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TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. 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 

1.1.2. 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. 

1.1.3. Công nghệ sản xuất 

1.1.3.1. Sản xuất Video camera cho gia đình 

Sơ đồ quy trình sản xuất Video camera cho gia đình như sau: 

  



 
 

Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất Video camera gia đình 



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. 

1.1.3.2. Quy trình sản xuất camera kỹ thuật số  

Sơ đồ quy trình sản xuất camera kỹ thuật số như sau: 

 

  



 
 

Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất camera kỹ thuật số 



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. 

1.1.3.3. 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: 

  



 
 

Hình 3. Sơ đồ quy trình lắp ráp máy quay phim và thiết bị quang học 



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. 

1.1.3.4. Quy trình sản xuất máy in ảnh 

Sơ đồ quy trình lắp ráp máy in ảnh như sau: 

 

  



 

Hình 4. Sơ đồ quy trình lắp ráp máy in ảnh 



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. 

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

1.1.4.1. 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,…. 

1.1.4.2. 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. 

1.2. 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  1. Các hoạt động của dự án trong giai đoạn sản xuất 

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 

1.3. 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. 

1.3.1. Giai đoạn lắp đặt thiết bị 

1.3.1.1. 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.  

1.3.1.2. 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…  

1.3.1.3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

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

1.3.1.4. 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. 

1.3.1.5. 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. 

1.3.1.6. 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. 

1.3.1.7. 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.  

1.3.2. Giai đoạn vận hành dự án 

1.3.2.1. 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 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 

1.3.2.2. 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. 

1.3.2.3. 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. 

1.3.2.4. 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.  

1.3.2.5. 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. 



1.3.2.6. 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. 

1.3.2.7. 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.  

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

1.4.1. Giai đoạn lắp đặt thiết bị 

1.4.1.1.  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 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. 

1.4.1.2. 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. 

1.4.1.3. 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. 

1.4.1.4. 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.  

1.4.2. Giai đoạn vận hành dự án 

1.4.2.1. 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. 

1.4.2.2. 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. 

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). 

1.4.2.3. 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.  

1.4.2.4. 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. 



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

1.5.1. 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. 

1.5.2. 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  

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  

 


