPH (LOD=0,001) 0,01 

22 As mg/L 
US EPA Method 

6020 
<0,03 <0,03 0,1 

23 Cd mg/L 
US EPA Method 

6020 
KPH (LO)=0,001) < KPH (LOD=0,001) 0,1 

24 Mn mg/L 
US EPA Method 

6020 
KPH (LOD=0,05)   1 

25 

Chênh lệch 

nhiệt độ với 

môi trường 

0C Temperature meter -0,2 1,8 - 

26 CN- mg/L TCVN6181: 1996 KPH (LOD=0,005)   0,1 

27 Coliform MPN/100mL TCVN 6187-2: 1996 KPH (LOD=3) 20,3x10^1 5000 

28 
Fecal 

Coliform 
MPN/100mL TCVN 6187-2: 1996 KPH (LOD=3)   - 

Nguồn: Kết quả quan trắc định kỳ nước thải Nhà máy 6 tháng đầu năm 2022 
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Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước thải của Nhà máy tại các bảng 

trên cho thấy: 

- Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải của nhà máy thì các chỉ tiêu như 

TSS, COD, BOD5, Coliform, N tổng, P tổng,.... đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCTĐHN  02:2014/ BTNMT cột B, Kq=0,9, Kf=1,0. Chứng tỏ hệ thống xử lý nước thải 

tại Nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả đảm bảo khả năng xử lý theo thiết kế. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kì đối với bụi, khí thải 

2.1. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Kết quả quan trắc định kỳ đối với hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thể hiện qua 

bảng như sau:
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Bảng 5.4.Kết quả phân tích khí thải ống khói lò hơi năm 2021 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Phương pháp  

phân tích 

Kết quả phân tích năm 2021 
QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

Quý I 

(ngày 27/3/2021) 

Quý II 

(ngày 

23/4/2021) 

Quý III 

(ngày 

24/8/2021) 

Quý IV 

(ngày 

11/11/2021) 

C Cmax 

1 

Nhiệt 

độ khí 

thải 

0C TN/HD.HT/02 60,1 54,5 48,6 62,2     

2 
Bụi 

tổng 
mg/Nm3 

US EPA 

Method 5 
28,4 <15 <15 <15 200 180 

3 SO2 mg/Nm3 
US EPA 

Method 6 
KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) 500,0 450 

4 

NOx 

tính 

theo 

NO2 

mg/Nm3 
US EPA 

Method 7 
KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) 850 765 

5 CO mg/Nm3 
TCVN 

7242:2003 
<30 KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) KPH(LOD=10) 1.000,0 900 

6 
Lưu 

lượng 
m3/h 

US EPA 

Method 2 
5130 3434 3777 3891 - - 
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Bảng 5.5.Kết quả phân tích khí thải ống khói lò hơi 6 tháng đầu năm năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp  

phân tích 

Kết quả phân tích năm 2022 
QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

Quý I 

(ngày 27/3/2022) 

Quý II 

(ngày 23/4/2022) 
C Cmax 

1 
Nhiệt độ khí 

thải 
0C TN/HD.HT/02 68,5 73,2     

2 Bụi tổng mg/Nm3 US EPA Method 5 <15 <15 200 180 

3 SO2 mg/Nm3 US EPA Method 6 KPH(GHPH=10) KPH(GHPH=10) 500,0 450 

4 
NOx tính theo 

NO2 
mg/Nm3 US EPA Method 7 KPH(GHPH=10) KPH(GHPH=10) 850 765 

5 CO mg/Nm3 TCVN 7242:2003 KPH(GHPH=10) KPH(GHPH=10) 1.000,0 900 

6 Lưu lượng m3/h US EPA Method 2 3.672,0 4.804,0 - - 

Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ Nhà máy 

 

Nhận xét: Qua kết quả tại bảng trên cho thấy tất cả các thông số phân tích đều thấp hơn QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội, hệ số Kp=1,0, Kv=0,9. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu xử lý. 

2.2. Hệ thống xử lý mùi trạm xử lý nước thải tập trung 

Các kết quả quan trắc khí thải sau xử lý thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 5.6. Kết quả quan trắc hệ thống xử lý mùi năm 2021 

T

T 

Thôn

g số 
Đơn vị 

Phương 

pháp  

phân tích 

Kết quả phân tích năm 2021 
QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

Quý I 

(ngày 27/3/2021) 

Quý II 

(ngày 23/4/2021) 

Quý III 

(ngày 24/8/2021) 

Quý IV 

(ngày 

11/11/2021) 

C 
Cma

x 

1 NH3 
mg/Nm
3 

JIS 

K0099:200

4 

KPH(GHPH=0,1

) 

KPH(GHPH=0,1

) 

KPH(GHPH=0,1

) 

KPH(GHPH=0,1

) 
    

2 H2S 
mg/Nm
3 

IS 11255 

Part 4:2006 

KPH(GHPH=0,5

) 

KPH(GHPH=0,5

) 

KPH(GHPH=0,5

) 

KPH(GHPH=0,5

) 
7,5 7,5 

3 
Lưu 

lượng 
m3/h 

US EPA 

Method 2 
1628 1628 271 1628 - - 

 

Bảng 5.7. Kết quả quan trắc hệ thống xử lý mùi 6 tháng đầu năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp  

phân tích 

Kết quả phân tích 6 tháng đầu năm 2022 
QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

Quý I 

(ngày 27/3/2022) 

Quý II 

(ngày 23/4/2022) 
C Cmax 

1 NH3 mg/Nm3 JIS K0099:2004 KPH(GHPH=0,1) KPH(GHPH=0,1)     

2 H2S mg/Nm3 
IS 11255 Part 

4:2006 
KPH(GHPH=0,5) KPH(GHPH=0,5) 7,5 7,5 
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TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp  

phân tích 

Kết quả phân tích 6 tháng đầu năm 2022 
QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

Quý I 

(ngày 27/3/2022) 

Quý II 

(ngày 23/4/2022) 
C Cmax 

3 Lưu lượng m3/h US EPA Method 2 1628 1628 - - 

 

Nhận xét: Qua kết quả tại bảng trên cho thấy tất cả các thông số phân tích đều thấp hơn QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội, hệ số Kp=1,0, Kv=1,0. Hệ thống xử lý khí mùi hoạt 

động tốt, đảm bảo yêu cầu xử lý. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Các công trình xử lý khí thải, nước thải của cơ sở đã vận hành thử nghiệm và được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường thành phần là Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-BTNMT ngày 29/6/2021. Hiện tại cơ sở 

không có thay đổi về các công trình bảo vệ môi trường, do đó Cơ sở không thuộc đối 

tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định tại Theo quy định tại 

điểm h, khoản 1, Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 công trình không 

thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm lại. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kì) theo quy định của 

pháp luật  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải định kỳ 

-  Vị trí quan trắc: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

- Tần suất quan trắc: Định kỳ 03 tháng/lần 

-  Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, tổng 

Nitơ, tổng phốt pho, Clorua, Clo dư, Coliform. Khuyến khích thực hiện các thông số: As, 

Hg, Pb, Cd, Cr (VI), Cr (III), tổng xianua, tổng dầu mỡ khoáng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCTĐHN 02: 2014/BTNMT (cột B, Kq=0,9; Kf=1,0) - Quy 

chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

2.1.2. Quan trắc khí thải định kỳ 

2.1.2.1. Quan trắc khí thải lò hơi 

- Vị trí quan trắc: Ống khói lò hơi. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/01 lần. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi, NO2, SO2, CO. 

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 

(Kp = 1,0; Kv = 0,9 (đối với bụi tổng, SO2, NOx); Kv = 1,0 (đối với CO)). 

2.1.2.2. Quan trắc khí thải hệ thống xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Vị trí quan trắc: Ống thải. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/01 lần. 
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- Thông số quan trắc: Lưu lượng, H2S, NH3. 

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 

(Kp = 1,0; Kv = 1,0). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại mương quan trắc nước thải. 

- Tần suất quan trắc: Liên tục 24/24 giờ. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, COD, TSS, 

Amoni, Nitrat. 

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCTĐHN 02:2014/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (cột B, Kq=0,9 và Kf=1,0). 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo đề xuất của chủ cơ sở 

- Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm của cơ sở 

TT Thông số Số mẫu 

Tần suất 

giám sát 

(lần/năm) 

Đơn giá 

(Đồng) 

Tồng tiền 

(Đồng/năm) 

I 
Kinh phí giám sát 

giai đoạn vận hành 
      136.000.000 

1 Giám sát định kỳ       36.000.000 

1.1 Giám sát nước thải 1 4 5.000.000 20.000.000 

1.2 
Giám sát khí thải lò hơi 

xung quanh 
1 4 2.000.000 8.000.000 

1.3 

Giám sát khí thải hệ 

thống xử lý mùi trạm 

XLNT 

1 4 2.000.000 8.000.000 

2 
Giám sát tự động liên 

tục 
      100.000.000 

2.1 Giám sát bụi, khí thải  2 
Tự động 

và liên tục 
100.000.000 100.000.000 

II 
Hoạt động quản lý 

môi trường 
Chiếm 10% kinh phí từ hoạt động giám sát 13.600.000 

TỔNG (làm tròn)       150.000.000 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trong 02 năm gần nhất tính tới thời điểm lập báo cáo, Cơ sở không có cuộc kiểm 

tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở. Trong quá 

trình hoạt động Chi nhánh Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của Nhà nước về bảo 

vệ môi trường, các kết quả quan trắc định kỳ môi trường của cơ sở luôn đảm bảo theo các 

quy chuẩn hiện hành, các hệ thống xử lý chất thải hoạt động có hiệu quả đảm bảo các yêu 

cầu xử lý môi trường.          
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội cam 

kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội cam 

kết trong quá trình hoạt động, Dự án đảm bảo tốt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

Việt Nam hiện hành: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

+  QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột B: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công 

nghiệp trên địa bàn thủ đô  Hà Nội - cột B, xả vào nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội 

+ 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; 

- Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội cam 

kết thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại đến nơi xử lý theo đúng quy định hiện hành như Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 và thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 
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PHỤ LỤC 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; 

2. Giấy ủy quyền số 03/2022/POA/SC; 

3. Giấy chứng nhận đầu tư của dự án; 

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

5. Quyết định số 1179/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; 

6. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 48/GXN-BTNMT ngày 

08/5/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường cấp cho dự án “ Đầu tư mới dây chuyền 

chiết nước ngọt có ga đóng chai nhựa, công suất 54.000 lít/giờ (nâng tổng công suất 

nhà máy từ 300 triệu lít/năm lên 511 triệu lít/năm); 

7. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-BTNMT ngày 

29/6/2021của Bộ Tài nguyên Môi trường cấp cho dự án “ Nâng công suất Nhà máy 

từ 511 triệu lít/năm lên 711 triệu lít/năm (Đầu tư mới dây chuyền chiết nước giải 

khát đóng lon, công suất 27.720 lít/giờ; 

8. Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi số 518/GP- UBND ngày 02/12/2019 

của UBND thành phố Hà Nội; 

9. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH số 01.000235.T cấp lần 2 ngày 11/6/2013; 

10. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ tại Nhà máy; 

11. Hợp đồng cung cấp nước sạch; 

12. Biên bản trám lấp giếng; 

13. Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC tại số 253/PC07-DD5 ngày 13/9/2019 của 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tp. Hà Nội; 

14. Văn bản số 266/CCBVMT-TH ngày 04/5/2020 của Sở Tài nguyên & Môi trường 

Tp. Hà Nội xác nhận hoàn thành lắp đặt và kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự 

động tại Nhà máy; 

15. Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi; 

16. Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống xử lý mùi của trạm xử lý nước 

thải tập trung; 

17. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.500 

m3/ngày.đêm; 

18. Biên bản nghiệm thu hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải; 
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