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1. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

1.1. Thông tin về Dự án 

1.1.1. Thông tin chung về Dự án 

- Tên dự án: " Dự án Nhà máy xi măng Chinfon (Nâng công suất sản xuất xi măng 

từ 3.696.000 tấn xi măng/năm lên 4.200.000 tấn xi măng/năm). 

- Chủ Dự án: Công ty xi măng Chinfon 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 288, đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy 

Nguyên, TP Hải Phòng. 

- Người đại diện: Ông LO LUNG - TOO  Chức danh: Tổng Giám Đốc. 

- Điện thoại: 0225.387.5480. 

- Mã số doanh nghiệp: 0200110220; Đơn vị cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hải Phòng 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: Tổng vốn đầu tư khoảng 7.200.000.000.000 VNĐ 

đồng, tương đương 450.000.000 USD. 

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi giấy 

phép đầu tư số 490/GP ngày 24/12/1992 của Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư có 

hiệu lực. 

1.1.2. Mục tiêu, quy mô công suất của Dự án 

* Mục tiêu của Dự án 

+ Điều chỉnh tỷ lệ phối trộn theo hướng tăng tỷ lệ phụ gia, giảm tỷ lệ clinke,  tận 

dụng nguồn phụ gia dùng tro, xỉ phế thải từ các nhà máy nhiệt điện để làm nguyên liệu 

thay thế trong sản xuất xi măng. 

+ Tăng tính khả dụng của hệ thống máy nghiền xi măng, hệ thống kho chứa phụ 

gia, thành phẩm, đóng bao và xuất hàng. 

* Quy mô của dự án: 

“Dự án Nhà máy xi măng Chinfon (Nâng công suất sản xuất xi măng từ 3.696.000 

tấn xi măng/năm lên 4.200.000 tấn xi măng/năm)”  

1.1.3. Công suất sản xuất 
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Hình  1.Sơ đồ quy trình sản xuất xi măng của Dự án 

1.1.4. Các hạng mục công trình của Dự án 

Công ty không xây dựng, lắp đặt thêm các công trình để đáp ứng nhu cầu thay đổi 

công suất mà tận dụng các trang thiết bị tại nhà máy hiện có. 

Hiện tại, tại dự án Nhà máy xi măng Chinfon đã đầu tư xây dựng, lắp đặt và đưa 

vào hoạt động 5 máy nghiền xi măng, cùng với hệ thống máy móc thiết bị đi kèm như 
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cảng nhập, kho, nhà đóng bao, silo, cảng xuất; thông tin chi tiết như sau: 

Bảng 1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích mặ

t bằng (m2) 

Kết cấu xây dựn

g 
Công năng 

1 Cảng nhập 21195  Kết cấu BTCT 

Nhập nguyên liệu như: t

hạch cao, phụ gia, than

… 

2 Cụm kho phụ gia 22416  
Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 
Chứa phụ gia 

3 Silo clinker 1 1137  
Móng BTCT, kết 

cấu BTCT 
Chứa clinker 

4 Silo clinker 2 918  
Móng BTCT, kết 

cấu BTCT 
Chứa clinker 

5 Nghiền xi măng 1 2019  
Móng BTCT, kết 

cấu thép hỗn hợp 
Nghiền xi 

6 Nghiền xi măng 2 3144  
Móng BTCT, kết 

cấu thép hỗn hợp 
Nghiền xi 

7 
Cụm 4 Silo xi mă

ng dây 1 
1916  

Móng BTCT, kết 

cấu BTCT 
Chứa xi măng 

7 Kho vỏ bao 1761  
Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 
Chứa vỏ bao xi măng 

8 
Cụm 4 Silo xi mă

ng dây 2 
1736  

Móng BTCT, kết 

cấu BTCT 
Chứa xi măng 

9 Đóng bao 1 1189  
Móng BTCT, kết 

cấu thép hỗn hợp 

Đóng bao xi măng và vậ

n chuyển 

10 Đóng bao 2 2434  
Móng BTCT, kết 

cấu thép hỗn hợp 

Đóng bao xi măng và vậ

n chuyển 

11 Kho Thành phẩm 12546  
Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 

Chứa xi măng, đóng bao 

xuất khẩu 

12 Thành phẩm 283  
Kết cấu BTCT, tư

ờng xây hỗn hợp 
văn phòng làm việc 

14 Cảng xuất 10900  Kết cấu BTCT 
Xuất xi măng, clinker xu

ống tàu 

➢ Các hạng mục công trình phụ trợ 

Bảng 2. Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án 
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TT Hạng mục 
Diện tích mặt 

bằng (m2) 
Kết cấu xây dựng Công năng 

1 Xưởng cơ khí 3754 
Móng BTCT, kết c

ấu thép bao che 

Sửa chữa các máy móc, thi

ết bị,cơ khí 

2 Xưởng điện 1270 
Móng BTCT, kết c

ấu thép bao che 

Sửa chữa các máy móc, thi

ết bị điện 

3 Trạm điện 110kV 2753 
Kết cấu BTCT, tườ

ng xây hỗn hợp 

Chứa máy biến áp và hệ th

ống các dây, máng cáp điệ

n…cung cấp điện cho toàn 

bộ nhà máy 

4 Các trạm biến áp 680 
Kết cấu BTCT, tườ

ng xây hỗn hợp 

Bên trong gồm các thiết bị 

điện, các tủ điều khiển và h

ệ thống dây điện, cung cấp 

điện cho từng khu vực 

5 Nhà điều hành CCR 1031 
Khung BTCT, tườ

ng xây hỗ hợp 

Vận hành dây chuyển sản x

uất 

6 Văn phòng làm việc 2311 
Khung BTCT, tườ

ng xây hỗ hợp 
Văn phòng làm việc 

7 
Nhà để xe đạp, xe m

áy 
267 

Móng BTCT, kết c

ấu thép bao che 

Chứa các xe máy, xe đạp c

ủa CBCNV 

8 Nhà để ô tô 122 
Móng BTCT, kết c

ấu thép bao che 
Chứa các xe ô tô 

9 
Các hệ thống máy 

móc, thiết bị 
  

Kết cấu thép hỗn h

ợp 
Dây chuyến sản xuất 

10 
Xe ô tô và phương t

iện 
  

Vận chuyển người, thiết bị

, nguyên, vật liệu phục vụ s

ản xuất 

1.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không có 

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 có khả năng tác động đến môi trường như sau: 

* Giai đoạn thi công xây dựng 

Không thực hiện đầu tư thêm, các trang thiết bị đã sẵn sàng nên không phát sinh 

nguồn tác động. 

* Giai đoạn vận hành 

Bảng 3. Tóm tắt các tác động môi trường chính trong giai đoạn vận hành 
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Các chất ô nhiễm chính Nguồn gốc phát sinh 

I. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1. Ô nhiễm môi trường không khí 

Bụi than, bụi đất đá, bụi 

clinker, khí thải (CO, 

NOX, SO2) 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình bốc liệu tại 

cảng nhập 

- Bụi phát sinh tại các điểm đổ rót nguyên liệu, trong 

quá trình nghiền liệu 

- Bụi phát do công tác bóc phủ, chuyển chở tầng đất phủ 

- Bụi phát sinh tại xưởng sản xuất: xưởng sản xuất 

nghiền xi măng, khu vực sản xuất clinker hệ khô, khu 

vực đập đá hệ khô khu vực cảng xuất xi măng 

- Bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào 

nhà máy là các loại xe ô tô, xe tải vận chuyển nguyên 

vật liệu sản xuất, sản phẩm và các phương tiện vận 

chuyển và xếp dỡ trong nội bộ trong nhà máy 

- Khí thải (CO, NOx, SO2) phát sinh từ ống khói của lò 

nung công đoạn nghiền xi măng, nghiền than 

- Hoạt động của các phương tiện vận tải trong nội bộ khu 

vực Nhà máy (vận chuyển nguyên vật liệu và xuất clinker) 

2. Ô nhiễm nước 

Nước thải 

- Nước mưa chảy tràn trong khu vực Dự án. 

- Nước thải công nghiệp trong quá trình sản xuất. 

- Nước thải sinh hoạt của CBCNV làm việc tại Nhà máy. 

3. Ô nhiễm do chất thải rắn 

- CTR sinh hoạt: Bao bì, 

thực phẩm, giấy vụn, túi 

nilong, vỏ lon giải khát,... 

- CTR sản xuất: nguyên 

liệu, sản phẩm rơi vãi, 

không đạt tiêu chuẩn; xỉ 

than, bụi,... 

- CTNH: Giẻ lau dính dầu 

nhớt, pin thải, bóng đèn 

thải, hộp in mực,... 

- Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày của CBCNV 

- Trong quá trình sản xuất của Dự án 

- Từ CTNH; hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy 

móc,... 

- Từ hệ thống xử lý nước thải 

- Từ hệ thống xử lý khí thải 
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Các chất ô nhiễm chính Nguồn gốc phát sinh 

II. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Ồn, rung 

Từ các thiết bị nén khí, quạt cao áp, máy nghiền, máy 

đóng bao, băng tải, và hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển 

Nhiệt lượng 
Hoạt động từ quá trình sấy liệu, lò nung, làm nguội 

clinker 

Các hoạt động của Dự án Ảnh hưởng đến giao thông, kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực 

1.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của Dự án 

1.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Như đã trình bày ở trên, những quy định về việc thay đổi tỷ lệ phối trộn 

clanke, phụ gia và việc xử dụng phế thải công nghiệp làm nguyên liệu thay thế 

trong sản xuất xi măng theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược 

phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kì 2021-2030, định hướng đến năm 

2050 có hiệu lực từ 01/01/2021 dẫn đến công suất khả dụng của Dự án Nhà máy 

xi măng Chinfon không còn phù hợp với công suất ghi trên Giấy chứng nhận đang 

ký đầu tư hiện tại của Dự án.  Việc đề nghị điều chỉnh công suất của Dự án Nhà 

máy xi măng Chinfon hoàn toàn căn cứ vào trang thiết bị đã đầu tư trong các dây 

chuyền sản xuất của Dự án, không đầu tư, lắp đặt thêm trang thiết bị mới. Vì vậy 

trong giai đoạn thi công xây dựng không có nên không đánh giá 

1.3.2. Giai đoạn vận hành dự án 

a).  Tác động do khí thải 

Nguồn phát sinh khí thải chiếm tỷ trọng lớn nhất ở trong công đoạn nghiền và đóng bao. 

       Khối lượng khí thải dự kiến khi nâng công suất nhà máy 

Khí thải 
Ứng với công suất 3,696 

triệu tấn/năm (m3) 

Công suất dự kiến 4,200 

triệu tấn/năm (m3) 

Tăng khối lượn

g (m3) 

Nghiền 11,627,616,000 13,213,200,000 1,585,584,000 

Đóng bao 1,040,054,400 1,181,880,000 141,825,600 

Định mức khí thải: 

• Công đoạn nghiền xi măng: 3146 m3/tấn xi măng 
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• Công đoạn đóng bao: 399 m3/tấn xi măng, xuất hàng rời: 63 m3/tấn xi măng 

• Nồng độ bụi sau lọc túi đạt khoảng 15 mg/Nm3, thấp hơn so với 

QCVN23:2009, là 48 mg/Nm3. 

Nguồn: Báo cáo BVMT của Công ty Xi măng Chinfon từ 2016 - 2021 

Trong đó, thành phần chủ yếu trong khí thải là bụi từ các công đoạn nhập liệu, vận 

chuyển bằng băng tải vào kho chứa, các công đoạn sản xuất, công đoạn đóng bao, xuất 

hàng và phương tiện vận chuyển. 

Bụi có thể là nguyên nhân gây kích thích cơ học, gây khó khăn cho các hoạt động 

của phổi, gây nên các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm cuống phổi,.. bụi cũng 

góp phần chính vào ô nhiễm, làm giảm độ trong suốt của khí quyển, giảm bớt tầm nhìn. 

b). Tác động do nước thải 

Khối lượng nước thải dự kiến khi nâng công suất nhà máy 

Thông số 
Ứng với công suất 3,6

96 triệu tấn/năm (m3) 

Công suất dự kiến 4,2

00 triệu tấn/năm (m3) 

Tăng khối lượn

g (m3) 

Nước thải sinh hoạt 26.828 30.487 +3.658 

Định mức xả thải: 7,26 l/tấn sản phẩm xi măng 

Nguồn: Báo cáo BVMT của Công ty Xi măng Chinfon từ 2016 - 2021 

• Nước thải sinh hoạt  

Nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của CBCNV (tính trong ca) như 

vệ sinh, tắm giặt và chế biến, cung câp suất ăn ca cho CBCNV.  

Lượng nước thải phát sinh bao gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy thành CO2, N2, 

H2O, CH4… gây mùi hôi thối, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Các chất dinh dưỡng như 

N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú 

dưỡng hóa cho nguồn tiếp nhận. 

c). Tác động do chất thải rắn (bao gồm chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại) 

• Chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là do hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 

CBCNV, từ quá trình chế biến thức ăn vv…bao gồm giấy văn phòng, túi nilon, thức ăn 

thừa, vỏ hoa quả,... 
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Thông số 

Ứng với công su

ất 3,696 triệu tấn

/năm (kg) 

Công suất dự kiế

n 4,200 triệu tấn/

năm (kg) 

Tăng khối lư

ợng (kg) 

Chất thải rắn sinh hoạt 120.929 137.420 16.491 

Định mức CTRSH: 32,7kg/tấn xi măng  

Nguồn: Báo cáo BVMT của Công ty Xi măng Chinfon từ 2016 - 2021 

• Chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Nguồn phát sinh từ hoạt động bảo trì hệ thống, từ công đoạn đóng gói, từ hoạt động xuất 

hàng. 

Khối lượng phát sinh dự kiến trong giai đoạn nâng công suất của nhà máy 

Thành phần chấ

t thải 
Mã CTC

NTT 

`Ứng với công s

uất 3,696 triệu t

ấn/năm (kg) 

Công suất dự kiế

n 4,200 triệu tấn

/năm (kg) 

Tăng khối lượ

ng (kg) 

Túi lọc bụi, bông 

bảo ôn, Bạt máng 

khi động thải 
11 06 04 50.121 56.342 6.221 

Vỏ bao và bao bì 

giấy các tông thải 

bỏ 
18 01 05 1.645 2.483 838 

TỔNG  51.766 58.825 7.059 

Định mức CTCNTT: 14kg/tấn xi măng 

Nguồn báo cáo BVMT của Công ty Xi măng Chinfon từ 2016 - 2021 

• Chất thải nguy hại: 

Nguồn phát sinh từ công đoạn bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận 

chuyển, từ hệ thống chiếu sáng toàn công ty, từ hoạt động in ấn của khu vực văn phòng. 

Thành phần chất thải nguy hại được thể hiện cụ thể trong bảng sau: 

Thành phần chấ

t thải 

Mã CTN

H 

Ứng với công suấ

t 3,696 triệu tấn/

năm (kg) 

Công suất dự ki

ến 4,200 triệu tấ

n/năm (kg) 

Tăng khối 

lượng (kg) 

Các loại dầu động 

cơ, hộp số và bôi t

rơn và bôi trơn thả

i khác  

17 02 04 44.792 50.884 6.092 
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Bao bì cứng thải b

ằng kim loại bao g

ồm cả bình áp suấ

t bảo đảm rỗng ho

àn toàn 

18 01 02 8.240 9.361 1.121 

Chất hấp thụ, vật l

iệu lọc, giẻ lau, vả

i bảo vệ thải bị nh

iễm các thành pần 

nguy hại 

18 02 01 28.242 32.083 3.841 

Phế liệu kim loại b

ị nhiễm các thành 

phần nguy hại (Cá

p kim loại lẫn dầu 

mỡ) 

11 04 01 9.327 10.595 1.268 

Bóng đèn huỳnh q

uang và các loại th

ủy tinh hoạt tính t

hải khác  

16 01 06 247 281 34 

Các loại sáp và m

ỡ thải  
17 07 04 2.220 2.522 302 

Bộ lọc dầu đã qua 

sử dụng (Lọc nhớ

t, dầu thải) 

15 01 02 2.980 3.385 405 

Hộp mực in thải 08 02 04 156 177 21 

Pin, ắc quy chì thả

i 
19 06 01 2.720 3.090 370 

TỔNG  98.924 112.378 13.454 

Định mức CTNH: 27 kg/tấn xi măng 

d). Tác động của tiếng ồn, độ rung :  

+ Từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra 

vào nhà máy; từ hoạt động của máy móc thiết bị như máy nghiền, máy phân ly, vv... 

+ Độ rung và tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người, những người tiếp 

xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề 

nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn, độ rung còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như 

làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt,... 

1.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 
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1.4.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

Không thực hiện đánh giá 

1.4.2. Các công trình, biện pháp BVMT của dự án giai đoạn vận hành 

a. Công trình xử lý khí thải 

- Sử dụng thiết bị có vỏ bọc kín kết hợp với các thiết bị lọc bụi túi hạn chế lượng 

bụi phát sinh, phát tán ra môi trường.  

- Một phần khí thải thoát ra từ tháp trao đổi được tận dụng để sấy phối liệu và sấy 

than, phần khí này được xử lý qua các thiết bị lọc bụi trang bị ở các công đoạn sấy phối 

liệu và sấy than.  

- Lượng khí thải không sử dụng cho sấy liệu và sấy than được đưa lên tháp điều hòa 

để làm nguội, sau đó đi qua bộ lọc bụi cyclone lắng và lọc bụi tĩnh điện trước khi thải 

ra ngoài môi trường.  

- Clinker sau khi làm nguội được băng gầu vận chuyển ra khỏi thiết bị làm nguội 

clinker lên silô, tại các cửa cân bằng áp suất ở đỉnh của silô lắp đặt thiết bị lọc bụi túi 

nhằm thu hồi lượng bụi phát sinh. 

- Băng tải vận chuyển phụ gia được sử dụng là băng tải có vỏ bọc kín nhằm hạn chế 

bụi phát sinh. 

- Tại khu vực nghiền liệu và xử lý khí thải lắp đặt cyclone lắng xử lý bụi. 

Hệ thống lò nung được trang bị các thiết bị xử lý khí thải phù hợp với năng suất hệ 

thống lò. Hệ thống xử lý gồm: 

+ Tháp điều hòa khí thải 

+ Quạt tháp trao đổi nhiệt có tốc độ thay đổi 

+ Lọc bụi và các thiết bị phụ trợ khác. 

+ Bố trí hệ thống xử lý NOx bằng biện pháp phun Ure. Khi nồng độ NOx vượt giới 

hạn quy chuẩn cho phép, nhà máy sẽ kích hoạt hệ thống máy bơm ure hệ thống phun 

ure vào dòng khí thải để xử lý. Trong trường hợp NOx nằm trong giới hạn cho phép, 

hệ thống tự động đóng van không phun ure. 

- Quét dọn khu vực làm việc vào thời gian đổi ca và cuối ngày làm việc. 

- Tại vị trí phát sinh bụi như các điểm đầu và cuối của băng tải, gầu nâng, silo đã 

trang bị thiết bị lọc bụi túi.    
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- CBCNV làm việc tại Dự án được trang bị trang phục bảo hộ lao động phù hợp.      

*) Lọc bụi túi (lọc bụi tay áo) 

Nguyên lý hoạt động: bụi được thu gom tại các vị trí phát sinh thông qua các chụp 

hút được nối với hệ thống ống dẫn vào thiết bị lọc bụi túi. 

Không khí chứa bụi phát sinh tại các công đoạn được thu gom thông qua các chụp 

hút đấu nối với hệ thống ống dẫn vào thiết bị lọc bụi túi. Không khí chứa bụi khi qua 

màng lọc của túi lọc vải sẽ lăn qua ống theo phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyển 

động xoáy tròn đi xuống phía dưới, khi gặp phễu dòng không khí bị đẩy ngược lên 

chuyển động xoáy trong ống. Trong quá trình chuyển động xoáy ốc lên và xuống trong 

các ống, các hạt bụi dưới tác dụng của lực ly tâm sẽ va vào thành, mất quán tính và rơi 

xuống phía dưới. Ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe sợi vải sẽ được giữ lại trên bề mặt 

màng lọc theo nguyên lý rây. Các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt màng lọc do va 

chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp 

màng trợ lọc, lớp màng này giữ được tất cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Khí sau 

khi qua thiết bị lọc túi vải được dẫn ra ống thải và thoát ra ngoài không khí. Lượng bụi 

cặn được thu hồi dưới đáy của cyclone được xả ra ngoài qua van xả phía dưới. 

*) Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP):   

Nguyên lý hoạt động: xử lý bụi trên nguyên lý ion hóa và tách bụi ra khỏi không 

khí khi chúng đi qua vùng có điện trường lớn. 

Không khí chứa bụi đi vào buồng lọc bụi tĩnh điện hình tháp tròn, bên trong có đặt 

các tấm cực song song. Trên các tấm cực được cấp điện để tạo thành một điện trường 

có cường độ lớn. Hạt bụi khi đi qua điện trường mạnh sẽ bị ion hóa thành các phân tử 

ion mang điện tích âm, sau đó chuyển động về phía tấm cực dương trao điện tích cho 

điện cực và rơi xuống theo quán tính trọng lực. Bụi được tách khỏi các tấm cực bằng 

nước rửa hoặc bằng việc rung rũ các tấm cực. 

Hệ thống lọc bụi tĩnh điện được thiết kế tốt với chế độ vận hành và bảo trì 

phù hợp có thể đạt hiệu suất tách bụi tới 99,8%. Đặc biệt phương pháp này có thể 

tách được các hạt bụi có kích thước nhỏ và một vài kim loại nặng độc hại như 

Arsenic, Crom với hiệu suất 99%. Công ty đã xây dựng, trang bị các thiết bị xử 

lý bụi tương ứng, cụ thể như sau:   

*) Biện pháp xử lý NOx 
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Công nghệ được sử dụng là công nghệ tiên tiến kiểm soát NOx tại nguồn SNCR 

(Selective Non Catalytic Reduction - Khử chọn lọc không xúc tác). Nguyên tắc áp dụng 

để giảm NOx là phản ứng hóa học giữa NOx tạo ra trong suốt quá trình đốt và NH3 ở 

dạng khí tại nhiệt độ 800 - 1.1000C, như sau: 

(NH2)2CO + H2O → 2NH3 + CO2  (1) 

8NH3 + 6NO2 → 7N2 +12 H2O  (2) 

Ở nhiệt độ trên 2000C, ure bị phân hủy thành CO2 và NH3, Dung dịch ure 40% 

được pha loãng với nước được bơm vào và được nguyên tử hóa qua hai đầu phun hoặc 

2 cấp. Mục đích của phun cấp một là để phủ tối đa bề mặt với thời gian lưu cao nhất, và 

phun cấp hai để tối ưu hiệu quả. 

Lưu lượng ure được kiểm soát bằng cách đo nồng động NOx tại ống khói. Bằng 

cách giữ nguyên lưu lượng của nước dùng để pha loãng và dung dịch ure, hiệu quả được 

duy trì để khử NOx đạt trên 80%. 

Toàn bộ hệ thống xử lý NOx hoạt động là chu trình khép kín và tự động, được điều 

khiển bằng máy tính. Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ máy phân tích khí NOx truyền 

dữ liệu đến. Khi nồng độ NOx vượt giới hạn quy chuẩn cho phép, nhà máy sẽ kích hoạt 

hệ thống máy bơm ure hệ thống phun ure vào dòng khí thải để xử lý. Trong trường hợp 

NOx nằm trong giới hạn cho phép, hệ thống tự động đóng van không phun ure. 

b. Công trình xử lý nước thải 

 - Nước thải sinh hoạt: Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công 

suất 100m3/ngày đêm để xử lý hoàn toàn nước thải sinh hoạt phát sinh của dây chuyền 

1 và 2. 

 - Nước thải sản xuất: Xây dựng 06 thiết bị bẫy dầu 2 ngăn có kích thước dài 

0,95m, rộng 1,06m, cao 1,60m để lắng cặn và tách dầu mỡ, trường hợp bị nhũ hoá thì 

thu gom xử lý bằng hoá chất (LA10) 

 - Nước mưa chảy tràn: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa bề mặt 2 bên đường 

dọc theo tuyến xung quanh từng cụm công trình, hướng tuyến thoát nước chảy ra sông 

Thải với độ dốc 3%, xây đá hộc, đáy bê tông M200, kích thước trung bình 0,8m x 1,2m. 

c. Thu gom và quản lý CTR, CTNH 

Bảng 4. Tóm tắt công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn của Nhà máy 

STT Hạng mục Thông số 

1 Chất thải rắn Đã bố trí khu vực lưu trữ CTRSH. 
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STT Hạng mục Thông số 

sinh hoạt Nhà máy đã bố trí 31 thùng tại các vị trí như sau 

+ Khu nhà ăn NMKL: bố trí 5 thùng (dung tích 240 lít) 

+ Các khu văn phòng NMKL: khu VP nhà máy,xưởng 

clinker, xưởng khai thác, xưởng sửa chữa, xưởng xi măng, 

xưởng nguyên liệu, phòng thí nghiệm, phòng tổng hợp, cổng 

bảo vệ, trạm cân: bố trí 45 thùng (trong đó có 5 thùng 140 lít 

và 40 thùng 240 lít) 

- Đã bố trí kho lưu chứa rác thải sinh hoạt rác có diện tích 

khoảng 150m2 chứa rác thải sinh hoạt của CBCNV Công ty. 

Tần suất thu gom như sau: 

+ Khu nhà ăn NMKL: thu gom 03 lần/tuần (vào buổi sáng từ 

5h-7h các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần) 

+ Các khu văn phòng NMKL: khu VP nhà máy, xưởng 

clinker, xưởng khai thác, xưởng sửa chữa, xưởng xi măng, 

xưởng nguyên liệu, phòng thí nghiệm, phòng tổng hợp, cổng 

bảo vệ, trạm cân: 02 lần/tuần (vào buổi sang từ 5h-7h vào 

các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần) 

2 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thường 

Đã bố trí 05 khu vực lưu trữ chất thải sản xuất thông thường, 

mỗi kho chứa CTR thông thường có diện tích 25m2 

Nhà máy tiến hành hành thu gom về kho chứa theo đúng quy 

định. Khối lượng chất thải phát sinh trong quá trình hoạt 

động được nhà máy tự xử lý (lượng chất thải này được đốt 

cùng các chất thải thông thường dùng làm nhiên liệu thay 

thế tại lò đốt của nhà máy ) 

3 
Chất thải 

nguy hại 

Đã bố trí khu vực lưu trữ CTNH với 10 kho chứa mỗi kho 

có diện tích 25m2 

Công ty đã ký hợp đồng về việc thuê dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải nguy hại và thu mua phế liệu với đơn 

vị có chức năng để vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 

phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy. 

Tần suất bàn giao: 01 năm/lần hoặc khi khối lượng phát sinh 

nhiều do đại tu, sửa chữa… 

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

a. Giai đoạn thi công 
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Không áp dụng 

b. Giai đoạn vận hành 

Nội dung giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành của Dự án được trình 

bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 6: Nội dung giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Ký hiệu Vị trí Tần suất Thông số Quy chuẩn 

I. Chương trình giám sát môi trường nước 

I.1. Nước thải 

NT1 
Đầu vào của trạm xử 

lý nước thải 03 tháng/ 

lần 

 

pH, nhiệt độ, TSS, 

BOD5, COD, tổng N, 

tổng P, dầu mỡ 

khoáng, coliform, Hg, 

Pb, Cd, As, Cu, Zn 

QCVN 

40:2011/BT

NMT, Cột 

B (Kq = 1; 

Kf  = 1,1) 
NT2  

Đầu ra của trạm xử lý 

nước thải 

II. Chương trình giám sát bụi, khí thải 

II.1. Giám sát tự động liên tục 

KT1 
Khí thải ống khói thải 

lò nung  

Tự động  

liên tục 

truyền dữ 

liệu về Sở 

TNMT 

Hải Phòng 

Nhiệt độ, lưu lượng, 

O2, bụi tổng, SO2, NOx 

(tính theo NO2), CO. 

QCVN 

23:2009/ 

BTNMT 

(Cột B2, 

Kv=1, 

Kp=1); 

K2 
Khí thải ống khói 

nghiền liệu 

II.2. Giám sát định kỳ 

KT3 
Khí thải trích ngang 

ống khói 22CM1 

3 

tháng/lần 

- Bụi tổng, SO2, NO2, 

CO, HC 

QCVN 

23:2009/ 

BTNMT 

(Cột B2, 

Kv=0,1, 

Kp=1); 

KT4 
Khí thải trích ngang 

ống khói 24CM1 

II.3 Giám sát môi trường lao động 

+ Vị trí, tần suất và thông số giám sát thực hiện theo quy định về quản lý vệ sinh lao động 

và sức khỏe người lao động, giám sát môi trường lao động theo quy định hiện hành. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu;QCVN 02:2019/BYT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 

việc; QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy chuẩn, quy định hiện hành khác 

có liên quan. 

III. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: cho toàn nhà máy 



 

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của “Dự án Nhà máy xi măng Chinfon (nâng công 

suất sản xuất xi măng từ 3.696.000 tấn xi măng/năm lên 4.200.000 tấn xi măng/năm)” 
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Ký hiệu Vị trí Tần suất Thông số Quy chuẩn 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí (khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt và kho chứa chất thải 

nguy hại, kho chứa chất thải thông thường). 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại chất thải. 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải thông thường không đồng xử lý được cho đơn vị có đầy đủ 

năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường khác (tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ…) trong các giai đoạn theo các quy 

định, quy chuẩn hiện hành có liên quan. 

 

 


