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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 4381454717 do Ban quản lý các KCN Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 02/08/2022. 

Ability Technology là đơn vị chuyên về sản xuất video camera gia đình, camera (kỹ thuật số), 

máy quay phim, thiết bị quang học gia dụng khác, các loại camera khác và máy in ảnh. 

Địa điểm thực hiện dự án: Lô B7-H-CN, khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Ampacs International) với diện tích 

nhà xưởng sử dụng là 3.300m2, thời gian hoạt động của dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đến ngày 30/6/2057, thời gian thuê xưởng đến ngày 10/06/2027.  

Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology được thành lập trên cơ sở vốn của nhà đầu tư là 

Ability Technology CO.,LTD, tổng vốn đầu tư của dự án là 23.050.000.000 đồng, tương đương 

1.000.000 đô la Mỹ. 

Dự án hoạt động sản xuất các ngành nghề sau: sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị và dụng cụ 

quang học, thiết bị truyền thông, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 

  Theo quy định dự án thuộc Mục số 17 Phụ lục II của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, là đối 

tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

  Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology thực 

hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dưới sự tư vấn của Công ty TNHH Đầu tư và Môi 

trường Việt Nam trước khi dự án triển khai, nhằm đánh giá tác động môi trường từ quá trình hoạt động 

của dự án, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo quá trình thực hiện dự án không 

gây ô nhiễm môi trường quá mức cho phép.  

  Báo cáo ĐTM của dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 

  Dự án đầu tư của Công ty TNHH Ability Technology được Ban quản lý các KCN Bình Dương 

phê duyệt. 

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

quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về BVMT; mối quan hệ của dự án với các dự án 

khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

  Dự án được đầu tư xây dựng tại KCN Bàu Bàng. 

  KCN Bàu Bàng được hình thành với các giấy tờ pháp lý: 

-  Quyết định số 4280/QĐ-UBND ngày 28/9/2007 của UBND Bình Dương phê duyệt quy hoạch 

chi tiết KCN Bàu Bàng; 

- Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 04/03/2013 của UBND Bình Dương phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết KCN Bàu Bàng; 

- Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND Bình Dương phê duyệt bổ sung và 

điều chỉnh loại hình công nghiệp trong quy hoạch chi tiết KCN Bàu Bàng; 

- Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 03/06/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v phê 

duyệt báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bàu Bàng”; 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 100/GXN-TCMT ngày 07/10/2015 

do Tổng cục môi trường cấp; 
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  Việc hình thành KCN Bàu Bàng là phù hợp với Quyết định số 3281/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Dương ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Phù hợp với quy hoạch phát triển công 

nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo nghị quyết số 3582/QĐ-BCT 

ngày 03/06/2013 của Bộ Công thương.   

  Hiện nay, KCN Bàu Bàng đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng KCN: phân lô, các đường giao 

thông đi lại, có hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt, có đường điện, cấp nước sinh hoạt, trạm  

xử lý nước thải công suất 8.000 m3/ngày (2 Module, mỗi module công suất 4.000m3/ngày) đang vận 

hành ổn định và đã được cấp phép xả thải.  

  Ngành nghề thu hút đầu tư của KCN bao gồm: Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp và gia 

dụng; Điện tử, tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; Chế biến lương thực, thực phẩm và nông 

lâm sản; Công nghiệp chế tạo máy, ô tô, thiết bị phụ tùng; Cơ khí và cơ khí chính xác có xi mạ; Công 

nghiệp gốm sứ, thủy tinh, pha lê; Sản xuất thép các loại; Công nghiệp sợi, dệt, may mặc; Công nghiệp 

tái chế chất thải,....  

  Dự án đầu tư ngành nghề thuộc nhóm ngành điện tử, phù hợp với nhóm ngành thu hút đầu tư của 

KCN và dự án đã được Ban quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 

dự án 4381454717, chứng nhận lần đầu ngày 02/08/2022. 

  Như vậy, việc triển khai thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển của 

KCN Bàu Bàng và địa phương 

  Dự án đầu tư ngành nghề phù hợp với ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 

Báo cáo ĐTM cho dự án được lập dựa trên các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật sau: 

2.1. Văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

➢ Văn bản luật: 

- Luật Phòng cháy Chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001, có hiệu lực từ ngày 04/10/2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được 

Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013, có hiệu lực từ ngày 

01/07/2014 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; 

- Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2012. 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; 

- Luật Đất đai Việt Nam số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 18/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; 

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016  

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 
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- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;  

➢ Nghị định: 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu 

kinh tế thông qua ngày 22/05/2018 có hiệu lực từ ngày 10/07/2018; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng 

cháy và chữa cháy và có hiệu lực thi hành từ ngày10/01/2021. 

- 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; 

➢ Thông tư: 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.  

- Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  

quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ công thương quy định cụ thể và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng 

cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy  

- 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. 

➢ Quyết định: 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn 

vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.  

- Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 24/12/2004 về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban 

Quản lý các KCN Bình Dương;  

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các KCN Bình Dương; 

- Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/08/2015 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về 

đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban 

hành quy định chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương; 
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- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban 

hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh Bình Dương Ban hành quy 

định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo quyết 

định số 23/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/08/5016 của UBND tỉnh Bình Dương; 

➢ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn 

vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH. 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ. 

- 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. 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ 

quá trình xử lý nước. 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại 

nặng trong đất. 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng. 

- Quy định cho phép đấu nối nước thải vào mạng lưới thu gom và trạm xử lý nước thải của KCN 

Bàu Bàng. 

2.2. Các văn bản pháp lý của dự án 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology số 

4381454717 do Ban quản lý các KCN Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 02/08/2022. 

Hợp đồng thuê nhà xưởng. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập 

- Báo cáo đầu tư dự án 

- Các bản vẽ: bao gồm bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng, cấp thoát nước 

- Kết quả phân tích môi trường nền  
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3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM 

3.1. Các bước thực hiện ĐTM 

- Chủ đầu tư cung cấp các Giấy tờ pháp lý và Báo cáo đầu tư của dự án, trong đó có nêu rõ các nội 

dung cơ bản của dự án. 

- Đơn vị tư vấn dựa trên tài liệu chủ đầu tư cung cấp lập báo cáo ĐTM trình chủ đầu tư xem duyệt 

và chỉnh sửa cho phù hợp theo các góp ý của chủ đầu tư. 

- Sau khi đã thống nhất, đơn vị tư vấn in ấn phát hành báo cáo, chủ đầu tư ký đóng dấu và trình 

lên Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. 

- Sau khi tiếp nhận báo cáo ĐTM, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo. Đơn 

vị tư vấn kết hợp với chủ đầu tư trình bày tóm tắt nội dung báo cáo ĐTM trước Hội đồng thẩm định 

ĐTM và giải trình các khúc mắc của các thành viên hội đồng, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện 

báo cáo. 

- Sau khi họp thẩm định báo cáo, đơn vị tư vấn kết hợp với chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung nội dung 

báo cáo theo góp ý của hội đồng thẩm định. 

- Báo cáo hoàn chỉnh được đơn vị tư vấn in ấn phát hành, chủ đầu tư ký tên đóng dấu đúng quy 

định và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

3.2. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM 

  Báo cáo ĐTM cho dự án do Chủ dự án là Công ty TNHH Ability Technology chủ trì thực hiện 

kết hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam. 

Về phía chủ đầu tư: 

❖ Thông tin chung 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ability Technology 

Người đại diện:  Ông Chang, Hsiao-Chi           Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị 

Địa chỉ liên hệ:  Lô B7_H_CN, KCN Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

❖ Chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư:  

Cung cấp thông tin dự án, hỗ trợ đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện ĐTM. 

Kiểm tra toàn bộ báo cáo sau khi đơn vị tư vấn biên soạn. 

Ký, đóng dấu xác nhận trước khi trình cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện ĐTM. 

Về phía đơn vị tư vấn: 

❖ Thông tin chung 

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam 

Người đại diện:   

1. Bà Tô Thị Hằng   Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ liên hệ: Số 54e đường số 18, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM 

Điện thoại: 093 360 3356   

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tư vấn: 

  Thực hiện đánh giá tác động môi trường dựa vào các thông tin về dự án mà chủ dự án cung cấp. 

  Thực hiện biên soạn báo cáo ĐTM theo quy định chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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  Ký, đóng dấu xác nhận bên đơn vị tư vấn để trình lên cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt. 

  Chịu trách nhiệm trước chủ dự án và trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi 

trường và các thông tin, số liệu do mình tạo lập trong báo cáo. 
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Thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

Bảng 1. Thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

STT Họ và tên Chức vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Chức năng, nhiệm vụ Chữ ký 

 Chủ dự án: Công ty TNHH Ability Technology 

1  
Chang, Hsiao-

Chi            

Chủ tịch 

hội đồng 

quản trị 

- - 

Cung cấp các số liệu thông tin về Dự án. 

Phối hợp đưa ra các biện pháp để giảm thiểu, xử lý các chất ô nhiễm phát sinh. 

- Kiểm tra toàn bộ báo cáo và ký, đóng dấu xác nhận để trình lên cơ quan chức 

năng thẩm định và phê duyệt 

 

 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam 

1  Tô Thị Hằng 
Giám 

đốc  
Thạc sĩ 

Kỹ thuật 

môi 

trường 

Điều hành, chủ trì thực hiện, tổ chức nghiệm thu nội bộ trong quá trình lập ĐTM 
 

2  
Nguyễn Trung 

Thảo 

Nhân 

viên 
Thạc sĩ 

Quản lý 

môi 

trường 

Chương 2: Tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường 

tự nhiên, Tổng hợp số liệu quan trắc của đơn vị quan trắc  

3  
Phạm Thị 

Hương Trà 

Nhân 

viên 
Kỹ sư 

Môi 

trường 

Chương 3:  Dự báo đánh giá tải lượng, nồng độ và mức độ ảnh hưởng của các 

tác động phát sinh trong quá trình hoạt động; Nghiên cứu và đề xuất các biện 

pháp để thu gom, xử lý các chất ô nhiễm, giảm thiểu tác động. 

In ấn, chỉnh sửa, phát hành, trình ký nộp báo cáo, bảo vệ trước hội đồng thẩm 

định. 

 

 

4  
Đỗ Thị Thanh 

Thảo 

Nhân 

viên 
Thạc sĩ 

Kỹ thuật 

môi 

trường 

Chương 1: Dựa trên các số liệu thu thập được để mô tả tóm tắt các thông tin 

của Dự án.  
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STT Họ và tên Chức vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Chức năng, nhiệm vụ Chữ ký 

5  Lê Thị Đào  
Nhân 

viên 
Kỹ sư 

Quản lý 

môi 

trường 

Mở đầu: Mô tả xuất xứ của Dự án, mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch 

phát triển khác. 

Chương 6: Tham vấn cộng đồng 
 

4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM 

Việc đánh giá tác động môi trường Dự án được tiến hành bằng các phương pháp sau: 

Bảng 2. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM 

STT 

Tên 

phương 

pháp 

Mục đích sử dụng Phạm vi áp dụng trong báo cáo Đánh giá kết quả đạt được 

I. Các phương pháp ĐTM 

1 

Phương 

pháp mô tả 

 

- Mô tả hệ thống môi trường.  

- Xác định các thành phần của Dự án ảnh 

hưởng đến môi trường. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các 

vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho 

công tác đánh giá chi tiết. 

- Mô tả vị trí dự án và các đối tượng 

xung quanh trong phạm vi có thể 

chịu ảnh hưởng từ các tác động của 

dự án (Chương 1). 

- Mô tả quy trình sản xuất rõ ràng, 

nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các 

vấn đề môi trường liên quan 

(Chương 1). 

Kết quả có độ tin cậy cao do các thông tin số 

liệu được mô tả dựa trên thực tế. 

2 

Phương 

pháp liệt kê  

 

- Liệt kê các tác động môi trường do quá 

trình vận hành Dự án gây ra, bao gồm các 

nhân tố gây ô nhiễm môi trường: nước 

thải, khí thải, CTR, an toàn lao động, 

cháy nổ, vệ sinh môi trường. 

Phương pháp này được sử dụng để 

liệt kê, dự báo các nguồn gây ra tác 

động và các tác động ở chương 3. 

Kết quả có độ tin cậy cao do các thông tin số 

liệu được liệt kê dựa trên Dự án hiện hữu 

tương tự dự án, dựa trên kinh nghiệm của nhà 

đầu tư và đơn vị tư vấn. 
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STT 

Tên 

phương 

pháp 

Mục đích sử dụng Phạm vi áp dụng trong báo cáo Đánh giá kết quả đạt được 

- Dựa trên kinh nghiệm phát triển của các 

Dự án hiện hữu, dự báo các tác động đến 

môi trường, kinh tế và xã hội trong khu 

vực do hoạt động của Dự án gây ra.  

3 

Phương 

pháp đánh 

giá nhanh 

- Áp dụng hệ số ô nhiễm nhằm ước tính 

tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động của Dự án. 

Phương pháp này được sử dụng để 

tính toán tải lượng các loại chất thải 

phát sinh. 

Kết quả có độ tin cậy trung bình do hệ số ô 

nhiễm được thiết lập từ nhiều nguồn không 

hoàn toàn tương đồng với dự án này. 

4 

Phương 

pháp phân 

tích tổng 

hợp 

Từ các kết quả nghiên cứu ĐTM, lập báo 

cáo ĐTM với bố cục và nội dung theo 

quy định.  

Phương pháp này được thực hiện 

trong chương 1,2,3,4.  

Kết quả có độ tin cậy cao do các thông tin số 

liệu được liệt kê dựa trên Dự án hiện hữu 

tương tự dự án, dựa trên kinh nghiệm của nhà 

đầu tư và đơn vị tư vấn. 

II. Các phương pháp khác 

5 

Phương 

pháp lấy 

mẫu ngoài 

hiện trường 

và phân tích 

trong phòng 

thí nghiệm 

- Khảo sát, quan trắc, lấy mẫu tại hiện 

trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 

Việt Nam về môi trường nhằm xác định 

các thông số về hiện trạng chất lượng 

môi trường không khí, nước mặt, sinh 

thái tại khu vực thực hiện Dự án. 

Phương pháp này được sử dụng để 

quan trắc, lấy mẫu môi trường đất, 

nước mặt, nước ngầm, không khí tại 

khu vực thực hiện dự án và phân tích 

trong phòng thí nghiệm để đánh giá 

hiện trạng môi trường (chương 2). 

Kết quả có độ tin cậy cao do việc lấy mẫu, 

phân tích chất lượng môi trường được thực 

hiện bởi đơn vị có chức năng trong lĩnh vực 

quan trắc môi trường. 

6 
Phương 

pháp so sánh 

- Từ kết quả đo đạc môi trường nền tại 

khu vực Dự án, so sánh kết quả đó với 

quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành tương 

ứng để đánh giá chất lượng môi trường 

nền. 

Phương pháp này được áp dụng 

tại mục 2.1.4 chương 2 và 

mục  3.1.1; 3.1.2 chương 3 của báo 

cáo ĐTM. 

Báo cáo xác định được tương đối chính xác 

mức độ ô nhiễm của môi trường nền cũng như 

xác định được mức độ ô nhiễm cần xử lý 

trong giai đoạn xây dựng và hoạt động tương 

đối chính xác, đáng tin cậy. Nhờ đó có cơ sở 
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STT 

Tên 

phương 

pháp 

Mục đích sử dụng Phạm vi áp dụng trong báo cáo Đánh giá kết quả đạt được 

- Dựa trên các số liệu tính toán, dự báo 

nồng độ ô nhiễm phát sinh từ hoạt động 

của Dự án để so sánh đối chiếu với mức 

cho phép theo các quy chuẩn hiện hành 

nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm cũng như 

làm cơ sở để đề xuất biện pháp giảm 

thiểu, xử lý. 

để đề xuất biện pháp giảm thiểu, xử lý ô 

nhiễm phù hợp với quy mô, tính chất dự án. 

7 

Phương 

pháp tham 

vấn ý kiến 

chuyên gia  

Mục đích của quá trình tham vấn ý kiến 

chuyên gia nhằm phục vụ cho quá trình 

hoàn thiện báo cáo, chỉnh sửa báo cáo 

theo ý kiến góp ý. 

Phương pháp này được thực hiện 

trong chương 6 

Kết quả có độ tin cậy cao do các chuyên gia 

dự án lựa chọn tham vấn ý kiến có chuyên 

môn cao về lĩnh vực liên quan trong ngành 

môi trường. 
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5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology, quy mô sản xuất video camera cho gia 

đình 100.000 sản phẩm/năm, camera (kỹ thuật số) 100.000 sản phẩm/năm, máy quay phim 100.000 

sản phẩm/năm, thiết bị quang học 100.000 sản phẩm/năm, máy in ảnh 100.000 sản phẩm/năm. 

- Địa điểm thực hiện: Lô B7_H_CN, KCN Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương. 

- Chủ dự án: Chang, Hsiao-Chi           Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:  

Diện tích nhà xưởng sử dụng 3.300m2, Dự án hoạt động sản xuất video camera cho gia đình 

100.000 sản phẩm/năm, camera (kỹ thuật số) 100.000 sản phẩm/năm, máy quay phim 100.000 sản 

phẩm/năm, thiết bị quang học 100.000 sản phẩm/năm, máy in ảnh 100.000 sản phẩm/năm. 

5.1.3. Công nghệ sản xuất 

5.1.3.1. Sản xuất Video camera cho gia đình 

Sơ đồ quy trình sản xuất Video camera cho gia đình như sau: 
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Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất Video camera gia đình 
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Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: nắp trước, nắp sau, bảng mạch 

điện tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị hư hỏng, gãy vỡ 

trong quá trình vận chuyển.  

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện 

vào các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định 

điện trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của  máy ; gắn các chíp mạch 

điện tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch 

điều khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng 

các ốc vít và keo dán. 

Nắp trước và nắp sau của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành lắm ráp 2 nắp 

vào bộ phận mạch điều khiển, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có thể 

chống bụi và chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra thông điện và chức năng hoạt 

động của từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối 

hàn, vị trí gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp 

ráp lại và đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa và tiến hành lắp giá đỡ chân trước khi đóng gói. 

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói vào thùng carton và lưu trữ trong kho chờ xuất bán. 

5.1.3.2. Quy trình sản xuất camera kỹ thuật số  

Sơ đồ quy trình sản xuất camera kỹ thuật số như sau: 
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Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất camera kỹ thuật số 
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Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: vỏ trước, vỏ sau, vỏ dưới, vỏ 

nguồn, bảng mạch điện tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị 

hư hỏng, gãy vỡ trong quá trình vận chuyển.  

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện 

vào các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định 

điện trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của máy; gắn các chíp mạch 

điện tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch 

điều khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng 

các ốc vít và keo dán. 

Vỏ trước, vỏ sau, vỏ dưới, vỏ nguồn của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành 

lắp ráp 2 nắp vào bộ phận bo mạch, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có 

thể chống bụi và chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra chức năng hoạt động của 

từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối hàn, vị trí 

gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp ráp lại và 

đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa trước khi đóng gói. 

5.1.3.3. Quy trình sản xuất máy quay phim và thiết bị quang học 

Sơ đồ quy trình lắp ráp máy quay phim và thiết bị quang học như sau: 
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Hình 3. Sơ đồ quy trình lắp ráp máy quay phim và thiết bị quang học 
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Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: nắp trước, nắp sau, bảng  mạch 

điện tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị hư hỏng, gãy vỡ 

trong quá trình vận chuyển.  

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện 

vào các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định 

điện trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của máy; gắn các chíp mạch 

điện tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch 

điều khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng 

các ốc vít và keo dán. 

Nắp trước và nắp sau của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành lắp ráp 2 nắp 

vào bộ phận bo mạch, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có thể chống bụi 

và chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra thông điện và chức năng hoạt 

động của từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối 

hàn, vị trí gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp 

ráp lại và đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa trước khi đóng gói. 

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói vào thùng carton và lưu trữ trong kho chờ xuất bán. 

5.1.3.4. Quy trình sản xuất máy in ảnh 

Sơ đồ quy trình lắp ráp máy in ảnh như sau: 
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Hình 4. Sơ đồ quy trình lắp ráp máy in ảnh 
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Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: nắp trước, nắp sau, bảng  mạch 

điện tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị hư hỏng, gãy vỡ 

trong quá trình vận chuyển. Tỉ lệ linh kiện bị lỗi chiếm 0,5%. Bảng mạch, dây điện bị lỗi được thu gom 

cùng CTNH, các nút vặn, ốc vít được thu gom cùng chất thải sản xuất không nguy hại. 

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện 

vào các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định 

điện trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của máy; gắn các chíp mạch 

điện tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch 

điều khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng 

các ốc vít và keo dán. 

Nắp trước và nắp sau của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành lắp ráp 2 nắp 

vào bộ phận bo mạch, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có thể chống bụi 

và chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra thông điện và chức năng hoạt 

động của từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối 

hàn, vị trí gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp 

ráp lại và đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa trước khi đóng gói. 

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói vào thùng carton và lưu trữ trong kho chờ xuất bán. 

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

5.1.4.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Các hạng mục công trình của dự án bao gồm: 

- Các hạng mục công trình phục vụ sản xuất; 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: nhà văn phòng, hàng lang, nhà vệ sinh; 

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Kho chứa rác, hệ thống xử lý nước thải, khí thải,…. 

5.1.4.2. Các hoạt động của dự án 

Dự án sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử phục vụ nhu cầu của khách hàng và đối tác nhà máy, gồm 

có : 

- Sản xuất video camera cho gia đình 100.000 sản phẩm/năm,  

- Camera (kỹ thuật số) 100.000 sản phẩm/năm,  

- Máy quay phim 100.000 sản phẩm/năm,  

- Thiết bị quang học 100.000 sản phẩm/năm,  

- Máy in ảnh 100.000 sản phẩm/năm. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường 

 Các hoạt động của dự án trong giai đoạn dự án đi vào sản xuất và khả năng tác động đến môi 

trường như sau: 

Bảng  3. Các hoạt động của dự án trong giai đoạn sản xuất 
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STT 

Các hoạt động 

trong giai đoạn 

sản xuất 

Công nghệ/cách thức 

thực hiện 

Các yếu tố môi trường có khả năng 

phát sinh 

1 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm 

Xe chuyên chở vật liệu 

theo trọng tải quy định 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung từ các 

phương tiện vận chuyển. 

2 
Hoạt động sản 

xuất 

Sử dụng các máy móc 

phù hợp với từng công 

đoạn sản xuất 

Khí thải, hơi dung môi, mùi từ các công 

đoạn hàn, lắp ráp có dùng keo dán. 

Chất thải rắn không nguy hại: bao bì 

đóng gói, rìa kim loại dư thừa sau gia 

công. 

CTNH: dung môi thải, hóa chất vệ sinh 

thiết bị thải, bao bì chứa hóa chất thải, xỉ 

kim loại thải. 

3 

Hoạt động bảo trì 

bảo dưỡng máy 

móc 

Sử dụng dầu nhớt bôi trơn 

CTNH: giẻ lau dính thành phần nguy 

hại, dầu nhớt thải, thùng chứa dầu nhớt 

thải. 

4 
Hoạt động xử lý 

nước thải 

Đấu nối vào hệ thống xử 

lý nước thải chung của 

tòa nhà 

Mùi, Bùn thải 

5 
Sinh hoạt công 

nhân  

Công nhân đến làm việc 

tại công ty và về nhà khi 

hết giờ làm. 

CTR sinh hoạt, nước thải sinh hoạt 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh  

 Các tác động môi trường chính trong quá trình thực hiện dự án được trình bày tóm tắt như sau: 

 * Trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị:  

 Dự án phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng thông 

thường, chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

 * Trong giai đoạn vận hành: 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân, nhân viên lao động trong 

giai đoạn vận hành Dự án. 

 - Bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông vận chuyển nguyên nhiên liệu và thành 

phẩm của Dự án. 

 - Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án. 

 - Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ 

quá trình vận hành của Dự án. 

5.3.1. Giai đoạn lắp đặt thiết bị 
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5.3.1.1. Nước thải 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án là 1,6 m3/ngày. 

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, 

E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn E. 

Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.  

5.3.1.2. Tác động do bụi, khí thải 

(1) Bụi từ các phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển máy móc thiết bị  

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải như phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu và nhu cầu sản xuất tại khu vực và phương tiện di chuyển của cán bộ trong nhân viên công ty. 

Khi hoạt động như vậy các phương tiện vận tải chủ yếu sử dụng xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường 

một lượng khói khí thải chứa chất ô nhiễm không khí như COx, NOx, SOx, CxHy... 

(2) Bụi, khí thải từ công đoạn cơ khí 

 Trong quá trình hàn các kết cấu thép, sắt… sẽ sinh ra một số chất ô nhiễm từ quá trình cháy của 

que hàn, trong đó chủ yếu là các chất CO, NOx…  

5.3.1.3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

 Lượng rác sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án 6 - 10kg/ngày. 

5.3.1.4. Chất thải rắn thông thường 

 CTR chủ yếu trong giai đoạn này là các loại phế thải như bao bì carton, dây buộc, băng keo, 

ballet, mút xốp... Khối lượng khoảng 10kg/ngày. 

5.3.1.5. Chất thải rắn nguy hại 

 CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là dầu nhớt thải; giẻ lau dính dầu, mỡ; đầu 

mẫu que hàn. Giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ với khối lượng 

phát sinh khoảng 10 kg/toàn thời gian thi công lắp đặt máy móc. Bao bì đựng dầu nhớt bằng nhựa 

khoảng 2kg. Đầu mẩu qua hàn: 3kg toàn thời gian thi công. 

5.3.1.6. Tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn và độ rung chủ yêu phát sinh từ quá trình hoạt động của các máy móc 

lắp đặt thiết bị trong nhà xưởng, tuy nhiên mức ồn và độ rung không nhiều và diễn ra trong thời gian 

ngắn. 

5.3.1.7. Các tác động khác 

Ngoài các tác động trên, trong quá trình xây dựng dự án còn phát sinh các tác động khác đến đa 

dạng sinh học, hạ tầng giao thông, an ninh trật tự, dịch bệnh,… Tuy nhiên, nhưng tác động này ở mức 

độ thấp và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.  

5.3.2. Giai đoạn vận hành dự án 

5.3.2.1. Nước thải 

➢ Nước thải sinh hoạt:  

- Nguồn phát sinh nước thải phát sinh từ các hoạt động của công nhân, nước thải vệ sinh từ các 

bồn tiểu, xí. Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt 12,38m3/ngày đêm. 

- Tính chất nước thải sinh hoạt: thành phần chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh 

gây bệnh (Coliform, E.coli). Nước thải sinh hoạt chứa các chất hữu cỡ dễ phân hủy, các chất cặn bã, các 
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chất dinh dưỡng và vi sinh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử 

lý. 

➢ Nước thải sản xuất: quá trình sản xuất không phát sinh nước thải 

5.3.2.2. Khí thải 

➢ Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông: Thường chứa các thành phần ô nhiễm như bụi, NOx, 

CO, HC. 

➢ Quá trình hàn thiếc bằng tay: Chất hàn dùng trong dự án là hợp kim thiếc không chì dạng cuộn, khí 

thải từ quá trình hàn có mùi khét của khói hàn, các hơi kim loại khi dây thiếc bị nóng chảy.  

➢ Quá trình ép dán keo: Khi dán keo được gia nhiệt có thể tạo ra các thành phần ô nhiễm như SO2, 

NOx, CO, VOC. 

5.3.2.3. Tác động liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt  

 CTR sinh hoạt, văn phòng không nguy hại (giấy loại, bao bì) phát sinh từ các hoạt động của công 

nhân viên công ty. Với số lượng công nhân viên là 275 người, hệ số phát thải là 0,5 kg/người/ngày thì 

tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh là 137,5kg/ngày. 

 CTR sinh hoạt chủ yếu chứa các hợp chất hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ trái cây và vỏ lon, đồ hộp, 

bao bì, giấy,… là các chất dễ bị phân hủy gây mùi hôi thối. 

5.3.2.4. Tác động liên quan đến chất thải rắn thông thường 

 Các CTR thông thường có thể phát sinh: 0,859 tấn/năm là ốc vít, nút vặn, dây điện. Ngoài ra, dự 

án phát sinh các chất thải rắn thông thường từ quá trình đóng gói như giấy carton, bao bì nilong, lõi cuộn 

băng keo đóng gói khoảng 100kg/năm.  

5.3.2.5. Tác động liên quan đến chất thải nguy hại 

 Lượng CTNH phát sinh khi dự án đi vào hoạt động khoảng 1.972,43kg/năm bao gồm Bóng đèn 

huỳnh quang thải, Bao bì đựng hóa chất thải (bao bì mềm), Can, chai, hộp bằng kim loại đựng hóa chất 

thải, Can, chai, hộp bằng nhựa đựng dầu nhớt, hóa chất thải, Dầu tổng hợp thải từ quá trình ngâm rửa 

miếng ép, trục bánh răng, Xỉ hàn thải, Hộp mực in, Keo thải, Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, Giẻ 

lau nhiễm thành phần nguy hại, Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, Bộ lọc dầu, lọc nhớt đã 

qua sử dụng, Pin, Acquy, Các thiết bị điện thải khác có hoặc nhiễm PCB. 

5.3.2.6. Tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ phương tiện giao thông và các máy móc thiết bị đang hoạt 

động của nhà máy. Tuy nhiên, mức độ tác động của các nguồn thải này thấp và có thể kiểm soát được. 

5.3.2.7. Các tác động khác 

Ngoài những tác động nêu trên, quá trình hoạt động của dự án còn gây ra các tác động khác đến 

đa dạng sinh học, kinh tế xã hội, an toàn lao động, giao thông vận tải trong khu vực,… Tuy nhiên, những 

tác động này sẽ được chủ đầu tư kiểm soát, thực hiện nghiêm tục các biện pháp giảm thiểu được đề ra 

để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực có thể xảy ra.  

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Giai đoạn lắp đặt thiết bị 

5.4.1.1.  Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

Nước thải sinh hoạt: Nước thải bồn cầu được thu gom bằng đường ống HDPE Ø160 và dẫn qua 

bể tự hoại rồi chảy ra các hố ga thu gom bằng đường ống dẫn HPDE Ø200 về hệ thống xử lý nước thải 

của dự án 600m3/ngày đêm. Nước sau xử lý đạt quy định đấu nối của KCN một phần dẫn về  HT xử lý 

tái sử dụng 160 m3/ngày đêm, một phần đấu nối vào hố ga nước thải của KCN. Bể tự hoại hiện hữu của 
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nhà xưởng gồm 2 bể kích thước mỗi bể 36m3/ngày đêm hoàn toàn đáp ứng với lưu lượng nước thải sinh 

hoạt của công nhân giai đoạn lắp đặt thiết bị khoảng 1,6m3/ngày đêm. 

Khí thải: lắp đặt hệ thống thông gió, thông thoáng nhà xưởng. 

5.4.1.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Trang bị thùng chứa rác sinh hoạt loại 120 lít bằng nhựa, có nắp đậy tại khu vực nhà xưởng. Tổ 

chức thu gom toàn bộ CTR sinh hoạt phát sinh tại nhà xưởng định kỳ 2 ngày/lần (đối với chất thải hữu 

cơ) và 1 tuần/lần (đối với chất thải từ văn phòng), tổ chức phân loại tách riêng các chất thải có thể tái 

chế hoặc tái sử dụng để bán phế liệu. Các chất thải không còn sử dụng được sẽ thu gom vào các túi ni 

lông buộc kín miệng và hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom định kỳ cùng với CTR xây dựng. 

Nhà chứa chất thải sinh hoạt (kích thước 4mx5m).  

Lưu trữ CTR thông thường: Bố trí thùng dung tích khoảng 120 lít/thùng để lưu giữ CTR, các 

thùng chứa được đặt trong nhà lưu giữ Chất thải công nghiệp thông thường kích thước 4mx6m. Hợp 

đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển đổ thải theo đúng vị trí quy định. 

Lưu trữ CTNH:  Nhà chứa chất thải nguy hại có kích thước 4mx11m. Trong nhà chứa trang bị 

các thùng chứa CTNH tương ứng với các loại CTNH phát sinh. Tất cả các thùng lưu trữ CTNH là loại 

thùng nhựa chuyên dụng, đảm bảo không rò rỉ, các thùng đều có nắp đậy, có dán nhãn ghi tên từng loại 

chất thải và biển báo nguy hiểm tùy tính chất của chất thải. 

5.4.1.3. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tuân thủ thời gian biểu thi công và tổ chức thi công hợp lý, tránh vận hành các trang thiết bị, 

máy móc gây ồn lớn gần các khu vực dân cư vào giờ cao điểm, nghỉ trưa như khoảng từ 12h ÷ 13h30; 

21h ÷ 6h. 

5.4.1.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Đảm bảo hạn chế các vấn đề về dịch bệnh như ngộ độc thức ăn, tiêu chảy,… 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân, tránh để xảy ra mẫu thuẫn với người dân địa 

phương.  

5.4.2. Giai đoạn vận hành dự án 

5.4.2.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

Nước thải sinh hoạt: Dự án tiếp nhận nhà xưởng hiện hữu đã có bể tự hoại, mỗi xưởng 2 bể, mỗi 

bể 36 m3, tổng 2 bể tự hoại diện tích 72m3. Dự án sẽ hút bùn định kỳ 1 năm 2 lần cho các bể tự hoại để 

đảm bảo hiệu quả xử lý. Dự án sử dụng chung HTXL nước thải của toàn nhà với công suất 600 m3/ngày 

đêm. 

Khí thải: Thông thoáng nhà xưởng, điều hòa làm mát không khí. 

5.4.2.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Sử dụng thùng 60 lít để lưu chứa CTR sinh hoạt trong nhà xưởng. Ngoài ra trong các khu nhà vệ 

sinh cũng được trang bị các thùng 120 lít để thu gom rác thải sinh hoạt trước khi chuyển về khu lưu chứa 

tập trung. Chuyển giao xử lý: Ký hợp đồng chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng tần suất 1 

lần/ngày. 

Phế liệu: Phế liệu được chứa trong các thùng chứa trong mỗi xưởng và khi nhiều được đưa ra 

khu vực Kho chứa phế liệu tập trung. Dự án xây dựng 1 kho phế liệu kích thước 4mx4m  

Chất thải rắn sản xuất không bán được phế liệu: Chất thải rắn sản xuất được thu gom về Nhà 

chứa chất thải. 
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Trong nhà chứa trang bị các thùng chứa CTNH tương ứng với các loại CTNH phát sinh. Tất cả 

các thùng lưu trữ CTNH là loại thùng nhựa chuyên dụng, đảm bảo không rò rỉ, các thùng đều có nắp 

đậy, có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và biển báo nguy hiểm tùy tính chất của chất thải. Nhà chứa 

đặt ở khu vực cao ráo, có nền bê tông chống thấm, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài để phòng trường 

hợp xảy ra sự cố tràn đổ chất thải đang lưu chứa trong nhà chứa, có mái che, có cửa khóa và biển báo 

ghi rõ Khu vực lưu chứa CTNH và các biển báo nguy hiểm phù hợp với các loại CTNH đang lưu trữ. 

Vận chuyển, xử lý: Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH để vận 

chuyển, xử lý lượng chất thải này. Dự kiến tần suất thu gom 1 tháng/lần. 

Nhà chứa chất thải dự án xây dựng có diện tích 88m2 (11mx8m) phân ra các khu vực: Chất thải 

công nghiệp thông thường 4mx6m, Nhà chứa chất thải sinh hoạt (4mx5m) và Nhà CTNH (4mx11m). 

5.4.2.3. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Sử dụng máy móc thiết bị đảm bảo các yêu cầu thiết kế nhằm tránh phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

Nền nhà xưởng được xây dựng vững chắc theo đúng tải trọng đặt máy, từ đó giúp giảm độ rung trong 

quá trình sản xuất. Nhà xưởng được xây dựng thông thoáng để giảm mức độ cộng hưởng tiếng ồn.  

5.4.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Phòng ngừa sự cố cháy nổ: Lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC ngoài nhà, bao gồm đường ống, họng 

nước chữa cháy, và yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy tại chỗ, cho các công trình thuộc phạm vi dự 

án. 

Biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: Bố trí 1 phòng y tế và các tủ cứu thương tại các 

khu nhà xưởng sản xuất để kịp thời sơ cứu trong trường hợp cán bộ công nhân viên bị tai nạn. Trường 

hợp nặng hơn sẽ được chuyển lên tuyến trên bằng xe cứu thương. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án  

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Nội dung cơ bản của chương trình quản lý môi trường của Dự án bao gồm: 

- Các hoạt động của Dự án trong quá trình lắp đặt thiết bị và hoạt động; 

- Các tác động môi trường của Dự án trong quá trình lắp đặt thiết bị và hoạt động; 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án (giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường, các 

công trình xử lý và quản lý chất thải, các công trình xử lý môi trường đối với các yếu tố khác ngoài 

chất thải); 

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; 

- Kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện và hoàn thành các công trình xử lý; 

- Cơ quan thực hiện, cơ quan giám sát thực hiện chương trình quản lý môi trường của dự án. 

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường 

Giai đoạn lắp đặt thiết bị 

Giai đoạn lắp đặt thiết bị của dự án không có khí thải, nước thải được xử lý bằng bể tự hoại và hệ 

thống XLNT của tòa nhà đã được hoàn thiện và đi vào sử dụng, do vậy không giám sát môi trường giai 

đoạn xây dựng.  

Môi trường lao động trong các khu vực xây dựng được thực hiện giám sát theo quy định của Bộ Y 

tế. 

 Giai đoạn hoạt động 

Giám sát định kỳ nước thải  
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Vị trí: 01 vị trí đầu ra của Trạm xử lý nước thải của tòa nhà trước khi xả vào hệ thống thu gom chung 

của KCN Bàu Bàng. 

Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Ni, tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, tổng các chất hoạt động bề mặt.  

Tần suất: 3 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: Theo tiêu chuẩn đấu nối của KCN Bàu Bàng  

 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   26 

 

CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án: Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology 

1.1.2. Chủ dự án: 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Ability Technology 

- Địa chỉ: Lô B7_H_CN, KCN Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Chang, Hsiao-Chi     Chức vụ: CTHĐQT 

- Sinh ngày: 24/11/1961 tại Trung Quốc (Đài Loan) 

- Hộ chiếu số: 360458899 cấp ngày 11/05/2022 tại Cơ quan ngoại giao Đài Loan  

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện nay: No.200, Sec. 3, Zhonghuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei 

City 24242, Đài Loan  

- Số điện thoại liên hệ: +886-285229788 

1.1.3. Vị trí địa lý:  

Dự án xây dựng tại Tầng 4, Lô B7_H_CN, KCN Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích nhà xưởng: 3.300 m2 hiện trạng là mặt sàn trống được thuê của Công 

ty TNHH Ampacs International. Các hướng tiếp giáp của tòa nhà như sau: 

- Phía Bắc giáp đường N14A, bên kia đường là cây xanh của KCN, tiếp theo là đất quy hoạch khu dân 

cư (hiện tại còn đất trống). 

- Phía Tây giáp đất trống của KCN Bàu Bàng, tiếp theo là dải cây xanh cách ly rộng 50m chạy dọc 

theo đường D11, bên kia đường là đất quy hoạch khu dân cư (hiện đã có người ở thưa thớt). 

- Phía Nam giáp đường N14, bên kia đường là công trình nhà xưởng đang xây dựng của Công ty 

TNHH Polytex Far Eastern (VN) hoạt động ngành nghề sản xuất sợi. 

- Phía Đông giáp đất trống của KCN Bàu Bàng, tiếp theo là đường NC, bên kia đường là đất quy hoạch 

khu dân cư (hiện đã có người ở thưa thớt). 

Tọa độ địa lý khu đất dự án (VN2000, kinh tuyến trục 1050 45’, múi chiếu 30). 

Bảng  4. Tọa độ địa lý khu đất dự án (VN2000, kinh tuyến trục 1050 45’, múi chiếu 30) 

STT 

Số hiệu mốc 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1  M1  1247110,967 591954,325 

2  M2 1247042,532 591663,361 

3  M3 1247272,906 591635,404 

4  M4 1247329,032 591920,336 

(Nguồn: Công ty TNHH Ampacs International) 
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Hình 5. Hình chụp vệ tinh hiện trạng dự án và các đối tượng xung quanh 

 

 

M1 

M3 

M4 

Dự án 

Quy 

hoạch 

khu dân 

cư 

 

Quy 

hoạch 

khu dân 

cư 

  

Quy hoạch khu dân cư 

M2 

https://thongtindoanhnghiep.co/3702376432-cong-ty-tnhh-polytex-far-eastern-viet-nam
https://thongtindoanhnghiep.co/3702376432-cong-ty-tnhh-polytex-far-eastern-viet-nam
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Hình 6. Vị trí dự án trong KCN Bàu Bàng 

Dự án 

B7_H_CN 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN  

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ BÀU BÀNG 

 

Trạm 
XLNT 

KCN 

Dân cư 
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Hình 7. Hình ảnh hiện trạng nhà xưởng dự án 

1.1.4. Hiện trạng sử dụng đất 

 Hiện trạng dự án là mặt bằng trống, tại vị trí Tầng 4, Lô B7_H_CN, KCN Bàu Bàng, Thị trấn 

Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với diện tích sử dụng 3.300m2 được thuê của Công ty 

TNHH Ampacs International (Theo Biên bản ghi nhớ đính kèm phụ lục báo cáo). 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường 

❖ Các đối tượng tự nhiên: 

▪ Hệ thống sông suối, ao hồ  

KCN Bàu Bàng có suối Bến Ván chảy qua. 

Đoạn suối gần nhất cách dự án 1,3km về phía Đông. 

Suối Bến Ván là nơi tiếp nhận nước thải của KCN Bàu Bàng. Trạm XLNT của KCN cách dự án 

3,5km về phía Nam. Suối Bến Ván chảy ra sông Thị Tính.  

Theo quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương V/v phê duyệt 

quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến 2035, suối Bến Ván 

thuộc tiểu lưu vực Hạ lưu sông Thị Tính, có mục đích sử dụng chính là cho tưới tiêu nông nghiệp, không 

có giá trị khai thác nước cấp cho sinh hoạt, giao thông thủy và nuôi trồng thủy hải sản. 

Chất lượng nước được so sánh với QCVN 08:2008/BTNMT Cột B1. 

❖ Các đối tượng kinh tế - xã hội: 

▪ Các doanh nghiệp sản xuất 

 Xung quanh dự án hiện chủ yếu là đất trống.  
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 Doanh nghiệp gần nhất đối diện dự án qua đường N14 là Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt 

Nam) đang xây dựng, tương lai sẽ hoạt động ngành nghề sản xuất sợi. 

▪ Dân cư 

 Dự án nằm tòa nhà thuộc KCN, cách khu dân cư gần nhất 200m về phía Bắc và nhà dân được cách 

ly với KCN bằng dải cây xanh rộng 50m, khoảng cách này khá xa nên hoạt động của dự án gây tác động 

đến dân cư không đáng kể. 

▪ Hệ thống đường giao thông: 

Dự án nằm ở vị trí thuận lợi, kết nối với bên ngoài qua các tuyến đường: 

- Đường nội bộ của KCN được quy hoạch lộ giới 15m, chịu được tải trọng xe lớn.  

- Đường bộ ngoài KCN: Dự án nằm ở vị trí thuận lợi, kết nối với bên ngoài qua tuyến đường 

QL 13 đi Tp.HCM, Bình Phước. 

❖ Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

 Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ 

tòa nhà đã được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng cho nhu cầu dự án trong giai đoạn hoạt động. 

❖ Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án:  

Nước thải từ dự án sẽ được thu gom vào hệ thống xử lý chung của tòa nhà và được xử lý sơ bộ sau 

đó đấu nối vào hệ thống thu gom KCN, nước thải toàn KCN được dẫn về xử lý tại trạm XLNT tập trung 

của KCN đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,0 trước khi xả ra Suối Bến Ván. 

KCN Bàu Bàng hiện đã xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 8.000 m3/ngày (2 Module, mỗi 

module công suất 4.000m3/ngày) đang vận hành ổn định và đã được cấp phép xả thải. Trạm Xử lý nước 

thải tập trung của KCN cách Dự án về phía Nam khoảng 3,5km. 

Nước mưa từ dự án được thu gom đấu nối ra hệ thống thoát nước mưa của KCN.  

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công nghệ sản xuất của dự án 

 Mục tiêu và công suất: Sản xuất video camera cho gia đình 100.000 sản phẩm/năm; camera (kỹ thuật 

số) 100.000 sản phẩm/năm, máy quay phim 100.000 sản phẩm/năm, thiết bị quang học 100.000 sản 

phẩm/năm; máy in ảnh 100.000 sản phẩm/năm.  

 Công nghệ sản xuất: Dự án sử dụng các linh kiện được cung cấp từ các công ty khác nhau để lắp ráp 

thành các sản phẩm. 

 Loại hình dự án: Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử (Phân loại dự án theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

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

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Diện tích sử dụng của dự án: 3.300m2 nằm trong tòa nhà có diện tích tổng 67.970m2. Diện tích hạng 

mục công trình như sau:  

Bảng  5. Quy hoạch sử dụng đất của dự án 

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

I Các hạng mục công trình chính   

1  Khu vực văn phòng 172,74 5,23% 

2  Phòng vật liệu, dụng cụ 40,3 1,22% 

3  Khu vực lắp ráp, thử nghiệm, đóng gói 1978 59,94% 

4  Khu vực lắp ráp LENS 93 2,82% 
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5  Khu vực lắp ráp bảng mạch 81 2,45% 

6  Kho đường dây  175 5,30% 

7  Khu vực đặt sản phẩm bị lỗi 15 0,45% 

8  Khu bảo quản thành phẩm 56 1,70% 

9  Khu vực kiểm tra 48 1,45% 

10  Phòng cố định thiết bị 95 2,88% 

II Các hạng mục công trình phụ trợ   

11  Lối đi 184 5,58% 

12  Cầu thang bộ 109 3,30% 

13  Thang máy 76 2,30% 

14  Cabin trần 11 0,33% 

III Các công trình bảo vệ môi trường   

15  Nhà vệ sinh 166 5,03% 

 Tổng cộng 3.300 100,00% 

(Nguồn: Công ty TNHH Ability Technology) 

❖ Khu vực nhà xưởng:  

Kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch, sơn hoàn thiện, cửa ra vào bằng nhôm, sàn bê tông sơn epoxy 

chống thấm, tải trọng sàn tầng 1: 3,5kg/m2 cho những vị trí lắp đặt thiết bị, các vị trí khác và sàn tầng 2, 

3, 4: 500kg/m2. Có hệ thống thông gió đảm bảo nhiệt độ phòng 28-300C. Mái lợp tôn, có đổ bê tông ở 

giữa kích thước 15m để lắp đặt thiết bị xử lý khí thải và thông gió.  
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Hình 8. Mặt bằng tầng 4 sơ đồ đường ống, thiết bị thông gió 

 

WC WC 
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Hình 9. Mặt bằng sân thượng và vị trí hệ thống xử lý khí thải, thông gió 

 

Hình 10. Mặt cắt tòa nhà 

Mái tôn 

Phần đổ bê tông 

để lắp thiết bị 

15mx15 

Mái tôn 

Vị trí thiết bị 

chiller thông gió 

và điều hòa 

không khí cho 

các tầng Vị trí Hệ thống 

xử lý khí thải cho 

các tầng 

Phần đổ bê tông 

để lắp thiết bị 
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1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ (dùng chung với tòa nhà cho thuê của Công ty TNHH 

Ampacs International) 

Để đánh giá khả năng đáp ứng của các công trình phụ trợ tòa nhà Công ty TNHH Ampacs 

International khi dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Ability technology đi vào hoạt động, đơn vị tư 

vấn thống kê quy mô dự án tòa nhà Ampacs theo ĐTM, theo thực tế hoạt động và thống kê quy mô 

dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Ability khi đi vào hoạt động, để từ đó có thể đánh giá khả năng 

đáp ứng của nhà nhà cho thuê Ampacs. Nội dung như sau: 
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Bảng  6. Thống kê quy mô dự án tòa nhà Ampacs theo ĐTM, theo thực tế đang vận hành và quy mô Nhà xưởng Công ty Ability  Technology khi đi vào 

vận hành chính thức 

STT Hạng mục 
Định mức theo 

ĐTM 

Quy mô tòa nhà 

Ampacs theo 

ĐTM 

Khối lượng 
Quy mô tòa nhà 

Ampacs hiện tại 
Khối lượng 

Quy mô dự 

án Nhà 

xưởng 

Ability 

Khối lượng 

1 
Nước thải Sinh hoạt 

công nhân 

45 

lit/người.ngày 
8.000 người 360m3/ngày 1.800 người 81m3/ngày 275 người 12,38m3/ngày 

2 

Nước thải Sinh hoạt 

của chuyên gia lưu trú 

tại dự án 

200 lit/người 80 người 16 m3/ngày 0 0 0 0 

3 Nước thải nấu ăn 18  lit/suất 8.000 người 144  m3/ngày 1.800 người 32,4m3/ngày 0 0 

4 

Nước bổ sung cho làm 

lạnh phục vụ máy ép 

nhựa 

Tính toán theo 

ĐTM dự án tòa 

nhà Ampacs 

 108,5 m3/ngày  108,5 m3/ngày 0 0 

5 

Nước rửa lọc hệ thống 

xứ lý nước tái sử dụng 

160m3/ngày 

Tính toán theo 

ĐTM dự án tòa 

nhà Ampacs 

 16m3/ngày  16m3/ngày 0 0 

6 Nước tưới cây 3lit/m2 
Diện tích cây 

xanh 14.469 m2 
43,4m3/ngày 

Diện tích cây 

xanh 14.469 m2 
43,4m3/ngày 0 0 

7 Rác thải sinh hoạt 0,5kg/ngày 8.000 người 4.000 kg/ngày 1.800 người 900 kg/ngày  137,5kg/ngày 

(Nguồn: Công ty TNHH Ampacs International và Công ty TNHH Ability Technology) 
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Bảng  7. Đánh giá khả năng đáp ứng của các công trình phụ trợ cho dự án 

STT Hạng mục Quy mô xây dựng Sau khi dự án đi 

vào hoạt động 

Đánh giá 

1 Hệ thống xử lý nước 

thải 

600 m3/ngày đêm 293,68 m3/ngày đêm Đáp ứng 

2 Khu vực chứa rác 

sinh hoạt 

4.000 kg/ngày 1.037,5kg/ngày Đáp ứng 

❖ Nhà  xe 

Dự án xây dựng 2 nhà xe, mỗi nhà có diện tích nền 1.260 m2 (18mx70m), diện tích sàn 7.560 m2 

(xây dựng 6 tầng trong đó 2 tầng dưới dùng làm chỗ để xe). 

❖ Nhà bơm và bể nước ngầm 

 Tòa nhà có 1 nhà bơm và 3 bể nước ngầm chứa nước dự trữ cho sinh hoạt, sản xuất và PCCC. 

 Bể nước ngầm 1 và 2 kích thước 18mx18, 5mx3m (999m3) 

 Bể nước ngầm 3: 18m x6mx3m (324 m3) 

❖ Nhà điện 

Tòa nhà xây dựng 3 nhà điện Nhà 1 : 22mx6,5m; Nhà 2 và 3: 6mx15m; tổng diện tích 323 m2 

❖ Nhà xe ô tô 

Trang bị 2 nhà xe ô tô kích thước 6mx26m (156 m2). Tổng diện tích nhà xe 312 m2. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

❖ Nhà chứa chất thải 

Dự án sử dụng chung 1 nhà chứa chất thải kích thước 8mx11m của tòa nhà, nhà chứa phân thành các 

khu vực lưu chứa:  

- Nhà chứa rác sinh hoạt: 4mx5m. 

- Nhà chứa CTR sản xuất không nguy hại: 4mx6m. 

- Nhà chứa CTNH (không chứa bùn): 4mx11m. Trong nhà chứa có các thùng chứa CTNH có dán 

nhãn tên chất thải. Nhà chứa có nền chống thấm, có gờ chống tràn đổ chất thải lỏng, có rãnh thu 

gom chất thải lỏng tràn đổ và bộ dụng cụ ứng cứu sự cố gồm găng tay cao su, mặt nạ phòng độc, 

vải lau thấm hóa chất lỏng tràn đổ, cát, chổi, hốt rác, bình PCCC. 

❖ Trạm XLNT 

Trạm XLNT xây ngầm trong diện tích 278,06 m2. Bùn thải được lưu chứa trong nhà chứa bùn tại 

trạm XLNT. 

❖ Kho hóa chất 

 Dự án xây dựng Kho hóa chất để lưu chứa hóa chất chờ chuyển đến các xưởng sản xuất. 

 Kho hóa chất diện tích 6mx4m (24 m2) có gờ chống tràn đổ hóa chất, có rãnh thu gom hóa chất tràn 

đổ và bộ dụng cụ ứng cứu sự cố hóa chất gồm găng tay cao su, mặt nạ phòng độc, vải lau thấm hóa chất, 

cát, chổi, hốt rác, bình PCCC. 

❖ Kho phế liệu 

 Kho phế liệu được xây dựng diện tích 16m2 (4mx4m) để lưu chứa phế liệu. 

❖ Đất giao thông sân bãi 
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 Hệ thống đường giao thông nội bộ trong khuôn viên nhà máy được bê tông hóa hoàn chỉnh có bề 

rộng đường ít nhất 7m, vỉa hè 2 bên, mỗi bên 2m. 

 Toàn bộ hệ thống giao thông nội bộ được kết nối trực tiếp với tuyến đường khu công nghiệp, tạo 

điều kiện giao thông thông suốt, thuận lợi giữa dự án với khu vực bên ngoài. 

❖ Cây xanh, mặt nước 

 Diện tích cây xanh mặt nước là 16.731 m2 trong đó cây xanh bố trí đạt 14.469 m2, chiếm 21,29% 

tổng diện tích. 

 Công ty cũng xây dựng 2 bể thu nước mưa để tái sử dụng cho dội WC. 

❖ Hệ thống cấp điện 

 Do KCN Bàu Bàng cung cấp. Dự án không trang bị máy phát điện. 

❖ Hệ thống cấp nước 

 Do KCN Bàu Bàng cung cấp. 

❖ Hệ thống thoát nước 

 Mạng lưới thoát nước mưa tách riêng với mạng lưới thoát nước thải. 

- Nước mưa 

 Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khuôn viên nhà máy được thu gom vào các hố ga 1.200x1.200 

rồi dẫn theo ống BTCT D300 – D1.000 ra đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp 

trên đường số N14A và N14 (4 vị trí đấu nối). 

 Ngoài ra để tận dụng tiết kiệm nước, dự án có xây dựng 2 bể thu nước mưa (Bể thu nước mưa 1 

kích thước 20x65,5x1 (1.310 m3) và bể thu nước mưa 2 kích thước 50x19,5x1 (687,65 m3) để thu nước 

mưa tái sử dụng cho dội WC. 

 Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước mưa: 

Bảng  8. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

STT Ống/hố ga Đơn vị tính Khối lượng  Vật liệu 

Đường ống 

1  D300 m 1.729 BTCT 

2  D400 m 992 BTCT 

3  D500 m 54 BTCT 

4  D600 m 205 BTCT 

5  D1000 m 15 BTCT 

 Tổng m 2.995  

Hố ga 

6  Hố ga 1200x1200mm cái 172 BTCT 

Bể thu nước mưa 

7  Bể thu nước mưa 1 m3 1.310 BTCT 

8  Bể thu nước mưa 2 m3 687,65 BTCT 

- Nước thải 

 Nước thải được thu gom bằng hệ thống ống HDPE D140 – D315 về xử lý tại trạm XLNT công suất 

600m3/ngày đạt quy định cho phép đấu nối của KCN rồi dẫn bằng ống HDPE D315 ra đấu nối vào hệ 

thống thoát nước thải của khu công nghiệp trên đường N14. 

 Một phần (160m3) được thu gom dẫn về hệ thống xử lý tái sử dụng công suất 160 m3/ngày xử lý để 

tái sử dụng cho dội WC. 
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 Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước thải: 

Bảng  9. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước thải 

STT Ống/hố ga Đơn vị tính Khối lượng  Vật liệu 

Đường ống 

1  D140 m 13 HDPE 

2  D160 m 310 HDPE 

3  D200 m 290 HDPE 

4  D315 m 701 HDPE 

 Tổng m 1.314 HDPE 

Hố ga 

5  Hố ga 

1200x1200mm 

cái 40 BTCT 

❖ Hệ thống xử lý khí thải  

 Dự án có các hệ thống XLKT bằng than hoạt tính cho các tầng sản xuất.  

 + Xưởng A, E, F, G, H: có 3 tháp xử lý cho tầng 1, 3, 4. Các tháp chung 1 ống thải ra ngoài 

 + Xưởng B, C, D: có 2 tháp xử lý cho tầng 3, 4. Các tháp chung 1 ống thải ra ngoài 

 Như vậy dự án có 21 tháp xử lý và 8 ống thải. 

 Diện tích để lắp hệ thống xử lý khí thải cho mỗi xưởng là 7mx7m được bố trí trên sân thượng. 

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có 

khả năng tác động xấu đến môi trường 

Bảng  10. Thống kê tóm tắt các thông tin chính trong các giai đoạn của Dự án 

STT 
Các hoạt động 

Công nghệ/cách thức thực 

hiện 

Các yếu tố môi trường có khả 

năng phát sinh 

1 Hoạt động vận 

chuyển nguyên 

vật liệu, sản 

phẩm 

Xe chuyên chở vật liệu theo 

trọng tải quy định 

Bụi, Khí thải, tiếng ồn, độ rung từ các 

phương tiện vận chuyển. 

2 Hoạt động sản 

xuất 

Sử dụng các máy móc phù 

hợp với từng công đoạn sản 

xuất 

Khí thải, hơi dung môi, mùi từ các 

công đoạn hàn, lắp ráp có dùng keo 

dán. 

Chất thải rắn không nguy hại: bao bì 

đóng gói, dây điện thừa, phế phẩm 

không chứa thành phần nguy hại… 

CTNH: dầu gia công kim loại thải, 

mực in, dung môi thải, hóa chất vệ 

sinh thiết bị thải, bao bì chứa hóa chất 

thải, xỉ kim loại thải. 

3 Hoạt động bảo trì 

bảo dưỡng máy 

móc 

Sử dụng dầu nhớt bôi trơn CTNH: giẻ lau dính thành phần nguy 

hại, dầu nhớt thải, thùng chứa dầu 

nhớt thải. 

4 Hoạt động xử lý 

nước thải 

Sử dụng phương pháp sinh 

học 

Mùi hôi 

5 Sinh hoạt công 

nhân  

Công nhân đến làm việc tại 

công ty và về nhà khi hết giờ 

làm. 

CTR sinh hoạt, nước thải sinh hoạt 
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1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản 

phẩm của dự án 

1.3.1. Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất 

Bảng  11. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất 

STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 

 

Công 

suất 

 

Xuất xứ 

  

Năm sản 

xuất 

1 

Thiết bị kiểm tra chức năng 

bảng mạch 

(Bao gồm 1 MB cố định kiểm 

tra KC36800 + 1 ampe kế + 1 

máy chủ máy tính + 1 màn hình 

hiển thị) 

cái 1 660W Trung Quốc 2022 

2 

Thiết bị kiểm tra bluetooth bảng 

mạch  

(Bao gồm 1 máy kiểm tra đa 

kênh mạng không dây itest WT-

208C + 2 cáp chuyển đổi USB 

sang RS232 + 2 thiết bị kiểm tra 

bo mạch đơn BT KC36800 + 2 

cổng mạng USB3.0 + 2 máy 

chuyển đổi + 2 máy tính chủ + 2 

màn hình) 

cái 1 1500W Trung Quốc 2022 

3 Máy nhiệt áp cái 5 600W Trung Quốc 2021 

4 

Máy vít ốc tự động bản đơn 3 

chấu; bao gồm khuôn cố định 

và 1 máy cấp nguyên liệu 

cái 2 800W 

Trung Quốc 

2022 

5 

Máy vít ốc tự động bản đơn 3 

chấu, bao gồm khuôn cố định 

và 1 máy cấp nguyên liệu 

cái 2 820W 

Trung Quốc 

2022 

6 Máy đo quang phổ cái 2 15W Trung Quốc 2022 

7 Hộp sáng  cái 2 270W Nhật Bản 2021 

8 Bộ chuẩn trực chùm tia  cái 2 5W Trung Quốc 2020 

9 Thẻ mạng không dây cái 3 2W Trung Quốc 2021 

10 Bộ suy giảm cái 3 0 Trung Quốc 2022 

11 Hộp kiểm tra WIFI cái 3 8W Trung Quốc 2022 

12 Tua vít điện cái 30 20W Trung Quốc 2022 

13 Mỏ hàn waller cái 13 95W Đức 2020 

14 Máy kiểm tra kín khí cái 5  Trung Quốc 2022 

(Nguồn: Công ty TNHH Ability Technology, 2022) 

1.3.2. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu 

Nguyên phụ liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất của dự án sẽ được mua trong nước  hoặc nhập khẩu 

với giá cả và chất lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nhu cầu nguyên liệu như sau: 
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Bảng  12. Nhu cầu nguyên liệu của dự án 

STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

A Nguyên liệu sản xuất camera gia đình 100.000 sản phẩm/năm  

I Nắp trước        

1 Bo mạch hồng ngoại IR  VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

2 Ống kính Mylar FF VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

3 Mặt trước cao su VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

4 
Lá hút ẩm -2G(NP-2PT-PWA-FC) 

VS1NL70 
1 100.000 

Việt Nam 

5 Nắp trước VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

6 Ống kính thủy tinh VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

7 Đèn dẫn sáng VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

8 Nắp trang trí VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

9 
Ốc M3x39(D5.5 T2)SUS_BZnAl 

AB 
4 400.000 

Việt Nam 

II Phần chính Camera gia đình 

10 Vít M2,5×9 3 300.000 Việt Nam 

11 Dây chống thấm 1,5kg 1 100.000 Việt Nam 

12 Vít đặt ổ cắm MAC 2 200.000 Việt Nam 

13 Vít MAC M2,5×5 1 100.000 Việt Nam 

III Giá đỡ chân 

14 Giữ chân L 2 200.000 Việt Nam 

15 Giữ chân R 1 100.000 Việt Nam 

16 Vít MAC M4×4 1 100.000 Việt Nam 

17 Đế giữ chân 1 100.000 Việt Nam 

IV Nắp sau       

18 
Nhãn biểu tượng đất 

(10X10MM)VS1NL70 
1 100.000 

Việt Nam 

19 Nắp sau VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

20 Keo dán SR VS1NL70 1 100.000 Việt Nam 

21 
Cáp đầu ra VS1NL70 tổng hợp -

PBT(HASONC) 
1 100.000 

Việt Nam 

V Khung Camera gia đình 

22 Giá đỡ ống kính 1 100.000 Việt Nam 

23 Lồng ống kính 2 200.000 Việt Nam 

24 Ôc vít máy M2×4 6 600.000 Việt Nam 

25 Bo mạch nguồn 1 100.000 Việt Nam 

26 Mylar gắn bộ phận kết nối 1 100.000 Việt Nam 

27 Keo dính ống kính SD 1 100.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

28 Bo mạch ống kính 1 100.000 Việt Nam 

29 Bo mạch chính 1 100.000 Việt Nam 

30 Mạch dẻo cảm biến mylar 2 200.000 Việt Nam 

31 Miếng nhựa bảo vệ bo mạch chính 1 100.000 Việt Nam 

32 
Đệm nhiệt mạch tích hợp chuyên 

dụng 
1 100.000 

Việt Nam 

33 Đệm nhiệt vi mạch tích hợp 2 200.000 Việt Nam 

34 Keo dính mạch dẻo cảm biến 1 100.000 Việt Nam 

35 Vít 3 đầu T2×6 5 500.000 Việt Nam 

36 Tấm cố định ống kính 1 100.000 Việt Nam 

37 Vít đặt ổ cắm MAC M6×10 1 100.000 Việt Nam 

B Máy ảnh kỹ thuật số 100.000 sản phẩm/năm 

1 Ốc vít 1.4X3.5L(BI D2.5 T0.3)NI 4 400.000 Việt Nam 

2 

Ốc vít M1.4x6.0L(D2.5 T0.3) 

BZN-N 
2 

200.000 

Việt Nam 

3 Ốc vít  T1.4x6(D2.5 T0.3)NI 2 200.000 Việt Nam 

4 Vỏ trước 1 100.000 Việt Nam 

5 Ống kính trang trí 1 100.000 Việt Nam 

6 Cửa sổ đèn LED 1 100.000 Việt Nam 

7 

Đầu dây ra  1.4X3.5L (BI D=2.5 

T=0.3) BZN-NI 
1 

100.000 

Việt Nam 

8 Cửa sổ ống kính 1 100.000 Việt Nam 

9 

Bảng mềm ống kính 

EMI_MYLAR_FPC_KC36B00 
1 

100.000 

Việt Nam 

10 Ống kính DST_KC36B00 1 100.000 Việt Nam 

11 Trang trí DST ống kính DST 1 100.000 Việt Nam 

12 Mô-đun ống kính H05NS0864 1 100.000 Việt Nam 

13 Vỏ sau 1 100.000 Việt Nam 

14 Vỏ SD 1 100.000 Việt Nam 

15 Nút chụp ảnh 1 100.000 Việt Nam 

16 Vỏ dưới 1 100.000 Việt Nam 

17 Nút BT 1 100.000 Việt Nam 

18 Dây đai giá đỡ 1 100.000 Việt Nam 

19 

Đầu dây ra  1.4X3.5L (BI D=2.5 

T=0.3) BZN-NI 
2 

200.000 

Việt Nam 

20 Mút PIN 1 1 100.000 Việt Nam 

21 Bo mạch nút chụp  1 100.000 Việt Nam 

22 Bo mạch USB 1 100.000 Việt Nam 

23 Bo mạch FLASH 1 100.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

24 Bo mạch TOP 1 100.000 Việt Nam 

25 Khung 1 100.000 Việt Nam 

26 Khung trước 1 100.000 Việt Nam 

27 Bo mạch chính 1 100.000 Việt Nam 

28 Loa 1 100.000 Việt Nam 

29 

Dây điện  3302#28 BLK 

50MM(±1.5)(1.5±0.5) 
1 

100.000 

Việt Nam 

30 

Dây điện 3302#28 RED 

50MM(±1.5)(1.5±0.5) 
1 

100.000 

Việt Nam 

31 

Đầu dây ra  1.4X3.5L (BI D=2.5 

T=0.3) BZN-NI 
8 

800.000 

Việt Nam 

32 SD cao su 1 100.000 Việt Nam 

33 Bo mạch chính 1 EMI MYLAR 1 100.000 Việt Nam 

34 Bo mạch chính 2 EMI MYLAR 1 100.000 Việt Nam 

35 Bo mạch chính 3 EMI MYLAR 1 100.000 Việt Nam 

36 Miếng sắt SPK 1 100.000 Việt Nam 

37 Miếng dán dẫn điện EMI 1 100.000 Việt Nam 

38 Mút PIN 2 2 200.000 Việt Nam 

39 Bộ PIN Li-Po 1 100.000 Việt Nam 

40 Vỏ nguồn 1 100.000 Việt Nam 

41 Cửa sổ nguồn LED 1 100.000 Việt Nam 

C Máy quay phim 100.000 sản phẩm/năm và thiết bị quang học 100.000 sản phẩm/năm 

I Bộ phận ống kính     

 

1 Băng keo hai  mặt của bệ ống kính  1 200.000 Việt Nam 

2 Bệ ống kính  1 200.000 Việt Nam 

3 Mút của ống kính  1 200.000 Việt Nam 

4 Ống kính  1 200.000 Việt Nam 

5 Giá đỡ ống kính 1 200.000 Việt Nam 

II Nắp sau       

6 Nắp sau 1 200.000 Việt Nam 

7 Mút pin 1  2 400.000 Việt Nam 

8 Dây Anten RFID 1 200.000 Việt Nam 

9 Mút Pin- 3 6 1.200.000 Việt Nam 

10 Mút Pin FPC 1 200.000 Việt Nam 

11 Màng thoáng khí  1 200.000 Việt Nam 

III Bo mạch chính       

12 Đệm chắn hình chữ thập 1 200.000 Việt Nam 

13 Đệm chắn hình vuông nhỏ  1 200.000 Việt Nam 

14 Đệm chắn hình chữ L 1 200.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

15 Băng keo truyền nhiệt bo mạch 1 1 200.000 Việt Nam 

16 Băng keo truyền nhiệt bo mạch 2 1 200.000 Việt Nam 

17 SMT bo mạch chính  1 200.000 Việt Nam 

18 MYLAR bo mạch chính-1 1 200.000 Việt Nam 

19 MYLAR bo mạch chính-2 1 200.000 Việt Nam 

20 Băng keo truyền nhiệt MB 3 1 200.000 Việt Nam 

21 Đệm chắn hình chữ L 1 200.000 Việt Nam 

22 Mút MB 2 400.000 Việt Nam 

23 Đệm chắn lớn 1 200.000 Việt Nam 

24 MYLAR dấu chấm nhỏ 1 200.000 Việt Nam 

25 MYLAR MB-3 1 200.000 Việt Nam 

26 Mút của máy kết nối 2 400.000 Việt Nam 

IV Bộ phận khung       

27 Mút đệm chắn 1 200.000 Việt Nam 

28 Băng keo truyền nhiệt 1  2 400.000 Việt Nam 

29 Giá đỡ MB 1 200.000 Việt Nam 

30 Mút của loa 1 200.000 Việt Nam 

31 Bông dẫn điện EMI 1 200.000 Việt Nam 

32 Băng keo hai mặt-2 1 200.000 Việt Nam 

33 Băng keo hai mặt-1 1 200.000 Việt Nam 

34 Bo mạch dẻo dạng SMT 1 200.000 Việt Nam 

35 Đạn nút 1 200.000 Việt Nam 

V Nắp trước     Việt Nam 

36 Nút chỉnh chế độ 1 200.000 Việt Nam 

37 Lò xo của nút chế độ 1 200.000 Việt Nam 

38 Vòng đệm 2 400.000 Việt Nam 

39 Vòng chữ O nhỏ 2 400.000 Việt Nam 

40 Ốc T1.7*3.5L 2 400.000 Việt Nam 

41 Nút xoay tấm sắt 1 200.000 Việt Nam 

42 Phím xoay 1 200.000 Việt Nam 

43 Nút xoay nam châm 1 200.000 Việt Nam 

44 MYLAR của nút xoay 1 200.000 Việt Nam 

45 Vòm kim loại 2 400.000 Việt Nam 

46 Đệm lót 4 800.000 Việt Nam 

47 Nút chỉnh WIFI 1 200.000 Việt Nam 

48 Lò xo WIFI 1 200.000 Việt Nam 

49 Thấu kính  1 200.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

50 Băng keo hai mặt của ống kính 1 200.000 Việt Nam 

51 Nắp trước  1 200.000 Việt Nam 

52 MYLAR chống thấm đèn LED 1 200.000 Việt Nam 

53 Ống dẫn sáng 2 400.000 Việt Nam 

54 Mút của đèn LED 2 400.000 Việt Nam 

55 Lò xo thanh trượt 1 200.000 Việt Nam 

56 Giá thanh trượt 1 200.000 Việt Nam 

57 MYLAR của thanh trượt 1 200.000 Việt Nam 

58 Nam châm 1 200.000 Việt Nam 

59 Mút của nam châm 1 200.000 Việt Nam 

60 Công tắc trượt 1 200.000 Việt Nam 

61 Dây Anten GPS 1 200.000 Việt Nam 

62 Dây Anten WIFI 1 200.000 Việt Nam 

63 Màng chống thấm MIC 1 200.000 Việt Nam 

64 Micro 1 200.000 Việt Nam 

65 Mút của micro 1 200.000 Việt Nam 

66 Keo hai mặt FPC-A 1 200.000 Việt Nam 

67 Bo mạch dẻo đỉnh 1 200.000 Việt Nam 

68 Băng keo hai mặt 1 200.000 Việt Nam 

69 MYLAR của đỉnh  1 200.000 Việt Nam 

70 Ốc T1.4 x 3.5L 2 400.000 Việt Nam 

71 Khóa chữ E 2 400.000 Việt Nam 

72 Vải dẫn điện nút chế độ 1 200.000 Việt Nam 

73 Bông dẫn điện WIFI 1 200.000 Việt Nam 

74 Vải dẫn điện nút WIFI 1 200.000 Việt Nam 

75 Loa 0.5W 1 200.000 Việt Nam 

76 Băng keo hai mặt của loa 1 200.000 Việt Nam 

77 Màng chống bụi của loa 1 200.000 Việt Nam 

78 Máy rung 1 200.000 Việt Nam 

79 Băng keo hai mặt EXT PCB 1 200.000 Việt Nam 

80 Bo mạch dẻo EXT 1 200.000 Việt Nam 

81 Bo mạch chính được gắn kết bề mặt 1 200.000 Việt Nam 

82 Nắp EXT kim loại 1 200.000 Việt Nam 

83 Ốc T1.4 xL 3.5 2 400.000 Việt Nam 

84  Tấm sắt WIFI 1 200.000 Việt Nam 

85 Ốc T1.7*7L 5 1.000.000 Việt Nam 

86 Mút giá đỡ ống kính 2 400.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

87 Mút của máy kết nối 3 600.000 Việt Nam 

88 Miếng đệm pin 1 200.000 Việt Nam 

89 Miếng đệm chắn-1 1 200.000 Việt Nam 

90 Vải dẫn điện pin-A 1 200.000 Việt Nam 

91  Pin3.6V  1 200.000 Việt Nam 

92 Băng keo 2 mặt FPC 1 200.000 Việt Nam 

93 Vòng chữ O to  1 200.000 Việt Nam 

94 Ốc T1.7x14.5L 6 1.200.000 Việt Nam 

C Máy in ảnh 100.000 sản phẩm/năm 

I Bánh răng, mô tơ, giá đỡ phụ 

1 Giá đỡ  1 100.000 Việt Nam 

2 Băng dính  1 100.000 Việt Nam 

3 Miếng xốp, mút  1 100.000 Việt Nam 

4 Miếng đệm nhựa  1 100.000 Việt Nam 

5 Miếng đệm nhựa  1 100.000 Việt Nam 

6 Tấm sắt hộp giấy  1 100.000 Việt Nam 

7 Miếng đệm băng giấy-2  1 100.000 Việt Nam 

8 Thanh kẹp nhựa   1 100.000 Việt Nam 

9 Ốc vít 15 1.500.000 Việt Nam 

10 Trục đầu ra giấy-1  1 100.000 Việt Nam 

11 Trục đầu ra giấy-2  1 100.000 Việt Nam 

12 Trục đầu ra giấy-3  2 200.000 Việt Nam 

13 Trục đầu ra giấy-4  1 100.000 Việt Nam 

14 Băng dính  1 100.000 Việt Nam 

15 Bánh răng-1  2 200.000 Việt Nam 

16 Bánh răng-2  2 200.000 Việt Nam 

17 Bánh răng-3  1 100.000 Việt Nam 

18 Trục bánh răng  1 100.000 Việt Nam 

19 Trục bánh răng  5 500.000 Việt Nam 

20 Bánh răng-4  1 100.000 Việt Nam 

21 Bánh răng-5  1 100.000 Việt Nam 

22 Bánh răng-6  1 100.000 Việt Nam 

23 Bánh răng-7  1 100.000 Việt Nam 

24 Bánh răng-8  1 100.000 Việt Nam 

25 Bánh răng-9  1 100.000 Việt Nam 

26 Bánh răng-10  1 100.000 Việt Nam 

27 Nắp bánh răng  1 100.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

28 Ốc vít  5 500.000 Việt Nam 

29 Đệm bánh răng  1 100.000 Việt Nam 

30 Bánh rằn mô-tơ  1 100.000 Việt Nam 

31 Ốc vít  1 100.000 Việt Nam 

32 Ốc vít  1 100.000 Việt Nam 

33 Mạch điện Mô-tơ  1 100.000 Việt Nam 

34 Bánh răng-11  1 100.000 Việt Nam 

35 Ốc vít  2 200.000 Việt Nam 

36 Đệm bánh răng  1 100.000 Việt Nam 

37 Bánh răng-12  1 100.000 Việt Nam 

38 Trục bánh răng  1 100.000 Việt Nam 

39 Lò xo  1 100.000 Việt Nam 

40 Vuốt sắt  1 100.000 Việt Nam 

41 Vuốt sắt  1 100.000 Việt Nam 

42 Lò xo  1 100.000 Việt Nam 

43 Pin giới hạn nhựa  1 100.000 Việt Nam 

44 Nắp pin  1 100.000 Việt Nam 

45 Pin   1 100.000 Việt Nam 

46 Ốc vít  1 100.000 Việt Nam 

47 Trục quay  2 200.000 Việt Nam 

48 Vỏ bộ mã hóa  1 100.000 Việt Nam 

49 Vỏ ngoài bộ mã hóa  1 100.000 Việt Nam 

50 Tấm sắt bộ mã hóa  1 100.000 Việt Nam 

51 Trục bộ mã hóa  1 100.000 Việt Nam 

52 Ốc vít  1 100.000 Việt Nam 

II Khung chứa ống kính       

53 Giá đỡ thấu kính 1 100.000 Việt Nam 

54 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

55 Lò xo 1 100.000 Việt Nam 

56 Miếng xốp, mút 1 100.000 Việt Nam 

57 Giá đỡ bàn phím  1 100.000 Việt Nam 

58 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

59 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

60 Ốc vít 1 100.000 Việt Nam 

61 Ốc vít 9 900.000 Việt Nam 

62 Ốc vít 1 100.000 Việt Nam 

63 Băng dính 2 200.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

64 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

III Nắp sau       

65 Nắp sau 1 100.000 Việt Nam 

66 Vòng trang trí bàn phím 1 100.000 Việt Nam 

67 Miếng xốp, mút 2 200.000 Việt Nam 

68 Miếng xốp, mút 2 200.000 Việt Nam 

69 Bàn phím chức năng 1 100.000 Việt Nam 

70 Phím 4 chiều 1 100.000 Việt Nam 

71 Miếng xốp, mút 1 100.000 Việt Nam 

72 LCD 1 100.000 Việt Nam 

73 Giá sắt LCD 1 100.000 Việt Nam 

74 Bảng mạch thử 1 100.000 Việt Nam 

75 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

76 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

77 Bảng mềm FPC 1 100.000 Việt Nam 

78 Trục nắp LCD 2 200.000 Việt Nam 

79 Miếng xốp, mút 2 200.000 Việt Nam 

80 Miếng xốp, mút 2 200.000 Việt Nam 

81 Vải dẫn điện ESD 2 200.000 Việt Nam 

82 Tấm sắt phím chức năng 1 100.000 Việt Nam 

83 Nắp trong của vỏ 1 100.000 Việt Nam 

84 Nắp USB 1 100.000 Việt Nam 

85 Khóa vỏ sau 1 100.000 Việt Nam 

86 Nắp khóa 1 100.000 Việt Nam 

87 Ốc vít 11 1.100.000 Việt Nam 

88 Lò xo tấm che 1 100.000 Việt Nam 

89 Ốc vít 2 200.000 Việt Nam 

IV Nắp trước       

90 Nắp trước 1 100.000 Việt Nam 

91 Cửa nắp ống kính 1 100.000 Việt Nam 

92 Tấm trang trí ống kính 1 100.000 Việt Nam 

93 Vòng ống kính 1 100.000 Việt Nam 

94 Giá đỡ vòng ống kính 1 100.000 Việt Nam 

95 Cửa cảm quang 1 100.000 Việt Nam 

96 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

97 Vòng trang trí 1 100.000 Việt Nam 

98 Vòng trang trí kính selfie 2 200.000 Việt Nam 
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STT Nguyên liệu sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (cái, 

cuộn/1 sản phẩm) 

Nhu cầu sử 

dụng 

(cái/năm) 

Xuất xứ 

99 Nút quay hình 1 100.000 Việt Nam 

100 Nút phát hành 1 100.000 Việt Nam 

101 Băng dính 1 100.000 Việt Nam 

102 Ốc vít 4 400.000 Việt Nam 

V Vỏ ngoài       

103 Lõi máy 1 100.000 Việt Nam 

104 Bộ phận vỏ sau 1 100.000 Việt Nam 

105 Bộ phận vỏ trước 1 100.000 Việt Nam 

106 Bảng nắp cài trên  1 100.000 Việt Nam 

107 Bảng nắp cài bên trái  1 100.000 Việt Nam 

108 Ốc vít T1,6×3,8 3 300.000 Việt Nam 

109 Ốc vít T1,6×7,0L 3 300.000 Việt Nam 

D Bao bì đóng gói 
 

1.000 

tấn/năm 

Việt Nam 

Bảng  13. Trọng lượng trung bình của các thiết bị  

STT Sản phẩm Trọng lượng trung 

bình 1 sản phẩm  

(gram/sản phẩm) 

Công suất  

(sản phẩm/năm) 

Tổng trọng lượng 

thành phẩm 

(kg/năm) 

1  Video camera cho gia 

đình  

1.500 100.000 150.000 

2  Camera (kỹ thuật số) 600 100.000 60.000 

3  Máy quay phim  1.500 100.000 150.000 

4  Thiết bị quang học  1.500 100.000  150.000 

5  Máy in ảnh  600 100.000 60.000 

Tổng  500.000 570.000 

Do đó tổng trọng lượng của toàn bộ thành phẩm trong năm sản xuất khoảng: 570.000kg/năm ⁓ 570 

tấn sản phẩm/năm. Tỉ lệ hao hụt các nguyên vật liệu khoảng 0,5% do đó khối lượng nguyên liệu đầu vào 

khoảng 572,85 tấn nguyên liệu đầu vào/năm. 

Bảng  14. Bảng cân bằng vật chất cho dự án 

STT Hạng mục Khối lượng nguyên 

liệu đầu vào 

Khối lượng sản 

phẩm đầu ra 

Chất thải 

1 Nguyên liệu 572,85 tấn/năm 570 tấn/năm 2,85tấn/năm 

 Bao bì đóng gói 1.000 tấn/năm 999,9 tấn/năm 0,1tấn/năm 

1.3.3. Nhu cầu về hóa chất 
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Bảng  15. Nhu cầu sử dụng hóa chất của dự án 

STT Loại  hóa chất Nhu cầu sử dụng  Công đoạn sử dụng Tính chất 

1 Hợp kim thiếc 917 kg/năm Hàn linh kiện Chất hàn dùng trong dự án là hợp kim thiếc không 

chì dạng cuộn, khí thải từ quá trình hàn có mùi khét 

của khói hàn, các hơi kim loại khi dây thiếc bị nóng 

chảy. Các phân tử này có kích thước rất nhỏ từ 0,01 

– 1 micron. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi 

vào và ngưng tụ trên phổi. Dự án sử dụng dây hàn 

là thiếc không chì thân thiện môi trường có tỷ lệ Sn 

99.3 %, Cu 0.7%  

2 LUBRICATING OIL FR#553F 

(1kg/BT) / Dầu bôi trơn (#553F) trong 

sản xuất máy in ảnh 

41,68 kg/năm Sản xuất máy in ảnh, ngâm 

dầu bôi trơn các trục bánh 

răng 

Chất lỏng có độ nhớt cao, mùi hăng, có khả năng 

bắt cháy khi gặp nhiệt độ cao. Có tác dụng ma sát 

và giảm sinh nhiệt, giảm mài mòn, làm sạch các hạt 

tạp chất, ngăn gỉ sét, oxy hóa. 

3 Keo SCREW GLUE 1401B (30g/BT) 4.950 kg/năm Gắn kết linh kiện Chất lỏng thuộc loại dầu tổng hợp có màu xanh 

dùng bôi cho các ốc vít kim loại, nhựa. khi sử dụng 

sản phẩm bôi cho phần Ren của ông vít. Khi bôi 

Three Bond TB 1401B cho các chi tiết lắp ráp thiết 

bị cũng như bảo trì bảo dưỡng thiết bị giúp cho ốc 

vít được xiết chặt hơn khoảng 10=> 20% so với 

bình thường.  

4 Băng dính  1.500 cuộn/năm Gắn kết linh kiện Chuyên dụng để dán linh kiện điện tử, điện thoại, 

màn hình LCD,...Kết hợp và bám dính tốt trên hầu 

hết các bề mặt sản phẩm đặc biệt cho kim loại, thủy 

tinh, nhựa như polycarbonate và acrylic. Chống oxi 

hóa, chống các loại hóa chất tốt, không thấm nước 

và độ ẩm. Kết dính nhanh chóng, dễ sử dụng cung 

cấp độ bền cao và độ bền lâu dài.  

5 Cồn 99%(500ML/BOTTLE) 48.190 kg/năm Lau vỏ nhựa Chất lỏng không màu, mùi rượu và hơi khó chịu.  

Dễ cháy, hơi và không khí của nó có thể tạo thành 

hỗn hợp nổ, gây cháy và nổ trong trường hợp ngọn 
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STT Loại  hóa chất Nhu cầu sử dụng  Công đoạn sử dụng Tính chất 

lửa mở và nhiệt độ cao. Phản ứng mạnh với chất 

oxy hóa. 

Gây kích ứng da và niêm mạc, tác dụng gây tê cho 

hệ thần kinh trung ương. Hít phải nồng độ cao hơn 

trong một thời gian ngắn có thể gây kích ứng rõ 

ràng cho mắt và đường hô hấp trên, kết mạc và 

nghẹt mũi, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn, 

tức ngực, yếu chân tay, dáng đi và nhầm lẫn. 

Trường hợp nặng có thể bị co giật, co giật và hôn 

mê. 

6 CLEANSER JS-101 (20000ML/BT) 

(Kem làm sạch) 

316.000 lít Vệ sinh các linh kiện điện tử Chống hơi ẩm kháng nước, Dung dịch tự làm sạch 

và sẽ khô ngay sau khi vệ sinh. Làm sạch mạch 

điện bị nhiễm bẩn, dầu mỡ, bụi bẩn ngưng tụ và 

khử ẩm trên bảng mạch điện tử, đầu rắc nối điện, 

công tắc. Vệ sinh, chống oxy hóa tiếp điểm điện tử, 

tăng cường hiệu năng, tuổi thọ của thiết bị 
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1.3.4. Nhu cầu về nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp: lưới điện quốc gia thông qua mạng lưới cấp điện của KCN Bàu Bàng, đảm bảo 

cung cấp điện cho nhà xưởng hoạt động. 

Theo kinh nghiệm của chủ dự án ước tính tổng nhu cầu sử dụng: khoảng 2.000KWh/ngày. 

Dự án không có máy phát điện dự phòng.  

1.3.5. Nhu cầu về nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp: Sử dụng chung nguồn cung cấp nước của tòa nhà từ nguồn nước cấp của KCN Bàu 

Bàng. Ngoài ra, dự án có hai bể thu nước mưa và 1 hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng công suất 

160m3/ngày để lấy nước dội WC.  

Nhu cầu sử dụng: Dự án đi vào vận hành sẽ có 250 công nhân và 25 chuyên gia nước ngoài làm việc, 

với nhu cầu sử dụng nước vệ sinh, rửa tay chân của công nhân, với định mức sử dụng là 45 l/người 

(QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng) thì tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt là: 

275 người × 45l/người = 12.375l/ngày đêm = 12,38m3/ngày đêm 

Bảng  16. Bảng tính toán cân bằng nước 

STT Nước cấp  
Lưu lượng nước cấp 

(m3/ngày đêm) 

Lương lượng nước thải 

(m3/ngày đêm) 

1 Nước cấp sinh hoạt 12,38 12,38 

1.3.6. Các sản phẩm của dự án 

Sản lượng của các sản phẩm dự án sản xuất như sau: 

Bảng  17. Các chủng loại sản phẩm dự án 

STT Sản phẩm Công suất (sản 

phẩm/năm) 

6  Video camera cho gia đình  100.000 

7  Camera (kỹ thuật số) 100.000 

8  Máy quay phim  100.000 

9  Thiết bị quang học  100.000  

10  Máy in ảnh  100.000 

Tổng 500.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Ability Technology, 2022) 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Báo cáo trình bày các quy trình sản xuất sau: 

Bảng  18. Các quy trình sản xuất của dự án 

STT Quy trình sản xuất 

1  Quy trình 1 Quy trình sản xuất Video camera cho gia đình  

2  Quy trình 2 Quy trình sản xuất Camera (kỹ thuật số) 

3  Quy trình 3 Quy trình sản xuất Máy quay phim và Thiết bị quang học  

4  Quy trình 4 Quy trình sản xuất Máy in ảnh 

Cụ thể các quy trình sản xuất như sau: 
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1.4.1.  Quy trình sản xuất Video camera cho gia đình  

Một số hình ảnh của sản phẩm Video camera cho gia đình 

 

Hình 11. Hình ảnh Video camera dùng cho gia đình 

  Quy trình lắp ráp Video camera gia đình như sau: 
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Hình 12. Sơ đồ quy trình lắp ráp Video camera gia đình 
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Thuyết minh quy trình lắp ráp video camera gia đình: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: nắp trước, nắp sau, bảng mạch điện 

tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị hư hỏng, gãy vỡ trong 

quá trình vận chuyển.  

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện vào 

các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định điện 

trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của máy; gắn các chíp mạch điện 

tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch điều 

khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng các 

ốc vít và keo dán. 

Nắp trước và nắp sau của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành lắm ráp 2 nắp vào 

bộ phận mạch điều khiển, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có thể chống 

bụi và chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra thông điện và chức năng hoạt 

động của từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối 

hàn, vị trí gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp 

ráp lại và đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa và tiến hành lắp giá đỡ chân trước khi đóng gói. 

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói vào thùng carton và lưu trữ trong kho chờ xuất bán. 

(1) Quy trình lắp ráp bộ mạch điều khiển 

Quy trình SMT (Gắn kết các linh kiện điện tử): Toàn bộ bảng mạch điện tử và các linh kiện gắn 

trên bảng mạch được mua từ các đơn vị cung cấp khác để lắp ráp thành bảng mạch, dự án không sản 

xuất bộ phận này. Đầu tiên bảng mạch chưa gắn linh kiện được đưa vào kiểm tra mã số và quan sát ngoại 

quan theo tiêu chuẩn để đảm bảo đạt chất lượng trước khi đưa vào sản xuất. Sau khi nguyên liệu được 

kiểm tra xong sẽ chuyển cho công nhân dùng tay gắn những linh kiện như dây điện, triac, tụ điện, cầu 

chì, điện trở, miếng dán tản nhiệt… Công nhân sử dụng máy hàn tay bằng hợp kim thiếc. 

 

 

 

 

 

Hình 13. Hình ảnh các linh kiện điện tử được gắn vào bảng mạch 

 

 

 

 

 

  

Hình 14. Hàn tay bằng hợp kim thiếc 
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Quy trình DIP (Gắn chíp điện tử): Nguyên liệu đầu vào là bản mạch PCB từ quy trình SMT đã 

sản xuất.  DIP là một trong những thành phần cơ bản của các linh kiện điện tử, được gọi là công nghệ 

gói hai dòng, dùng để chỉ các chip mạch tích hợp được đóng gói theo dạng yếu tố hai dòng, cũng được 

sử dụng trong hầu hết các mạch tích hợp vừa và nhỏ. Hình thức, số lượng chân thường không quá 100. 

Chip CPU của công nghệ gói DIP có hai hàng chân cần được cắm vào ổ cắm chip có cấu trúc DIP. DIP 

có thể được chèn trực tiếp lên bảng mạch có cùng số lỗ và cách sắp xếp hình học để hàn. Công nghệ 

đóng gói DIP phải đặc biệt cẩn thận khi cắm và rút phích cắm khỏi ổ cắm chip để tránh làm hỏng chân 

chip điện tử. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15. Bo mạch đã gắn chíp điện tử 

Quy trình gắn cảm biến và lắp ống kính: Lấy ống kính, xé màng bảo vệ kiểm tra trong rãnh cố 

định không được có bụi, lông, đốm trắng, nếu có sẽ dùng súng hơi tĩnh điện để thổi sạch. Nếu có vết 

bẩn, dấu vẫn tay cần dùng khăn nhúng chất tẩy rửa lau sạch nếu không lau sẽ bị trả lại cho đơn vị cung 

cấp. Cạnh xéo trong vòng đệm phải hướng xuống dưới, đặt theo hướng của ống kính. Đặt 4 cạnh xéo 

của vòng đệm theo hướng của ống kính. Đặt mặt cảm biến úp xuống cụm ống kính và khóa chặt bằng 

vít. Sau đó tiến hành hiệu chỉnh ống kính bằng cảm biến 6 trục tự động căn chỉnh. Sơ đồ quy trình lắp 

ráp như sau: 

                     

Hình 16. Sơ đồ quy trình lắp ống kính và hiệu chỉnh 
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Quy trình lắp khung hoàn thiện bộ mạch điều khiển: Đưa ống kính qua lỗ giá đỡ, lắp vào giá đỡ 

ống kính, lấy ốc vít khóa giá đỡ với ống kính. Lấy tấm dẫn hướng ánh sáng LED dán vào giá đỡ ống 

kính. Gắn bộ nhớ vào ổ cắm cảm biến, bo mạch nguồn và bo mạch ống kính, nhấn nhẹ và định hình ở 

góc, để bộ nhớ ở vị trí 900 thẳng đứng. Lắp giá đỡ sắt lắp vào bộ tản nhiệt và lắp các vít khóa chắc chắn. 

Dùng ống kính bán thành phẩm dán băng keo hai mặt vào mặt sau của ống kính, không để bị nhăn. Lấy 

ống kính đã dán keo hai mặt dán chính xác chặt chẽ vào khung sắt. Lấy tấm dẫn hướng ánh sáng căn 

chuẩn các cạnh của giắc cắm sau đó dán lên bộ cảm biến. Lấy miếng bảo vệ bo mạch căn chỉnh và dán 

băng keo nhôm theo đường màu đỏ như trong hình, lắp ráp miếng bảo vệ bo mạch theo các lỗ vít và lấy 

các vít để khóa chắc chắn nắp bảo vệ. Dán băng keo cách điện ở các mặt trái và phải của ống kính càng 

phẳng càng tốt vào giá đỡ, quấn dây cáp lên giá đỡ sắt và dán theo đường tham chiếu màu đỏ, gắn dây 

điện nguồn vào trong đầu nối và lắp vào giá đỡ sắt theo các lỗ bắt vít. Dán đệm nhiệt mạch tích hợp 

chuyên dụng ở giữa nắp bảo vệ và luồn dây vào bảng mạch. 

Các thành phần cấu tạo khung 

1 Lắp ráp giá đỡ ống kính VS1NL70 

2 Lồng ống kính VS1NL70 

3 Ốc vít máy M2x4 (I D4.5 T0.8)BNI AB 

4 Bo mạch nguồn 

5 Phim nhựa  

6 Keo dính ống kính SD VS1NL70 

7 SMT- bo mạch ống kính VS1NL70 

8 Bo mạch chính VS1NL70 

9 Mạch dẻo cảm biến MYLAR VS1NL70 

10 Miếng nhựa bảo vệ bo mạch chính VS1NL70 

11 Đệm nhiệt mạch tích hợp chuyên dụng VS1NL70 

12 Đệm nhiệt vi mạch tích hợp VS1NL70 

13 Keo dính mạch dẻo cảm biến VS1NL70 

14 Vít 3 đầu T2x6(I D3.5 T0.8)BNI AB 

15 Tấm cố định ống kính VS1NL70 

 Các bước lắp khung như sau: 
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Hình 17. Sơ đồ quá trình lắp khung hoàn thiện bộ mạch điều khiển 

(2) Quy trình lắp ráp nắp trước  

Thuyết minh quy trình: 

Phần vỏ của nắp trước được đặt vào khuôn cố định của máy chấm keo tự động để cố định, sau đó ấn 

nút khởi động máy tiến hành thao tác chấm keo, sau khi chấm keo xong lấy ra và xác nhận lượng keo đã 

vào rãnh, không được tràn ra bề mặt. Lấy ra vỏ trước đã chấm keo đặt phẳng trên mặt bàn, lấy vòng 

chống nước và lắp ráp vào rãnh theo hình dạng sau đó dán phẳng. Lấy keo dính dán vào khung của kính 

thấu kính và tấm trang trí, sau đó xé giấy ra. Lắp ráp kính thấu kính, tấm trang trí và tấm dẫn hướng ánh 

sáng LED lên vỏ trước. Đặt mặt chính diện của vỏ trước xuống khuôn cố định chấm keo để định vị. Căn 

chỉnh vòng khóa dây chống rơi đã xử lí với lỗ vít LED BD, dùng tua vít điện để cố định dây chống rơi 

và gói chống ẩm một cách chắn chắc. 

Kiểm tra chống thấm nước bằng cách đặt nắp thủy tinh hướng lên và hướng ra ngoài nằm phẳng trên 

khuôn kín khí, sau đó ấn tay cầm của khuôn cố định xuống để đầu cao su kín khí ấn vào lỗ kín khí rồi 

khởi động máy để bắt đầu kiểm tra. 

 Các thành phần cấu tạo nắp trước 

Lắp ống kính vào giá đỡ 

Dán tấm phim nhựa 

Gắn bộ nhớ, bo mạch 

Gắn giá đỡ và bộ phận tản nhiệt 

Gắn ống kính vào giá đỡ 

Gắn bộ phận cảm biến lên ống kính 

Gắn nắp bảo vệ bo mạch 

Gắn điện nguồn và bắt vít 

Dán miếng đệm tản nhiệt và luồn 

dây vào bảng mạch 
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1 Vít M2x2.5 (I D5.5 T0.8)BNI AB 

2 Bo mạch hồng ngoại IR  VS1NL70 

3 Tấm dẫn hướng ánh sáng LED FF VS1NL70 

4 Vòng chống nước VS1NL70 

5 Lá hút ẩm -2G(NP-2PT-PWA-FC) VS1NL70 

6 Nắp trước VS1NL70 

7 Kính thấu kính thủy tinh VS1NL70 

8 Đèn dẫn sáng VS1NL70 

9 Tấm trang trí VS1NL70 

10 Ốc M3x39(D5.5 T2)SUS_BZnAl AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18. Sơ đồ quy trình lắp ráp nắp trước 

(3) Quy trình lắp ráp nắp sau 

Thuyết minh quy trình: 
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Dùng cồn lau sạch đáy vòng trong và thành vỏ sau, lấy keo 2 mặt đặt vào khuôn dán keo vào đuôi 

dây. Lấy vỏ sau ấn xuống khuôn dán keo để dán. Xé giấy nhả keo hai mặt ở dưới cùng của vỏ sau, tiếp 

đó lấy đuôi dây, từ bên ngoài luồn đuôi dây vào trong vỏ sau, bộ phận bên ngoài dán chắc với keo hai 

mặt, dùng lực ấn chặt đuôi dây để tránh bị rơi ra. Căn chỉnh giá đỡ dây nối đất với lỗ vít, sử dụng tua vít 

điện tháo vít và khóa chắc chắn dây tiếp đất. Kéo thẳng dây tiếp đất xuống theo trụ lỗ vít, dựa vào thành 

thùng để kéo thẳng. Lấy dây nối đất theo trụ lỗ vít kéo thẳng xuống, và dùng thanh ép ép cong phần 

dưới của dây nối đất, dựa vào thành thùng để tạo hình. Nhãn nối đất được dán vào cạnh góc phải và 

phải cao hơn vít.  

Các thành phần cấu tạo nắp sau 

1 Nhãn biểu tượng (10X10MM)VS1NL70 

2 Vít M3.5x4.5(P D7 T2.3)NI AB 

3 Nắp sau VS1NL70 

4 Keo dán SR VS1NL70 

5 Cáp đầu ra VS1NL70 tổng hợp - PBT(HASONC)  
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Hình 19. Sơ đồ quy trình lắp ráp nắp sau 
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(4) Quy trình lắp ráp hoàn thiện 

Thuyết minh quy trình lắp ráp hoàn thiện 

Xoay dây dưới đáy vỏ theo chiều kim đồng hồ 2-3 vòng, để dây không bị lỏng tránh bị móc dây khi 

đẩy lõi máy vào. Đặt phía tấm dẫn nhiệt của lõi máy vào phía dưới của vỏ sau và đặt nó vào trong vỏ, 

chú ý khi lắp lõi máy không được đụng vào đệm dẫn nhiệt. Trước tiên, lấy các vít cố định lõi máy và vỏ 

sau, sau đó lấy mút xốp dán các vị trí hở để chặn ánh sáng. Chú ý: ốc vít phải xoắn tới đáy không được 

vênh cao. Lấy cáp gắn vào đầu nối, cố định dây chống rơi và gắn cáp vào bên trong của nắp trước. Chú 

ý: ổ cắm có thiết kế chống giả, nếu khi cắm có lực cản lớn thì xác nhận xem có cắm ngược hay không, 

không thể miễn cưỡng cắm vào nếu không sẽ cháy đèn led. Kiểm tra xem bề mặt bên trong của vỏ trước 

có bị bẩn không. Nếu bị bẩn, hãy lau bằng vải nhúng một lượng chất tẩy rửa thích hợp. Sau đó lật ngược 

vỏ trước để lắp ráp vỏ sau, lấy các vít để nối vỏ trước và vỏ sau. Đặt đáy của máy trần lên giá đỡ máy 

kín khí, sau đó ấn tay cầm của giá xuống, để đầu cao su ấn xuống lỗ kín khí, sau đó khỏi động máy để 

bắt đầu thử nghiệm. Kết thúc quá trình lắp đặt hoàn thiện, chuẩn bị bước kiểm tra trước khi chuyển nhập 

kho. 

Các thành phần cấu tạo  

1 Nắp trước VS1NL70 

2 Ống kính  LINE VS1NL70 

3 Vít M2,5x9 (PW D4.5 T1.7)BNI AB 

4 Dây chống thấm (PVC-120MM-1.5KG) VS1NL70 

5 Khung VS1NL70 

6 Nắp sau VS1NL70 

7 Vít đặt ổ cắm MAC M6x10 SUS_ZnAl AB 

8 Vít MAC M2x5(I D7 T0.8)SUS vòng đệm AB 

9 Đế giữ chân VS1NL70  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   62 

 

 

Hình 20. Sơ đồ quy trình lắp ráp hoàn thiện 

(5)  Quy trình kiểm tra 

Thuyết minh quy trình kiểm tra 

Lấy cả máy để đặt vào lỗ kín khí của máy để thử nghiệm, ấn tay nắm của giá đỡ để cố định toàn bộ 

máy, ấn tay cầm của kim kín khí xuống sau đó dùng hai tay nhấn nút khởi động màu xanh tiến hành thử 

nghiệm như hình. Sau khi kiểm tra độ kín khí xong, lấy màng thoáng khí dán vào lỗ thoát khí, dùng máy 

ép lạnh ấn đều. 
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Hình 21. Hình ảnh máy kiểm tra thiết bị 

(6) Quy trình lắp giá đỡ chân 

Các thành phần cấu tạo giá đỡ chân 

Nắp sau hình tròn VS1NL70  

Đế giữ chân L VS1NL70 

Đế giữ chân R VS1NL70 

Vít MAC M4x41(D7.22 T4)SUS_ZnAl AB 

Đế giữ chân VS1NL70 

Vít đặt ổ cắm MAC M6x10 SUS_ZnAl AB  

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình 

Lấy nắp sau hình tròn và lắp vào đuôi dây như trong hình và lấy vít M6.0x10L để lắp và khóa bằng 

tua vít điện. Lấy nắp xoay trái và xoay phải lắp vào dưới nắp sau hình tròn. 

(7) Quy trình đóng gói 

Sau bước kiểm tra tổng thể thiết bị, tiến hành quét nội dung của nhãn quy trình vào hệ thống bằng 

súng quét mã vạch và xác nhận thông tin sản phẩm được hiển thị trên màn hình trước khi tiếp tục bước 

tiếp theo. Vệ sinh máy bằng cách thổi bụi bằng súng hơi tĩnh điện.  Cuối cùng cho máy vào túi khí, sau 

đó cho máy vào hộp đựng. Lưu kho chờ xuất hàng theo đơn đặt hàng.  

1.4.2. Quy trình sản xuất camera kỹ thuật số  

Một số hình ảnh của sản phẩm camera kỹ thuật số 
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Hình 22. Hình ảnh camera kỹ thuật số 

 
Hình 23. Bản vẽ mô phỏng camera và kích thước 

 

Hình 24. Cấu thành bán thành phẩm 

Quy trình lắp ráp camera kỹ thuật số như sau: 
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Hình 25. Sơ đồ quy trình lắp ráp camera kỹ thuật số 
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Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: vỏ trước, vỏ sau, vỏ dưới, vỏ 

nguồn, bảng mạch điện tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị 

hư hỏng, gãy vỡ trong quá trình vận chuyển.  

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện 

vào các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định 

điện trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của máy; gắn các chíp mạch 

điện tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch 

điều khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng 

các ốc vít và keo dán. 

Vỏ trước, vỏ sau, vỏ dưới, vỏ nguồn của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành 

lắp ráp 2 nắp vào bộ phận bo mạch, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có 

thể chống bụi và chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra chức năng hoạt động của 

từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối hàn, vị trí 

gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp ráp lại và 

đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa trước khi đóng gói. 

 

 

Hình 26. Cấu tạo chi tiết thiết bị 

(1) Quy trình lắp ráp bộ mạch điều khiển 

Quy trình SMT (Gắn kết các linh kiện điện tử): Tương tự quy trình lắp ráp Video camera gia 

đình. 

Quy trình DIP (Gắn chíp điện tử): Tương tự quy trình lắp ráp Video camera gia đình. 
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Quy trình lắp ráp ống kính: 

 

 

Lắp ráp khung hoàn thiện bộ mạch điều khiển: 

Các linh kiện cấu tạo khung: 

Bước 1: Lắp Mô 

đun ống kính 

 

Bước 2: Dán băng dính lên mặt sau 

ống kính 

Bước 3: Gắn ống kính trang trí bên ngoài ống kính chính 
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Hình 27. Các linh kiện cấu tạo khung 

 

Hình 28. Hình mô phỏng khung bán thành phẩm 

Quy trình lắp ráp như sau: 

Bước 1: Dán vải dẫn điện vào khung 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   69 

 

  

Bước 2: Dán mút pin 

 

 Bước 3, 4: Lắp bo mạch chủ vào khung 
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Bước 5,6: Tại bo mạch bên trên, lắp vào khung theo vị trí của pin 

  

Bước 7,8: Lắp loa, bo mạch đèn flash vào khung trước 
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Bước 9: Lắp miếng sắt SPK 

 

 Bước 10, 11: Sắp xếp dây đền flash và dây loa 
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Bước 12, 13: Lắp USB vào bo mạch khung chính 

  

Bước 14:  
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 Bước 15:  Căn chỉnh bảng mạch in và dán khung 

 

(2) Quy trình lắp ráp vỏ trước 

Vỏ trước gồm các linh kiện chi tiết như hình dưới, lần lượt được lắp ráp vào với nhau và cố định 

bằng đinh ốc. 
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Hình 29. Chi tiết các linh kiện của vỏ trước 

 

Hình 30. Hình ảnh vỏ trước hoàn thiện 

Quy trình lắp ráp như sau: 

Bước 1: Lắp bảng mạch dẻo (FPC) và lỗ chữ nhật của vỏ trước 
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Bước 2:  Lấy màng bảo vệ ống kính ra khỏi vị trí, Lắp ráp ống kính trang trí tương ứng các chấu 

và PIN định vị vào vỏ trước. 

 

Bước 3: Cố định Cửa sổ đèn LED, dựa vào hình dạng bên ngoài cố định chặt vào vỏ trước. 

 

(3) Lắp ráp vỏ nguồn 

 

Các bước lắp ráp vỏ nguồn 

(4) Lắp ráp vỏ sau 

Bước 1: lắp ráp giá đỡ nhiệt dung nút chụp ảnh 
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Bước 2: Dùng móc cố định lắp ráp vào vỏ sau 

 

(5) Lắp ráp vỏ dưới 

Bước 1: Dựa vào hình dạng bề lõm bên ngoài, lắp tương ứng vào bên trong của vỏ dưới 
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Bước 2: Định vị PIN 

 

Bước 3: Dán mút PIN  
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(6) Quy trình lắp ráp hoàn thiện 

Cấu tạo phần chính gồm các bộ phận sau: 

 

Hình 31. Cấu tạo phần chính 
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Hình 32. Hình ảnh mô phỏng phần chính 

Các bước lắp ráp hoàn thiện như sau: 

Bước 1: Lắp ráp vỏ nguồn 

 

Bước 2: Lắp vỏ trước 
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Bước 3: Lắp vỏ sau 

 

Bước 4: Lắp Pin 
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Bước 5: Sắp xếp dây điện 

 

Bước 6: Lắp Pin, nhãn 
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(7) Kiểm tra cuối cùng 

Bảng  19. Các nội dung kiểm tra chức năng của máy 

Hạng mục Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra chức năng Kiểm tra sản phẩm mở máy có bất thường hay không 

Kiểm tra chức năng của phím sản phẩm 

Đèn LED hiển thị có sáng đúng không 

So sánh phiên bản chương trình máy ảnh 

So sánh điện lượng trong PIN 

Xác định, căn chỉnh hình ảnh Kiểm tra hình ảnh và ghi lại giá trị hiệu chỉnh trong sản phẩm 

Kiểm tra DSC Xác nhận độ rõ nét của ảnh chụp 

Kiểm tra chức năng 

bluetooth và wifi  

Xác nhận chức năng chuyển bluetooth / Wifi máy 

Đóng gói  Quy trình sản xuất sản phẩm và so sánh ghi chép 

Số thứ tự sản xuất và thông tin được ghi lại trong bộ nhớ sản phẩm. 

(8) Quy trình đóng gói 

Sau bước kiểm tra tổng thể thiết bị, tiến hành quét nội dung của nhãn quy trình vào hệ thống bằng 

súng quét mã vạch và xác nhận thông tin sản phẩm được hiển thị trên màn hình trước khi tiếp tục 
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bước tiếp theo. Vệ sinh máy bằng cách thổi bụi bằng súng hơi tĩnh điện.  Cuối cùng cho máy vào túi 

khí, sau đó cho máy vào hộp đựng. Lưu kho chờ xuất hàng theo đơn đặt hàng. 

1.4.3. Quy trình sản xuất máy quay phim và thiết bị quang học 

Một số hình ảnh của sản phẩm máy quay phim và thiết bị quang học 

 

 

Hình 33. Hình ảnh minh họa của máy quay phim 
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Quy trình lắp ráp máy quay phim và thiết bị quang học như sau: 

 

 

Hình 34. Quy trình lắp ráp máy quay phim và thiết bị quang học
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Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: nắp trước, nắp sau, bảng  mạch điện 

tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị hư hỏng, gãy vỡ trong 

quá trình vận chuyển.  

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện 

vào các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định 

điện trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của máy; gắn các chíp mạch điện 

tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch điều 

khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng các 

ốc vít và keo dán. 

Nắp trước và nắp sau của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành lắp ráp 2 nắp vào 

bộ phận bo mạch, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có thể chống bụi và 

chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra thông điện và chức năng hoạt 

động của từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối 

hàn, vị trí gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp 

ráp lại và đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa trước khi đóng gói. 

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói vào thùng carton và lưu trữ trong kho chờ xuất bán. 

(1) Quy trình lắp ráp bộ mạch điều khiển 

Quy trình SMT (Gắn kết các linh kiện điện tử): Tương tự quy trình lắp ráp Video camera gia 

đình. 

Quy trình DIP (Gắn chíp điện tử): Tương tự quy trình lắp ráp Video camera gia đình. 

 Quy trình lắp ráp ống kính 

 
Hình 35. Thành phần cấu ống kính 

Chú thích các thành phần cấu tạo Lens 

1 Băng keo hai  mặt của bệ ống kính  

2 Bệ ống kính  

3 Mút của ống kính  

4 Ống kính  

5 Giá đỡ ống kính
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Quy trình lắp ráp như sau: 

 

Bước 1: Dán keo 2 mặt ở đệm ống kính, đặt vào 

giữa giá đỡ. 

 

Bước 2: Lấy đệm ống kính, đặt vào giữa giá đỡ 

và dán keo 2 mặt. Gắp miếng mút ống kính, đặt 

vào bên trong khe lõm cố định của đệm ống 

kính. 

 

Bước 3: Lấy giá đỡ ống kính đã gắn FPC ống 

kính lắp lên trên ống kính. 

 

Bước 4: Lấy ống kính và giá đỡ cùng lúc lắp 

thẳng vào trong bệ ống kính, 4 cái móc phải 

hoàn toàn móc đúng vị trí. 

(2) Quy trình lắp ráp nắp trước 
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Hình 36. Thành phần cấu tạo nắp trước 

Chú thích các thành phần cấu tạo nắp trước 

1 Nút chỉnh chế độ 

2 Lò xo của nút chế độ 

3 Vòng đệm 

4 Vòng chữ O nhỏ 

5 Ốc T1.7*3.5L 

6 Nút xoay tấm sắt 

7  Phím xoay 

8 Nút xoay nam châm 

9 MYLAR của nút xoay 

10 Vòm kim loại 

11 Đệm lót 

12 Nút chỉnh WIFI 

13 Lò xo WIFI 

14 Thấu kính  

15 Băng keo hai mặt của ống kính 

16 Nắp trước  

17 MYLAR chống thấm đèn LED 

18 Ống dẫn sáng 

19 Mút của đèn LED 

20 Lò xo thanh trượt 
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21 Giá thanh trượt 

22 MYLAR của thanh trượt 

23  Nam châm 

24 Mút của nam châm 

25 Công tắc trượt 

26 Dây Anten GPS 

27 Dây Anten WIFI 

28 Màng chống thấm MIC 

29 Micro 

30 Mút của micro 

31 Keo hai mặt FPC-A 

32 Bo mạch dẻo đỉnh 

33 Băng keo hai mặt 

34 MYLAR của đỉnh  

35 Ốc T1.4 x 3.5L 

36 Khóa chữ E 

37 Vải dẫn điện nút chế độ 

38 Bông dẫn điện WIFI 

39 Vải dẫn điện nút WIFI 

40 Loa 0.5W 

41 Băng keo hai mặt của loa 

42 Màng chống bụi của loa 

43 Máy rung 

44 Băng keo hai mặt EXT PCB 

45 Bo mạch dẻo EXT 

46 Bo mạch chính được gắn kết bề mặt 

47 Nắp EXT kim loại 

48 Ốc T1.4 xL 3.5 

Quy trình lắp ráp nắp trước như sau: 

 

Bước 1: Lấy keo 2 mặt của ống kính đặt vào 

khuôn cố định. 

 

Bước 2: Lắp vải dẫn điện 

 

Bước 3: Dán màng loa 

 

Bước 4: Dán keo 2 mặt loa 

Keo 2 mặt của 

ống kính 

Vải dẫn điện 

nút wifi 

Màng loa 

Keo 2 mặt loa 
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Bước 5: Sau khi dán xong, tiến hành ép lạnh 

 

Bước 6: Lấy bộ rung đã xé giấy phân tách dán vào 

rãnh bên trong nắp trước. 

 

Bước 7: Dán màng chống thấm MIC  

 

Bước 8: Lấy bộ rung đã xé giấy phân tách dán vào 

rãnh bên trong nắp trước. 

 

Bước 9: Dùng bút hút để lấy tấm phim nhựa 

chống thấm dán trên rãnh chỉ định trên nắp trước. 

 

Bước 10: Đặt nắp trước đã dán tấm phim nhữa 

chống thấm xong lên khuôn ép lạnh, khởi động 

công tắc tiến hành ép. 

Màng chống 

thấm 
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Bước 11: Gỡ hai tấm mút của LED chỉnh vào 

đúng cạnh của rãnh đèn LED lần lượt dán vào. 

 

 

Bước 12: Lấy giá đỡ thanh trượt bên ngoài không 

bị lỗi, lấy Mylar thanh trượt dán vào mặt bên của 

thanh trượt.  

 

Bước 13: Lấy công tắc trượt xác nhận bề ngoài 

không có vết xước, vết bẩn, đốm màu, rãnh hằn; 

dùng nhíp gỡ mút nam châm chỉnh rãnh cố định 

nam châm và mép tấm bản dán. 

 

Bước 14: Lấy lò xo thanh trượt xác nhận không bị 

biến dạng, rỉ sắt …lắp hai móc của lò xo vào các 

móc của công tắc trượt. 

 

 

Bước 15: Chèn giá đỡ thanh trượt đã gia công 

xong vào công tắc trượt như hình; sau đó đặt 

thanh trượt đã lắp ráp hoàn chỉnh.  

 

Bước 16: Lấy nắp trước đặt vào khuôn để lắp với 

giá đỡ thanh trượt, dùng tua vít điện lắp hai ốc 

T1.4 xL 3.5 cố định bán thành phẩm giá đỡ thanh 

trượt với nắp trước. 

Mút của LED 

Mút nam châm Lò xo thanh 

trượt  

Nam châm 
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Bước 17: Xé băng keo 2 mặt của bo mạch dẻo căn 

chuẩn với đường màu đỏ trong hình rồi dán như 

hình. 

 

Bước 18: Đặt hai lỗ định vị của dây Anten WIFI 

vào hai trụ định vị của nắp trước rồi gắn vào 

 

Bước 19: Đặt hai lỗ định vị của dây Anten GPS 

vào hai trụ định vị của vỏ trước rồi gắn vào. 

 

 

Bước 20: Lật dây Anten GPS, gỡ giấy phân tách, 

dùng ngón tay ấn dán nó vào cạnh bên (cột định vị 

của vỏ trước phải hoàn toàn lộ ra khỏi lỗ định vị 

của dây Anten). 

 

Bước 21: Lấy keo 2 mặt  của bo mạch EXT lắp 

vào giá cố định, gỡ giấy phân tách, lấy nắp trước 

đã được vệ sinh sạch sẽ dán chính xác vào keo 2 

mặt.  

 

Bước 22: Lấy bo mạch EXT đã được gia công lỗ 

hổng hướng về đầu được đánh dấu “lớn” của giá 

lắp vào, lắp bo mạch EXT  vào trong nắp trước.  
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Bước 23: Đặt nắp trước vào khuôn ép lạnh bằng 

phẳng, bật công tắc tiến hành ép lạnh. 

 

Bước 24: Lấy thành phẩm ra khỏi khuôn ép lạnh, 

xác nhận bo mạch chính không bị hư hỏng, biến 

dạng, nếu có lập tức báo cho quản đốc xử lí. 

 

Bước 25: Lấy nắp EXT kim loại xác nhận không 

có vết xước, vết bẩn, đốm màu, lắp lỗ trống của 

ốc trên bề mặt bên trong của nắp vào cột vít tương 

ứng của vỏ trước, lắp xong xác nhận nắp không 

được gồ lên cao. 

(Chú ý: Khi lắp nắp EXT khe hở tương ứng với 

rãnh ở phía bên của nắp trước, nếu lắp ngược nắp 

EXT sẽ nổi lên và không đúng vị trí). 

 

Bước 26: Lấy thanh trượt đã được gia công dán 

vào mặt trong của của nắp trước theo đường chấm 

màu đỏ như trong hình (FPC không thể vượt quá 

mép của nắp trước, khi gỡ giấy phân tách phải gỡ 

thật chậm, tránh làm cong vênh và nhăn gây ảnh 

hưởng đến độ phẳng của LED). 

 

Bước 27: Lấy vỏ trước trên bàn, lấy Micro lắp vào 

rãnh của vỏ trước như hình và sắp xếp hai dây 

Chai rãnh để cố định. 

 

Bước 28: Lấy ống keo căn đầu kim chuẩn vào vị 

trí cần dán keo, bấm công tắc để dán keo. 

Micro 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   93 

 

 

Bước 29: Đặt vỏ trước đã được dán keo xong vào 

giá cố định để chiếu tia UV, đợi khô sau đó dùng 

nhíp sắt chọc vào bề mặt keo UV(SEL-602). 

 

Bước 30: Xé mút của Micro dán vào Micro 

 

Bước 31: Lấy hai vòm kim loại lần lượt lắp rãnh 

bên trái và bên phải của nắp trước. 

 

Bước 32: Lấy nam châm của nút xoay xác 

nhận bề ngoài không bị hư hỏng thì đặt mặt 

keo xuống rãnh chỉ định của của nút xoay và 

cố định.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 33: Xé Mylar của nút xoay dán lên nam 

châm theo rãnh như trong hình 

 

 

Bước 34: Lấy nút xoay đã lắp nam châm và 

MYLAR lắp vào nắp trước, rãnh của nút 

xoay hướng xuống 

Mút của Micro 
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Bước 35: Lấy miếng sắt của nút xoay căn đúng vị 

trí với trụ lắp vào nắp trước (hai trụ định vị phải 

lộ ra ngoài), dùng tua vít điện gắn hai con ốc 

T1.7*3.5L. 

 

Bước 36: Lấy lò xo WIFI  sau khi xác nhận 

không bị biến dạng, rỉ sét… mới đặt vào nút 

xoay; Lấy miếng lót sau khi xác định không 

bị biến dạng, rỉ sét… mới đặt vào nút xoay. 

Lấy vòng đệm sau khi xác nhận không bị 

biến dạng, hư hỏng… mới đặt vào cột của nút 

xoay. 

 

Bước 37: Dùng cây xiên lấy vòng chữ E dựa vào 

biểu tượng phương hướng tiến hành lắp ráp nút 

khuôn. 

 

Bước 38: Sau đó đặt vỏ trước vào trong giá 

đỡ, ép tay cầm cố định của giá đỡ xuống như 

hình. 
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(3) Lắp ráp nắp sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 37. Thành phần cấu tạo nắp sau 

 

Bước 39: Dùng công cụ vòng chữ E cắm song 

song vào trong bệ lấy vòng chữ E.  

 

 

Bước 40: Khi kiểm tra mặt trong của bán 

thành phẩm vỏ trước hướng xuống đặt vào vị 

trí phía trong của giá đỡ, ấn tay cầm cố định 

của giá đỡ xuống, ấn công tắc khởi động tiến 

hành kiểm tra mật độ khí. 
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Chú thích các thành phần cấu tạo nắp sau 

1 Nắp sau 

2 Mút pin 1  

3 Dây Anten RFID 

4 Mút Pin- 3 

5 Mút Pin FPC 

6 Màng thoáng khí 

 

Quy trình lắp đặt nắp sau: 

Bước 1: Dùng vải sạch thấm cồn lau sạch mặt trống của khu vực lỗ thông khí và dùng dùng súng hơi 

thổi khô. Dùng bút hút hút màng thông khí dán vào trong rãnh lỗ thông khí. 

 

Bước 2: Lấy vỏ sau đã dán màng thông khí đặt vào giá đỡ ép lạnh (phải đặt bằng phẳng, ngay ngắn đúng 

vị trí), khởi động công tắc thiết bị tiến hành thao tác ép lạnh. 

Bước 3: Lắp dây Ăng ten và các mút pin vào mặt bên trong của nắp sau.

Lỗ 

không 

khí 
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(4) Lắp ráp hoàn thiện bộ mạch điều khiển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 38. Hình ảnh cấu tạo các bộ phận  

Chú thích linh kiện cấu tạo 

1 Nắp trước 

2 Ống kính 

3 Mút của máy rung 

4 Khung giữa 

5 Bo mạch 

6 Tấm sắt WIFI 

7 Ốc T1.7*7L 

8 Mút giá đỡ ống kính 

9 Mút của máy kết nối 

10 Miếng đệm pin 

11 Miếng đệm chắn-1 

12 Vải dẫn điện pin-A 

13  Pin3.6V  

14 Băng keo 2 mặt FPC 

15 Vòng đệm  

16 Ốc T1.7*14.5L 

Quy trình lắp đặt như sau:  

Bước 1: Lấy cụm vỏ trước đặt vào giá đỡ, trước tiên lấy cụm giá đỡ bo mạch lắp vào trong vỏ trước, 

sau đó lấy cụm bo mạch lắp vào.  
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Bước 2: Lắp vỏ trước đặt vào giá đỡ, lấy miếng WIFI căn chính xác vị trí trụ lắp lên bo mạch, dùng tua 

vít điện lấy 5 con ốc T1.7*7L bắt ốc lên vỏ trước 

 

Bước 3: Lấy cụm ống kính, xác nhận móc khóa không bị đứt gãy của bệ ống kính  ứng với đầu FPC, 

dùng súng hơi vệ sinh sạch sẽ. Tiếp theo đặt nằm ngang vào khuôn để cố định.  Lấy bán thành phẩm 

vỏ trước lắp ráp song song thẳng đứng với cụm ống kính.  

Phần viền của FPC phải sát 

vào viền của bộ phận liên 

kết, không được nghiêng 

lệch 

Dùng thanh ép ép 

FPC vào giữa khe hở 

của MB và vỏ trước  

Hàn dây điện: dây MIC, 

dây SPK lên bo mạch 

chính 

Phần viền của FPC phải sát vào 

viền của bộ phận liên kết, 

không được nghiêng lệch 
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Bước 4: Mở miếng vải dẫn điện trên FPC ống kính lên, gỡ miếng mút bộ phận liên kết dán vào mặt sau 

ổ cắm FPC ống kính.  

 

Bước 5: Lấy tấm chắn lớn lắp vào giá đỡ sắt bo mạch, xé giấy phân tách đoạn đuôi LENS FPC, sau đó 

dán lên tấm chắn lớn như hình. 

 

Bước 6: Tháo miếng đệm chắn nhỏ dán lên miếng chắn lớn, dán miếng mút giá đỡ ống kính và miếng 

mút bộ phận ống kính. 

Xé lớp giấy phân tách 

trên vật liệu hấp thụ 

Tấm chắn lớn 

Miếng mút bộ phận 

liên kết 
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Bước 6: Dán Pin 

 

Lấy PIN đặt lên trên bàn thao tác, gỡ miếng keo 

2 măt FPC dán lên vị trí chỉ định trong hình và 

xé miếng giấy phân tách. Gấp ngược FPC ngay 

ngắn dán phủ lên rìa PIN.  

 

Tháo miếng vải dẫn điện của PIN-Acăn ngay 

ngắn rìa PIN và dán lên 1 mặt PIN. 

 

Tháo miếng mút PIN canh ngay ngắn rìa PIN và 

dán lên mặt sau PIN.  

 

Lấy thành phẩm PIN sau khi gia công mặt vải 

không dẫn điện thì hướng xuống và đầu ra 

của FPC 1 mặt hướng vào miếng mút vỏ sau, 

lắp vào trong nắp sau.  

Miếng đệm 

chắn 

Miếng mút giá đỡ 

ống kính 

Mút bộ phận 

liên kết 
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Lấy O RING lớn đặt vào dưới súng hơi tĩnh điện 

vệ sinh sạch sẽ, dựa theo thứ tự hình hiển thị ấn 

ép O RING lớn vào khe lõm của vỏ trước. 

 

Sau khi gia công cụm vỏ sau dùng súng hơi 

vệ sinh sạch sẽ, sau đó cắm FPC vào bộ phận 

liên kết và ép chặt nắp xuống, gỡ miếng mút 

bộ phận liên kết dán lên bộ phận liên kết như 

hình. 

 

Bắt vít tự động bằng máy 

 

 

Dùng bút hút hút ra tấm kính dán trong khung 

tròn của tấm kính. 

 

Đặt sản phẩm có dán tấm kính vào vị trí khuôn 

dưới thiết bị, khởi động công tắc tiến hành thao 

tác ép lạnh. 

 

Sau khi lắp ráp, xác nhận có thể mở máy đèn 

xanh sáng. 

Miếng mút bộ phận liên kết  
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Bỏ vào máy rung loại nhỏ 

Tần suất rung13Hz±1Hz 

Thờ gian rung 60 giây 

Sau kiểm tra rung, xác nhận mở máy có đèn xanh là đạt yêu cầu 

Bước 7: Lấy vòng đệm lớn đặt vào dưới súng hơi tĩnh điện vệ sinh sạch sẽ, dựa theo thứ tự hình hiển thị 

ấn ép O vòng đệm lớn vào khe lõm của vỏ trước. Sau khi gia công cụm vỏ sau dùng súng hơi vệ sinh 

sạch sẽ, sau đó cắm FPC vào bộ phận liên kết và ép chặt nắp xuống. 

 

Bước 8: Bắt các vị trí ốc vít và tiến hành mở máy kiểm tra đèn sáng xanh 
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(5) Kiểm tra  

Kiểm tra độ kín khí 

  

Khi giá trị kiểm tra kín khí sản phẩm lớn hơn hoặc bằng -100 là k đạt yêu cầu thì: đèn đỏ sáng, 

chuông báo kêu; lúc này phải ấn nút về 0 → Đẩy công tắc bàn ép về sau→ Lấy sản phẩm ra tiến 

hành sửa chữa. 

Kiểm tra cuối cùng 

Bảng  20. Các bước kiểm tra chức năng của máy 

Hạng mục Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra chức năng Kiểm tra sản phẩm mở máy có bất thường hay không 

Kiểm tra chức năng của phím sản phẩm 

Đèn LED hiển thị có sáng đúng không 

So sánh phiên bản chương trình máy ảnh 

So sánh điện lượng trong PIN 

Xác định, căn chỉnh hình ảnh Kiểm tra hình ảnh và ghi lại giá trị hiệu chỉnh trong sản phẩm 

Kiểm tra DSC Xác nhận độ rõ nét của ảnh chụp 

Kiểm tra chức năng 

bluetooth và wifi  

Xác nhận chức năng chuyển bluetooth / Wifi máy 

Đóng gói  Quy trình sản xuất sản phẩm và so sánh ghi chép 

Số thứ tự sản xuất và thông tin được ghi lại trong bộ nhớ sản phẩm. 
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(6) Quy trình đóng gói 

Sau bước kiểm tra tổng thể thiết bị, tiến hành quét nội dung của nhãn quy trình vào hệ thống bằng 

súng quét mã vạch và xác nhận thông tin sản phẩm được hiển thị trên màn hình trước khi tiếp tục bước 

tiếp theo. Vệ sinh máy bằng cách thổi bụi bằng súng hơi tĩnh điện.  Cuối cùng cho máy vào túi khí, sau 

đó cho máy vào hộp đựng. Lưu kho chờ xuất hàng theo đơn đặt hàng. 

1.4.4.  Quy trình sản xuất máy in ảnh 

Một số hình ảnh của sản phẩm máy in ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 39. Hình ảnh của máy in ảnh thành phẩm 
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Quy trình lắp ráp máy in ảnh như sau: 

 

Hình 40. Quy trình lắp ráp máy in ảnh 
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Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ các bộ phận của thiết bị được chủ dự án mua về như: nắp trước, nắp sau, bảng  mạch 

điện tử, các nút vặn, ốc vít,… sau đó kiểm tra để đảm bảo các nguyên liệu không bị hư hỏng, gãy vỡ 

trong quá trình vận chuyển. Tỉ lệ linh kiện bị lỗi chiếm 0,5%. Bảng mạch, dây điện bị lỗi được thu gom 

cùng CTNH, các nút vặn, ốc vít được thu gom cùng chất thải sản xuất không nguy hại. 

Sau khi kiểm tra các bộ phận đủ điều kiện được chuyển đến công đoạn lắp ráp. 

Gắn dây điện vào bảng mạch: công nhân dùng tay (có đeo bao tay tĩnh điện) cắm 1 đầu dây điện 

vào các lỗ đã đục sẵn trên bảng mạch và dùng máy hàn tay chấm thiếc hàn vào đầu dây diện để cố định 

điện trên bảng mạch. 

Lắp ráp bảng mạch (SMT) và các cảm biến (Sensor) và ống kính của máy; gắn các chíp mạch 

điện tử để tạo thành liên kết bảng mạch điện tử (DIP). Lắp ráp các bán thành phẩm trên vào khung mạch 

điều khiển thành một mạch điều khiển hoàn thiện. Lắp ráp hoàn thiện mạch điều khiển đã liên kết bằng 

các ốc vít và keo dán. 

Nắp trước và nắp sau của thiết bị được chuẩn bị sẵn, sau công đoạn trên, tiến hành lắp ráp 2 nắp 

vào bộ phận bo mạch, các ron bảo vệ mạch điện tử bên trong cần thiết để giúp thiết bị có thể chống bụi 

và chống nước theo các chuẩn IP nhất định của từng dòng sản phẩm.  

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được đưa qua thiết bị kiểm tra thông điện và chức năng hoạt 

động của từng thiết bị. Nếu thiết bị không hoạt động, công nhân sẽ tháo ra để kiểm tra lỗi tại các mối 

hàn, vị trí gắn dây điện đã chắc chắn và kín chưa, nếu hở thì sẽ hàn lại cho kín. Sau đó thiết bị được lắp 

ráp lại và đưa quay trở lại quy trình kiểm tra 1 lần nữa trước khi đóng gói. 

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói vào thùng carton và lưu trữ trong kho chờ xuất bán. 

(1) Quy trình lắp ráp bộ mạch điều khiển 

Quy trình SMT (Gắn kết các linh kiện điện tử): Tương tự quy trình lắp ráp Video camera gia 

đình. 

Quy trình DIP (Gắn chíp điện tử): Tương tự quy trình lắp ráp Video camera gia đình. 

Quy trình lắp ráp ống kính (Lens): Trước khi các thao tác lắp ráp, công nhân sử dụng quần áo và 

bao tay tĩnh điện để tiến hành ca làm việc. Kiểm tra các linh kiện bằng mắt thường và đối chiếu với hồ 

sơ vật liệu đầu vào trước khi tiến hành lắp đặt, và định vị nó trong bộ cố định, trước tiên sử dụng mỏ hàn 

để hàn hai miếng đệm bị chập để mở, sau đó dùng mỏ hàn nối ngắn mạch hai miếng đệm bằng thiếc, 

dán SMT lên bảng mạch điện tử, đặt công tắc SW trên bo mạch chính của thành phẩm với mặt hướng 

lên trên và đặt nó vào khay. Đưa LED BD vào mở nắp, sử dụng mỏ hàn để thiếc và hàn sẵn miếng đệm, 

lấy dây LED BD và hàn nó vào LED BD. Lấy ngàm ống kính dán vào rãnh của ngàm ống kính. Đặt ống 

kính vào khuôn, lấy dây đã hàn đặt vào trong ống kính, sử dụng tuốc nơ vít điện để lấy hai vít M1.6X3.0L 

khóa chân đế, hoàn thiện công tác dán ống kính. Lắp đặt thấu kính vào đầu nối bo mạch chính.  
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Các bộ phận lắp ráp ống kính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh lắp đặt ống kính vào bảng mạch 

Quy trình lắp ráp khung 

 Danh mục các linh kiện kèm theo chi tiết tại bảng danh mục thiết bị 

 

 

 

 

Ngàm ống kính 

Đèn LED 
Ống kính 

Hoàn thiện công tác gắn 

ống kính vào bảng mạch 
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Hình 41. Hình ảnh cấu tạo khung máy chính 

Chú thích linh kiện cấu tạo khung máy chính 

1 Giá đỡ 

2 Băng dính 

3 Miếng xốp, mút 

4 Miếng đệm nhựa 

5 Miếng đệm nhựa 

6 Tấm sắt hộp giấy 

7 Miếng đệm băng giấy-2 

8 Thanh kẹp nhựa  

9 Ốc vít M1.6X3 (D2.8 T0.2) NI 15 

10 Trục đầu ra giấy-1 

11 Trục đầu ra giấy-2 

12 Trục đầu ra giấy-3 

13 Trục đầu ra giấy-4 

14 Băng dính 

15 Bánh răng-1 

16 Bánh răng-2 

17 Bánh răng-3  

18 Trục bánh răng 

27 Nắp bánh răng 

28 Ốc vít M1.6X4.5L (D3.0 T0.3) NI 5 

29 Đệm bánh răng 

30 Bánh rằn mô-tơ 

31 Ốc vít M2,0×2,5 

32 Ốc vít M1,6×3,0L 

33 Mạch điện Mô-tơ 

34 Bánh răng-11 

35 Ốc vít T1.6×3.8L (D3.0 T0.3) BNI 2 

36 Đệm bánh răng 

37 Bánh răng-12 

38 Trục bánh răng 

39 Lò xo 

40 Vuốt sắt 

41 Vuốt sắt 

42 Lò xo 

43 Pin giới hạn nhựa 

44 Nắp pin 
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19 Trục bánh răng 

20 Bánh răng-4 

21 Bánh răng-5 

22 Bánh răng-6 

23 Bánh răng-7 

24 Bánh răng-8 

25 Bánh răng-9 

26 Bánh răng-10 

45 Pin  

46 Ốc vít T1.6X3.8L (D3.0 T0.3) BNI 1 

47 Trục quay 

48 Vỏ bộ mã hóa 

49 Vỏ ngoài bộ mã hóa 

50 Tấm sắt bộ mã hóa 

51 Trục bộ mã hóa 

52 Ốc vít M1.0X6.5 (D1.8 T0.4) NI 1  

 Quy trình lắp ráp như sau: 

 Bước 1: Các bánh răng cần được bôi trơn trước khi lắp ráp để đảm bảo hoạt động trơn tru. Đặt từng 

mã PIN và bộ bánh răng bằng kim loại với bộ định vị trên giá đỡ. Sử dụng vít để khóa ngăn chứa pin 

trên khung thân chính bằng vật cố định. 

 

Bước 2: Lắp giá đỡ phụ, vải chống bụi, giá hướng dẫn 

 

Bước 3: Dán keo và quét dầu bôi trơn giá đỡ phụ 

Trục bánh răng 

Bánh răng 

Ngâm ngập dầu 

Miếng ép 
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Bước 4: Lắp trục cố định và trích keo  

 

Bước 5: Lắp lò xo trục lăn 

Quét dầu bôi trơn 

Trục cố 

định 

Miếng 

đệm 

trục 

Hoàn 

thiện trục 

cố định 

Dán keo 
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Bước 6: Lắp dao gọt 

 

Bước 6: Lắp Motor gắn bánh răng 

 

Bước 7: Motor gắn miếng khóa cố định, hàn dây và gắn ốc 

 

Kẹp lò xo 

Cố 

định 

miếng 

ép lò 

xo vào 

khuôn 

Kiểm 

tra lại 

thành 

phẩm 

Miếng ép lò xo 
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Bước 8: Bắn ốc, lắp nắp bánh răng giá chính 

 

Bước 9: Lắp móc chân 

 

Bước 10: Lắp đặt miếng mã hóa 
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Bước 11: Gắn tấm trang trí mã hóa với nắp mã hóa 

 

Bước 12: Lắp ốc nắp mã hóa với giá đỡ chính 

 

Bước 13: Lắp đặt biến tần 

 

Bước 14: Lắp đặt nắp che quang và kết nối với lõi máy 
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Bước 15: Gắn cố định thanh ép kim loại 

Bước 16: Dán kết nối bảng mạch mềm 
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Quy trình lắp ráp bộ mạch điều khiển 

  

 

Hình 42. Hình ảnh cấu tạo bộ mạch điều khiển 

Chú thích cấu tạo linh kiện bộ mạch điều khiển 

1 Giá đỡ thấu kính 

2 Băng dính thấu kính bằng vải 

3 Lò xo 

4 Miếng xốp, mút 

5 Giá đỡ bàn phím  

6 Băng dính vải 

7 Băng dính nhựa 

8 Ốc vít M1.4x2.5l 

9 Ốc vít T1.6x3.0L 

10 Ốc vít T1.6x3.8L 

11 Băng dính kim loại 

12 Băng dính nhựa 

Quy trình lắp ráp như sau: 

Bước 1: Lắp mút Pin  
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Bước 2: Lắp bộ phận kiểm tra đầu in, lấy đầu in sạch và lắp vào bộ chuyển động và sử dụng tuốc nơ vít 

điện để lắp ba vít M1.6X3.0L. Lật mặt sau, xé một lớp màng bảo vệ và dán lên đầu ra ảnh của hộp đựng 

phim. 

 

Bước 3: Gắn các dây điện màu xanh, đỏ, đen của tấm chứa pin bằng mỏ hàn chì  

 

Bước 4: Lắp pin 

 

Mặt trước và mặt sau của pin 
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Bước 5: Sắp xếp cáp ba đôi màu vàng-xanh-da cam. Sắp xếp các dây ba đôi màu đen, xanh lá cây và đỏ 

vào các móc , sau đó định tuyến chúng từ phía biến tấn đến máng đấu dây, sau đó định tuyến chúng đến 

ổ cắm bên dưới móc đầu tiên. 

 

Bước 6: Kéo thẳng dây màu đỏ và màu xanh lá cây của ba dây dẫn của mảnh pin, sau đó kéo thẳng dây 

màu đen xung quanh con vít vào rãnh, và kéo thẳng dây màu đen (Lưu ý: Dây đen không được đặt trên 

vít. 

 

Bước 7: Lắp ráp ống kính và một nửa bo mạch chính vào bộ chuyển động, sử dụng tuốc nơ vít điện để 

lấy bốn vít M1.6X3.0L và khóa chúng theo thứ tự, sau đó lấy một vít M1.6X3.8L màu đen. Ngàm ống 

kính được khóa cùng với bo mạch chủ.  

 

Bước 8: Cắm song song đầu in vào đầu nối trên bo mạch chủ và sau khi xác nhận rằng các tấm thẻ vàng  

nằm ngang với cạnh bo mạch, ấn nắp xuống và đậy chặt nắp. 
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Bước 9: Dán bộ phận REC KEY/B sau khi bóc giấy nhả keo hai mặt, căn chỉnh với hai trụ định vị trên 

bộ chuyển động và đảm bảo rằng hai trụ định vị mở rộng hoàn toàn vào các lỗ định vị. 

 

Bước 10: Cắm dây USBvào giá cố định, tháo nắp cố định và sử dụng cáp USB / B màu đỏ, cáp USB / B 

màu trắng, cáp USB / B màu xanh lục và USB / B cáp đen. Hàn trên các tấm đệm được chỉ định bằng 

mỏ hàn và thuốc hàn, các mối nối hàn phải nhẵn và đầy đủ. Lấy bộ phận dây USB và đặt vào khung lõi 

và sử dụng tuốc nơ vít điện để lắp vít M1.6X3.0L 

Bước 11: Gắn vị trí các phím bấm 
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Bước 12: Gắn loa và micro 

 

Bước 13: Hoàn thiện bộ phân bo mạch chính. 
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(2) Lắp đặt nắp trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 43. Hình ảnh cấu tạo nắp trước 

Chú thích cấu tạo linh kiện nắp trước 

1 Nắp trước 

2 Cửa nắp ống kính 

3 Tấm trang trí ống kính 

4 Vòng ống kính 

5 Giá đỡ vòng ống kính 

6 Cửa cảm quang 

7 Băng dính nhựa 

8 Vòng trang trí 

9 Vòng trang trí kính selfie 

10 Vòng trang trí kính selfie 

11 Nút quay hình 

12 Nút phát hành 

13 Băng dính vải 

14 Ốc vít  

Thuyết minh quy trình lắp ráp nắp trước 

Sử dụng băng dính hai mặt để dán tấm trang trí bên ngoài lên vòng ống kính, lắp ráp nó với nắp 

trước, sau đó dùng tua vít điện để khóa và cố định bằng vít. Sau khi nhân viên lắp ráp xong, dùng máy 

ép nóng để ép trụ định vị nhựa vào đúng vị trí. 
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Bước 1: Lấy vòng trang trí băng keo hai mặt để 

vào vị trí trên khuôn. 

 

 

Bước 2: Lấy vòng trang trí nút ghi âm kiểm tra 

ngoại quan không trầy xước\ dơ bẩn\ màu lốm 

đốm\ biến dạng,.. , khớp vào khuôn và vị trí lỗ 

băng keo hai mặt ép xuống với băng keo hai mặt 

dính vào.  

  

Bước 3: Lấy vỏ trước kiểm tra ngoại quan không trầy xước\ dơ bẩn\ màu lốm đốm\ biến dạng,.., lấy 

vòng trang trí nút ghi âm , xé bỏ màng giấy băng keo hai mặt, đặt 2 vị trí trục vòng trang trí nút ghi 

âm khớp 2 vị trí lỗ vỏ trước dán vào và dùng tay ép chặt.  

 

Bước 4: Lấy vỏ trước đã dán vòng trang trí xong 

, lấy nút ghi âm , nút chụp hình kiểm tra ngoại 

quan không trầy xước\ dơ bẩn\ màu lốm đốm\ 

biến dạng. 

 

Bước 4: Vỏ trước đã gắn nút xong đặt bằng phẳng 

vào trong khuôn dưới máy ép nóng , xác nhận đặt 

xong , tay nhấn nút khởi động tiến hành thao tác 

ép nóng.  

Nút chụp 

hình 

Nút ghi âm 
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Bước 6: Đợi ép nóng xong lấy bán thành phẩm vỏ 

trước, xác nhận nút không lỏng và trục nóng chảy 

hoàn toàn nóng chảy tới vị trí (Không có độ hở 

với sườn cố định), lật mặt trước, xác nhận hai nút 

không được lõm xuống. 

 

Bước 7: Lấy đế cửa số ống kính kiểm tra ngoại 

quan không trầy xước\ dơ bẩn\ màu lốm đốm\ 

biến dạng,.. , đặt vào khuôn cố định và dán bằng 

keo dính hai mặt . 

 

 

Bước 8: Lấy màn hình ống kính xác nhận mặt 

trước sau, mặt chính hướng lên trên, màn hình ống 

kính dán vào trong đế cửa số ống kính, dùng ngón 

tay ấn 1 - 2 lần để dán chặt. 

 

 

Bước 9: Lấy nắp flash đầu lồi lên hướng lên trên 

gắn vào chỗ lỗ hình vuông đế tấm trang trí ống 

kính, lấy tấm trang trí ống kính dán vào giữa đế 

tấm trang trí ống kính và ngón tay ấn ép 1 lần dán 

chặt. 

  

Bước 10: Vỏ trước lắp bắn đế tấm trang trí, đế cửa sổ 

(3) Lắp đặt nắp sau 
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Hình 44. Hình ảnh cấu tạo nắp trước 

Chú thích cấu tạo linh kiện nắp sau 

1 Nắp sau 

2 Vòng trang trí bàn phím 

3 Miếng xốp, mút 

4 Miếng xốp, mút 

5 Bàn phím chức năng 

6 Phím 4 chiều 

7 Miếng xốp, mút 

8 LCD 

9 Giá sắt LCD 

10 Bảng mạch thử 

11 Băng dính 

12 Băng dính 

13 Bảng mềm FPC 

14 Trục nắp LCD 

15 Miếng xốp, mút 

16 Miếng xốp, mút 

17 Vải dẫn điện ESD 

18 Tấm sắt phím chức năng 

19 Nắp trong của vỏ 

20 Nắp USB 

21 Khóa vỏ sau 

22 Nắp khóa 

23 Ốc vít 

24 Lò xo tấm che 

25 Ốc vít 

 Thuyết minh quy trình lắp ráp nắp sau 

Lắp ráp các nút của vỏ sau được lắp ráp thủ công, cột định vị bằng nhựa được ép vào vị trí bằng máy 

ép nhiệt, Vỏ sau và màn hình LCD được lắp ráp bằng băng dính và máy tự động bắt vít. Lỗ cắm thẻ SD 

và nắp sau được lắp ráp thủ công và các ốc được vít khóa bằng tua vít điện.  
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Bước 1: Vỏ sau lắp vòng trang trí phím chức năng, 

phím bốn chiều. 

 

Bước 2: Sau khi gắn xong phím bốn chiều bán 

thành phẩm vỏ sau ngay ngắn đặt vào khuôn 

dưới máy ép nhiệt, tay bấm nút khởi động tiến 

hành thao tác ép nhiệt. 

 

Bước 3: Gỡ lấy 2 miếng xốp cạnh bên dán trục 

xoay mặt trong vỏ sau, có hai cái rãnh ở giữa. 

 

Bước 4: Gỡ 2 miếng xốp cạnh 1 dán trục xoay 

mặt trong vỏ sau. 

  

Bước 5: Lắp phím chức năng vào nắp vỏ sau, đặt vỏ sau vào giữa khuôn dưới máy áp nhiệt để cố 

định các phím mới gắn 
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Bước 6: Vỏ sau dán mút LCD 

 

Bướ 7: Bảng UI 

 

Bước 8: Lấy bảng UI, thấm cồn lau bề mặt bảng UI 

căn chuẩn trục của khuôn gắn bảng UI vào vì trí 

trục. 

 

Bước 9: Gắn vải dẫn điện 

 

Bước 10: Gắn phim nhựa vào bán thành phẩm 

bảng mạch  

 

Bước 11: Vỏ sau cắm lắp LCD và dán vãi dẫn 

điện 

 

Bước 12: Kiểm tra phím bấm 

 

Bước 13: Lắp ráp ngăn đựng băng 
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Bước 14: Bán thành phẩm vỏ sau, đưa vào máy 

bắn vít tự động để cố định các vị trí ốc vít. 

 

Bước 15: Bôi dầu bôi trơn vào vỏ trong nắp sau 

và dán xốp che quang. 

 

Bước 16: Gắn móc, nắp móc, vòng địu cho vỏ 

trong cảu nắp sau. 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 17: Ép nóng khung giữa bằng máy ép nhiệt 

 

Bước 18: Vỏ trong gắn bán thành phẩm 

 

Bước 19: Lắp ráp nắp sau và vỏ trong 

(4) Lắp ráp hoàn thiện 
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Hình 45. Hình ảnh cấu tạo các bộ phận chính của máy in ảnh 

Chú thích cấu tạo các bộ phận chính của máy in ảnh 

1 Lõi máy 

2 Bộ phận vỏ sau 

3 Bộ phận vỏ trước 

4 Bảng nắp cài trên  

5 Bảng nắp cài bên trái  

6 Ốc vít  T1.6X3.8L (D3.0 T0.3) NI 

7 Óc vít T1.6X7.0L (D3.0 T0.3) BNI 

Thuyết minh quy trình lắp đặt: 

Sau khi công nhân lắp ráp xong nắp trước, nắp sau và lõi máy, dùng tua vít điện vít khóa các ốc bên 

ngoài.  

 

Bước 1: Lắp lõi máy vào với nắp sau 

 

Bước 2: Cắm LCD FPC 
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Bước 3: Chỉnh lý dây và Post in 

 

Bước 4: Xé mã vạch của thẻ quy trình và dán 

vào dưới cùng của vỏ sau và quét nội dung mã 

vạch vào hệ thống bằng máy quét mã vạch. 

 

Bước 5: Dán Mylar máy kết nối 

 

Bước 6: Dán miếng che quang và miếng chống 

bụi 

 

Bước 7: Chỉnh dây và hợp bán phẩm phẩm vỏ 

trước 

 

Bước 8: Bắn ốc vỏ sau 

 

Bước 9: Gắn miếng trang trí trên 

 

Bước 10: Miếng trang trí trái / dán phụ kiên 

camera 
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(5) Kiểm tra 

 

Gõ máy, kiểm tra âm thanh bất thường, đồng thời kiểm tra ngoại quan máy 

Sau khi lắp đặt thiết bị xong, tiến hành kiểm tra ngoại quan máy, các nội dung kiểm tra như sau: 

- Mặt vỏ trước: Kiểm tra hình thức bề mặt không được bẩn, va đập, trầy xước, vết bẩn, va đập, rỗ, 

bong tróc sơn. 

- LED: Kiểm tra xem chụp đèn LED có nhô ra không và kiểm tra xem không có đốm trắng, đốm 

trắng, v.v. trên bề mặt bên trong hay không. 

- Kiểm tra để đảm bảo rằng các phông chữ lụa không có dấu gạch nối, làm mờ hoặc lỗi chính tả. 

- Kiểm tra màn lụa của nút ghi âm phải rõ ràng, nhấn nút nhấn ghi âm và nút camera  để xác nhận 

rằng việc bật tắt trơn tru, không có nút bị kẹt, không có ma sát. 

- Kiểm tra để đảm bảo không có keo hoặc tạp chất xung quanh vòng trang trí và bề mặt không 

được bẩn, trầy xước. 

- SD: Kiểm tra xem nắp SD không có mái vòm hoặc không thể đóng lại hay không. 

- Tháo màng bảo vệ trên màn hình LCD và kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo màn hình LCD 

không bị bẩn, trầy xước, hư hỏng hoặc có bọt ở bốn cạnh, nếu bị bẩn cần phải lau sạch. Xé một lớp màng 

bảo vệ và dán lên màn hình LCD, sau đó dán lớp màng bảo vệ ban đầu lên trên lớp màng bảo vệ mới.  

(6) Quy trình đóng gói 

Sau bước kiểm tra tổng thể thiết bị, tiến hành quét nội dung của nhãn quy trình vào hệ thống bằng 

súng quét mã vạch và xác nhận thông tin sản phẩm được hiển thị trên màn hình trước khi tiếp tục bước 

tiếp theo. Vệ sinh máy bằng cách thổi bụi bằng súng hơi tĩnh điện.  Cuối cùng cho máy vào túi khí, sau 

đó cho máy vào hộp đựng. Lưu kho chờ xuất hàng theo đơn đặt hàng. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Mặt bằng nhà xưởng được thuê từ Công ty TNHH Ampacs Internatinal, do đó mặt bằng nhà 

xưởng đã được công ty hoàn thiện, bàn giao cho Công ty TNHH Ability Technology sử dụng. Công ty 

Ability nhập máy móc thiết bị từ nước ngoài hoặc mua trong nước nếu đáp ứng nhu câu kỹ thuật (hiện 

trạng sử dụng là mới 100%). Tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị vào khu vực xưởng sản xuất. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
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Bảng  21. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Công việc Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

1  Chuẩn bị giấy tờ pháp lý 8/2022 10/2022 

2  Lắp đặt máy móc thiết bị  11/2022 12/2022 

3  Vận hành 12/2022 30/06/2057 

Nguồn vốn: Vốn góp và huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 23.050.000.000 (Hai mươi ba tỷ không trăm năm mươi triệu đồng) 

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án trong giai đoạn vận hành: 

Đơn vị quản lý và thực hiện: Công ty TNHH Ability Technology  

Số lượng cán bộ công nhân viên: 275 người   

+ Lao động trong nước: 250 người 

+ Lao động nước ngoài: 50 người 

Thời gian làm việc: 1 ca, 8h/ngày (300 ngày/năm). 

Sơ đồ quản lý của dự án giai đoạn vận hành được thể hiện trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 46. Sơ đồ quản lý Dự án trong giai đoạn hoạt động 

❖ Tổ chức nhân sự cho công tác quản lý an toàn và môi trường:  

Công tác quản lý môi trường và an toàn được tuyển dụng 4 người có bằng đại học chuyên ngành môi 

trường, an toàn lao động làm việc theo chế độ chuyên trách. Nhân sự này thuộc biên chế của Phòng an 

toàn môi trường.  

Các thông tin chính về các giai đoạn của dự án, các hoạt động tương ứng trong từng giai đoạn, tiến độ 

thực hiện, công nghệ, cách thức thực hiện và các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh thống kê trong 

bảng sau: 

 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Phòng 

Hành 

chánh 

nhân 

sự 

 

Giám đốc 

 

Ban kiểm soát 

 

Phòng 

Tài 

chính 

kế 

toán 

 

Phòng 

Kinh 

doanh  

 

Phòng 

chất 

lượng 

Phòng 

Thiết  

kế kỹ 

thuật 

 

 

Kho 

 

Phòng 

vật tư 

Phòng 

an 

toàn 

môi 

trường 

Các 

xưởng 

sản 

xuất 
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Bảng  22. Thống kê tóm tắt các thông tin chính trong các giai đoạn của Dự án 

Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động 
Tiến độ thực 

hiện 

Công nghệ/cách 

thức thực hiện 

Các yếu tố môi 

trường có khả 

năng phát sinh 

1 2 3 4 5 

Vận hành Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản 

phẩm 

Từ tháng 

12/2022 trở đi 

Xe chuyên chở vật 

liệu theo trọng tải 

quy định 

Bụi, Khí thải, 

tiếng ồn, độ rung 

từ các phương 

tiện vận chuyển. 

Hoạt động sản xuất Từ tháng 

12/2022 trở đi 

Sử dụng các máy 

móc phù hợp với 

từng công đoạn sản 

xuất 

Khí thải, hơi dung 

môi, mùi từ các 

công đoạn ép 

nhựa, hàn, lắp ráp 

có dùng keo dán. 

Ồn, rung từ hoạt 

động máy móc. 

Chất thải rắn 

không nguy hại: 

bao bì đóng gói, 

rìa kim loại dư 

thừa sau gia công. 

CTNH: dầu gia 

công kim loại 

thải, mực in, dung 

môi thải, hóa chất 

vệ sinh thiết bị 

thải, bao bì chứa 

hóa chất thải, xỉ 

kim loại thải. 

Hoạt động bảo trì bảo 

dưỡng máy móc 

Từ tháng 

12/2022 trở đi 

Sử dụng dầu nhớt 

bôi trơn 

CTNH: giẻ lau 

dính thành phần 

nguy hại, dầu 

nhớt thải, thùng 

chứa dầu nhớt 

thải. 

Sinh hoạt công nhân  Từ tháng 

06/2021 trở đi 

Công nhân đến làm 

việc tại công ty và 

về nhà khi hết giờ 

làm. 

Không nấu ăn cho 

nhân viên. 

CTR sinh hoạt, 

nước thải sinh 

hoạt. 
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CHƯƠNG 2 

 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1.  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

 Dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology được đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp 

Bàu Bàng đã được phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 03/06/2018. 

 Theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, dự án xây dựng trong KCN không bắt buộc thực hiện nội dụng này trong báo cáo ĐTM. 

2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 Để đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực Dự án, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư 

và Môi trường Việt Nam tiến hành thu mẫu không khí và chất lượng đất tại khu đất thực hiện dự án.  

Mẫu khảo sát được lấy vào ngày 17/08/2022, 18/8/2022, 19/08/2022 trong điều kiện thời tiết: trời nắng 

nhẹ, không mưa. 

Đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường 

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

- Đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 308  

2.2.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí xung quanh 

Vị trí và thời điểm lấy mẫu:  

Bảng  23. Vị trí và thời điểm lấy mẫu 

STT Ký 

hiệu 

Vị trí  lấy mẫu Thời điểm lấy mẫu Thông số quan 

trắc 

1 K1 
Mẫu không khí giáp đường N14 

X: 1247437; Y: 673714 

9h15’ Ngày 17/08/2022, 

18/8/2022, 19/08/2022  

Vào thời điểm lấy mẫu trời 

nắng, gió nhẹ 

Nhiệt độ 

Độ ẩm tương đối 

Tốc độ gió 

Tiếng ồn 

Tổng bụi lơ lửng  

NO2 

CO 

SO2  

2 K2 
Mẫu không khí giáp dãy nhà G  

X: 1247747; Y: 674289 

9h15’ Ngày 17/08/2022, 

18/8/2022, 19/08/2022 Vào 

thời điểm lấy mẫu trời nắng, 

gió nhẹ 

Kết quả đo đạc thể hiện trên bảng sau: 
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Bảng  24. Kết quả đo đạc bụi và hơi, khí 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả  

Ngày 17/08/2022 

Kết quả  

Ngày 18/08/2022 

Kết quả  

Ngày 19/08/2022 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

QCVN  

26:2016/BYT 
KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 

1  Nhiệt độ(a) 0C 31,3 31,8 30,7 31,5 30,7 31,2 -- 18 - 32 

2  
Độ ẩm tương 

đối(a) 
%RH 70,5 70,8 68,6 68,9 69,5 70,5 -- 40 - 80 

3  Tốc độ gió(a) m/s 0,6 0,9 0,5 0,7 0,5 0,6 -- 0,2 - 1,5 

4  Tiếng ồn(a) dBA 63 - 65 60 - 63 61-63 63-65 63 - 66 60 - 63 
6h – 21h: 70(1) 

21h – 6h: 55(1) 
-- 

5  
Tổng bụi lơ 

lửng (a) 
mg/m3 0,16 0,12 0,15 0,13 0,17 0,16 0,3 -- 

6  NO2
(a) mg/m3 0,08 0,10 0,10 0,11 0,012 0,10 0,2 -- 

7  CO(a) mg/m3 4,88 4,89 4,26 4,89 4,79 4,85 30 -- 

8  SO2 
(a)(b) mg/m3 KPH KPH 0,08 0,08 KPH KPH 0,35 -- 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam, 2022) 

Ghi chú: Quy chuẩn so sánh: 

- QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về chất lượng không khí xung quanh 

- QCVN 26:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

** Nhận xét:  

Theo kết quả phân tích mẫu môi trường không khí tại bảng trên cho thấy: các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc 

(QCVN 26:2016/BYT). 

Như vậy, môi trường không khí khu vực dự án chưa bị ô nhiễm quá mức cho phép. 
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2.2.2. Dữ liệu hiện trạng Môi trường đất 

Vị trí  và thời điểm lấy mẫu:  

Bảng  25. Vị trí và thời điểm lấy mẫu đất 

STT Ký 

hiệu 

Vị trí  lấy mẫu Thời điểm lấy mẫu Thông số phân 

tích 

1 MĐ1 
Mẫu đất giáp đường 

N14 

X: 1247437; Y: 673714 

9h15’ Ngày 17/08/2022, 

18/8/2022, 19/08/2022  

Vào thời điểm lấy mẫu trời nắng, 

gió nhẹ. 

As, Cd, Pb, Cu, 

Tổng Cr, Zn  

2 MĐ2 Mẫu đất giáp dãy nhà 

G 

X: 1247747; Y: 674289 

9h15’ Ngày 17/08/2022, 

18/8/2022, 19/08/2022 Vào thời 

điểm lấy mẫu trời nắng, gió nhẹ. 

Kết quả phân tích: 
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Bảng  26. Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án 

TT  Thông số  Đơn vị  

Kết quả  

17/08/2022 

Kết quả  

18/08/2022 

Kết quả  

19/08/2022 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

MĐ1 MĐ2 MĐ1 MĐ2 MĐ1 MĐ2 

Đất 

nông 

nghiệp 

Đất lâm 

nghiệp 

Đất 

dân 

sinh 

Đất 

công 

nghiệp 

Đất 

thương 

mại, 

dịch vụ 

1  As  mg/kg 2,28 1,97 2,07 2,17 2,07 1,91 15 20 15 25 20 

2  Cd  mg/kg 0,31 0,32 0,36 0,33 0,33 0,30 1,5 3 2 10 5 

3  Pb  mg/kg 3,51 3,31 3,47 3,19 3,30 2,94 70 100 70 300 200 

4  Cu  mg/kg 2,15 2,26 3,41 3,18 3,15 2,85 100 150 100 300 200 

5  Tổng Cr  mg/kg 14,4 14,4 16,2 15,0 14,80 13,57 150 200 200 250 250 

6  Zn  mg/kg 2,50 2,67 3,07 2,85 3,25 3,01 200 200 200 300 300 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam, 2022) 

Nhận xét:  

Theo kết quả phân tích mẫu môi trường đất khu vực dự án tại bảng trên cho thấy: các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của Giới hạn hàm lượng 

tổng số của một số kim loại nặng trong đất công nghiệp (QCVN 03-MT:2015/BTNMT). Như vậy, môi trường đất khu vực dự án chưa bị ô nhiễm quá mức 

cho phép. 

• Nhận xét chung về môi trường nền nơi thực hiện dự án: Môi trường nền nơi thực hiện dự án chưa bị ô nhiễm về môi trường không khí, đất. Dự án 

đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và XLNT của KCN, do đó không đánh giá hiện trạng nước mặt trong báo cáo. 
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2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

a) Hệ sinh thái cạn: 

Khu vực thực hiện dự án thuộc KCN nên có hệ sinh sinh thái ít đa dạng, chủ yếu là các khu đất san lấp 

để cho thuê và các loại cây trồng lấy bóng mát dọc theo các con đường. Động vật chủ yếu là các loài 

động vật nhỏ như bò sát, gặm nhấm, côn trùng.  

Trong bán kính 2km xung quanh dự án chủ yếu là đất công nghiệp, khu dân cư và một phần nhỏ diện 

tích đất nông nghiệp và hoa màu của dân cư, không có các hệ sinh thái nhạy cảm hay rừng phòng hộ, 

các công trình tín ngưỡng, tôn giáo. 

b) Hệ sinh thái nước  

 Các loài cá nước ngọt điển hình ở các kênh rạch, sông gần dự án như: Cá lóc, cá trê, cá thác lác, cá 

lòng tong… ngoài ra còn ếch, nhái và các loại sinh vật phù du, động thực vật phù du dưới nước. 

2.3. NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 Quá trình hoạt động, dự án sẽ phát sinh nước thải, khí thải và chất thải rắn. Tất cả các nguồn thải 

này nếu không được xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh. 

Qua khảo sát cho thấy, các yếu tố môi trường có thể bị ảnh hưởng bao gồm:   

- Môi trường không khí xung quanh dự án; 

- Môi trường nước mặt, tác động trực tiếp là suối Bến Ván Suối Đồng Sổ → Suối Bà Lăng → 

Sông Thị Tính. 

- Môi trường đất, đặc biệt là đất nông nghiệp. 

Từ những tác động trên sẽ dán tiếp gây ra những ảnh hưởng tới sản xuất nông 

nghiệp, tới nuôi trồng thủy hải sản và sức khỏe của người dân địa phương. Tuy nhiên, 

mức độ tác động không lớn do toàn bộ nguồn thải phát sinh sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy 

định hiện hành.  

2.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Dự án được thực hiện tại KCN Bàu Bàng, dự án có những tác động như sau: 

Tích cực:  

- Đáp ứng nhu cầu cung cấp thiết bị điện tử cho nhu cầu sử dụng trong nước, và xuất khẩu 

- Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.  

Tiêu cực: Khi dự án đi vào hoạt động nếu không quản lý tốt các vấn đề về môi trường sẽ dẫn tới gây 

ô nhiễm môi trường nước, không khí và đất làm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh khu vực dự 

án. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP, 

CÔNG TRÌNH BẢI VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG 

 Dự án thuê nhà xưởng với mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện, do đó trong báo cáo này bỏ 

qua đánh giá giai đoạn thi công xây dựng, tiến hành đánh giá tác động trong quá trình lắp đặt thiết bị. 

Quá trình lắp đặt thiết bị 

 Quá trình lắp đặt thiết bị sử dụng các máy khoan, máy cắt, máy hàn gây phát sinh bụi, hơi khí hàn 

khá nhiều. 

 Các máy khoan, máy cắt khi hoạt động làm phát sinh bụi (bụi kim loại, bụi ximang). Các loại bụi 

này thường khá mịn và rất dễ bắn vào công nhân khi thao tác. 

 Các máy hàn khi hoạt động phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. Các khói hàn chứa một 

lượng rất lớn oxyt của các kim loại Mangan, niken, magie, thép, và một số nguyên tố khác. Ngoài ra còn 

có bụi silic. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. Theo thời gian các phân tử 

này sẽ ảnh hưởng tới dòng máu. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: 

Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da… 

 Thực tế cho thấy khi hàn phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn gây hại cho mắt nên khi thi 

công công nhân hàn sẽ được trang bị mặt nạ hàn chuyên dụng để giảm thiểu ảnh hưởng.  

3.1.1. Đánh giá và dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

3.1.1.1.1. Tác động do nước thải 

Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân 

Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt trong thi công phát sinh chủ yếu do hoạt động của cán bộ công 

nhân trên nhà xưởng. Dựa vào số lượng công nhân lao động tại nhà xưởng  khoảng 20 người/ngày, theo 

QCXD 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng, nhu cầum dùng nước tối 

thiểu là 80 lít/người/ngày. 

Do đó nhu cầu cấp nước: 20 người × 45 lít/người.ngày = 0,9 m3/ngày, lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh trong quá trình xây dựng Dự án là 0,9 m3/ngày (tính bằng 100% nhu cầu nước cấp).  

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, 

E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn E. 

Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.  

Bảng  27. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

STT Thông số Nồng độ (*) 
Quy định cho phép đấu nối nước thải 

của KCN 

1 pH 7,0 - 8,1 5,5 - 9 

2 TSS 100 – 300 mg/l 100 mg/l 

3 COD  200 - 600 mg/l 150 mg/l 

4 BOD5 120 - 290 mg/l 50 mg/l 

5 Amoni  20 - 50 mg/l 10 mg/l 

6 Tổng nitơ  25 - 80 mg/l 40 mg/l 
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(*) Nguồn: Nguyễn Việt Anh (2009), Bể tự hoại & Bể tự hoại cải tiến, NXB Xây dựng) 

Nhận xét: Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có các thông số ô nhiễm vượt Quy định cho phép đấu 

nối nước thải của KCN. Do vậy, chủ dự án sẽ có biện pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm. 

3.1.1.1.2. Tác động do bụi, khí thải 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được thể hiện qua bảng dưới đây. 

Bảng  28. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí giai đoạn xây dựng 

STT Thông số Tác động 

1 Bụi - Tắc nghẽn cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí 

- Gây ra chứng khí thủng, cản trở quá trình hô hấp 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt gây bệnh ở đường tiêu hóa 

- Gây hư hại các mô phổi dẫn tới ung thư phổi 

2 Oxyt Cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế làm suy yếu 

các chức năng của chúng, có thể dẫ đến tử vong 

- Khí CO đặc biệt nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh tim mạch 

3 Khí axit  

(SO2, NOx) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, gây nhiễm độc qua da 

- Làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu làm mô phổi bị xơ hóa và 

chai cứng gây ung thư phổi 

- Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới thực vật và cây trồng 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

4 Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loạn hô  hấp phổi 

- Gây hiệu ứng nhà kính 

- Tác hại đến hệ sinh thái 

5 Hydrocacbons 

(THC) 

- Gây ra các triệu chứng nhiễm độc mãn tính như suy nhược, chóng mặt, 

say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi,... 

- Gây nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng như: tức ngực, khó thở, chóng 

mặt, rối loạn các giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn. 

6 Khói hàn  Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. Theo thời 

gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới dòng máu.  

Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm 

phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da… 

8 Ánh sáng hồ 

quang hàn 

Ánh sáng hồ quang hàn là loại ánh sáng quá chói và có các tia bức xạ gây 

hại cho mắt , khi dùng mắt thường nhìn vào rất dễ bị tổn hại, gây giảm thị 

lực. 

(3) Bụi từ các phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển máy móc thiết bị  

 Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải như phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu và nhu cầu sản xuất tại khu vực và phương tiện di chuyển của cán bộ trong nhân viên công ty. 

Khi hoạt động như vậy các phương tiện vận tải chủ yếu sử dụng xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường 

một lượng khói khí thải chứa chất ô nhiễm không khí như COx, NOx, SOx, CxHy... 

 Với quy mô dự án giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, nhu cầu vận chuyển máy móc thiết bị không 

lớn, thời gian xây dựng khoảng 30 ngày, tập trung khoảng 10 ngày vận chuyển thiết bị, 20 ngày còn lại 

là thời gian để lắp đặt máy móc tại nhà xưởng, trọng lượng thiết bị cần vận chuyển khoảng100 tấn, sử 

dụng xe tải 10 tấn, một ngày trung bình 1 chuyến, khoảng cách vận chuyển tính trung bình là 20km thì 

tổng quãng đường vận chuyển 1 ngày các xe di chuyển khoảng 40km/ngày (cả đi và về).  
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Bảng  29. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh đối với xe chạy trên đường 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (*) 

(kg/1.000 km) 

Quãng đường vận 

chuyển 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1  Bụi 0,9 

40 km/ngày 

0,04 

2  SO2 4,15S 0,01 

3  NOx 14,4 0,58 

4  CO 2,9 0,12 

Ghi chú: 

- S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05; 

 Quá trình vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia trên đường và người dân sinh sống dọc 

tuyến đường vận chuyển.  

 Nồng độ ô nhiễm từ phương tiện sẽ gia tăng khi có nhiều phương tiện hoạt động cùng lúc. Đây là 

tác động không thể tránh khỏi tại các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường đông đúc. Nồng độ ô 

nhiễm khó tính toán chính xác do còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường, thời tiết. Tuy nhiên đây là 

tác động phổ biến và khó tránh khỏi của dự án. 

 Trong khả năng của mình, dự án sẽ chú ý lựa chọn đơn vị cung cấp gần nhất và có phương án điều 

tiết phân tán phương tiện vận chuyển hợp lý với kế hoạch thi công nhằm giảm thiểu ô nhiễm gia tăng do 

tập trung nhiều phương tiện cùng 1 thời điểm. 

 Vị trí dự án giao thông còn thưa, vị trí đoạn QL13 gần dự án giao thông cũng ổn định, mật độ 

phương tiện không cao, do vậy hoạt động vận chuyển của dự án khá thuận lợi. 

 Dự án nằm tại vị trí giáp ranh của KCN, gần khu dân cư quy hoạch, chỉ cách khu dân cư khoảng 

200m tuy nhiên vị trí khu dân cư quy hoạch này hiện vẫn còn trống nhiều chưa có dân cư ở, do vậy hoạt 

động xây dựng của dự án thuận lợi và không ảnh hưởng nhiều đến các đối tượng xung quanh. 

(4) Bụi, khí thải từ công đoạn cơ khí 

 Trong quá trình hàn các kết cấu thép, sắt,,,sẽ sinh ra một số chất ô nhiễm từ quá trình cháy của que 

hàn, trong đó chủ yếu là các chất CO, NOx… Hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng  30. Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại 

Chất ô nhiễm Đường kính que hàn (2,5mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000) 

Nhu cầu que hàn của dự án là tương đối ít, do máy móc thiết bị đa số nhập khẩu hoặc đặt mua nguyên 

bộ để sử dụng, bao gồm 50 que đường kính 3,25mm và 20 que đường kính 4mm. 

Vậy tải lượng của hoạt động này trong ngày: 

Chất ô nhiễm Đơn vị Tải lượng 

(d=3,25mm) 

Tải lượng 

(d=4mm) 

Tổng tải lượng 

Khói hàn g/ngày 2,54 1,41 3,95 

CO  g/ngày 0,08 0,05 0,13 

NOx  g/ngày 0,1 0,06 0,16 

Ghi chú: số ngày làm việc của công nhân giai đoạn lắp đặt máy móc là 10 ngày 
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Tải lượng (g/ngày) = (Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) × số que/năm)/10/1000 

 Tải lượng khí thải từ hoạt động cơ khí được dự báo là không cao so với các nguồn ô nhiễm khác và 

tác động ô nhiễm xảy ra tức thời, không liên tục, trong thời gian ngắn. Tuy nhiên việc tác động trực tiếp 

đến công nhân lắp đặt là không tránh khỏi, do đó công nhân cần được trang bị đồ bảo hộ phù hợp, sẽ 

hạn chế được ảnh hưởng xấu đến công nhân lao động. 

3.1.1.1.3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

 Rác sinh hoạt gồm các loại không có khả năng phân hủy sinh học như vỏ đồ hộp, bao bì nhựa, thủy 

tinh và các loại có hàm lượng hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học như vỏ trái cây, phần loại bỏ 

của rau quả, thực phẩm thừa … Rác sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của công nhân lao động. 

 Lượng rác sinh hoạt trung bình do một người tạo ra trong 1 ngày là 0,3 – 0,5kg. Vậy có thể ước 

tính lượng rác sinh hoạt của lượng công nhân (với 20 công nhân lao động mỗi ngày) phát sinh trong 

quá trình xây dựng Dự án này như sau: 0,3 – 0,5 kg/người.ngày  20 người = 6 - 10kg/ngày. 

 Nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ rác ngày càng nhiều sẽ gây tác 

động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. Rác thải sinh hoạt nếu vứt bỏ 

lung tung hay không thu gom đổ bỏ hợp lý sẽ là nơi chuột, dán và các vi sinh vật gây bệnh ẩn náu và 

phát triển. Ngoài ra, quá trình phân hủy của rác hữu cơ sẽ tạo ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến chất lượng 

không khí toàn khu vực hoặc nước mưa chảy tràn ngang qua khu vực để rác có thể kéo theo các chất ô 

nhiễm đưa vào nguồn nước mặt. 

3.1.1.1.4. Chất thải rắn thông thường 

 CTR chủ yếu trong giai đoạn này là các loại phế thải như bao bì carton, dây buộc, băng keo, ballet, 

mút xốp,,, Các loại CTR này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người 

lao động và thường được tái sử dụng bán phế liệu. Do vậy mức độ ảnh hưởng là không lớn. Khối lượng 

khoảng 10kg/ngày. Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp lý, các chất thải này sẽ cản trở quá trình thi 

công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây tai nạn lao động.  

3.1.1.1.5. Chất thải nguy hại 

 CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là dầu nhớt thải; giẻ lau dính dầu, mỡ; đầu mẫu 

que hàn. 

 Giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ với khối lượng phát sinh 

khoảng 10 kg/toàn thời gian thi công lắp đặt máy móc. 

 Bao bì đựng dầu nhớt bằng nhựa khoảng 2kg 

 Đầu mẩu qua hàn: 3kg toàn thời gian thi công. 

 Tổng hợp các loại CTNH phát sinh trong thời gian xây dựng 

Bảng  31. Danh sách CTNH phát sinh trong thời gian xây dựng 

STT Thành phần chất thải Khối lượng/toàn thời 

gian thi công 

Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt, sơn 10 kg 18 02 01 

2 Bao bì dầu nhớt bằng nhựa 2 kg 18 01 03 

3 Đầu mẩu que hàn 3 kg 07 04 01 

3.1.1.2. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

3.1.1.2.1. Ô nhiễm tiếng ồn  

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các hoạt động của máy móc thi công và phương tiện vận chuyển.  
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Bảng  32. Mức ồn cao nhất của các thiết bị thi công 

STT Thiết bị, máy móc thi công Mức ồn cách 

nguồn 1m (dB) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m (dB) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dB) 

1 Máy hàn 81 55 47 

2 Máy cắt sắt, thép 78 52 44 

3 Máy khoan cầm tay 87 51 42 

4 Máy vặn đai ốc  89 46 41 

5 Máy cưa 95 82 74 

 QCVN 24:2016/BYT 85 

 QCVN 26:2010/BTNMT. 

Khu vực thông thường (từ 6 - 

21h) 

70 

(Nguồn: Nguyễn Đinh Tuấn và cộng sự, 2008) 

Ghi chú:  

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường).  

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép tiếng ồn lại nơi làm 

việc. 

 Hầu hết các máy đều có tiếng ồn lớn vượt QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn và vượt cả QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho 

phép tiếng ồn lại nơi làm việc. Ở khoảng cách 1m tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp 

tại công trường. 

Tác động do tiếng ồn chỉ tạm thời, sẽ kết thúc khi hoàn tất công đoạn này.  

Trong trường hợp các thiết bị này được vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng sẽ có giá trị lớn 

hơn, do đó khi thi công công ty sẽ chú ý có kế hoạch thi công hợp lý để các máy móc thi công không tập 

trung 1 chỗ gây tiếng ồn cộng hưởng cao. 

Ngoài ra tiếng ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách, thực tế cho thấy tiếng ồn trong khi thi công sẽ ít tác 

động trong khoảng cách > 50m. Dự án nằm ở khu vực xung quanh chủ yếu đất trống, cách xa các doanh 

nghiệp khác và dân cư, do vậy tiếng ồn khi thi công chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến công nhân thi công. 

Tác hại của tiếng ồn: 

Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến hệ tim mạch, dạ dày và 

các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thính giác. 

Hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến bộ não 

gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. 

Hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của tuần hoàn máu, 

làm tăng huyết áp 

3.1.1.2.2. Độ rung 

Rung động trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các loại máy 

móc thi công và các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu.  

 Độ rung phát sinh không liên tục, và trong thời gian ngắn, Chủ Dự án kết hợp với đơn vị thi công 

sẽ có những biện pháp giảm thiểu tác động từ độ rung. 

3.1.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, các yếu tố nhạy 

cảm khác  
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3.1.1.3.1. Tác động đến đa dạng sinh học 

 Xung quanh dự án không có các khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn đa dạng sinh học. Như Chương 

2 đã trình bày, mức độ da dạng sinh học trong khu vực tương đối thấp, không có các loài đặc hữu cần 

được bảo tồn. Quá trình thi công xây dựng, chủ dự án luôn giám sát chặt chẽ nhà thầu để đảm bảo đầy 

đủ các yêu cầu về môi trường được thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. 

 Chính vì vậy, nhìn chung quá trình hoạt động của dự án không gây ra các tác động tiêu cực tới đa 

dạng sinh học tại địa phương. 

3.1.1.3.2. Tác động đến di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa 

 Xung quanh khu vực dự án không có các di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, do đó quá trình 

xây dựng không gây các tác động tiêu cực tới di sản thiên nhiên và di tích lịch sử văn hóa.  

3.1.1.3.3. Tác động lên hạ tầng giao thông khu vực dự án 

 Ngoài các tác động do bụi, khí thải và tiếng ồn thì hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công 

sẽ tác động đến hạ tầng giao thông, gây hư hại các tuyến đường giao thông khu vực, cụ thể như:  

- Việc chiếm dụng tạm thời này là nguyên nhân gây ra hư hỏng đối với các tuyến đường, kèm theo 

thiệt hại về chi phí sửa chữa tuyến và các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở mức cao.  

- Gia tăng lưu lượng giao thông làm gia tăng nguy cơ ô ùn tắc, tai nạn giao thông gây cản trở các hoạt 

động giao thông hiện hữu và ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. 

- Với các nguy cơ tác động đối với các tuyến đường công vụ trong vận chuyển phục vụ thi công dự 

án, chủ dự án thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật đối với các hoạt động vận 

chuyển trong thi công. 

3.1.1.3.4. Tác động đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực dự án 

 Tác nhân gây tác động đối với an ninh trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn thicông xây dựng dự 

án chủ yếu do có sự tập trung công nhân lao động trên công trường chủ yếu là thanh niên, lao động từ 

nhiều địa phương trong cả nước có lối sống, thói quen và phong tục, tập quán khác nhau, ... thường kéo 

theo các nguy cơ phát sinh mâu thuẫn và xung đột cộng đồng và tệ nạn xã hội, trong đó: 

- Tác động do mâu thuẫn và tranh chấp cộng đồng: Mâu thuẫn, tranh chấp và xung đột cộng đồng có 

thể xảy ra giữa các công nhân hoặc giữa công nhân lao động với người dân địa phương. 

- Tác động do phát sinh tệ nạn xã hội: Tệ nạn xã hội thường phát sinh do tập trung công nhân lao động 

trên công trường như: tệ nạn trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, ma túy,… Khả năng xảy ra các tệ nạn xã 

hội là rất cao khi ý thức của công nhân lao động không tốt hoặc các biện pháp quản lý không chặt 

chẽ, phù hợp. 

- Nhìn chung, khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp cộng đồng và tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an ninh 

của dự án nói riêng và địa phương nói chung trở nên phức tạp và khó quản lý hơn, kèm theo là các 

tác động tiêu cực đối với đời sống cộng đồng dân cư khu vực dự án. Các tác động này có khả năng 

xảy ra cao với cường độ tác động lớn nhưng có thể kiểm soát và hạn chế được bằng các biện pháp 

quản lý phù hợp. 

3.1.1.3.5. Tác động do nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh 

 Tập trung công nhân lao động trên công trường có khả năng kéo theo các dịch bệnh cho khu vực thi 

công dự án, đặc biệt đặc biệt là trong thời gian này, xã hội đang tồn tại một số loại dịch bệnh có khả 

năng lây lan nhanh như: dịch tả, dịch cúm hoặc các bệnh truyền nhiễm khác. Nguyên nhân dẫn đến khả 

năng phát sinh và lây lan dịch bệnh được đánh giá, bao gồm: 

- Do lan truyền dịch bệnh từ lao động nhập cư: Do quy mô thực hiện dự án lớn, có nhiều hạng mục 

công trình với các yêu cầu đặc thù về kỹ thuật thi công, nên việc tuyển dụng công nhân lao động do 
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các chủ thầu thi công lựa chọn và tuyển dụng từ nhiều địa phương khác nhau theo từng hạng mục 

công trình. Kéo theo các lao động nhập cư là nguy cơ mang mầm bệnh từ nhiều địa phương khác 

đến khu vực dự án, đặc biệt là trong thời gian này, xã hội đang tồn tại một số loại dịch bệnh có khả 

năng lây lan nhanh có khả năng bùng phát thành đại dịch sẽ tác động xấu đến sức khỏe cộng cồng 

dân cư khu vực dự án như dịch tả, dịch cúm,... 

- Lây nhiễm dịch bệnh từ khu vực dự án: Dịch bệnh phát sinh có thể do tiếp xúc với nguồn bệnh sẵn 

có từ khu vực dự án thông qua thức ăn, nước uống và khí thở, … Tiếp xúc thường xuyên với môi 

trường có khả năng ô bị nhiễm cao đối với chất thải, tiếng ồn, ô nhiễm nhiệt ẩm, … hoặc phát sinh 

từ các hoạt động thi công của dự án. 

- Tác động do phơi nhiễm chất thải thi công: Sự tập trung công nhân lao động, các phương tiện vận 

chuyển, máy móc, trang thiết bị tham gia trong giai đoạn thi công, các hoạt động thi công phát sinh 

ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí,… luôn kéo theo nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh có 

tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng trực tiếp hay gián tiếp thông qua thức ăn, nước uống và khí 

thở. Mầm bệnh do ô nhiễm gây ra có thể phát sinh ngay hoặc tích tụ sau một thời gian mới phát sinh. 

- Đối tượng bị tác động chủ yếu khi phát sinh và lây lan dịch bệnh được xác định gồm toàn bộ công 

nhân lao động trên công trường; Cộng đồng dân cư khu vực lưu trú của công nhân hoặc ở mức độ 

tác động lớn hơn thành đại dịch ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực dự án. 

- Quy mô tác động được đánh giá với khả năng phát sinh và lây lan dịch bệnh do tập trung công nhân 

lao động có xác suất xảy ra ở mức hiếm. Tuy nhiên, khi xảy ra sẽ có tác động nghiêm trọng đối với 

sức khỏe người bị tác động và khả năng phục hồi tùy thuộc vào từng loại bệnh phát sinh.  

3.1.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xả ra của dự án 

3.1.1.4.1. Tai nạn lao động 

 Nhìn chung, tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một công đoạn thi công xây dựng nào của dự 

án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra tai nạn lao động trên công trường xây dựng là: 

- Làm việc mệt mỏi, công nhân có thể choáng váng hay ngất trong khi lao động; 

- Công việc lắp ráp, thi công, sử dụng máy móc và quá trình vận chuyển bốc dỡ có thể gây ra các tai 

nạn lao động như rơi vào người, tai nạn giao thông,... 

- Té ngã khi làm việc trên cao do bất cẩn hay thiếu phương tiện bảo hộ, hoặc do không tuân thủ nội 

quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

3.1.1.4.2. Sự cố cháy nổ, chập điện 

 Sự cố cháy nổ, chập điện có thể xảy ra gây nên các thiệt hại về người và của. Có thể xác định các 

nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố điện giật, chập, cháy nổ…  

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì...) có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao 

động. 

 Sự cố xảy ra có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài sản của chủ đầu tư và sức khỏe, 

tính mạng của công nhân.  

3.1.1.4.3. Rủi ro trong quá trình vận chuyển 

 Các thiết bị của dự án sẽ được gia công tại xưởng của đơn vị cung cấp và dùng xe tải vận chuyển 

tới dự án để lắp đặt.  

 Mặc dù tải trọng của thiết bị không cao nhưng kích thước cồng kềnh. Do đó quá trình vận chuyển 

cũng sẽ phải sử dụng xe tải khổ lớn.  
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 Quá trình vận chuyển do tải trọng nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đường giao thông, 

tuy nhiên việc sử dụng xe cồng kềnh khó xoay chuyển có thể gây ra kẹt xe, đặc biệt ở các ngã rẽ. Trường 

hợp xấu hơn có thể va quệt gây rơi đổ xe, hàng hóa ra đường, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của 

người tham gia giao thông.  

3.1.1.4.4. Rủi ro trong quá trình lắp đặt thiết bị 

Trong quá trình lắp đặt các thiết bị cồng kềnh, một số rủi ro có thể xảy ra như: 

- Rơi, đổ thiết bị vào người: do khi nâng hạ thiết bị để lắp đặt không cẩn thận, thiết bị lắp đặt không 

vững chắc, công tác neo buộc khi chuẩn bị lắp đặt không tốt. 

- Rơi đồ vật dụng thiết bị lắp đặt từ trên cao xuống: Thao tác không cẩn thận để rơi đồ vật. 

- Công nhân lắp đặt trượt ngã từ trên cao: Thao tác không cẩn thận, các thiết bị bảo hộ không đảm 

bảo, tư thế làm việc không phù hợp hoặc không an toàn, sức khỏe giảm sút khi làm việc trên cao 

hoặc làm việc với áp lực cao. 

- Rủi ro điện giật khi lắp đặt: Thao tác không cẩn thận, vỏ bọc không an toàn nên dây điện hở, hư 

hỏng, đứt dây điện thi đang thi công, tiếp đất không tốt. 

3.1.2.  Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với nước thải 

Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology đã được bàn giao mặt bằng hiện trạng hoàn thiện, 

bao gồm khu vực nhà vệ sinh. Nước thải bồn cầu được thu gom bằng đường ống HDPE Ø160 và dẫn 

qua bể tự hoại rồi chảy ra các hố ga thu gom bằng đường ống dẫn HPDE Ø200 về hệ thống xử lý nước 

thải của dự án 600m3/ngày đêm. Nước sau xử lý đạt quy định đấu nối của KCN một phần dẫn về  HT 

xử lý tái sử dụng 160 m3/ngày đêm, một phần đấu nối vào hố ga nước thải của KCN. Bể tự hoại hiện 

hữu của nhà xưởng gồm 2 bể kích thước mỗi bể 36m3/ngày đêm hoàn toàn đáp ứng với lưu lượng nước 

thải sinh hoạt của công nhân giai đoạn lắp đặt thiết bị khoảng 1,6m3/ngày đêm. 

Nước thải sau bể tự hoại được dẫn về HTXL nước thải chung của tòa nhà công suất 600m3/ngày 

đêm. Hệ thống đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 32/GXN-

BQL ngày 02/4/2021 của Ban quản lý các KCN Bình Dương. Chi tiết hệ thống sẽ được trình bày trong 

giai đoạn vận hành dự án. 

3.1.2.2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại 

3.1.2.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Trang bị thùng chứa rác sinh hoạt loại 120 lít bằng nhựa, có nắp đậy tại khu vực nhà xưởng. Tổ chức 

thu gom toàn bộ CTR sinh hoạt phát sinh tại nhà xưởng định kỳ 2 ngày/lần (đối với chất thải hữu cơ) và 

1 tuần/lần (đối với chất thải từ văn phòng), tổ chức phân loại tách riêng các chất thải có thể tái chế hoặc 

tái sử dụng để bán phế liệu. Các chất thải không còn sử dụng được sẽ thu gom vào các túi ni lông buộc 

kín miệng và hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom định kỳ cùng với CTR xây dựng. Định kỳ 

được công nhân phân chia vận chuyển chất thải rắn xuống Nhà chứa chất thải sinh hoạt (kích thước 

4mx5m). Tổ chức giáo dục công nhân, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên nhắc 

nhở nhân viên thực hành tiết kiệm, tận dụng triệt để các vật dụng có thể tái sử dụng để hạn chế lượng 

chất thải ra môi trường. 

3.1.2.2.2. Chất thải rắn thông thường 

 Lập kế hoạch quản lý chất thải rắn thông thường. Ký hợp đồng với đơn vị thu gom và vận chuyển 

CTR  theo quy định. Thực hiện phân loại chất thải rắn xây dựng như sau: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế: gỗ, giấy,... 
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- CTR không tái chế, tái sử dụng được phải đem chôn lấp theo quy trình quy định. 

- CTR xây dựng lẫn với chất thải nguy hại thì sẽ thực hiện phân tách phần chất 

thải nguy hại, nếu không tách được thì sẽ được quản lý như chất thải nguy hại. 

Lưu trữ CTR thông thường: Bố trí thùng dung tích khoảng 120 lít/thùng để lưu giữ CTR, các thùng 

chứa được đặt trong nhà lưu giữ Chất thải công nghiệp thông thường kích thước 4mx6m. Hợp đồng với 

đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển đổ thải theo đúng vị trí quy định. 

Vận chuyển: Đơn vị thu gom và vận chuyển CTR xây dựng phải có các phương tiện bảo đảm yêu 

cầu kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định, được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định. 

Khi vận chuyển phải đảm bảo không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi.  

Phối hợp với các Sở, ngành chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

pháp luật trong quản lý CTR thông thường.  

3.1.2.2.3. Chất thải rắn nguy hại 

 Thu gom: Khi có CTNH phát sinh, công nhân đưa chất thải tới khu vực lưu trữ riêng cho CTNH.  

 Lưu trữ:  Nhà chứa chất thải nguy hại có kích thước 4mx11m. Trong nhà chứa trang bị các thùng 

chứa CTNH tương ứng với các loại CTNH phát sinh. Tất cả các thùng lưu trữ CTNH là loại thùng nhựa 

chuyên dụng, đảm bảo không rò rỉ, các thùng đều có nắp đậy, có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và 

biển báo nguy hiểm tùy tính chất của chất thải. 

Nhà chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu của Thông tư Số: 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại: nhà chứa đặt ở khu vực cao 

ráo, có nền bê tông chống thấm, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài để phòng trường hợp xảy ra sự cố 

tràn đổ chất thải đang lưu chứa trong nhà chứa, có mái che, có cửa khóa và biển báo ghi rõ Khu vực lưu 

chứa CTNH và các biển báo nguy hiểm phù hợp với các loại CTNH đang lưu trữ. 

Vận chuyển, xử lý: Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH để vận 

chuyển, xử lý lượng chất thải này. Dự kiến tần suất thu gom 1 tháng/lần. 

3.1.2.3. Đối với bụi, khí thải 

Đối với quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị máy móc 

- Có kế hoạch tập kết hợp lý, tránh dồn nhiều chuyến vận chuyển trong cùng thời điểm, tránh vận 

chuyển trong giờ cao điểm. 

- Che kín các thùng xe khi di chuyển trên đường giao thông. 

- Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp gần dự án để hạn chế quãng đường di chuyển. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ.  

- Không chở quá tải 

- Tài xế lái xe được nhắc nhở thường xuyên, nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ các quy định luật 

giao thông, tránh làm rơi vãi nguyên vật liệu, đất cát ra đường giao thông, tránh ùn tắc, đảm bảo an 

toàn khi di chuyển. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được rửa, vệ sinh sạch sẽ tránh mang đất từ dự án ra đường. 

- Phối hợp với nhà thầu xây dựng trong việc bố trí giám sát để kịp thời phát hiện và khắc phục các rủi 

ro, rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường vận chuyển. 

Đối với quá trình hàn cắt, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện 

- Trang bị bảo hộ cho công nhân: khẩu trang, bao tay, kính, quần áo bảo hộ. 

- Cơ giới hóa quá trình lắp đặt thiết bị: sử dụng các thiết bị như xe nâng, máy móc hỗ trợ quá trình lắp 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   146 

 

đặt thiết bị. 

- Khi lắp đặt thiết bị cần có kỹ sư chuyên môn giám sát.  

- Trang bị mặt hạ hàn chống độc theo đúng tiêu chuẩn cho công nhân hàn, khẩu trang sợi than hoạt 

tính để lọc khí bụi. 

- Khi tuyển công nhân hàn cần tuyển người có sức khỏe tốt, đào tạo kỹ càng trước khi cho công nhân 

vào làm việc và định kỳ kiểm tra sức khỏe công nhân viên. 

3.1.2.4. Đối với tiếng ồn, độ rung 

Để giảm tác động của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị Dự án, Chủ đầu tư 

sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:  

- Trong quá trình thi công: sử dụng các thiết bị máy móc có mức độ ồn và rung động thấp.  

- Các loại xe chở nguyên vật liệu ra vào nhà xưởng phải bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về 

tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn chế tối đa mức độ ồn và rung do việc vận 

chuyển gây ra. 

- Các máy móc thiết bị thi công thường xuyên được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế kịp thời các bộ 

phận bị mòn để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động. 

- Bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: các thiết bị thi công gây tiếng 

ồn lớn như máy khoan, máy cắt… không hoạt động đồng thời và không hoạt động trong khoảng thời 

gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa. 

- Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được tắt máy hoàn toàn trong 

giai đoạn nghỉ hoạt động. 

- Điều phối các hoạt động xây dựng để giảm mức tập trung của các hoạt động gây ồn. 

- Đối với máy móc, thiết bị thi công gây ra tiếng ồn vượt mức cho phép thì phải được bố trí sử dụng 

trong những giờ làm việc mà có ít người hay những giờ mà không ảnh hưởng đến hoạt động sinh 

hoạt và làm việc của con người tại khu vực Dự án và khu dân cư lân cận. Đặc biệt hạn chế và không 

sử dụng các thiết bị đó vào những giờ mà tiếng ồn có thể tác động đến nhiều người (ban đêm và vào 

lúc nghỉ trưa). 

- Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu hợp lý, tránh vận 

chuyển vào các giờ cao điểm (không hoạt động từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa) để 

tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân lân 

cận. 

- Cải tiến và hiện đại hoá thiết bị thi công nhằm giảm mức ồn phát sinh. Luôn luôn kiểm tra, cân chỉnh 

bảo dưỡng thiết bị thi công đúng quy định của nhà sản xuất để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

3.1.2.5. Giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông  

- Các phương tiện vận tải đưa vào sử dụng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Không chất vật liệu vượt thành xe, không chở quá tải, xe phải chạy đúng vận tốc quy định. 

- Rửa xe trước khi ra khỏi công trình. 

- Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, tránh tập trung nhiều xe cùng một lúc. 

- Tổ chức thời gian cho các phương tiện hợp lý, luân phiên nhau, hạn chế các phương tiện ra vào cùng 

một thời điểm.  

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm để tránh gây ùn tắc giao thông.  
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- Yêu cầu các lái xe phải giảm tốc độ khi qua khu vực có dân cư sinh sống. 

- Đơn vị thi công tuyên truyền, phổ biến luật an toàn giao thông cho công nhân xây dựng và các tài xế 

của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng để không vi phạm luật giao thông trong quá trình 

di chuyển. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

3.2.1.1.1. Tác động do nước thải 

Nguồn phát sinh và lưu lượng nước thải tối đa: Dự án đi vào vận hành sẽ có 250 công nhân và 25 

chuyên gia nước ngoài làm việc, với nhu cầu sử dụng nước vệ sinh, rửa tay chân của công nhân, với 

định mức sử dụng là 120 l/người (QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng) thì tổng lượng nước sử 

dụng cho sinh hoạt là: 

275 người × 45 l/người = 12.375l/ngày đêm = 12,38m3/ngày đêm 

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh 

(Coliform, E.Coli). Nước thải chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn E. 

Coli, các vi khuẩn gây bệnh khác và các chất hoạt động bề mặt nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt 

và nước ngầm. 

Bảng  33. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

STT Thông số Nồng độ (*) 
Quy định cho phép đấu nối nước thải 

của KCN 

1 pH 7,0 - 8,1 5,5 - 9 

2 TSS 100 – 300 mg/l 100 mg/l 

3 COD  200 - 600 mg/l 150 mg/l 

4 BOD5 120 - 290 mg/l 50 mg/l 

5 Amoni  20 - 50 mg/l 10 mg/l 

6 Tổng nitơ  25 - 80 mg/l 40 mg/l 

(*) Nguồn: Nguyễn Việt Anh (2009), Bể tự hoại & Bể tự hoại cải tiến, NXB Xây dựng) 

Nhận xét: 

Các chỉ tiêu ô nhiễm phân tích hầu hết đều vượt Quy định cho phép đấu nối nước thải của KCN. Với 

lưu lượng nước thải khá lớn tương ứng là tải lượng chất ô nhiễm cao, nếu không được thu gom xử lý, 

đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

của KCN, sau đó là môi trường đất, nước, không khí khu vực.  

Nhà máy sẽ thu gom xử lý nước thải tại hệ thống xử lý cục bộ đạt Quy định cho phép đấu nối nước 

thải của KCN trước khi đấu nối. 

Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng  34. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Tác động 

1  Các chất hữu cơ - Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thuỷ sinh. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   148 

 

STT Thông số Tác động 

2  Chất rắn lơ lửng - Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thuỷ sinh. 

3  Dầu mỡ - Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà tan trong nước 

(DO). 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thuỷ sinh. 

4  Các chất dinh dưỡng 

(N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự 

sống thuỷ sinh. 

5  Các vi khuẩn gây bệnh - Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh 

thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

-  Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột 

- E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có 

nhiều trong phân người. 

3.2.1.1.2. Nguồn tác động do bụi, khí thải 

a. Khí thải và bụi từ phương tiện vận chuyển 

 Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải như phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu. Khi hoạt động như vậy các phương tiện vận tải chủ yếu sử dụng xăng và dầu diesel sẽ thải ra 

môi trường một lượng khói khí thải chứa chất ô nhiễm không khí như COx, NOx, SOx, CxHy...   

- Xe vận chuyển nguyên liệu: Nhu cầu nguyên phụ liệu, hóa chất dự án sử dụng khoảng 572,85 

tấn/năm. Sử dụng xe 3,5 – 16 tấn, tính trung bình là 10 tấn/xe, dự kiến cần 58 chuyến/năm tương 

đương 5-6 ngày/chuyến. 

- Xe vận chuyển thành phẩm: Với số lượng sản phẩm là 500.000 sản phẩm với khối lượng sản phẩm 

là 570 tấn/năm. Sử dụng xe trung bình 10 tấn để vận chuyển thì cần 57 chuyến/năm tương đương 

khoảng 5 ngày/chuyến.  

Xe của cán bộ công nhân viên: 500 lượt xe máy và 50 lượt xe ô tô 

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, 

chất lượng kĩ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tải lượng chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “hệ 

số ô mhiễm” do Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết lập như 

sau: 

Bảng  35. Hệ số ô nhiễm của các loại xe 

STT Loại xe 

Hệ số ô nhiễm (*) 

(kg/1.000 km) 

Bụi SO2 NOx CO 

1  Xe tải 0,9 4,15S 14,4 2,9 

2  Xe ô tô con 0,07 2,05S 1,31 10,24 

3  Xe máy 0,12 0,6S 0,08 22 

 (*) Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú: 

- S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05%; 

 Dựa vào hệ số trên, tính toán được tải lượng ô nhiễm từ phương tiên giao thông, thể hiện chi tiết 

qua bảng sau: 
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Bảng  36. Tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông 

STT Loại xe 

Quãng đường di 

chuyển (km/ngày) Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO 

1  Xe tải 160 0,14 0,03 2,3 0,46 

2  Xe ô tô con 1.000 0,07 0,1 1,31 10,24 

3  Xe máy 10.000 1,2 0,3 0,8 220 

 Tổng cộng      

(*) Nguồn: WHO, 1993) 

 Quá trình vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia trên đường và người dân sinh sống dọc 

tuyến đường vận chuyển.  

 Nồng độ ô nhiễm từ phương tiện sẽ gia tăng khi có nhiều phương tiện hoạt động cùng lúc. Đây là 

trường hợp không thể tránh khỏi tại các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường đông đúc. 

 Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 có chủ đề Môi trường đô thị cho thấy chất 

lượng không khí ở các khu vực trong cả nước là rất khác nhau, phụ thuộc vào quy mô đô thị, mật độ dân 

số, mật độ giao thông, chất lượng đường đi và tốc độ xây dựng, nhưng nhìn chung hiện nay, tại các tuyến 

đường giao thông đông đúc, nồng độ bụi thường vượt ngưỡng 2-3 lần (88,89% mẫu quan trắc năm 2016 

vượt chuẩn), SO2 và CO vẫn có nồng độ thấp hơn quy chuẩn, NO2 ở một số nơi đã có dấu hiệu vượt quy 

chuẩn như một số tuyến đường ở các thành phố lớn. 

 Đối với dự án, dự án không có nhiều lượt phương tiện ra vào nên tác động tại chỗ là không đáng kể. 

Dự án cũng có phương án điều tiết phân tán phương tiện nhằm giảm thiểu ô nhiễm gia tăng do tập trung 

nhiều phương tiện cùng 1 chỗ đồng thời sẽ cố gắng điều tiết kế hoạch vận chuyển tránh các giờ cao 

điểm, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của quá trình vận chuyển. 

b. Khí thải từ hoạt động hàn bằng tay 

 Chất hàn dùng trong dự án là hợp kim thiếc không chì dạng cuộn, khí thải từ quá trình hàn có mùi 

khét của khói hàn, các hơi kim loại khi dây thiếc bị nóng chảy. Các phân tử này có kích thước rất nhỏ từ 

0,01 – 1 micron. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. 

 Dự án sử dụng dây hàn là thiếc không chì thân thiện môi trường có tỷ lệ Sn 99.3 %, Cu 0.7% sẽ 

giúp giảm thiểu tác động đáng kể của khói hàn so với sử dụng dây hàn có chì truyền thống. Dự án sử 

dụng trung bình khoảng 1,834gr/1 bo mạch/1 sản phẩm (số liệu Chủ đầu tư cung cấp), tương đương 

500.000 sản phẩm/năm sử dụng 917kg/năm ⁓ 3,06kg/ngày. Tỷ lệ hao hụt của dây  hàn là 1% thì lượng 

kim loại có trong khí hàn phát thải khoảng 0,03kg = 30.000mg/ngày = 3.750mg/h. Khu vực nhà xưởng 

được sử dụng biện pháp thông thoáng gió có lưu lượng của 3 dàn lạnh âm trần là 3.000m3/h. Nồng độ 

khí thải trong khu vực khoảng 1,25 mg/m3. 

 Với mức nồng độ như tính toán trên thì chỉ tiêu SnO2 trong khu vực xưởng sản xuất không vượt quá 

Nồng độ trung bình cho phép theo thời gian (TWA) (QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT) là 2mg/m3. 

c. Khí thải từ quá trình ép nhiệt, dán keo 

Quá trình dán băng keo được thực hiện bởi công nhân, sau đó đưa vào máy ép nhiệt để cố định lớp 

băng keo. Quá trình dán keo tại nhà xưởng sử dụng loại keo Băng keo điện 3M Scotch super 88, keo ở 

dạng cuộn có kích thước 19mm x 20m, dày  0.178 mm Chống cháy, cháy mài mòn, chống ẩm và tác 

nhân ăn mòn: kiềm, axit, chống tia UV, điểm nóng chảy từ trên 105oC,  trong điều kiện môi trường 

không gây hại với động vật, thực vật hoặc vi sinh vật.  

Khi dán keo được gia nhiệt có thể tạo ra carbon monoxide, carbon dioxide, nitơ oxit và các sản phẩm 

khác của quá trình đốt cháy không hoàn toàn.  
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Khối lượng sử dụng keo tại dự án hàng năm khoảng 1.500cuộn/năm (trọng lượng 1 cuộn băng keo 

khoảng 300gram) ⁓ 450kg/năm ⁓ 1,5kg/ngày . Quá trình sử dụng các loại hóa chất trên sẽ phát sinh hơi 

keo. 

Theo WHO, tải lượng hơi keo phát sinh trong quá trình sử dụng khoảng 12kg/tấn (trang 3-23, 

Assessment of sources of air, water, and land pollution, WHO 1993). Với khối lượng keo dán sử dụng 

tương ứng là 0.0015tấn/ngày thì tải lượng phát sinh (khi chưa có biện pháp thu gom, khí thải sẽ được 

cho phát tán tự nhiên): 0,0015tấn/ngày * 12kg/tấn = 0,018kg/ngày = 2.250mg/h. 

Dự án lắp đặt máy móc kín hoàn toàn. Do vậy VOC phát sinh chỉ phát tán ra ngoài ở vị trí sản phẩm 

ra khỏi máy ép. 

 Để chất ô nhiễm không phát tán rộng khắp nhà xưởng, dự án sẽ lắp đặt hệ thống thông thoáng gió 

nhà xưởng. Khu vực nhà xưởng được sử dụng biện pháp thông thoáng gió có lưu lượng của 3 dàn lạnh 

âm trần là 3.000m3/h. Nồng độ khí thải trong khu vực khoảng 0,75mg/m3. 

 Nồng độ các chất có thể phát sinh trong quá trình ép dán keo 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng  

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT 

QCVN 20:2009/BTNMT 

VOC 2.250mg/h 0,75 

Vinyl axetat: 5 mg/m3 

Toluen: 100 mg/m3 

Etylen: 1150 mg/m3 

Toluen: 750 mg/Nm3 

 

 VOC từ quá trình ép dán keo có thành phần chủ yếu các chất Vinyl axetat, Toluen, Etylen. So sánh 

nồng độ VOC tính toán với giới hạn cho phép của các chất này theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT 

và QCVN 20:2009/BTNMT thì nồng độ thấp hơn quy chuẩn cho phép. 

 Tuy nhiên đây là các khí có mùi và tác động về lâu dài có thể gây bệnh ung thư. Dự án lại nằm ngay 

giáp ranh KCN, gần dân cư nên khá nhạy cảm. Do đó, chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống thông thoáng nhà 

xưởng và các biện pháp bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân. 

3.2.1.1.3.  Tác động liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt  

 CTR sinh hoạt, văn phòng không nguy hại (giấy loại, bao bì) phát sinh từ các hoạt động của công 

nhân viên công ty. Với số lượng công nhân viên là 275 người, hệ số phát thải là 0,5 kg/người/ngày thì 

tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh là 137,5kg/ngày. 

 CTR sinh hoạt chủ yếu chứa các hợp chất hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ trái cây và vỏ lon, đồ hộp, 

bao bì, giấy,… là các chất dễ bị phân hủy gây mùi hôi thối nếu không có biện pháp quản lý thích hợp.  

 Đặc biệt, với số lượng công nhân khá đông, lượng CTR sinh hoạt phát sinh mỗi ngày rất nhiều thì 

dự án càng phải quan tâm đến công tác quản lý, thu gom, lưu trữ và chuyển giao xử lý hàng ngày để 

tránh chất thải tồn đọng lâu gây phân hủy bốc mùi ô nhiễm. 

3.2.1.1.4.  Tác động liên quan đến chất thải rắn thông thường 

Các CTR thông thường có thể phát sinh: Tỉ lệ hao hụt các nguyên vật liệu khoảng 0,5% tổng nguyên 

liệu đầu vào tương đương 2,85 tấn/năm, trong đó khoảng 2.005 tấn/năm (khoảng 70%) gồm có bảng 

mạch được thu gom như chất thải nguy hại và 0,845 tấn/năm (khoảng 30%) còn lại là ốc vít, nút vặn, 

dây điện. Ngoài ra, dự án phát sinh các chất thải rắn thông thường từ quá trình đóng gói như giấy carton, 

bao bì nilong, lõi cuộn băng keo đóng gói khoảng 100kg/năm.  

3.2.1.1.5. Tác động liên quan đến chất thải nguy hại 
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Bảng  37. Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh  

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã CTNH Nguồn phát 

sinh 

1  Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 
100 

160106 Thắp sáng 

2  Bao bì đựng hóa chất thải 

(bao bì mềm) 

Rắn 
50 

18 01 01 Sản xuất  

3  Can, chai, hộp bằng kim loại 

đựng hóa chất thải  

Rắn 
125 

18 01 02 Sản xuất  

 

4  Can, chai, hộp bằng nhựa 

đựng dầu nhớt, hóa chất thải  

Rắn 

500 

180103 Sản xuất  

Bảo trì máy 

móc 

5  Dầu tổng hợp thải từ quá trình 

ngâm rửa miếng ép, trục bánh 

răng 

Lỏng 

41,68 

07 03 05 Sản xuất 

6  Xỉ hàn thải Rắn 10 07 04 02 Sản xuất 

7  Hộp mực in Rắn 
65 

08 02 04 Sản xuất 

Văn phòng 

8  Keo thải Lỏng/Rắn 5,75 08 03 01 Sản xuất 

9  Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 

200 

180201 Sản xuất  

Bảo trì máy 

móc 

10  Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 

Lỏng 

50 

170203  

Bảo trì máy 

móc 

11  Bộ lọc dầu, lọc nhớt đã qua sử 

dụng 

Rắn 
10 

170204 Bảo trì máy 

móc 

12  Pin Rắn 
1 

19 06 01 Điều khiển 

13  Acquy Rắn 

5 

16 01 12 Phương tiện 

vận chuyển, 

máy móc 

14  Các thiết bị điện thải khác có 

hoặc nhiễm PCB 

Rắn 
859 

16 02 10 Sản xuất 

 Tổng  
1972.43 

  

3.2.1.2. Nguồn phát sinh  và mức độ của tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ 

3.2.1.2.1. Tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau: 

- Tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm nhưng chỉ mang tính chất gián đoạn không 

liên tục và chỉ trong khu vực nhà xưởng. 

- Tiếng ồn từ công đoạn lắp ráp, cắm linh kiện, hàn, máy ép nhiệt. 

- Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong nhà  máy,,,và các va chạm cơ học. 

Nếu xét từng công đoạn thì nguồn ồn không đáng kể nhưng ở trong dây chuyền sản xuất liên tục 

nguồn ồn sẽ cộng hưởng và gây ra ồn lớn nếu không có những biện pháp hạn chế sẽ gây ảnh hưởng đến 

thính giác của công nhân làm việc trong xưởng. 
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Tham khảo kết quả mức ồn của nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tương tự Công ty Điện tử ASTI 

(nhà máy tại Khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có ngành sản 

xuất và quy mô tương tự, tiếng ồn phát sinh tại khu vực như sau: 

Bảng  38. Mức ồn phát sinh trong khu vực sản xuất 

STT Khu vực Mức ồn (dBA) QCVN 24:2016/BYT 

1 Khu vực hàn 71,3 ≤  85 

2 Khu vực lắp ráp 63,4 ≤  85 

3 Khu vực cắm linh kiện 75 ≤  85 

4 Khu vực ép nhiệt 72 ≤  85 

(Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Công ty TNHH Sonion Việt Nam) 

Nhận xét: Theo bảng kết quả trên, mức ồn tại khu vực sản xuất đều đạt so với QCVN 24:2016/BYT. 

Như vậy mức ồn ảnh hưởng không đáng kể đến công nhân vận hành. 

3.2.1.2.2. Độ rung 

Trong quá trình hoạt động, độ rung chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: 

- Độ rung phát sinh từ phương tiện vận chuyển (đặc biệt là khi chở có tải) tác động lên nền đường 

trong khuôn viên nội bộ nhà máy; 

- Độ rung phát sinh từ tác động lực xuống nền nhà xưởng của các máy móc thiết bị đang hoạt động, 

đặc biệt là các máy móc thiết bị có tải trọng lớn. Phạm vi ảnh hưởng của độ rung chủ yếu trong 

khuôn viên nhà máy, tác động trực tiếp đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, mức độ 

ảnh hưởng không lớn do máy móc thiết bị được đầu tư mới, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ theo 

đúng quy định của nhà sản xuất.  

3.2.1.2.3. Nhiệt độ 

- Các nguồn phát sinh nhiệt trong Dự án là dàn cục nóng của máy điều hòa nhiệt độ, các thiết bị ép 

nhiệt 

- Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao thì tải nhiệt đối với người trực tiếp sản xuất và tiếp 

xúc gia tăng đáng kể do nhiệt dư làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể con người sản sinh ra 

nhiều nhiệt sinh học hơn gây trạng thái mệt mỏi, làm tăng khả năng bị tai nạn lao động. Ô nhiễm 

nhiệt chủ yếu tác động đến sức khỏe của người công nhân làm việc trực tiếp trong các phân xưởng 

có nhiệt độ cao như khu vực gia nhiệt hàn keo và hàn thiếc, ghép nối các chi tiết sản phẩm… việc 

phát sinh nhiệt độ có khả năng gây ra các tác động đối với sức khỏe công nhân lao động trong nhà 

máy, theo đó: 

+ Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý con người như mất nhiều mồ hôi, mất một 

lượng muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe… Nhiệt độ cao cũng làm cơ tim phải làm việc 

nhiều hơn, chức năng thận, chức năng của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. 

+ Ngoài ra, làm việc trong môi trường nóng bức tỷ lệ mắc các bệnh thường cao hơn so với làm 

việc trong môi trường bình thường. Ví dụ như bệnh tiêu hóa chiếm tới 15% so với 7,5 %, bệnh 

ngoài da 6,3% so với 1,6 %,…  

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích 

lịch sử - văn hóa và các yếu tố nhạy cảm khác  

3.2.1.3.1. Đánh giá, dự báo tác động đến đa dạng sinh học 

Khu vực dự án có mức độ đa dạng sinh học thấp, không có các loài đặc hữu hay vùng bảo tồn thiên 

nhiên. Thêm vào đó, toàn bộ nước thải, khí thải, chất thải rắn,… của dự án đều được quản lý xử lý theo 

đúng quy định hiện hành, góp phần bảo vệ môi trường sống chung của con người cũng như các loài sinh 
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vật. Chính vì vậy, quá trình hoạt động về cơ bản không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới mức độ đa 

dạng sinh học vốn có tại địa phương. 

3.2.1.3.2. Đánh giá, dự báo tác động đến di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa 

Khu vực dự án không có các khu di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa lớn. Nhìn chung, quá 

trình hoạt động của dự án không gây ra các tác động tiêu cực đến di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn 

hóa trong khu vực. 

3.2.1.3.3. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội 

* Tác động tích cực 

Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hoá của tỉnh Bình Dương. Sử dụng hợp lý, làm gia tăng 

thêm giá trị tài nguyên đất đai. Đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế; Tạo công ăn 

việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động. 

* Tác động tiêu cực 

Tăng dân số cơ học: Khi thực hiện dự án sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho công nhân chủ yếu sẽ cư 

trú, tạm trú gần khu vực thực hiện dự án để tiện di chuyển hàng ngày do đó sẽ làm tăng dân số cơ học 

cho các khu vực lân cận. Trật tự trị an khu vực có thể bị ảnh hưởng: Phần lớn công nhân làm việc tại 

nhà máy sẽ lựa chọn việc trạm trú thuê trọ gần khu vực thực hiện dự án. Việc thuê nhà trọ nếu không 

được quản lý tốt sẽ gây ra các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, quan hệ trước hôn nhân, nạo phá thai,… từ 

đó gây ra các tác động tiêu cực đến văn hóa xã hội, an ninh xã hội của đia phương. Tăng mật độ giao 

thông dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường. 

3.2.1.4.  Đánh giá sự phù hợp giữa nguồn nước thải phát sinh từ nhà máy so với hiện trạng của 

KCN Bàu Bàng 

Lĩnh vực hoạt động sản xuất của nhà máy phù hợp với lĩnh vực được thu hút đầu tư của KCN Bàu 

Bàng. Tính chất nước thải sau xử lý sơ bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn đấu nối của khu công nghiệp. Lưu 

lượng xả thải tối đa của Nhà máy vẫn thấp hơn công suất thiết kế của Trạm XLNT tập trung KCN Bàu 

Bàng. Từ những phần tích trên cho thấy, nguồn nước thải phát sinh phù hợp với hiện trạng của KCN 

Bàu Bàng về cả tính chất và lưu lượng nước thải.  

3.2.1.5. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án  

3.2.1.5.1. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình vận hành dự án, các sự cố cháy, nổ hệ thống khí nén có thể xảy ra bởi các nguyên 

nhân: 

- Nguyên nhân chủ yếu do không tuân thủ đúng yêu cầu phòng cháy chữa cháy theo quy định, vứt tàn 

thuốc lá vào nguyên liệu dễ cháy nổ, sự cố chập điện, bắt lửa trong quá trình gia nhiệt, đốt nóng,... 

Các vị trí có khả năng xảy ra sự cố chấ nổ cao được nhận dạng, bao gồm: kho phụ liệu và hóa chất; 

kho chứa chất thải rắn công nghiệp và thải nguy hại;  

Khi xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây tác động lớn đến môi trường tự nhiên, có thể xảy ra những thiệt hại 

về người và tài sản gây ảnh hưởng của hỏa hoạn là đặc biệt nghiêm trọng đối với môi trường và bản thân 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với 

ý nghĩa xã hội của dự án. 

Khi xảy ra cháy, nổ sẽ gây ra ô nhiễm môi trường do một lượng lớn các sản phẩm của quá trình cháy 

như CO, CO2, NOx… sẽ phát thải vào môi trường, gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí ở mức độ 

nghiêm trọng. Từ những nguyên nhân và các tác động môi trường do sự cố cháy nổ gây ra, Chủ dự án 

thực hiện và tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ để hạn chế nguy cơ cháy nổ và khắc phục 

kịp thời khi các sự cố này xảy ra. 

3.2.1.5.2. Tai nạn lao động 
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Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do: 

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. 

- Thiết bị không được che chắn, kiểm tra bảo trì dẫn đến hoạt động không an toàn. 

- Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân hoặc phương tiện bị hỏng 

không đảm bảo chức năng bảo hộ. 

- Điều kiện lao động không tốt như: thiếu ánh sáng, thông gió không tốt. 

- Nhà xưởng không gọn gàng ngăn nắp dễ khiến vấp ngã, va quệt.  

- Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về an 

toàn lao động cho công nhân. 

Tai nạn lao động có thể xảy ra như: 

- Vận chuyển làm rơi nguyên vật liệu sản phẩm vào người. 

- Công nhân bị kẹt trong các bộ phận máy móc đang vận hành, đặc biệt các máy gia công cơ khí: Quần 

áo, tóc bị cuốn vào máy, máy cán, kẹp, cắt các bộ phận của cơ thể. 

- Phoi bắn vào mắt 

- Bị vấp ngã 

- Bị thương do nguyên vật liệu, máy móc đang sử dụng (đâm thủng, rách da, trầy xước,...). 

- Bị bỏng khi làm việc với các thiết bị gia nhiệt, bỏng phoi. 

- Ngộ độc, bị thương khi làm việc với hóa chất (sẽ nêu rõ hơn bên mục Sự cố hóa chất). 

- Điện giật. 

Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản trong dự án. Chủ đầu tư sẽ đề ra  các biện 

pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra. 

3.2.1.5.3. Sự cố sét đánh 

Sấm sét là hoạt động thường xuyên xuất hiện trong những cơn mưa giông do các đám mây tích điện 

gây ra. Khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ truyền xuống mặt đất bằng con đường đánh thẳng hoặc đánh lan 

truyền. 

Dòng điện trong những tia sét có thể đạt tới vài vạn ampe với công suất cực kỳ lớn. Sét khi đánh trực 

tiếp thường làm chết người và phá hủy, cháy nổ công trình, nhà cửa. Sóng điện từ tia sét còn gây tác hại 

từ xa lên các mạch điện gọi là sét đánh cảm ứng. Đây là nguyên nhân gây hỏng hóc các thiết bị điện – 

điện tử như tivi, máy tính, các thiết bị kỹ thuật, máy móc, đài,... Do đó, giông sét là một trong số những 

hiểm họa thiên tai vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng con người và gây ra những thiệt hại rất lớn về 

tài sản vật chất.  

Vì vậy, chủ dự án sẽ có biện pháp để phòng ngừa sự cố sét đánh. 

3.2.1.5.4. Sự cố hóa chất 

Dự báo về các nguy cơ sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động của dự án được thể hiện tại bảng 

dưới đây: 

Bảng  39. Các sự cố hóa chất có thể xảy ra tại các khu vực có sử dụng, lưu chứa hóa chất 

STT Sự cố Nguyên nhân, điều kiện xảy ra sự cố 

1 Rò rỉ, tràn đổ hóa chất + Hệ thống giá/kệ bảo quản hóa chất bị hỏng hoặc 

gặp sự cố do: quá tải trọng, giá đỡ dùng quá lâu, 

va chạm với xe nâng trong quá trình vận chuyển 
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STT Sự cố Nguyên nhân, điều kiện xảy ra sự cố 

+ Chất lượng của các loại vật liệu đóng gói không 

đảm bảo, bao bì chứa bị thủng, hỏng  

+ Thao tác của công nhân không tuân theo các quy 

định về an toàn khi làm việc với hóa chất 

+ Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao 

tác bốc dỡ gây thủng bao bì 

+ Lỗi vận hành của công nhân khi vận chuyển, bốc 

dỡ hóa chất 

+ Lỗi của công nhân khi sử dụng hóa chất 

2 Cháy nổ + Do sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có khả năng bắt 

cháy khi gặp nguồn lửa 

+ Chập điện gây cháy nổ hóa chất 

+ Lỗi vận hành của công nhân 

+ Công nhân không tuân theo các quy định về an 

toàn khi làm việc như: mang thiết bị có phát sinh 

tia lửa, hút thuốc trong Kho, xưởng 

3 Ngộ độc  + Bốc dỡ hóa chất làm rơi vỡ thùng chứa, hóa chất rơi, 

đổ vào người hoặc phát tán ra không khí với lượng 

lớn gây hít phải, nuốt phải 

+ Hơi hoá chất xộc lên mặt khi mở nắp thiết bị chứa 

+ Bỏng hóa chất do tiếp xúc trực tiếp trên da/hít /nuốt 

phải hóa chất lượng lớn 

Sự cố hóa chất xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người lao động, gây thiệt hại về tài sản 

cho doanh nghiệp, nếu gây cháy nổ thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. 

Do vậy công ty sẽ rất chú trọng đến công tác phòng ngừa và ứng cứu sự cố hóa chất. 

3.2.1.5.5. Sự cố với hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống XLNT ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn tới nước thải sau xử lý 

không đạt tiêu chuẩn thải: hệ thống XLNT có thể gặp sự cố dẫn tới ngừng hoạt động như hư máy bơm, 

máy sục khí, các thiết bị khác, bể xử lý bị bể,… Khi xảy ra sự cố hệ thống ngừng hoạt động thì có khả 

năng nước chưa xử lý xả thải ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống XLNT của KCN, sau đó là làm ô 

nhiễm nguồn nước mặt nếu hệ thống XLNT của KCN không xử lý được lượng nước ô nhiễm từ dự án. 

Hệ thống làm việc quá tải: Khi hệ thống quá tải có thể do những trường hợp sau: 

- Quá tải về lưu lượng: Lưu lượng nước thải tăng lên vào các mùa lễ, tết do vào thời gian này nhu cầu 

thị trường tăng lên 

- Quá tải về chất lượng: nước thải có nồng độ ô nhiễm quá cao, vượt quá tải trọng cho phép của các 

bể xử lý 

 Trong cả hai trường hợp, nước thải đầu ra đều có thể không đạt quy định xả thải cho phép gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến hệ thống XLNT của KCN, sau đó là làm ô nhiễm nguồn nước mặt nếu hệ thống 

XLNT của KCN không xử lý được lượng nước ô nhiễm từ dự án. 

- Rủi cho cho người vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể gặp: 

+ Ngã vào bể xử lý 

+ Ngạt do khí thải từ hệ thống khi sửa chữa các thiết bị chìm 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi trường 

3.2.2.1. Công trình xử lý nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 47. Sơ đồ Biện pháp thu gom xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải bồn cầu được thu gom xử lý qua bể tự hoại rồi nhập chung với các nguồn nước thải khác 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án. Nước sau xử lý đạt quy định đấu nối của KCN một phần dẫn 

về  HT xử lý tái sử dụng 160 m3/ngày, một phần đấu nối vào hố ga nước thải của KCN. Dự án đi vào 

vận hành sẽ có 250 công nhân và 25 chuyên gia nước ngoài làm việc, với nhu cầu sử dụng nước vệ sinh, 

rửa tay chân của công nhân, với định mức sử dụng là 45 l/người (QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây 

dựng) thì tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt là: 

275 người × 45l/người = 12,375l/ngày đêm = 12,38m3/ngày đêm 

Dự án tiếp nhận nhà xưởng hiện hữu đã có bể tự hoại, mỗi xưởng 2 bể, mỗi bể 36 m3, tổng 2 bể tự 

hoại diện tích 72m3. Dự án sẽ hút bùn định kỳ 1 năm 2 lần cho các bể tự hoại để đảm bảo hiệu quả xử 

lý. Dự án sử dụng chung HTXL nước thải của toàn nhà với công suất 600 m3/ngày đêm. 

▪ Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày 

 Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt và một phần nước thải từ xả cặn các bể nước ngầm. Trong đó 

chiếm tỷ lệ lớn là nước thải sinh hoạt, nước từ xả cặn không nhiều. 

+ Nước xả cặn: 2,5 m3 

+ Nước sinh hoạt: WC và nhà ăn: 520 m3 

Với lưu lượng nước thải 522,5 m3/ngày, dự án xây dựng trạm XLNT công suất 600 m3/ngày  (k = 1,2) 

để đảm bảo đủ khả năng xử lý toàn bộ nước thải từ dự án. 

Hiện tại tòa nhà Ampacs đã tiếp nhận 1.800 công nhân viên, theo ĐTM của dự án tòa nhà Ampacs lượng 

công nhân viên tối đa của dự án là 8.000 công nhân viên. Do đó, hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà 

Ampacs hoàn toàn đáp ứng nhu cầu phát sinh nước thải của Nhà xưởng Công ty TNHH Ability 

Technology. 

Nước thải bồn cầu Bể tự hoại 

Nước thải khác (nhà 

ăn, bồn rửa, xả cặn) 
HT thoát 

nước và 

XLNT của 

dự án 

600m3/ngà 

Hệ thống 

thoát 

nước và 

XLNT 

của KCN 

HT xử lý tái sử 

dụng 160 m3/ngày 

Bể thu nước 

mưa 

Dội WC 
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Công nghệ xử lý nước thải như sau: 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 48. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày 

 Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải 

❖ Bể thu gom  

Nước thải phát sinh từ các nguồn trước khi được thu gom đưa vào Bể thu gom sẽ được đưa qua song 

chắn rác thô (kích thước khe 10mm) để loại bỏ các thành phần có kích thước lớn có thể ảnh hưởng đến 

thiết bị và quá trình xử lý ở các giai đoạn sau. 

Định kỳ hằng ngày sẽ được vệ sinh. Rác thải sẽ được thu gom và đem đi xử lý hằng ngày cùng với rác 

thải sinh hoạt. 

❖ Bể tách chất nổi 

   Nước từ bể thu gom dẫn qua bể tách chất nổi để tách các chất nhẹ hơn nước, chủ yếu là dầu từ nhà 

bếp. 

Bể tách chất nổi 

Bể thu gom 

Nước thải  

Khí Bể điều hoà  

Bùn khô chuyển 

cho đơn vị thu 

gom có chức năng 

Bể hiếu khí Aeroten 

Bể thiếu khí anoxic 

Bể lắng sinh học 

Khí 

Bể chứa bùn 

Khuấy trộn 

Hố ga giám sát ngoài 

dự án 

Bể nén bùn 

Máy ép bùn 

Hố ga KCN 

Bể khử trùng 
Hệ thống xử lý tái sử 

dụng 160m3/ngày 

Dội WC 
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❖    Bể điều hòa  

Nước thải từ bể tách dầu dẫn qua bể điều hòa 

Mục đích:  điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải, tách bớt chất nổi trong nước thải có nguồn 

gốc từ dầu mỡ nhà ăn 

Lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: thời gian thải, lưu lượng 

thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải.  

Việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, tăng hiệu quả xử lý 

và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. 

Để thực hiện quá trình ổn định nồng độ, trong bể điều hòa bố trí hệ thống phân phối khí nhằm khuấy 

trộn nước thải. 

❖    Bể thiếu khí(Anoxic):  

Nước từ bể điều hòa được dẫn qua bể thiếu khí Anoxic. 

Thực hiện quá trình khử các hợp chất N và P và chất hữu cơ trong nước thải. 

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nitơ amôn sẽ được chuyển thành 

nitrit và nitrat nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter. Khi môi trường thiếu ôxy, các loại vi 

khuẩn khử nitrat Denitrificans (dạng kỵ khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrát (NO3
-) và nitrit (NO2

-) để ôxy 

hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

❖ Bể hiếu khí:  

Bể xử lý sinh học hiếu khí là công trình đơn vị xử lý những chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học, nơi 

diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrat hoá trong điều kiện cấp khí nhân tạo bằng 

máy thổi khí. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển 

hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và CO2, nitơ hữu cơ thành ammonia thành nitrat NO3
-; xáo trộn đều 

nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý; giải phóng 

các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải 

các chất ô nhiễm; tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật 

❖ Bể lắng sinh học 

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh trong nước thải từ bể sinh 

học hiếu khí mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn (SS) giảm đến 60 - 80%. Một phần 

bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm tuần hoàn về bể sinh học, phần bùn dư sẽ được bơm về 

bể chứa bùn. Phần nước trong sẽ tự chảy tràn sang bể khử trùng thông qua hệ thống máng thu nước răng 

cưa. 

❖ Bể khử trùng 

Nước sau bể lắng sinh học được dẫn qua bể khử trùng bằng NaOCl 

❖ Hố ga giám sát 

Dự án bố trí hố ga giám sát ngoài dự án phục vụ công tác lấy mẫu giám sát của các đơn vị độc lập trước 

khi đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước của KCN. 

❖ Bể chứa bùn và bể nén bùn 

Bùn từ các bể lắng được thu gom về bể chứa bùn. Một phần tuần hoàn trở lại bể sinh học, phần dư bơm 

qua bể nén bùn để nén bớt nước, bùn.  

Tại công trình đơn vị này, bùn lắng ở đáy bể sẽ được bơm qua máy ép bùn, phần bùn khô sẽ được các 

đơn vị có chức năng xử lý thu gom xử lý, nước từ quá trình ép bùn sẽ được tuần hoàn lại hố thu. Nước 

tách ra từ bề mặt bể nén bùn sẽ chuyển về lại bể thu gom để tiếp tục quá trình xử lý.  
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❖   Máy ép bùn 

Bùn được làm khô bằng máy ép sau đó chuyển giao xử lý cho đơn vị có chức năng. 

Công nghệ xử lý nước thải dự án lựa chọn là công nghệ phổ biến đang được sử dụng nhiều trên thực tế 

và đã chứng minh được hiệu quả xử lý. 

Bảng  40. Bảng hiệu quả xử lý của hệ thống XLNT 

Thông số 
Nồng độ vào 

(mg/l) 
Hạng mục 

Nồng độ đầu ra 

(mg/l) 
Hiệu suất (%) 

Nước thải vào 

BOD5 = 290 
Song chắn rác  + 

Bể tách dầu + Bể 

điều hòa 

275,5 5 

SS = 300 285 5 

Amoni = 50 47,5 5 

  

BOD5 = 275,5 

Cụm Bể Anoxic + 

Aeroten + Bể lắng 

41,325 85 

SS = 285 85,5 70 

Amoni = 47,5 9,5 80 

  

 Nước sau xử lý                                         Quy định cho phép đấu nối của KCN 

BOD5 = 41,325 

 

BOD5 = 50 

SS = 85,5 SS = 100 

Amoni = 9,5 Amoni = 10 

 (Hiệu suất tính toán theo Lâm Minh triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, Xử lý nước thải 

đô thị và công nghiệp, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, 2002) 

Nhận xét: nước sau xử lý đã đạt quy chuẩn cho phép. Hệ thống XLNT dự án đề xuất có công nghệ phổ 

biến đã được sử dụng nhiều trên thực tế và đạt hiệu quả xử lý, đảm bảo nước thải ra đạt Quy định cho 

phép đầu nối của KCN. 

Bảng  41. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục 
Kích thước Dài x 

rộng x cao (m) 

Thể tích 

hữu ích 

(m³) 

Thời 

gian lưu 

(h) 

Số 

lượng 
Vật liệu 

1  Bể gom 3,775x3,725x5 64,28 3,21 1 bể BTCT 

2  Bể tách chất nổi 3,775x3,475x5 58,18 2,99   

3  Bể điều hòa 7,95x7,5x5,0 268,31 
13,5 

1 bể BTCT 
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STT Hạng mục 
Kích thước Dài x 

rộng x cao (m) 

Thể tích 

hữu ích 

(m³) 

Thời 

gian lưu 

(h) 

Số 

lượng 
Vật liệu 

4  
Bể thiếu khí 

(anoxic) 
7,5x4,95x5 167,06 

8,44 
1 bể BTCT 

5  
Bể sinh học hiếu 

khí 
7,5x4,45x5 150,19 

7,59 
1 bể BTCT 

6  
Bể lắng bùn sinh 

học 
6,45x6,45x5 

154 (H = 

3,7m) 7,8 
1 bể BTCT 

7  Bể khử trùng 6,45x0,8x5 23,22 1,17  BTCT 

8  Bể chứa bùn 3,675x2,4x5 2  1 bể BTCT 

❖ Các thiết bị của hệ thống xử lý 

Bảng  42. Các thiết bị của hệ thống xử lý 600m3/ngày 

STT Thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

I.  HỐ THU GOM & BỂ TÁCH MỠ ( T-101 )      

1. 
 Bơm nhúng chìm (SWP 101A/B) Lưu lượng: Q = 48 m³/h  Cột áp H = 7 

mH2O  P = 3,7 kW  Xuất xứ  Đài Loan 
 Bộ  2  

2.  Thiết bị tách rác thô L x B x H (m) = 0,6 x 0,6 x 0,8 (m)  Bộ  2  

3.  Phao mực nước Xuất xứ  Ý  Bộ  2  

II.  BỂ ĐIỀU HÒA ( T-201 )      

1. 

 Bơm nhúng chìm (SWP 201A/B) 

Lưu lượng: Q = 27 m³/h;  Cột áp  H = 7 mH2O; P = 1,5 kW;  Xuất xứ Đài 

Loan  

 Bộ  2  

2. 
 Đĩa phân phối khí tinh D = 9” loại bọt mịn , Q = 3 - 7m3/h, Q max = 10 

m3/h.  Xuất xứ  Đức 
 Bộ  25  

3. 
 Thiết bị tách rác tinh LxBxH(m) = 0,6 x 0,6 x 0,6 (m), khe 4 mm. Xuất 

xứ Việt Nam 
 Bộ  1  

4.  Phao mực nước Xuất xứ  Ý  Bộ  2  

III.  BỂ ANOXIC ( T-301 )      

1. 
 Máy khuấy chìm SX301 A/B Đường kính cánh D191mm  1382 rpm;  

Công suất  1,4kW; 1382rpm  Xuất xứ  Ý 
 Bộ  2  

2. 

 Bồn hóa chất CT-01/02 DD Dinh dưỡng + Độ kiềm  

Kiểu  Bồn đứng  Thể tích V = 1000 L; Vật liệu  Nhựa PE  Xuất xứ:  Việt 

Nam 

 Bộ  2  

3. 

 Bơm định lượng hóa chất ( CP 01/02 A/B)  

Lưu lượng  Q= 155 lít/giờ;  Cột áp 7 - 10 Bar;  Công suất/  

 P = 0,25 kW;  Xuất xứ:  Ý 

 Bộ  3  

4. 
 Motor + cánh khuấy hóa chất (M-01/02)  

 Tốc độ vòng tua 69 Rpm  P = 0,4 Kw;  Xuất xứ Đài Loan 
 Bộ  2  

IV.  BỂ SINH HỌC Hiếu khí ( T401 - 402 )      

1. 

 Máy thổi khí bể sinh học + Điều hòa  

Lưu lượng: Q = 8,40 m³/phút - 1450 rpm  

  Điện áp 15,0 kW, 3pha/ 380V/50Hz;   Xuất xứ  Đài Loan 

 Bộ  3  
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STT Thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

2. 

 Đĩa phân phối khí tinh  

Kiểu  D = 9” loại bọt mịn; Lưu lượng:  Q = 3 - 7 (m3/h), Q max = 10 

m3/h; Xuất xứ Đức 

 Bộ  86  

3. 

Bơm nhúng chìm tuần hoàn khử Nitrate ( SWP 402 A/B ) 

Lưu lượng: Q = 27 m³/h ;  Cột áp  H = 7 mH2O;  Công suất P = 1,5 kW;  

Xuất xứ Đài Loan 

 Bộ  2  

4.  Đầu dò pH: Thang đo 0 - 14 pH   Xuất xứ:  Ý  Bộ  1  

V.  BỂ LẮNG      

1. 
 Bơm bùn sinh học tuần hoàn ( SWP501 A/B )  

Q = 27 m³/h  H = 7 mH2O;  P = 1,5 kW  Xuất xứ Đài Loan 
 Bộ  2  

VI.  BỂ KHỬ TRÙNG ( T 502 )      

1. 
 Bơm định lượng hóa chất ( CP03 A/B )  

Q= 155 lít/giờ  H 7 - 10 Bar;  P = 0,25 kW; Xuất xứ  Ý 
 Bộ  2  

2. 
 Bồn hóa chất CT-03  

Thể tích V = 1000 L;  Vật liệu  Nhựa;  Xuất xứ Việt Nam 
 Bộ  1  

VII. Quạt thông hơi cụm bể     

1. 

 Quạt hút (EF - 01)  

 Công suất: 800-1200 ( m3/h ); Áp lực: P =1300 - 900 Pa  

 Công suất 0.75 kW; Motor: Teco - Đài Loan 

 Bộ  1  

IX.  HỆ THỐNG MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT ĐA ĐĨA      

1. 
 MÁY ÉP BÙN  

Công suất 2,0 – 3,0 m3/h - bùn nước; Xuất xứ Việt Nam 
 Bộ  1  

2. 
 Bơm bùn sinh học ( SSP001 -A/B )  

Q = 27 m³/h  H = 7 mH2O  P = 0,75 kW  Xuất xứ Đài Loan 
 Bộ  2  

3. 
 Bơm định lượng hóa chất ( CP04 A/B )  

Q= 155 lít/giờ H= 7 Bar  P = 0,37 kW  Xuất xứ Ý 
 Bộ  2  

4. 
 Bồn hóa chất CT-04  

Thể tích V = 1000 L  Vật liệu  Nhựa  Xuất xứ Việt Nam 
 Bộ  1  

5. 
 Motor + cánh khuấy hóa chất (M-01)  

Tốc độ vòng tua:  69 Rpm  P = 0,4 Kw; Xuất xứ Đài Loan  
 Bộ  1  

 Hệ thống xử lý tái sử dụng 160m3/ngày 

❖ Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý tái sử dụng 
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Hình 49. Sơ đồ công nghệ xử lý tái sử dụng công suất 160 m3/ngày 

❖ Thuyết minh công nghệ 

▪ Bể chứa trung gian: Nước thải sau khi đã xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN được chứa trong 

bể chứa trung gian để chuẩn bị bơm lên các thiết bị lọc. 

▪ Bồn lọc cát đa lớp: Đầu tiên, nước được bơm lên bồn lọc cát để loại bỏ các hạt cặn lớn còn sót 

lại trong nước thải sau xử lý.  

▪ Bồn lọc than: Tiếp theo, nước được bơm qua bồn lọc than hoạt tính. Than hoạt tính có khả năng 

lọc mùi, màu, các chất béo hòa tan trong nước. 

▪ Cột lọc tinh: Cuối cùng, nước được lọc qua cột lọc tinh với túi lọc bằng vải Kích thước túi 180 

x 800 mm, vải lọc 10 µm giúp giữ lại hầu hết cặn trong nước thải. 

Sau hệ thống tái sử dụng sẽ giúp giảm SS, BOD5, COD, chất dinh dưỡng còn lại trong nước thải đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A. 

Nước sau xử lý dùng để dội WC, chia đều cho các tầng trong tòa nhà. 

▪ Rửa lọc:  

Hệ thống xử lý nước tái sử dụng có các bồn lọc cần được rửa lọc hàng ngày. Lượng nước rửa lọc thường 

sử dụng khoảng 10% công suất hệ thống (theo TCXDVN 33:2006). Với hệ thống xử lý tái sử dụng công 

suất 160m3/ngày thì lượng nước rửa lọc khoảng 16m3/ngày. Nước rửa lọc chứa nhiều cặn lơ lửng được 

dẫn về xử lý tại trạm XLNT. 

❖ Hiệu suất hệ thống XLNT tái sử dụng 

Bảng  43. Hiệu suất hệ thống XLNT tái sử dụng 

Thông số 
Nồng độ vào 

(mg/l) 
Hạng mục 

Nồng độ đầu ra 

(mg/l) 
Hiệu suất (%) 

Nước thải vào 

BOD5 = 41,325 Cụm thiết bị lọc 16,53 60 

Nước sau xử lý tại hệ 

thống 600 m3/ngày 

Bể trung gian  

Bồn lọc cát đa lớp  

Bồn lọc than  

Cột lọc tinh 10µm 

Bể chứa tái sử dụng  

(dội WC) 

Nước thải rửa 

lọc dẫn về 

trạm xử lý 

nước thải 600 

m3/ngày 
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Thông số 
Nồng độ vào 

(mg/l) 
Hạng mục 

Nồng độ đầu ra 

(mg/l) 
Hiệu suất (%) 

SS = 85,5 8,55 90 

Amoni = 9,5 4,75 50 

 Nước sau xử lý                                                  QCVN 40:2011/BTNMT cột A 

BOD5 = 16,53 

Bể chứa tái sử dụng 

 30 

SS = 8,55  50 

Amoni = 4,75  5 

Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý tái sử dụng: 

Bảng  44.Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý tái sử dụng 

STT Hạng mục 
Kích thước Dài x 

rộng x cao (m) 

Thể tích 

hữu ích 

(m³) 

Thời 

gian lưu 

(h) 

Số 

lượng 
Vật liệu 

Hệ thống xử lý tái sử dụng công suất 160m3/ngày 

1  Bể trung gian 3,675x1,275x5 21,09 
3,16 

1 bể BTCT 

2  Bể chứa tái sử dụng 3,675x3,225x5 53,33 
7,99 

 BTCT 

❖ Các thiết bị của hệ thống xử lý 

Bảng  45. Các thiết bị của hệ thống xử lý tái sử dụng 160 m3/ngày 

STT Thiết bị 

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1. Bồn lọc - lọc cát đa tầng - T601A/B   

Công suất: 10,0 – 12,5 m3/h  

Kiểu:  Bồn đứng; V = 1.750 L  

Kích thước: D x H = D1200 x H2300 

mm  

Vật liệu:  Thép phủ epoxy  Xuất xứ: 

Việt Nam 

 Bộ  2,00  

2. Bồn lọc - lọc than hoạt tính - T602   

Công suất: 12,5 - 15 m3/h  Kiểu:  Bồn 

đứng; V = 2.500 L  

Kích thước: D x H = D1400 x H2400 

mm  

Vật liệu:  Thép phủ epoxy -  Xuất xứ: 

Việt Nam 

 Bộ  1,00  

3.  Phao mực nước   

Vật liệu:  Polypropylene, IP68, Cáp 

dài 5m  

Xuất xứ: MAC3, Ý 

 Bộ  3,00  

4. Bơm trục ngang WP-601A/B tăng áp   

Kiểu:  Bơm ly tâm trục ngang Lưu 

lượng:  Q = 6 - 20 m³/h  

Cột áp:  H = 42 - 28 mH2O  Công suất: 

3,0 kW  Điện áp:  3 pha, 380V/ 50Hz  

 Xuất xứ:  Ý 

 Bộ  2,00  

5. Bồn lọc tinh - lọc túi T605A/B   

Công suất:  15 - 20 m3/h  

Kích thước túi 180 x 800 mm, vải lọc 

10 micron  

 Bộ  1,00  
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STT Thiết bị 

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Vật liệu:  SS304 dày 3mm  

Xuất xứ:  Việt Nam 

3.2.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

3.2.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển 

- Đường nội bộ và sân bãi được bê tông hóa. 

- Các xe yêu cầu đi chậm, không bóp còi, nẹt ga, hạn chế phương tiện vào khu vực dự án, ngoại trừ 

xe xuất nhập nguyên liệu và thành phẩm. 

- Đối với xe hai bánh: gửi vào bãi xe, nhà xe bố trí gần cổng ra vào. 

- Chia ra nhiều bãi giữ xe và 4 cổng ra vào nhằm phân tán lượng xe vào nhà máy trong giờ cao điểm.  

- Không nổ máy xe trong lúc chờ bốc dỡ hàng. 

- Xe vận chuyển phải được che phủ kín. 

- Kiểm tra chất lượng, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

và thành phẩm. 

- Bố trí đường ra và vào rộng để xe không bị kẹt tại cổng vào, gây tập trung xe làm gia tăng nồng độ 

ô nhiễm. 

- Bố trí kế hoạch vận chuyển hợp lý, hạn chế tập trung phương tiện tại dự án. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên với diện tích cây xanh mặt nước 16.671 m2, trong đó cây xanh là 

16.407 m2 đảm bảo > 20% tổng diện tích dự án. Cây xanh giúp hấp phụ một phần các chất ô nhiễm 

trong môi trường không khí và cải thiện môi trường vi khí hậu, giúp không khí khu vực dự án trong 

lành hơn. 

3.2.2.2.2.  Khí thải từ hoạt động hàn bằng tay, khu vực ép nhiệt, dán keo 

Theo đánh giá tại Mục 3.2.1.1.1.2, và quy trình sản xuất của dựa án, lưu lượng khí thải tại khu vực 

hàn và khí thải khu vực ép nhiệt, dán keo là rất thấp, do đó chủ dự án áp dụng Dự án chỉ áp dụng các 

biện pháp đơn giản: 

- Trang bị khẩu trang cho công nhân 

- Thông gió nhà xưởng 

 Với yêu cầu không khí khu vực lắp ráp phải sạch và mát, dự án có trang bị cho các xưởng hệ 

thống điều hòa không khí để duy trì nhiệt độ xưởng khoảng 28-300C và hệ thống điều hòa không khí sẽ 

giúp thông gió cho xưởng sản xuất, đảm bảo môi trường an toàn cho công nhân làm việc. Cụ thể như 

sau: 

Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

Dàn lạnh âm 

trần  
3 bộ 186W (1.000 m3/h) 2019 100% Nhật 

AHU  12 bộ AHU 12RT 2019 100% Nhật 

Bồn nước  01 bồn 1m3 đặt trên sân thượng 2019 100% VN 

Bơm 03 bơm 10HP 

02 bơm 30HP 
2019 100% VN 

Chiller   03 Chiller 140RT (492KW) 2019 100% VN 
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Hệ thống 

đường ống, 

phụ kiện 

01 hệ thống 2019 100% VN 

3.2.2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

 

3.2.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Dự án sử dụng chung khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung của tòa nhà. Lượng chất thải 

sinh hoạt một ngày dự án phát sinh khoảng 137,5kg/ngày. Sử dụng thùng 60 lít để lưu chứa CTR sinh 

hoạt trong nhà xưởng.  

Ngoài ra trong các khu nhà vệ sinh cũng được trang bị các thùng 120 lít để thu gom rác thải sinh 

hoạt trước khi chuyển về khu lưu chứa tập trung. Chuyển giao xử lý: Ký hợp đồng chuyển giao chất thải 

cho đơn vị có chức năng tần suất 1 lần/ngày.  

 Nhà chứa chất thải dự án xây dựng có diện tích 88m2 (11mx8m) phân ra các khu vực: Chất thải công 

nghiệp thông thường 4mx6m, Nhà chứa chất thải sinh hoạt  (4mx5m) và Nhà CTNH (4mx11m). 

Chuyển giao xử lý: Ký hợp đồng chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng tần suất 1 lần/ngày. 

3.2.2.3.2. Chất thải rắn thông thường 

Phế liệu: Quá trình sản xuất dự án phát sinh khá nhiều phế liệu bao bì và kim loại. Phế liệu được 

chứa trong các thùng chứa trong mỗi xưởng và khi nhiều được đưa ra khu vực Kho chứa phế liệu tập 

trung. Dự án xây dựng 1 kho phế liệu kích thước 4mx4m.  

Chất thải rắn sản xuất không bán được phế liệu: Chất thải rắn sản xuất được thu gom về Nhà chứa 

chất thải. 

Nhà chứa chất thải dự án xây dựng có diện tích 88m2 (11mx8m) phân ra các khu vực: Chất thải công 

nghiệp thông thường 4mx11m, Nhà chứa chất thải sinh hoạt  (4mx5m) và Nhà CTNH + bùn(4mx6m). 

Dự án sử dụng chung khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường với tòa nhà. 

3.2.2.3.3. Chất thải rắn nguy hại 

Dự án sử dụng chung khu vực lưu chứa chất thải rắn nguy hại với tòa nhà. 

 Thu gom: Khi có CTNH phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm đưa chất thải tới khu vực lưu 

trữ riêng cho CTNH.  

 Lưu trữ: Nhà chứa chất thải dự án xây dựng có diện tích 88m2 (11mx8m) phân ra các khu vực: Chất 

thải công nghiệp thông thường 4mx6m, Nhà chứa chất thải sinh hoạt  (4mx5m) và Nhà CTNH 
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(4mx11m). Trong nhà chứa trang bị các thùng chứa CTNH tương ứng với các loại CTNH phát sinh. Tất 

cả các thùng lưu trữ CTNH là loại thùng nhựa chuyên dụng, đảm bảo không rò rỉ, các thùng đều có nắp 

đậy, có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và biển báo nguy hiểm tùy tính chất của chất thải. Nhà chứa 

đặt ở khu vực cao ráo, có nền bê tông chống thấm, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài để phòng trường 

hợp xảy ra sự cố tràn đổ chất thải đang lưu chứa trong nhà chứa, có mái che, có cửa khóa và biển báo 

ghi rõ Khu vực lưu chứa CTNH và các biển báo nguy hiểm phù hợp với các loại CTNH đang lưu trữ. 

 Vận chuyển, xử lý: Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH để vận 

chuyển, xử lý lượng chất thải này. Dự kiến tần suất thu gom 1 tháng/lần. 

3.2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ốn, độ rung, ô nhiễm nhiệt 

3.2.2.4.1. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Sử dụng máy móc thiết bị đảm bảo các yêu cầu thiết kế nhằm tránh phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

Nền nhà xưởng được xây dựng vững chắc theo đúng tải trọng đặt máy, từ đó giúp giảm độ rung trong 

quá trình sản xuất. Nhà xưởng được xây dựng thông thoáng để giảm mức độ cộng hưởng tiếng ồn. Hướng 

dẫn và giám sát công nhân viên làm việc theo đúng quy trính, tránh để va chạm các sản phẩm lại với 

nhau trong quá trình sản xuất và vẫn chuyển. Tất cả các phương tiện giao thông ra vào nhà máy đều phải 

đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo đúng quy định để giảm phát sinh tiếng ồn, hạn chế tối đã việc 

bấm còi xe. 

3.2.2.4.2. Các biện pháp giảm thiểu đến ô nhiễm nhiệt 

Tất cả các công đoạn phát sinh nhiệt đều được bố trí ở khu vực thông thoáng, có các thiết bị tản nhiệt, 

làm mát để hạn chế tối đa phát tán nhiệt ra môi trường. Các cục nóng điều hòa được đặt bên ngoài và ở 

trên cao để tránh tác động từ hơi nóng trực tiếp vào người lao động. Nhà xưởng được xây dựng thông 

thoáng để tăng khả năng phát tán và giảm nhiệt ra xung quanh. Đồng thời giúp điều hòa và lưu thông 

không khí. 

3.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.2.2.5.1.  An toàn lao động và vệ sinh lao động 

Dự án sử dụng công nghệ sản xuất bằng các thiết bị máy móc đồng bộ, nếu như công nhân không 

tuân thủ nghiêm ngặt những nội qui về an toàn lao động thì dễ bị xảy ra các tai nạn. Các tai nạn lao động 

của dự án có thể xảy ra do sự bất cẩn khi vận hành hay máy móc, thiết bị hư hỏng. Xác suất xảy ra các 

sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội qui và qui tắc an toàn trong lao động.   

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao động trước khi nhận 

công tác. 

- Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động: bố trí 1 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 

theo chế độ chuyên trách 

- Đồng thời ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh đủ năng lực để khám sức khỏe định kỳ cho công 

nhân 

- Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu theo quy định của thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 

của Bộ y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động: Với số lượng công nhân 

dưới 200 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu; Cứ mỗi 

150 người lao động tăng thêm phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp 

cứu và mỗi xưởng có 1 khu vực sơ cấp cứu riêng. 

- Đề ra các nội quy để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động như sau: 

1. Những người hộí đủ các điều kiện sau mới được tuyển vào làm việc tại dự án  

+ Có tuổi trong độ tuổi lao động của nhà nước qui định. 

bằng 
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+ Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. 

+ Được đào tạo về công việc mình phụ trách, được huấn luyện về BHLĐ trước khi nhận công 

việc. 

2. Công nhân làm việc được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng đúng và đủ chúng 

trong khi làm việc. Các phương tiện như: nón bảo hộ, quần áo, khẩu trang, bao tay, nút bịt tai 

3. Trang bị hệ thống chống sét, hệ thống tiếp đất cho các thiết bị dùng điện. Bố trí đủ ánh sáng khi làm 

việc ban đêm. 

4. Khi tiến hành công việc sửa chữa, chống kẹt, xử lý sự cố, vô dầu mỡ, hệ thống máy móc phải ngừng 

vận hành cục bộ (tại nơi có người đang làm việc) hay ngừng toàn bộ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 

người lao động. 

Ngoài ra, trong khi sửa chữa hay xử lý sự cố, người thực hiện công việc đó phải chủ động kê chèn máy, 

tháo dây đai truyền động... để loại trừ một cách chắc chắn sự khởi động trở lại ngẫu nhiên của dây chuyền 

máy. Làm việc trong các thiết bị kín phải có người theo dõi và có biện pháp cấp cứu dự phòng.  

5. Thường xuyên kiểm tra để bảo đảm các cơ cấu truyền động được bao che một cách chắc chắn, an 

toàn. Nghiêm cấm việc tự ý tháo bỏ hay làm thất lạc các che chắn. 

6. Nghiêm cấm người không có phận sự ra vào khu vực sản xuất. 

7. Phải ngừng máy hoàn toàn mới được làm vệ sinh thiết bị. Sau đó thu dọn nơi làm việc cho trật tự, 

ngăn nắp, làm vệ sinh cá nhân trước khi ra về. 

3.2.2.5.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn 

 Các nhà xưởng khi xây dựng đều phải được kiểm duyệt PCCC. 

 Công ty cũng sẽ lập Phương án PCCC cấp cơ sở trình Cảnh sát PC và CC tỉnh Bình Dương phê 

duyệt phương án trước khi đi vào hoạt động. 

 Cụ thể biện pháp phòng cháy, chữa cháy như sau: 

❖ Giao thông phục vụ chữa cháy 

- Giao thông bên trong 

Công ty có 4 cổng ra vào, hai cổng phụ rộng 7m và hai cổng chính rộng 13m, các đường nội bộ có nền 

đường rộng ít nhất 7m (vỉa hè 2 bên mỗi bên 2m) bao xung quanh các công trình xây dựng, đảm bảo xe 

chữa cháy dễ dàng ra vào và quay đầu, tiếp cận dễ dàng tất cả các vị trí trong dự án. 

- Giao thông bên ngoài 

Tất cả đường giao thông bên ngoài là đường nội bộ của KCN và QL13 đều rộng rãi và dễ dàng cho xe 

chữa cháy lưu thông. Tuyến đường có thể đông người trong các giờ cao điểm nhưng vẫn di chuyển được 

ổn định, hầu như chưa xảy ra kẹt xe. 

❖ Nguồn nước chữa cháy 

+ Bể nước chữa cháy: công ty có 2 bể chứa nước ngầm dùng cấp cho sinh hoạt và PCCC bể nước 

ngầm 1 dung tích 999m3 kích thước 18mx18,5mx3m; bể nước ngầm 2 dung tích 324m3 kích thước 

18mx6mx3m. 

+ Nguồn nước bên ngoài: nằm trước công ty có trụ nước cứu hỏa của KCN xe chữa cháy có thể lấy 

nước dễ dàng. 

❖ Lực lượng chữa cháy 

+ Thành lập đội PCCC cơ sở được qua huấn luyện về PCCC và được tập huấn định kỳ gồm các 

bảo vệ và công nhân các xưởng. 
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+ Kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của các công ty, đơn vị xung quanh để liên hệ nhờ hỗ 

trợ khi cần thiết. 

❖ Phương tiện chữa cháy tại chỗ 

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy gồm: 

+ Máy bơm chữa cháy: lắp đặt tại bể nước chữa cháy, gồm 1 bơm chạy và 1 bơm dự phòng 

+ Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động vách tường cho tất cả các xưởng, văn phòng và khu 

vực trung tâm giải trí. 

+ Thiết bị chữa cháy cầm tay, di động gồm bình bột MFT-35, bình MFZ-8, bình CO2 

+ Tại các tủ chữa cháy có tiêu lệnh PCCC 

❖ Phương án xử lý tình huống cháy 

Khi có cháy xảy ra, các tổ thuộc lực lượng PCCC cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công: 

- Tổ 1: Tổ thông tin liên lạc  

Khi có cháy xảy ra, nhanh chóng báo cho lãnh đạo hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất biết 

vị trí, tình hình diễn biến đám cháy. 

Khi xảy ra cháy thực hiện việc cắt điện khu vực cháy, đảm bảo các điều kiện cho người và 

phương tiện tham gia chữa cháy. 

La lớn báo động và nhấn chuông báo động yêu cầu mọi người nhanh chóng thoát ra ngoài để 

đảm bảo an toàn. 

Gọi điện báo cháy theo số điện thoại 114 hoặc 0274 3755221 xin chi viện của lực lượng PCCC 

chuyên nghiệp. 

Nhanh chóng thông báo cho các công trình xung quanh để có sự chuẩn bị ứng phó cháy lan. 

Trong trường hợp, sự cố cháy nổ có liên quan đến hóa chất, Công ty phải báo cáo với Ban chỉ 

đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương để được hỗ trợ. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. 

- Tổ 2: Cứu người bị nạn, hướng dẫn mọi người thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách nhanh 

chóng và an toàn. 

Mở tất cả các cửa thoát nạn, hướng dẫn mọi người theo hướng thoát nạn đã quy định nhanh 

chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhắc nhở mọi người bình tĩnh không để xảy ra hỗn loạn trong 

khi thoát nạn. 

- Tổ 3: Tổ chữa cháy và di chuyển tài sản:  

Giải pháp dập tắt nguồn cháy ngay khi đám cháy mới bắt đầu: Ngay khi phát hiện có cháy, lực 

lượng chữa cháy tại chỗ cần ngay lập tức sử dụng các dụng cụ cầm tay gồm bình CO2 và Bình 

MFZ-8 nhanh chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy nhằm hạn chế sự phát 

triển của đám cháy. 

Các bình chữa cháy xách tay đặt trong các khu vực trong nhà xưởng, kho, trên lối thoát nạn, gần 

cửa ra vào của các khu vực ở những nơi dễ thấy và dễ lấy.  

Trường hợp lửa đang cháy tại lỗ thủng có hóa chất thoát ra (hơi, khí cháy), sử dụng các dụng cụ 

cầm tay gồm bình CO2 và Bình MFZ-8 để cắt ngọn lửa, đồng thời phun mưa để làm mát và tìm 

biện pháp bịt lỗ thủng. 
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Cùng lúc đó, nhanh chóng triển khai 2 lăng phun nước từ 2 họng nước chữa cháy vách tường 

gần khu vực cháy phun nước vào đám cháy. Các bơm chữa cháy trang bị là loại có thể khởi 

động nhanh chóng chỉ trong 3 giây. 

Tập trung di chuyển tài sản chưa bị cháy ra khỏi khu vực cháy, tạo khoảng cách an toàn ngăn 

cháy lan. 

- Tổ 4: Tổ bảo vệ  

Chốt chặn tất cả các cửa ra vào, không cho người không có nhiệm vụ vào, đồng thời hướng dẫn 

lực lượng cảnh sát PCCC và các lực lượng khác vào triển khai chữa cháy, cứu hộ. 

Thành lập Ban chỉ huy để chỉ huy việc chữa cháy trong giai đoạn đầu. Khi lực lượng cảnh sát 

PCCC đến chi viện thì đồng chí chỉ huy báo cáo lại tình hình diễn biến đám cháy, công tác chữa 

cháy và cứu hộ ban đầu cho chỉ huy lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nắm được, tham gia 

trong Ban chỉ huy mới, đồng thời tiếp tục chỉ huy lực lược PCCC cơ sở tham gia chữa cháy và 

cứu hộ. 

Cử người ra đón xe chữa cháy và hướng dẫn vào nơi xảy ra cháy. 

Cung cấp tình hình, diễn biến đám cháy, lực lượng và phương tiện chữa cháy hiện có, nguồn 

nước chữa cháy cho đội PCCC chuyên nghiệp. 

❖ Phương án thoát nạn 

Lực lượng tại chỗ gồm quản lý xưởng, các tổ trưởng khi nhận được tín hiệu báo cháy phải nhanh chóng 

bố trí cho công nhân thoát nạn theo sơ đồ thoát nạn cụ thể để ra khu vực an toàn nhanh nhất. 

❖ Dọn dẹp:  

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết 

bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

❖ Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: 

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa 

cháy. 

Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên 

nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá 

thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

3.2.2.5.3. Phòng ngừa và ứng cứu sự cố hóa chất 

 Công ty sẽ Lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất lưu tại công ty và tập huấn cho công 

nhân viên biết cách phòng ngừa và ứng phó các sự cố hóa chất trước khi đi vào hoạt động. 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại công ty như sau: 

 An toàn trong thiết kế xưởng 

+ Trang bị hệ thống điện chiếu sáng là loại phòng nổ và các ổ cắm, công tắc bố trí ngoài cửa.  

+ Kho/xưởng đều có nhiều cửa để đảm bảo lối thoát nạn khi sự cố xảy ra. 

+ Kho hóa chất thiết kế có thông gió tốt nhằm tránh mùi tích tụ trong kho. 

+ Kho xây dựng chống thấm, có gờ chống tràn và rãnh thu gom hóa chất đổ tràn, đồng thời trang bị 

bộ dụng cụ ứng cứu sự cố hóa chất Spill kit chuyên dụng nhằm sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố. 

+ Trong kho hóa chất cũng trang bị bình chữa cháy cầm tay. 
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Hình 50. Gờ chống tràn ngoài cửa kho và rãnh gom hóa chất đổ tràn xung quanh kho 

   

Hình 51. Thiết bị phòng ngừa - ứng cứu sự cố cho kho hóa chất 

Bộ ứng cứu sự cố hóa chất chuyên dụng Spill kit gồm: 

+ Tấm thấm hóa chất 

+ Phao thấm hóa chất 

+ Cát thấm hóa chất 

+ Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC 

+ Túi đựng chất thải 

+ Găng tay bảo hộ 

+ Kính bảo hộ 

+ Khẩu trang 

+ Bộ quần áo bảo hộ 

 

 Qui trình tiếp nhận hóa chất an toàn 

Những người có liên quan đến việc vận chuyển hóa chất cần phải tuân thủ một số quy định về an toàn 

trong vận chuyển, bốc dỡ hóa chất như sau: 

+ Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho nhân viên kho theo quy định. 

+ Khi tiếp nhận, trước khi tiếp hành xếp dỡ, công nhân phải kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu. 

+ Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân: quần, áo 

bảo hộ, giày bảo hộ, khẩu trang, bao tay, nón đội đầu. 

+ Tất cả các thiết bị đựng hóa chất không được hư hỏng, móp méo hay bị rò rỉ. 
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+ Phải tiếp nhận hoá chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất. 

 Qui định an toàn trong xếp dỡ bảo quản hóa chất phòng ngừa sự cố tràn đổ, rò rỉ 

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa chất, cần thực hiện một 

số qui định về an toàn như sau: 

+ Nhân viên làm việc với hóa chất phải nắm rõ MSDS của hóa chất. 

+ Có sơ đồ lưu kho thể hiện vị trí lưu trữ cho từng loại hóa chất, nhân viên xếp dỡ phải xếp hóa chất 

đúng nơi quy định. 

+ Thường xuyên kiểm tra lại quần áo và các thiết bị an toàn. Cấm hút thuốc và sử dụng lửa trần 

trong khu vực sản xuất và kho. 

+ Thao tác bốc dỡ cần nhẹ nhàng tránh rơi vỡ, va đập gây hỏng bao bì chứa. 

+ Lên kế hoạch xuất nhập,  tổ chức tốt để hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng lúc, được 

xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có thể dễ dàng nhìn thấy 

nhãn.  

+ Sắp xếp hóa chất lên pallet cân bằng, cẩn thận tránh lệch tâm, rơi đổ. 

+ Xếp không cao quá 2m, không sát trần nhà kho, cách tường ít nhất 0,5 m. cách mặt đất từ 0,2 - 

0,3m.  

+ Nhân viên kho phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi 

ro: thùng hóa chất bị lệch dễ đổ, thùng bị móp méo dễ gây rò rỉ. 

 Ứng cứu sự cố tràn đổ, rò rỉ 

❖ Cháy: thực hiện các bước xử lý sự cố cháy như đã nêu trên mục ứng cứu sự cố cháy nổ. 

❖ Tràn đổ hóa chất 

▪ Thực hiện báo động: 

+ Hô to để cảnh báo mọi người không được đến gần; 

+ Dựng bảng cảnh báo; 

+ Thông báo ngay cho các bộ phận an toàn các thông tin: Vị trí tràn đổ, loại hóa chất tràn đổ, có 

ai bị thương và biểu hiện của họ. 

▪ Tiến hành sơ tán: 

+ Ưu tiên cứu người bị nạn: sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất; 

+ Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn; 

+ Di chuyển đến địa điểm tập trung; 

+ Dùng nước rửa sạch nếu bị dính hóa chất; 

+ Sơ cấp cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất. 

▪ Xử lý tràn đổ, rò rỉ 

+ Mang trang thiết bị bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý sự cố: bao tay, khẩu trang, ủng, 

mặt nạ phòng độc; 

+ Dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc các kích ứng khác. 

+ Chuẩn bị dụng cụ ứng cứu: thiết bị chứa, chổi, giẻ lau hóa chất rò rỉ, cát thấm dịch rò rỉ. 

+ Ngăn chặn sự rò rỉ, tràn đổ: nhanh chóng khắc phục tình trạng nghiêng, đổ của thiết bị chứa. 

Dùng thùng hứng hóa chất rò rỉ (nếu được).  
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+ Biện pháp vệ sinh khô: Nếu lượng hóa chất rò rỉ không thể hứng lại được: dùng giẻ lau (nếu 

ít) hoặc cát (nếu hóa chất chảy tràn nhiều) thấm lượng hóa chất này. Giẻ lau/cát sau đó được 

thu gom đưa về nhà chứa CTNH và chuyển giao xử lý như CTNH. 

+ Sửa chữa chỗ rò rỉ nếu có thể.  

❖ Tai nạn lao động với hóa chất 

▪ Thực hiện báo động: 

+ Báo động để mọi người đến hỗ trợ; 

+ Gọi cứu thương ngay lập tức nếu trường hợp nặng; 

+ Thông báo ngay cho các bộ phận an toàn các thông tin: bị tai nạn gì, có liên quan đến hóa chất, 

loại gì, tình trạng nạn nhân. 

▪ Sơ cấp cứu: 

+ Rửa sạch hóa chất (nếu là tai nạn hóa chất); 

+ Tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu; 

+ Sơ cứu khi bị nhiễm hóa chất; 

+ Chờ xe cứu thương đến hoặc trực tiếp đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Việc sơ cứu khi bị nhiễm độc hóa chất là điều tối thiểu cần thiết trong trường hợp xảy ra sự cố. Vì vậy, 

một số biện pháp sơ cứu cụ thể có thể thực hiện như sau: 

+ Trường hợp hít vào: cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến chỗ có không khí sạch, làm hô hấp 

nhân tạo và đưa nạn nhân đến viện. 

+ Trường hợp tiếp xúc lên da: nhanh chóng tháo bỏ quần áo và giày bị nhiễm, rửa bằng xà phòng 

và chất tẩy rửa với khối lượng nước lớn trong 15-20 phút và đưa nạn nhân đến viện. 

+ Trường hợp bị rơi vào mắt: rửa mắt ngay bằng nước sạch càng lâu càng tốt, liên tục rửa hai mí 

mắt khoảng 15-20 phút và đưa nạn nhân đến viện. 

❖ Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất: 
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Hình 52. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

3.2.2.5.4. Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Phòng ngừa và ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải hư hỏng, nước thải không đạt hay ngừng hoạt 

động 

❖ Phương án phòng ngừa sự cố 

- Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế trạm XLNT đã tính toán hệ số an toàn (công suất thiết kế cao 

hơn lưu lượng nước thải tính toán 1,2 lần, nồng độ các chất ô nhiễm dùng làm thông số thiết kế 

cũng ở mức cao). 

Phạt hiện sự cố 

Thông báo: 

- Ban chỉ đạo 

Thông báo, điều động 

các đơn vị xử lý tại chỗ 

Thông báo đơn vị liên 

quan tham gia ứng cứu 

Triển khai công tác ứng cứu sự cố 

- Công tác cứu hộ cứu nạn 

- Lập biên bản hiện trường 

- Trực ứng cứu hiện trường 

- Báo cáo thường xuyên công tác ứng cứu 

Vệ sinh, làm sạch 

môi trường 

Đánh giá tác động 

môi trường sau sự cố 

Xem xét chi phí xử lý sự cố 

Thực hiện công tác đền bù và xử lý pháp luật 

Báo cáo điều tra nguyên nhân, rút kinh nghiệm 

Tổ chức lực lượng ứng cứu tại 

chỗ  
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- Bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép chắc chắn để tránh tình trạng rò rỉ, nứt vỡ. 

- Chuẩn bị các bơm, thiết bị sục khí, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay khi các thiết bị 

này hư hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Bể điều hòa thiết kế thời gian lưu dài để đảm 

bảo thời gian thay thế thiết bị khi xảy ra sự cố. 

- Có nhân viên chuyên môn chịu trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải. Nhân viên này 

được hướng dẫn chi tiết bởi đơn vị thiết kế và xây dựng hệ thống để biết cách vận hành đúng 

cách cũng như cách khắc phục một số sự cố thông thường. Nhân viên vận hành có trách nhiệm 

theo dõi hoạt động của hệ thống hàng ngày, thường xuyên kiểm tra các bể để kịp thời phát hiện 

sự cố rò rỉ, những vết nứt trên thành bể để kịp thời sửa chữa. 

- Quan trắc chất lượng nước thải định kỳ trước khi đấu nối, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn cho 

phép đấu nối của KCN. 

- Quan trắc lưu lượng nước thải hàng ngày bằng đồng hồ đo lưu lượng trước và sau xử lý, không 

để xảy ra tình trạngg quá tải về lưu lượng. 

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công trình xử lý 

nước thải, kịp thời nhận thấy những hoạt động bất thường của thiết bị, sửa chữa những hư hỏng. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhận vận hành trạm XLNT tập trung kịp 

thời phát hiện và ứng phó khi xảy ra sự cố. 

❖ Ứng phó sự cố 

- Thiết bị vận hành hệ thống xử lý bị hư hỏng: tất cả các thiết bị đều lắp đặt ít nhất 2 đơn nguyên, 

1 chạy 1 dự phòng, khi 1 thiết bị hư hỏng sẽ sử dụng thiết bị còn lại chạy tăng cường, trong thời 

gian đó, nhanh chóng thay thế các thiết bị hư hỏng. Các thiết bị được lựa chọn là của các hãng 

sản xuất uy tín và phổ biến trên thị trường để dễ dàng mua thay thế hoặc sửa chữa. Trang bị sẵn 

tại nhà máy một số thiết bị chính để có sẵn thay thế khi hư hỏng. 

- Trường hợp mất điện: Công ty lưu trữ nước thải trong các bể chờ khi có điện tiếp tục xử lý. 

Trường hợp cúp điện toàn xưởng sản xuất ngừng làm việc, do vậy sẽ không phát sinh thêm nhiều 

nước thải giai đoạn này. 

- Trường hợp hệ thống hư hỏng, ngừng hoạt động, nước thải không đạt 

+ Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để trạm XLNT 

tập trung hoạt động trở lại, tránh trường hợp công trình dự phòng bị quá tải; 

+ Bơm nước thải trở lại để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nhân viên vận hành được tuyển người có chuyên môn, tốt nghiệp đại học chuyên ngành môi 

trường và có nhiệm vụ lớn nhất là phải theo dõi và vận hành hệ thống, đảm bảo xử lý ngay 

các sự cố nhỏ lẻ, không để xảy ra sự cố nào nghiêm trọng tới mức khiến hệ thống phải ngừng 

hoạt động 

Phòng môi trường của tòa nhà cũng có nhiệm vụ giám sát hoạt động xử lý của trạm xử lý nước 

thải, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy định đấu nối, tránh quá tải về tải lượng ô nhiễm cho trạm 

XLNT tập trung của KCN. 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

 Trạm xử lý nước thải sản xuất, công suất 6.00 m3/ngày.đêm 

 Hệ thống thông thoáng nhà xưởng 

 Nhà chứa rác thông thường 
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 Nhà chứa rác nguy hại 

 Thùng chứa rác sinh hoạt 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

 Các công trình bảo vệ môi trường đã được xây dựng hoàn thiện, đơn vị cho thuê nhà xưởng bàn 

giao nhà xưởng hiện hữu đã được lắp đặt đầy đủ các hạng mục công trình bảo vệ môi trường. 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

 Các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy sẽ do đơn vị cho thuê nhà xưởng trực tiếp quản lý 

và vận hành theo hai phương án: 

Phương án 1: Trực tiếp thuê người có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu của pháp luật hiện hành về 

vận hành. 

Phương án 2: Thuê các tổ chức có đủ chức năng để vận hành. 

3.4.  NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ NHẬN DẠNG, 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

 Công cụ để đánh giá, dự báo các tác động môi trường là các phương pháp ĐTM và các phương pháp 

khác đã được trình bày ở Chương Mở đầu Báo cáo ĐTM của dự án đã được thực hiện với các công tác 

thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng thủy văn, địa hình và địa chất, tài nguyên sinh vật và các hệ 

sinh thái, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực dự án với các nguồn số liệu cụ thể và cập nhật. Báo cáo 

đã nhận dạng được các tác động tới môi trường bởi các hoạt động của dự án, đã chỉ ra mức độ của các 

tác động, đánh giá quy mô của các tác động từ đó khoanh vùng hay giới hạn phạm vi các tác động cần 

đánh giá chi tiết một các định lượng cũng như dùng để phân tích, đánh giá các giải pháp về bảo vệ môi 

trường của dự án trên cơ sở các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành.  

 Báo cáo đã xác định các quan hệ lẫn nhau về nguyên nhân tác động giữa các hoạt động khác nhau 

của dự án và các tác động của chúng đối với các thành phần môi trường để xem xét đồng thời nhiều tác 

động do hoạt động của dự án gây ra.  

 Từ các cơ sở nêu trên cho thấy, kết quả đánh giá dự báo về các tác động môi trường của dự án là tin 

cậy. Do đó, việc đánh giá, dự báo các tác động và mức độ tác động của dự án tới môi trường đối với quá 

trình thực hiện dự án là thực tế. Chủ dự án cũng đã có những cam kết cụ thể trình bày trong phần kết 

luận của báo cáo để thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực và bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG 

SINH HỌC 

 Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án 

bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Mục tiêu chương trình quản lý môi trường của Dự án là quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường 

trong quá trình chuẩn bị lắp đặt thiết bị và đưa Dự án vào hoạt động. Chương trình quản lý môi trường 

của Dự án còn đảm bảo phù hợp với các tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu 

cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đã đề ra trong chương 3 của báo cáo. Nội dung cơ bản 

của chương trình quản lý môi trường của Dự án bao gồm: 

- Các hoạt động của Dự án trong quá trình lắp đặt thiết bị và hoạt động; 

- Các tác động môi trường của Dự án trong quá trình lắp đặt thiết bị và hoạt động; 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án (giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường, các 

công trình xử lý và quản lý chất thải, các công trình xử lý môi trường đối với các yếu tố khác ngoài 

chất thải); 

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; 

- Kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện và hoàn thành các công trình xử lý; 

- Cơ quan thực hiện, cơ quan giám sát thực hiện chương trình quản lý môi trường 

- của dự án. 

Kế hoạch chi tiết chương trình quản lý môi trường giai đoạn lắp đặt thiết bị và vận hành dự án được thể 

hiện chi tiết qua bảng sau: 
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Bảng  46. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Các giai đoạn của dự 

án 

Các hoạt động 

của dựa án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Thi công, xây dựng 
Hoạt động của 

máy móc thiết bị 

Các tác động tới môi 

trường không khí: Do 

phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu 

Ô nhiễm tiếng ồn do quá 

trình lắp đặt  máy  móc 

Xe, máy thi công phải được kiểm định, đảm bảo khí thải môi 

trường. 

- Không chuyên chở hàng hoá vượt trọng tải quy định. 

- Lập hàng rào chắn cách ly. Hạn chế vận chuyển đêm. 

- Áp dụng phương pháp thi công hiện đại, tối ưu hóa thi công. 

- Giám sát ô nhiễm không khí 

- Mức ồn: đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ. 

- Giám sát tiếng ồn, độ rung, đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

Trong suốt 

quá trình 

lắp đặt thiết bị 

 

Thi công, xây dựng 

Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân 

Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông 

thường, chất thải rắn 

nguy hại 

Nước thải sinh hoạt 

Rủi ro, sự cố: 

- Tới sức khỏe 

- Sự cố cháy nổ 

- An toàn lao động 

- Sự cố do thiên tai 

- Bố trí thùng chứa CTR 

- Thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng. 

- Thực hiện tốt các biện pháp xử lý nền móng, đào móng công 

trình, công tác bê tông 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

- An toàn trong công tác xúc bốc, vận chuyển 

- Phòng chống thiên tai, bão lụt theo quy định hiện hành 

Trong suốt 

quá trình 

lắp đặt thiết bị 

Vận hành 

Hoạt động giao 

thông ra vào 

nhà máy 

- Tác động của bụi. 

- Tác động của khí thải. 

- Các phương tiện vận chuyển phải được kiểm định khi lưu 

hành. 

- Trồng cây xanh trong nhà máy 

Trong suất 

quá trình 

hoạt động 

của dự án 

Vận hành 

Hoạt động sản 

xuất của nhà 

máy 

Tác động tới môi trường 

không khí  
- Thông thoáng nhà xưởng 

Trong suất 

quá trình 

hoạt động 

của dự  
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Các giai đoạn của dự 

án 

Các hoạt động 

của dựa án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Vận hành 

Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân viên 

 

Nước thải sản xuất 

- Thu gom nước thải sinh hoạt về các bể tự hoại 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải sơ bộ, công suất 

6.00m3/ngày để xử lý nước thải sản xuất. 

- Xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt 

-  Đảm bảo nước thải sau xử lý sơ bộ đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

đấu nối của KCN Bàu Bàng.  

Trong suất 

quá trình 

hoạt động 

của dự  

Vận hành 

Hoạt động sản 

xuất của nhà 

máy 

Tác động do tiếng ồn và 

độ rung 

Biện pháp giảm thiểu: 

- Biện pháp kỹ thuật. 

- Biện pháp quản lý và bảo trì. 

Trong suất 

quá trình 

hoạt động 

của dự án 

Vận hành 

Hoạt động sản 

xuất của nhà 

máy 

Tác động do CTR: 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải công nghiệp 

- Chất thải nguy hại 

Tự phân loại và ký hợp đồng với đơn vị chức năng để vận 

chuyển đi xử lý. 

Trong suất 

quá trình 

hoạt động của 

dự án 

Vận hành 

Hoạt động sản 

xuất của nhà 

máy và sinh 

hoạt của cán bộ 

công nhân viên 

Rủi ro và sự cố môi 

trường 

Biện pháp phòng chống rủi ro, sự cố môi trường: 

- Phòng chống cháy nổ 

- Phòng cháy, chữa cháy 

- Phòng chống sét 

- Đảm bảo an toàn giao thông 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

Trong suất 

quá trình 

hoạt động của 

dự án 

Vận hành 
Hoạt động của 

trạm XLNT 

Tác động do mùi hôi 

phát sinh từ trạm 

XLNT. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực trạm XLNT 

- Xây dựng biện pháp phòng ngừa sự cố đối với trạm XLNT. 

Trong suất 

quá trình 

hoạt động 

của dự án 
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5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC,  GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.2.1. Giai đoạn lắp đặt thiết bị 

Giai đoạn lắp đặt thiết bị của dự án không có khí thải, nước thải được xử lý bằng bể tự hoại và hệ 

thống XLNT của tòa nhà đã được hoàn thiện và đi vào sử dụng, do vậy không giám sát môi trường giai 

đoạn xây dựng.  

Môi trường lao động trong các khu vực xây dựng được thực hiện giám sát theo quy định của Bộ Y 

tế. 

5.2.2. Giai đoạn hoạt động 

Giám sát định kỳ nước thải  

Vị trí: 01 vị trí đầu ra của Trạm xử lý nước thải của tòa nhà trước khi xả vào hệ thống thu gom chung 

của KCN Bàu Bàng. 

Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Ni, tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, tổng các chất hoạt động bề mặt.  

Tần suất: 3 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: Theo tiêu chuẩn đấu nối của KCN Bàu Bàng  
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CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 

I. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN 

Công ty đã gửi Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability 

Technology” đến tham vấn ý kiến của 03 chuyên gia: 

- PGS.TS. Huỳnh Phú, Giảng viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. 

- TS. Nguyễn Văn Trọng, Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM. 

- TS. Trần Hậu Vương- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM. 

Ba chuyên gia đều có những ý kiến góp ý để hoàn thiện Báo cáo và đều thống nhất đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo tác động môi trường của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH 

Ability Technology” của Công ty TNHH Ability Technologyl sau khi chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của 

hội đồng thẩm định. 

Sau đây là ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia và phần giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn 

thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau: 

STT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Tổ chức, chuyên gia, 

nhà khoa học 

1 PGS.TS. Huỳnh Phú 

 Mô tả kỹ hơn về quy trình sản xuất. 

Mô tả kỹ hơn về các đối tượng bị 

tác động. 

Tính toán, đánh giá kỹ hơn về các 

tác động của dự án trong giai đoạn 

vận hành dự án. 

Trình bày theo đúng mẫu của 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

Đã bổ sung hoàn thiện chi 

tiết quy trình sản xuất. 

Đánh giá chi tiết các đối 

tượng bị tác động. 

Bổ sung tính toán đánh giá 

các tác động trong giai đoạn 

vận hành dự án. 

Báo cáo đã chỉnh sửa theo 

Thông tư. 

 

2 TS. Nguyễn Văn Trọng 

 Mô tả kỹ hơn về quy trình sản xuất. 

Tính toán, đánh giá kỹ hơn về các 

tác động của dự án trong giai đoạn 

vận hành dự án. 

Đã bổ sung hoàn thiện chi 

tiết quy trình sản xuất. 

Bổ sung tính toán đánh giá 

các tác động trong giai đoạn 

vận hành dự án. 

 

3 TS. Trần Hậu Vương 

 Mục 1.2 trang 1 cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt dự án chưa phù 

hợp 

Đã chỉnh sửa cơ quan phê 

duyệt dự án 

 

 

 Cần phân loại dự án đầu tư theo 

nghị định 08/2022/NĐ-CP để xác 

định thẩm quyền phê duyệt 

Đã phân loại dự án theo nghị 

định 08/2022/NĐ-CP 

 

 Bổ sung các dòng chất thải phát 

sinh tại các sơ đồ quy trình sản xuất 

Đã bổ sung tại sơ đồ quy 

trình sản xuất 

 

 Cần bổ sung nhận diện cụ thể đối 

với các chất ô nhiễm đặt trưng của 

dự án đến môi trường xung quanh 

Đã đánh giá các tác động của 

dự án đến môi trường xung 

quanh 

 

 Trang 174 cần làm rõ khối lượng 

thiết bị vận chuyển làm cơ sở tính 

toán số chuyến/ngày 

Đã bổ sung khối lượng thiết 

bị cần vận chuyển để tính 

toán số chuyến/ngày 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology” 

Công ty TNHH Ability Technology   183 

 

STT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Tổ chức, chuyên gia, 

nhà khoa học 

 Cần tính toán nồng độ chất ô 

nhiễm dựa trên điều kiện hoạt động 

của dự án sẽ mang tính chính xác 

hơn 

Đã tính toán bổ sung nồng độ 

các chất ô nhiễm 

 

 Khí thải từ quá trình ép keo cần 

tính toán nồng độ chất ô nhiễm để 

làm cơ sở đánh giá. Bên cạnh đó 

cần bổ sung tốc độ gió của quá 

trình thông gió làm cơ sở tính toán 

nồng độ chất ô nhiễm phát sinh, để 

đánh giá tính khả thi của hệ thống 

này. 

Đã bổ sung nồng độ khí thải 

từ quá trình ép keo, và bổ 

sung lưu lượng quạt thông 

gió 

 

 - Trang 191 cần xem xét lại nút vặn 

và dây điện thu gom như chất thải 

nguy hại không phù hợp. 

Đã điều chỉnh nút vặn và dây 

điện thu gom vào chất thải 

thông thường 

 

 Bảng 40. Chưa đề cập đến bảng 

mạch thải. 

Đã bổ sung bảng mạch vào 

CTNH 

 

 Cần làm rõ các nguồn nước thải 

của HTXL 600 m3/ngày để làm cơ 

sở đảm bảo khả năng còn có thể 

tiếp nhận 33 m3/ngày nước thải 

phát sinh của dự án  

Hiện tại số lượng công nhân 

viên làm việc tại tòa nhà là 

1.800 người, dự án tòa nhà 

Ampacs được phê duyệt 

ĐTM quy mô 8.000 người, 

do đó HTXLNT 600m3/ngày 

đủ khả năng tiếp nhận nước 

thải của dự án 

 

 Cần làm rỏ trong 160 m3/ngày 

nước tuần hoàn tái sử dụng cho là 

máy là bao nhiêu %. 

Lượng nước tái sử dụng dội 

WC được phân bổ đều cho 

các nhà vệ sinh trong tòa nhà 

 

 Cần làm rõ kho chứa chất thải 

thông thường và nguy hại của nhà 

máy là chung với hạ tầng của tòa 

nhà hay riêng của nhà máy. 

Kho chất thải thông thường 

và CTNH sử dụng chung với 

tòa nhà 

 

 Nhà máy không có HTXL khí thải 

cũng như ống khói phát thải. Do đó 

xác định 2 vị trí phát sinh chất ô 

nhiễm này là khí thải và so sánh 

với QCVN 19:2009 là chưa phù 

hợp. Cần xác định lại đây là giám 

sát không khí môi trường lao động 

và so sánh với quy chuẩn tương 

ứng. 

Đã điều chỉnh lại chường 

trình giám sát môi trường 
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ – CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

 Hoạt động của dự án đem lại nhiều lợi ích thiết thực cả về mặt kinh tế, xã hội. Ngoài việc tạo ra lợi 

nhuận cho doanh nghiệp, dự án còn đóng góp vào ngân sách nhà nước Việt Nam thông qua các khoản 

thuế doanh thu, thuế đất… góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, 

đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề. 

 Bên cạnh đó, dự án cũng mang lại một số mặt tiêu cực tác động có hại đến chất lượng môi trường 

đất, nước, không khí và cộng đồng dân cư xung quanh khi dự án hoạt động, điển hình như: 

- Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm. 

- Bụi, khí thải từ các công đoạn sản xuất: 

+ Hơi khí thải từ công đoạn hàn bo mạch, dây. 

+ Khí thải từ các nguồn khác: nhà vệ sinh, nhà chứa chất thải, hệ thống thoát nước và xử lý nước 

thải. 

- Tiếng ồn từ thiết bị sản xuất, phương tiện vận chuyển. 

- Nước thải từ sinh hoạt. 

- Các sự cố có thể xảy ra như tai nạn lao động. 

- Chất thải nguy hại và không nguy hại. 

 Nhằm hạn chế và khắc phục những tác động tiêu cực đến môi trường, chủ dự án đã tiến hành đánh 

giá các tác động, đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động có hại và cam kết áp dụng các công nghệ tiên 

tiến, xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh, hạn chế các sự cố môi trường, lắp đặt các thiết bị chống 

cháy nổ và an toàn lao động như đã đề ra trong báo cáo, cụ thể: 

- Bụi, khí thải từ các quá trình sản xuất: có các hệ thống thông thoáng nhà xưởng. 

- Tiếng ồn từ thiết bị sản xuất: lắp đặt thiết bị chắc chắn, trang bị nút bịt tai cho công nhân. 

- Nước thải từ sinh hoạt: có hệ thống xử lý nước thải 600m3/ngày đạt quy định đấu nối. 

- Chất thải nguy hại và không nguy hại: trang bị nhà chứa chất thải 88 m2 và kho phế liệu 16 m2 để lưu 

chứa chất thải. 

- Các sự cố có thể xảy ra như tai nạn lao động, cháy nổ, tràn đổ hóa chất, dầu nhớt: trang bị đồ bảo hộ 

lao động, hướng dẫn công nhân viên thao tác an toàn, nắm vững kỹ thuật sản xuất, có các phương 

tiện và cách ứng phó sự cố phù hợp. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo bệ môi trường và sự phát triển bền vững trong 

tương lai, chủ đầu tư cũng đã đề ra kế hoạch cho công tác quản lý môi trường, phối hợp với các cơ quan 

chức năng và các đơn vị chuyên môn trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm 

để kiểm soát mức độ ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn quy định của pháp luật Việt Nam, luôn luôn 

nghiên cứu và đổi mới để chất lượng môi trường ngày càng tốt. Bên cạnh đó, chủ dự án cũng đặc biệt 

quan tâm đến vấn đề phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường. 

 Như vậy, việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã giải quyết được mặt hạn chế 

khi dự án được xây dựng và vận hành. 

2. KIẾN NGHỊ 

 Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã giải quyết được mặt hạn chế khi dự 

án được xây dựng và vận hành, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng để dự án 

triển khai thuận lợi. 
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3. CAM KẾT 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động, cam kết xử lý chất 

thải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành về môi trường như đã nêu trong bản báo cáo ĐTM. Cụ 

thể: 

- Chủ dự án cam kết việc xây dựng và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm của dự án hoàn thiện 

trước khi đưa dự án vào hoạt động, tuân theo các quy định và tiêu chuẩn về môi trường Việt Nam 

hiện hành và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm thường xuyên trong giai đoạn hoạt động.  

- Đảm bảo nước thải khi đấu nối đạt quy định cho phép của KCN. Dự án sẽ xây dựng hố ga kiểm tra 

nước thải nằm trên đoạn ống đấu nối nước thải từ dự án ra hố ga thu nước thải của KCN. Hố ga 

kiểm tra nằm ngoài ranh giới đất của dự án để thuận tiện cho công tác lấy mẫu nước thải kiểm tra 

giám sát  

- CTR phát sinh tại nhà máy được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

- Chủ dự án cam kết không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt 

Nam và các công ước quốc tế. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như đã đề ra trong báo cáo trong suốt quá trình 

hoạt động, cho tới khi kết thúc dự án. 

- Chủ dự án cam kết trong quá trình hoạt động của dự án, nếu vi phạm công ước quốc tế, các tiêu 

chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì Chủ đầu tư dự án hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.   

- Trong quá trình hoạt động của mình, chủ dự án luôn đảm bảo không để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm 

môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. Chủ dự án cũng  cam kết thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

- Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro 

môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Chủ dự án cam kết sẽ phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau 

khi dự án kết thúc vận hành. 

- Chủ dự án cam kết lập hồ sơ đề nghị xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành dự án trước khi đưa dự án đi vào hoạt động gửi Ban quản lý các KCN Bình 

Dương để được kiểm tra, xác nhận. 
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CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 

Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo để hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được thể 

hiện trong bảng sau: 

STT Tên tài liệu Tác giả/Nhà xuất bản Năm Đánh giá 

1 
Quy chế quản lý 

CTNH. 

Sở Khoa học Công nghệ Môi trường 

TP.HCM. 
1999 

 

Đây là 

những tài 

liệu tham 

khảo và giáo 

trình có độ 

tin cậy cao, 

được sử 

dụng trong 

giảng dạy và 

ứng dụng 

trong thực tế. 

2 
Ô nhiễm không khí 

và xử lý khí thải 

Trần Ngọc Chấn - Nhà xuất bản khoa 

học và kỹ thuật. 
2000 

3 Ô nhiễm không khí 

Đinh Xuân Thắng 

Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia 

TP.HCM. 

2003 

4 
Giáo trình xử lý ô 

nhiễm không khí 

Giáo trình do Nguyễn Quốc Bình biên 

soạn. 
2005 

5 
Thoát nước, xử lý 

nước thải, tập 2 

Hoàng Huệ 

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 
2002 

6 Xử lý nước thải 
Hoàng Huệ 

Nhà xuất bản Xây dựng 
1996 

7 

Xử lý nước thải đô 

thị và công nghiệp  

 

Lâm Minh triết, Nguyễn Thanh Hùng, 

Nguyễn Phước Dân 

Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Tp 

HCM. 

2002 

8 
Sổ tay xử lý nước, 

tập 1 và 2 

Trung Tâm Đào Tạo Ngành Nước Và 

Môi Trường. 

Nhà xuất bản xây dựng 

1999 

9 

Giáo trình cấp thoát 

nước  

 

Bộ xây dựng – Trường Đại Học Kiến 

Trúc Hà Nội , Nhà xuất bản xây dựng. 
1993 

10 

Assessment of 

Sources of Air, 

Water and Land 

Pollution 

World hEAlth organization 1993 

11 

Metcalf and 

EddyWastewater 

Engineering 

TrEAtment and 

Reuse 

Fourth Edition, Mc Graw Hill. 

 
2003  

13 
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường năm 2011, 2010, 2009 

và tiêu chuẩn về vệ sinh công nghiệp Bộ y tế năm 2002. 
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