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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

TT Các từ và ký hiệu viết tắt Giải nghĩa 

1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

2 ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

3 PCCC Phòng cháy chữa cháy 

4 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

5 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

6 XLNT Xử lý nước thải 

7 XLNTTT Xử lý nước thải tập trung 

8 BTCT Bê tông cốt thép 

9 PAC Hóa chất trợ lắng, keo tụ, tạo bông 

10 MTV Một thành viên 

11 CTR Chất thải rắn 

12 CTNH Chất thải nguy hại 

13 UBND Ủy ban nhân dân 

14 UB MTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

15 ENVIMAP 
Environmental Information Manage-ment and Air 

Pollution estimation. 

16 BXD Bộ Xây dựng 

17 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

18 COD Nhu cầu oxi hóa hóa học 

19 BOD Nhu cầu oxi hóa sinh học 

20 TSS Chất rắn lơ lửng 

21 CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 

22 QCX 
Hệ thống thiết bị, phần mềm phân tích chất lượng 

nguyên vật liệu, điều chỉnh phối liệu (bột liệu) 

23 PCB Xi măng Poóc lăng hỗn hợp 

24 PC Xi măng Poóc lăng  

25 EPC Engineering, Procurement and Construction 
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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

 Công ty xi măng Chinfon (CFC) là một Công ty TNHH hai thành viên trở lên, 

được đầu tư bởi Chinfon Vietnam Holding Co., Ltd., UBND Thành phố Chinfonvà Tổng 

công ty xi măng Việt Nam, được thành lập năm 1992, có địa chỉ trụ sở chính tại số 288, 

đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên - Thành Phố Hải Phòng. 

Trong nhiều năm qua, Công ty đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển bền vững 

của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của 

thành phố Hải Phòng.  

Dự án Nhà máy xi măng Chinfon của Công ty có địa chỉ tại số 288, đường Bạch 

Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên Chinfonđang vận hành 02 dây chuyền lò 

quay sản xuất xi măng theo phương pháp khô, công suất 3.696.000 tấn xi măng/ năm.  

Trong đó, dây chuyền 1, được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1997 theo 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2901/QĐ-MTg ngày 

19/12/1994 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp; dây chuyền 2 được đầu tư 

xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2008 theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường số 1070/QĐ-BTNMT ngày 17/07/2007 do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp. 

Nhà máy Xi măng Chinfon đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường số 90/GXN-TCMT ngày 29/08/2017 do Tổng Cục Môi trường cấp cho 

Dự án đầu tư: “Xây dựng Nhà máy Xi măng Chinfon dây chuyền 1” và giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 92/GXN-TCMT ngày 07/09/2015 do Tổng 

Cục Môi trường cấp cho Dự án đầu tư: “Đầu tư xây dựng dây chuyền II Nhà máy xi 

măng Chinfon công suất 4.000 tấn Cliner/ngày”. 

Trong những năm gần đây, việc tận dụng phế thải công nghiệp làm nguyên, nhiên 

liệu thay thế cho tài nguyên không tái tạo trong sản xuất, đặc biệt đối với ngành sản xuất 

xi măng là nhu cầu cấp thiết, không chỉ tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Với nhu cầu cấp 

thiết đó, từ năm 2020 Công ty đã tiến hành nghiên cứu thiết kế hệ thống tiếp nhận, phối 

trộn tro bay từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu thay thế trong sản xuất xi măng. 

Tháng 8/2020, Thủ tướng chính phủ ban hành 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, theo đó quy định tỉ lệ phối trộn xi măng tối thiểu 35% phụ gia, tối đa 
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65% clanke. Đến năm 2025 sử dụng tối thiểu 20%, năm 2030 sử dụng tối thiểu 30% tro 

bay nhiệt điện hoặc chất thải công nghiệp làm nguyên liệu thay thế hoặc phụ gia sản 

xuất xi măng. 

Dự án thực hiện phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam 

giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg 

ngày 29/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 

18/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng 

Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; Quyết định số 821/QĐ-TTg 

ngày 06/07/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố Chinfonđến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Căn cứ Quyết định nêu trên, sau khi tính toán công suất khả dụng của trang thiết bị 

hiện có, tỉ lệ sản phẩm xi măng, tỉ lệ phối trộn chất thải công nghiệp làm nguyên liệu 

thay thế và tăng tỉ lệ phụ gia, xem xét tình hình thị trường, khả năng tiêu thụ, chúng tôi 

đề nghị điều chỉnh công suất sản xuất xi măng tại Dự án Nhà máy xi măng Chinfon, địa 

chỉ số 288, đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên - Thành Phố 

Chinfontừ 3.696.000 tấn xi măng/năm lên 4.200.000 tấn xi măng/năm 

“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) là dự án điều chỉnh, nâng công suất 

thuộc loại hình sản xuất xi măng với công suất trên 1.200.000 tấn/năm. Căn cứ mục 12, 

Phụ lục II - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường dự án thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn. 

Căn cứ Điểm 3, Mục I, Phụ lục III, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

dự án thuộc Nhóm I - Nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, quy 

định tại khoản 3, Điều 28, Luật Bảo vệ môi trường.  

Căn cứ Điểm 12, mục V, Phụ lục III, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 dự án thuộc danh mục Dự án đầu tư nâng công suất (mở rộng quy mô, nâng 

cao công suất) theo quy định của pháp luật về đầu tư cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động.  

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, 

dự án thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 35 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, 

báo cáo ĐTM dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới Luật, Công ty xi măng 

Chinfon đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Truyền thông Môi trường lập báo cáo 

ĐTM cho dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo quy 

định. 

Cấu trúc và nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được 

trình bày theo quy định tại mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

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

Luật bảo vệ môi trường. 

- Loại hình dự án: Dự án điều chỉnh, nâng công suất. 

- Phạm vi của báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

+ Đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 

trong quá trình nâng công suất và các công trình xử lý hiện hữu của Nhà máy; 

+ Đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 

trong quá trình dự án đi vào hoạt động. 

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

của dự án 

- Cơ quan phê duyệt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hải Phòng. 

- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: Công ty xi măng Chinfon. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo ĐTM của Dự án là Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

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 bảo vệ môi trường; 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 "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)” của Công ty xi măng 

Chinfon được thực hiện có bản chất là một sự điều chỉnh tỷ lệ phối trộn theo hướng tăng 

tỷ lệ phụ gia, giảm tỷ lệ clanke, 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,  không thay đổi về diện tích cũng như các quy hoạch liên quan khác. 

* Sự phù hợp với quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
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Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011÷2020 và 

định hướng đến năm 2030” đã nêu rõ một số vấn đề quan trọng sau đây: 

* Quan điểm phát triển: 

- Về đầu tư: Ưu tiên các dự án xi măng đầu tư mở rộng; các dự án công suất lớn, 

công nghệ hiện đại, tiêu hao nguyên liệu và năng lượng thấp. Các dự án xi măng thuộc 

danh mục đầu tư kèm theo Quyết định này, chỉ được phép đầu tư xây dựng công đoạn 

nghiền xi măng có công suất tương ứng với năng suất lò nung clinker; không đầu tư các 

trạm nghiền độc lập, riêng lẻ. 

- Về công nghệ: Sử dụng công nghệ tiên tiến với mức độ tự động hóa cao, tiết kiệm 

tối đa nguyên liệu, năng lượng trong sản xuất. Lựa chọn thiết bị phù hợp nhằm đảm bảo 

sản xuất ổn định, sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, tăng sức cạnh tranh trong 

điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị tận dụng 

nhiệt khí thải trong các nhà máy xi măng để phát điện. 

- Về quy mô công suất: Phát triển các nhà máy có quy mô công suất lớn. 

- Yêu cầu đối với Chủ đầu tư: Có năng lực về tài chính (yêu cầu vốn tự có tối thiểu 

= 20% tổng mức đầu tư), có bộ máy đáp ứng yêu cầu triển khai, thực hiện dự án bảo 

đảm tiến độ đề ra. 

Như vậy, có thể thấy rằng, quan điểm phát triển của “Quy hoạch phát triển công 

nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011÷2020 và định hướng đến 2030” theo Quyết 

định 1488/QĐ-TTg, về đầu tư, về công nghệ, về quy mô công suất và về bố trí quy hoạch 

cũng như yêu cầu với chủ đầu tư dự án đều rất phù hợp với Dự án nâng công suất của 

Nhà máy Xi măng Chinfon. 

Ngoài ra dự án còn phù hợp với các quy định pháp luật của địa bàn thành phố 

Chinfonvà phù hợp với địa điểm và công nghệ hiện hữu mà nhà máy đang hoạt động. 

Các quy hoạch đã được phê duyệt bao gồm: 

- Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 ÷ 2020 

và định hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Chính phủ về việc Phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc Phê duyệt 

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030; 
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- Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Chính phủ về việc Phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Chinfonđến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

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

2.1.1. Các căn cứ pháp lý thực hiện báo cáo ĐTM 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

- Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 15/11/2010; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2021; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/01/2015; 

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001 và có hiệu 

lực từ ngày 04/10/2001; 

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

cháy được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 

6 thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật Lao động năm 2019 của bộ luật lao động số 45/2019/QH 14 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019; 

- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008; 
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- Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015; 

- 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; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 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; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều luật của tài nguyên nước; 

- 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 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 

- Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

chi tiết Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và kỹ thuật; 

https://www.tracuuphapluat.info/2019/04/nghi-dinh-24-2015-huong-dan-luat-giao-thong-duong-thuy.html
https://www.tracuuphapluat.info/2019/04/nghi-dinh-24-2015-huong-dan-luat-giao-thong-duong-thuy.html
https://www.tracuuphapluat.info/2019/04/nghi-dinh-24-2015-huong-dan-luat-giao-thong-duong-thuy.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/nghi-dinh-39-huong-dan-luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/nghi-dinh-39-huong-dan-luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html
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- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật tiêu chuẩn và kỹ thuật. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22/08/2013 hướng 

dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa (về sự 

cố tràn dầu); 

- Thông tư 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 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-

CP 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; 

- Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/08/2020 của Chính phủ về việc Phê duyệt 

chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến 

năm 2050; 

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành 

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Chính phủ về việc Phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố 

định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 
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- Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17 tháng 03 năm 2006 của Bộ Xây dựng 

ban hành TCXDVN 33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế”; 

- Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 về Quy chế ứng phó sự cố chất 

thải. 

- Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc Phê duyệt 

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030; 

- Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Chính phủ về việc Phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Chinfonđến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐTV ngày 25/07/2021 của Hội đồng thành viên Công ty 

xi măng VICEM Chinfonvề việc tán thành Chủ trương sửa chữa, xử lý nút thắt nâng 

năng suất công đoạn sản xuất Clinker. 

2.1.2. Các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình; 

- QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Gía trị giới hạn cho 

phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hoá học nơi làm việc; 

- QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- 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; 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

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

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

xung quanh; 

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

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung động; 
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- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

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

đối với bụi và các chất vô cơ; 

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

- QCVN 03:2021/BCA: Quy chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC; 

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 4513 - 88: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4474 - 87: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế 

- TCVN 3890 - 2021: Tiêu chuẩn quốc gia về PCCC - Phương tiện, hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí. 

- QCVN 23:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

sản xuất xi măng; 

- QCVN 16: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật 

liệu xây dựng. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp thẩm 

quyền về dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 7636888570 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Chinfoncấp chứng nhận lần đầu ngày 24/12/1992, chứng nhận thay 

đổi lần thứ chín ngày 14/09/2022. 

- Quyết định số 2901/QĐ-MTg ngày 29/08/2017 của Bộ Khoa học Công nghệ và 

Môi trường về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây 

dựng Nhà máy Chinfon dây chuyền 1; 

- Quyết định số 1070/QĐ-BTNMT ngày 17/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng 

dây chuyền II Nhà máy Chinfon dây, công suất 4.000 tấn clinker/ngày; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, 

mã số doanh nghiệp 0200110200, đăng ký lần đầu ngày 23/07/2008, đăng ký thay đổi 

lần 13 ngày 12/08/2022 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Chinfoncấp. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT07040 do Sở Tài Nguyên và Môi 

trường thành phố Chinfoncấp ngày 30/05/2017; 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-co-phan-tan-cang---dong-van-ha-nam-com-1586399.htm
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- Giấy xác nhận số 72/GXN-TCMT ngày 07/09/2015 của Tổng Cục Môi trường 

về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng dây 

chuyền II nhà máy xi măng Chinfon, công suất 4.000 tấn Clinker/ngày (Điều chỉnh, bổ 

sung lần thứ nhất); 

- Giấy xác nhận số 90/GXN-TCMT ngày 29/08/2017 của Tổng Cục Môi trường 

về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy 

xi măng Chinfon dây chuyền 1”; 

- Giấy phép số 1166/GP-UBND ngày 10/06/2014 của UBND thành phố Chinfonvề 

việc khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty xi măng Chinfon tại Tràng Kênh, thị trấn 

Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; 

- Giấy phép số 449/GP-UBND ngày 26/02/2020 của UBND thành phố Chinfonvề 

việc xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty xi măng Chinfon tại số 288, đường Bạch 

Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; 

- Sổ đăng ký số 29/2017/SĐK-STNMT ngày 26/06/2017 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Chinfonvề việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 

QLCTNH: 31.000148.T, cấp lần đầu 09/06/2009, cấp lại lần ba ngày 26/06/2017 của 

Công ty xi măng Chinfon tại số 288, đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng; 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập sử dụng trong quá trình lập ĐTM 

- Quy trình công nghệ sản xuất Xi Măng, năm 2022; 

- Phương án chữa cháy Công ty xi măng Chinfon, 2021; 

- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ tháng năm 2021 và 2022. 

- Các kết quả tham vấn cộng đồng, tham vấn chuyên gia và tham vấn tổ chức chuyên 

môn về tính chuẩn xác của mô hình, năm 2022. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trên cơ sở quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ - 

CP ngày 10/01/2022, cấu trúc báo cáo ĐTM được lập theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Quy trình thực hiện 

Đánh giá tác động môi trường của dự án được thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Nghiên cứu dự án đầu tư; các điều kiện tự nhiên và KT - XH. 
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- Bước 2: Khảo sát, đo đạc và đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án; 

- Bước 3: Xác định các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động, phân 

tích và đánh giá các tác động của dự án tới môi trường; 

- Bước 4: Đưa ra các giải pháp giảm thiểu, xử lý các tác động xấu tới môi trường, 

phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường; 

- Bước 5: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường; 

- Bước 6: Xây dựng báo cáo ĐTM tổng hợp của dự án; 

- Bước 7: Tham vấn  

- Bước 8: Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án. 

3.2. Tổ chức thực hiện và lập báo cáo ĐTM của dự án 

Báo cáo ĐTM “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)” do Công ty xi măng 

Chinfon là Chủ đầu tư dự án Chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Tư vấn và 

truyền thông môi trường. 

a. Chủ dự án: Công ty xi măng Chinfon 

- Địa chỉ: Số 288, đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP 

Hải Phòng. 

- Đại diện: Ông LO LUNG - TOO;    

- Chức vụ: Tổng Giám đốc; 

- Điện thoại: 0225.387.5480   Fax: 0225.3875478 

b. Đơn vị tư vấn: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường 

- Địa chỉ: Phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: (84-24) 3237 3961         

- Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Minh  

- Chức vụ: Phó Giám đốc. 
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Danh sách thành viên tham gia lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

TT Họ và tên Học vị Chức vụ 
Nội dung thực 

hiện 
Chữ ký 

I Công ty xi măng Chinfon 

1 Lo Lung - Too 
Tổng  

Giám đốc 

Chủ trì thực 

hiện 
 

2 Nguyễn Trọng Thành TP AT&MT 

Giám sát thực 

hiện và cung 

cấp thông tin 

 

3 Nguyễn Thị Yến NV AT&MT 
Cung cấp thông 

tin 
 

II Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường 

1 Nguyễn Tiến Minh Cử nhân 
Phó Giám 

đốc 

Quản lý việc 

thực hiện ĐTM 

của đơn vị tư 

vấn 

 

2 Nguyễn Xuân Tùng Cử nhân 
Phòng Tư 

vấn 

Phụ trách chung  

công tác lập báo 

cáo ĐTM 

 

3 Trần Phúc Tân Thạc sỹ TP Tư vấn 
Kiểm tra soát xét 

báo cáo 
 

4 Lê Minh Thương Kỹ sư Môi trường 

Thực hiện 

Chương 1, 2 

báo cáo và tổng 

hợp báo cáo 

ĐTM 

 

5 Hoàng Thị Tuyến Kỹ sư Môi trường 
Thực hiện 

Chương 3, 4, 5  
 

6 Trần Thành Trung Kỹ sư 
Kỹ sư Môi 

trường 

Tham gia lập 

báo cáo ĐTM, 

Khảo sát và lấy 

mẫu môi 

trường nền khu 

vực dự án 

 

7 Nguyễn Bá Chiển Kỹ sư Chuyên viên 

Thu thập tài 

liệu; lấy mẫu 

quan trắc 

 

8 Đinh Phương Thảo Cử nhân Chuyên viên 

Phân tích mẫu 

môi trường nền 

Dự án 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường:  

4.1. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường  

4.1.1. Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment)  

+ Phương pháp này sử dụng để ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động 

của Dự án (khí thải, nước thải, chất thải rắn,…) theo các hệ số phát thải đã được thống 

kê bởi các cơ quan, tổ chức có uy tín trên thế giới như: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 

Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (US-EPA),... 

+ Phương pháp được thực hiện tại Chương 3 của báo cáo. 

4.1.2. Phương pháp mạng lưới (Networks)  

Chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các 

tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động. Phương pháp có thể chỉ rõ và tập hợp các 

giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và quản lý môi trường của dự án (được áp dụng trong 

Chương 3 và 5).  

4.1.3. Phương pháp ma trận (Matrix)  

Sử dụng dưới dạng bảng liệt kê dựa trên nguyên tắc đối chiếu từng nguồn tác động 

Dự án với từng hợp phần môi trường để đánh giá mức độ tác động theo không gian và 

thời gian được áp dụng tại chương 3 mục đánh giá dự báo các tác động trong giai đoạn 

cải tạo, sữa chữa, lắp đặt thiết bị và vận hành Dự án. Dựa trên tác động tổng hợp sẽ dự 

báo được cường độ tác động, phạm vi tác động xảy ra, cho phép 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 Dự án gây ra.  

4.1.4. Phương pháp mô hình hoá (Environmental Modelling)  

Phương pháp này là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển 

hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của 

các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức 

độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong 

tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Được sử 

dụng để đánh giá và dự báo mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường không khí, môi trường 

nước, tiếng ồn từ các hoạt động của dự án có các nguồn thải khí, thải nước, tiếng ồn tới 

môi trường xung quanh như mô hình Sutton để tính toán dự báo nồng độ các chất ô 

nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông (được áp dụng trong Chương 3).  
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Trong hồ sơ Báo cáo chúng tôi sử dụng mô hình ENVIMAP. Mô hình ENVIMAP 

là chứ viết tắt của cụm từ ENVironmental Information Manage-ment and Air Pollution 

estimation) tích hợp GIS, CSDL môi trường và mô hình tính toán phát tán ô nhiễm 

không khí trợ giúp công tác đánh giá giám sát ô nhiễm không khí. ENVIMAP có thể áp 

dụng cho các vùng nông thôn, thành thị và các loại nguồn thải như điểm, đường, diện 

tích. Kết quả mô phỏng dưới dạng hình ảnh không gian 2 chiều, 3 chiều, giúp người 

dùng dễ dàng nhận thấy những tác động của khí thải lên các khu vực cần đánh giá. 

Nhà máy xi măng Chinfonxây dựng với 05 ống khói phát thải 4 loại khí thải trong 

quá trình hoạt động bao gồm bụi, NOx, SO2, CO. Đối với ống khói của Nhà máy xi măng 

Chinfonđược xây dựng từ trước, kết quả đưa vào tính toán phát thải là dữ liệu quan trắc 

thực tế từ hoạt động của nhà máy và tính trung bình cho các giá trị lớn nhất đã phát sinh 

trong giai đoạn quan trắc. Kịch bản ống khói không hoạt động hiệu quả hoặc gặp sự cố 

thì mức phát thải được ước lượng từ công suất xử lý khí thải của các thiết bị đã được lắp 

đặt. Đối với kịch bản sử dụng nhiên liệu thay thế là chất thải công nghiệp, mức độ phát 

thải được tính toán từ công suất và mức độ tiêu hao của nhà máy   

4.1.5. Phương pháp liệt kê  

+ Phương pháp sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của Dự án và các 

tác động môi trường. 

+ Liệt kê các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và các vấn đề môi 

trường liên quan trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án. 

+ Liệt kê kèm theo mô tả nội dung, khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án 

được triển khai trong từng giai đoạn: Triển khai xây dựng dự án, vận hành. 

+ Nhận dạng, phân loại các tác động của các hoạt động khác nhau của Dự án đến 

môi trường và định hướng nghiên cứu. Các đặc điểm phương pháp này như sau: 

+ Liệt kê tất cả các hoạt động của Dự án và các tác động môi trường tương ứng 

trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành Dự án, bao gồm: khí thải, nước thải, 

chất thải rắn, chất thải nguy hại, ồn, rung và các vấn đề an ninh xã hội, sự cố môi 

trường,… 

+ Dựa vào kinh nghiệm các Dự án tương tự, chỉ danh các tác động môi trường tương 

ứng với từng hoạt động của Dự án. 

+ Phương pháp được thực  hiện ở Chương 1,2,3 của báo cáo 

4.1.6. Phương pháp chập bản đồ 

 Các bản đồ được thể hiện phạm vi rộng hơn, bao trùm toàn bộ khu vực dự án và 

vùng lân cận, thể hiện rõ được các vị trí lấy mẫu, địa điểm thực hiện dự án, khu vực 
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phân xưởng sản xuất, khu vực nhạy cảm, khu di tích lịch sử, khu dân cư, khu vực khai 

thác mỏ nguyên liệu…được thực hiện trong Chương 1 và phụ lục của báo cáo. 

4.2. Các phương pháp khác  

4.2.1. Phương pháp tham vấn cộng đồng   

Phương pháp được áp dụng cho Chương 5 của báo cáo - Được sử dụng trong quá 

trình tham vấn lấy ý kiến của lãnh đạo UBND thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên 

và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án, dân cư xung quanh khu vực Dự 

án trong cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư.  

4.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường   

Trên cơ sở các tài liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế xã hội đã có sẵn, 

đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát khu vực Dự án nhằm cập nhật, bổ sung các tài 

liệu mới nhất, cũng như khảo sát hiện trạng môi trường trong khu vực Dự án.  

+ Quá trình khảo sát, điều tra về hiện trạng dự án, địa hình, địa mạo khu vực,đặc 

điểm các hệ sinh thái khu vực; 

+ Khảo sát điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, hiện trạngmôi 

trường; 

+ Phương pháp này được áp dụng tại Chương 1 và Chương 2. 

4.2.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm   

+ Lựa chọn vị trí quan trắc tiêu biểu và đo đạc các thông số về môi trường đất, nước, 

không khí, tiếng ồn. 

+ Tiến hành đo đạc tại khu vực dự án nhằm xác định một sốchỉ tiêu môi trường như: 

các chỉ tiêu vi khí hậu, hàm lượng bụi, độ ồn,… 

+ Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí, 

nước, đất, trầm tích, độ ồn, thủy sinh tại khu đất Dự án và khu vực xung quanh. 

+ Hệ thống phòng phân tích mẫu môi trường có chứng nhận VIMCERT và hiệu 

chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 

+ Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. 

4.2.4. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu  

Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường 

nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung.  
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Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa 

được các kết quả đã đạt trước đó, đồng thời, phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và 

tránh những sai sót.  

- Tham khảo báo cáo ĐTM được phê duyệt, báo cáo kết quả hoàn công các công 

trình bảo vệ môi trường, thống kê các số liệu từ hiện trạng hoạt động của nhà máy từ 

các phân xưởng sản xuất để làm tài liệu tham khảo, đánh giá. 

Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có 

vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt 

động của Dự án.  

Các nguồn tài liệu được tham chiếu: Bộ TN&MT, Sở TN&MT, tài liệu nội bộ của 

Công ty và các nguồn khác có liên quan (Phương pháp áp dụng trong Chương 1, Chương 

2, Chương 3). 

4.2.5. Phương pháp so sánh  

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải 

lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn môi trường liên quan, các tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan trong 

nước và trên thế giới (Phương pháp được áp dụng trong Chương 3). 

4.2.6. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp  

Đây là phương pháp quan trọng, hầu hết được áp dụng trong các thành phần đánh 

giá của báo cáo. Các thông tin thu thập được bao gồm: 

+ Thông tin về điều kiện tự nhiên, về địa lý, kinh tế - xã hội,… của thị trấn Minh 

Đức, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng. 

+ Thông tin liên quan đến hiện trạng môi trường và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự 

án và khu vực thực hiện dự án. 

+ Thông tin về dự án: Quy trình sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào, danh mục 

máy móc thiết bị, nhu cầu sử dụng nước, điện, nhiên liệu, hóa chất, nhân công,…. 

+ Các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường của Việt Nam có liên quan.  

4.2.7. Phương pháp chuyên gia  

Phương pháp này được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện Dự án từ bước khảo 

sát, lập đề cương, xác định phạm vi nghiên cứu, các vấn đề môi trường, các điều kiện tự 

nhiên, sinh thái, nhận dạng và phân tích, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xây dựng 

chương trình giám sát và quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư 
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02/2022/BTNMT, việc lấy ý kiến chuyên gia được thực hiện sau khi hoàn thiện toàn bộ 

hồ sơ Báo cáo để đánh giá về công nghệ, các tác động cũng như các biện pháp giảm thiểu 

được nêu trong Báo cáo ĐTM của Dự án (được áp dụng trong Chương 5 của báo cáo).  

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: " 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. 

5.1.2. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất 

a. Mục tiêu 

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. 

b. Quy mô:  

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)”  

5.1.3. Công nghệ sản xuất của Nhà máy 

Sản phẩm xi măng của công ty là một hỗn hợp được tạo thành từ các nguyên liệu 

gồm clinker, thạch cao, đá đen, xỉ đáy, tro bay, và chất trợ nghiền. Tùy vào mỗi loại 
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nguyên liệu khác nhau mà công ty có biện pháp nhập liệu và lưu trữ cũng khác nhau, cụ 

thể: 

- Clinker: được lưu trữ trong các silo từ công đoạn trước 

- Xỉ đáy, đá đen, thạch cao: được nhà cung cấp vận chuyển bằng xà lan đường thủy 

đến khu vực cảng nhập liệu của dự án. Tại cảng nhập liệu, thiết bị cẩu chân đế bốc dỡ 

nguyên liệu từ xà lan vào phễu tiếp nhận, qua hệ thống băng tải kín để chuyển nguyên 

liệu đến các kho chứa. 

- Tro bay được nhà cung cấp vận chuyển bằng xe bồn đến khu vực kho chứa của dự 

án bơm trực tiếp từ xe bồn lên các bin chứa. 

- Đá vôi đen được công ty khai thác được vận chuyển tới kho chứa bằng xe tải. 

- Phụ gia (chất trợ nghiền): là chất ở dạng lỏng được chứa trong các bồn nhựa vuông 

dạng 1m3 và được nhà cung cấp vận chuyển đến bằng xe tải. Đến dự án, chất trợ nghiền 

được công ty lưu trữ trong nhà kho.   

- Clanke được phối trộn với thạch cao và một nguyên liệu nêu trên theo tỷ lệ tính 

toán thành hỗn hợp liệu rồi theo băng tải cấp vào máy nghiền để nghiền thành xi măng 

bột. Xi măng bột được vận chuyển qua hệ thống máng khí động, gầu tải tới các silo. 

- Xi măng bột chứa trong các silo được rút ra và đóng thành bao, theo băng tải 

chuyển xuất tới phương tiện vận chuyển của khách hàng (tàu hoặc xe tải). Xi măng bột 

cũng có thể xuất cho khách hàng dưới dạng rời tới các xe bồn. 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động 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 

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 

mặt bằng 

(m2) 

Kết cấu xây 

dựng 
Công năng 

1 Cảng nhập 21195 Kết cấu BTCT 

Nhập nguyên liệu như: 

thạch cao, phụ gia, 

than… 

2 Cụm kho phụ gia 22416 
Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 
Chứa phụ gia 
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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 

măng 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 

măng 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 

vận chuyển 

10 Đóng bao 2 2434 
Móng BTCT, kết 

cấu thép hỗn hợp 

Đóng bao xi măng và 

vận 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, 

tường xây hỗn 

hợp 

văn phòng làm việc 

13 Cảng xuất 10900 Kết cấu BTCT 
Xuất xi măng, clinker 

xuống tàu 

* Các hạng mục công trình phụ trợ 

Ngay từ khi thành lập, Công ty xi măng Chinfon đã đầu tư đầy đủ các hạng mục 

công trình phụ trợ phục vụ cho quá trình hoạt động của nhà máy. Nhà máy hiện có các 

hạng mục công trình phục vụ sản xuất và các hạng mục công trình xử lý khí thải riêng 

biệt, các hạng mục công trình xử lý nước thải, kho lưu trữ chất thải và các hạng mục phụ 

trợ khác. Khi thực hiện dự án nâng công suất sẽ sử dụng toàn bộ các công trình hiện hữu 

này để phục vụ sản xuất mà không tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo bổ sung, hiện 

trạng các công trình phụ trợ của nhà máy được mô tả như sau: 

Bảng 2.Các hạng mục công trình phụ trợ hiện hữu của nhà máy 

TT Hạng mục 
Diện tích mặt 

bằng (m2) 
Kết cấu xây dựng Công năng 

1 Xưởng cơ khí 3754 
Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 

Sửa chữa các máy móc, 

thiết bị,cơ khí 

2 Xưởng điện 1270 
Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 

Sửa chữa các máy móc, 

thiết bị điện 
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3 Trạm điện 110kV 2753 
Kết cấu BTCT, 

tường xây hỗn hợp 

Chứa máy biến áp và hệ 

thống các dây, máng cáp 

điện…cung cấp điện cho 

toàn bộ nhà máy 

4 Các trạm biến áp 680 
Kết cấu BTCT, 

tường xây hỗn hợp 

Bên trong gồm các thiết bị 

điện, các tủ điều khiển và 

hệ thống dây điện, cung 

cấp điện cho từng khu vực 

5 Nhà điều hành CCR 1031 
Khung BTCT, 

tường xây hỗ hợp 

Vận hành dây chuyển sản 

xuất 

6 Văn phòng làm việc 2311 
Khung BTCT, 

tường xây hỗ hợp 
Văn phòng làm việc 

7 
Nhà để xe đạp, xe 

máy 
267 

Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 

Chứa các xe máy, xe đạp 

của CBCNV 

8 Nhà để ô tô 122 
Móng BTCT, kết 

cấu thép bao che 
Chứa các xe ô tô 

9 
Các hệ thống máy 

móc, thiết bị 
  

Kết cấu thép hỗn 

hợp 
Dây chuyến sản xuất 

10 
Xe ô tô và phương 

tiện 
  

Vận chuyển người, thiết bị, 

nguyên, vật liệu phục vụ 

sản xuất 

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có): Không có 

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 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 

- Hoạt động phát sinh bụi, khí thải: từ hoạt động của các phương tiện giao thông, 

hoạt động của các dây chuyền sản xuất; mùi từ các khu vực lưu chứa,  

- Hoạt động phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất: từ các hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ công nhân, từ hoạt động của các dây chuyền sản xuất, nước mưa chảy tràn. 

- Hoạt động phát sinh chất thải rắn, tiếng ồn: từ sinh hoạt của CBCNV, hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển, các dây chuyền sản xuất.  

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

5.3.1. Các tác động môi trường chính của dự án 
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5.3.1.1. 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. 

5.3.1.2. Giai đoạn vận hành  

Bảng 4. Tóm tắt các tác động môi trường chính trong giai đoạn vận hành 

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 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,... 

- 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,... 
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Các chất ô nhiễm chính Nguồn gốc phát sinh 

- 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,... 

- Từ hệ thống xử lý nước thải 

- Từ hệ thống xử lý khí thải 

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 

5.3.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ 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 

lượng (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 

• 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 
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Thông số 

Ứng với công suất 

3,696 triệu tấn/năm 

(m3) 

Công suất dự kiến 

4,200 triệu tấn/năm 

(m3) 

Tăng khối 

lượng (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,... 

Thông số 

Ứng với công 

suất 3,696 triệu 

tấn/năm (kg) 

Công suất dự 

kiến 4,200 triệu 

tấn/năm (kg) 

Tăng khối 

lượng (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 
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Thành phần 

chất thải 

Mã 

CTCNTT 

`Ứng với công 

suất 3,696 triệu 

tấn/năm (kg) 

Công suất dự 

kiến 4,200 triệu 

tấn/năm (kg) 

Tăng khối 

lượng (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 

chất thải 

Mã 

CTNH 

Ứng với công 

suất 3,696 triệu 

tấn/năm (kg) 

Công suất dự 

kiến 4,200 triệu 

tấn/năm (kg) 

Tăng khối 

lượng (kg) 

Các loại dầu động 

cơ, hộp số và bôi 

trơn và bôi trơn 

thải khác  

17 02 04 44.792 50.884 6.092 

Bao bì cứng thải 

bằng kim loại bao 

gồm cả bình áp 

suất bảo đảm rỗng 

hoàn toàn 

18 01 02 8.240 9.361 1.121 

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành 

pần nguy hại 

18 02 01 28.242 32.083 3.841 

Phế liệu kim loại 

bị nhiễm các 

thành phần nguy 

hại (Cáp kim loại 

lẫn dầu mỡ) 

11 04 01 9.327 10.595 1.268 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 
16 01 06 247 281 34 
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thủy tinh hoạt tính 

thải khác  

Các loại sáp và 

mỡ thải  
17 07 04 2.220 2.522 302 

Bộ lọc dầu đã qua 

sử dụng (Lọc 

nhớt, dầu thải) 

15 01 02 2.980 3.385 405 

Hộp mực in thải 08 02 04 156 177 21 

Pin, ắc quy chì 

thải 
19 06 01 2.720 3.090 370 

TỔNG  98.924 112.378 13.454 

Định mức CTNH: 27 kg/tấn xi măng 

5.3.2.4. Các tác động môi trường khác 

+ Tiếng ồn, độ rung; 

+ Tác động của nhiệt lượng; 

+ Tác động điện từ trường; 

+ Tác động đến giao thông khu vực. 

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

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. 
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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.    

- 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 
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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 

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 
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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 

sinh hoạt 

Đã bố trí khu vực lưu trữ CTRSH. 

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… 

5.4.4. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án 

Bảng 5. Tóm tắt các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy 
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STT Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường Số 

lượng 

Hiện 

hữu 

Xây 

mới 

I Các hạng mục công trình chính   

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 01 x  

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 01 x  

3 Hệ thống thu gom và thoát nước thải sản xuất 01 x  

4 Bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 11 x  

5 Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 100 m3/ngày.đêm 01 x  

6 Lọc bụi tĩnh điện cho lò và nghiền liệu 01 x  

7 Lọc bụi tĩnh điện nghiền than 01 x  

8 Lọc bụi tĩnh điện sau khi làm nguộn Clinker 01 x  

9 Lọc bụi tĩnh điện nghiền xi măng  01 x  

10 Lọc bụi tay áo kiểu  80 x  

11 Kho lưu trữ CTR sinh hoạt diện tích 150 m2 01 x  

12 Kho lưu trữ chất thải thông thường với diện tích 125 m2 01 x  

13 Kho lưu trữ chất thải nguy hại với diện tích 250 m2 01 x  

14 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 01 x  

15 Hệ thống DE-NOx 01 x  

II Các hạng mục công trình phụ trợ   

1 Hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà máy 01 x  

2 Hệ thống Quạt hút, quạt thông gió phân xưởng sản xuất 30 x  

5.3.5. Chương trình giám sát 

a. Giai đoạn thi công 

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, 

QCVN 

40:2011/BT
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Ký hiệu Vị trí 
Tần 

suất 
Thông số 

Quy 

chuẩn 

NT2  
Đầu ra của trạm xử lý 

nước thải 

 tổng P, dầu mỡ 

khoáng, coliform, Hg, 

Pb, Cd, As, Cu, Zn 

NMT, Cột 

B (Kq = 1; 

Kf  = 1,1) 

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 

- 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. 
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Ký hiệu Vị trí 
Tần 

suất 
Thông số 

Quy 

chuẩn 

- 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. 
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Chương 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên 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)”. 

1.1.2. Thông tin về chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty xi măng Chinfon. 

- 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. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

1.1.3.1. Vị trí thực hiện dự án 

Dự án Nhà máy xi măng Chinfon có địa chỉ tại số 288, đường Bạch Đằng, thị trấn 

Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nằm ở phía Bắc - Đông Bắc của 

huyện Thủy Nguyên, nằm giữa hai con sông lớn là sông Bạch Đằng và sông Kinh Thày 

(có các nhánh sông nhỏ là sông Giá, sông Thải). Khu vực Nhà máy sản xuất xi măng có 

diện tích 847.339 m2 với các hướng tiếp giáp: 

+ Phía Bắc: giáp với sông Thải 

+ Phía Đông: giáp với sông Bạch Đằng 

+ Phía Nam: giáp với Nhà máy đóng tàu Phà Rừng 

+ Phía Tây: giáp với dãy núi đá và khu dân cư (cách 1.000m) 

Tọa độ mốc giới theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. 

Vị trí Nhà máy Xi măng Chinfon được mô tả như trong hình 1.1 sau đây.
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Hình 1- 1. Sơ đồ vị trí Dự án và các đối tượng tự nhiên xung quanh giáp ranh 

Vị trí tọa độ ranh giới hiện hữu của Dự án trong hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

145o45’, múi chiếu 3o được trình bày tại bảng 1.1 dưới đây: 

Bảng 1- 1. Tọa độ khép góc khu III 

Số hiệu 

mốc 

Tọa độ 

X Y 

1 2319152.142 603678.878 

2 2319130.900 603726.732 

3 2319122.906 603723.888 

4 2319109.671 603721.583 

5 2319096.216 603722.488 

6 2319083.174 603722.888 

1 2319152.142 603678.878 

Bảng 1- 2. Tọa độ khép góc khu II 

Số hiệu 

mốc 

Tọa dộ 

X Y 

54 2318940.564 603613.417 

55 2318949.467 603674.862 
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56 2318889.894 603683.231 

57 2318898.468 603743.557 

58 2318892.385 603744.303 

59 2318892.012 603741.238 

60 2318888.299 603741.700 

61 2318888.672 603744.755 

62 2318881.980 603743.188 

63 2318876.700 603738.203 

64 2318867.505 603738.942 

65 2318760.170 603687.455 

66 2318769.274 603700.294 

67 2318760.347 603638.719 

54 2318940.564 603613.417 

* Vị trí khu vực cảng 

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty xi măng Chinfon đã tiến 

hành xây dựng khu cảng nhập và xuất nguyên vật liệu, phụ gia, sản phẩm cho nhà máy 

xi măng. 

- Khu cảng nhập liệu: Là loại cảng liền bờ ở phía Nam vị trí nhà máy, trên bờ sông 

Thải. Phương tiện vận chuyển cập cảng là sà lan trọng tải 300 tấn; 

- Khu cảng xuất sản phẩm: Là loại cảng nước sâu xa bờ, nằm ở phía Đông vị trí nhà 

máy xi măng, trên bờ sông Đá Bạch. Cảng có chiều dài 60m, rộng 18m. Phương tiện 

vận chuyển cập cảng là sà lan trọng tải 300 tấn (cho xi măng bao) và loại sà lan trọng 

tải 700-1.000 tấn (cho xi măng rời). 

1.1.3.2. Mối tương quan của khu vực thực hiện Dự án với các đối tượng tự nhiên xung 

quanh khu vực Dự án 

* Các đối tượng tự nhiên 

(-) Hệ thống đường giao thông:  

Dự án nằm tại thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Chinfoncó hệ thống giao 

thông tương đối phát triển.  

- Tuyến đường giao thông ngoài dự án:  

+ Đường thủy: Đường thủy là phương thức vận tải chính của Nhà máy. Các loại 

nguyên, nhiên vật liệu, phụ gia như: Đất sét, than, xỉ, thạch cao, phụ gia khác đều được 
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vận tải bằng đường thủy với các phương tiện sà lan từ 200 ÷ 300 tấn trên sông Đá Bạch 

và nhập vào tại cảng ở hạ lưu sông Thải, cách phao đỏ ngã ba sông hơn 300m. Sản phẩm 

xuất theo đường thủy là xi măng rời cho sà lan, tàu với tải trọng 700-1000 tấn đi các tỉnh 

phía Nam và xi măng bao cho sà làn loại 300 tấn đi các tỉnh duyên hải miền Trung; 

+ Đường sắt: Đường sắt cũng có khả năng được huy động để trở tại ga ở cảng Điền 

Công cách nhà máy 02km. Tại đây có ga nối với tuyến đường sắt quốc gia đi các tỉnh 

phía Bắc như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… 

+ Đường bộ: Khu vực nhà máy cách quốc lộ 10 (hướng đi phà Rừng) khoảng 2km 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, khai thác mỏ đá phía Gia Đước. Đây sẽ là tuyến 

đường bộ chính của Nhà máy. 

- Tuyến đường giao thông trong dự án: 

Dự án đã được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định nên các tuyến đường trong dự 

án đều đã được bê tông hóa. Ngoài ra, quá trình vận chuyển đã vôi từ mỏ đã có sẵn 

đường công vụ, không vận chuyển trên các tuyến đường khu dân cư. 

(-) Hệ thống sông, suối, ao hồ và kênh mương thoát nước 

- Tiếp giáp với Dự án về phía Đông là sông Đá Bạch; Phía Nam là sông Thải và 

phía Bắc là sông Liễu với mục đích sử dụng của nguồn nước này cho tưới tiêu, cấp nước 

sản xuất và giao thông thủy.  

* Các đối tượng kinh tế - xã hội 

(-) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

+ Cách dự án khoảng 1km về phía Nam là Nhà máy xi măng Vicem Hải Phòng;  

+ Cách dự án 300m -500m về phía Tây và Tây Nam là một số cửa hàng, cơ sở dịch 

vụ và đại lý bán lẻ khác. 

(-) Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử:  

Cách Nhà máy khoảng 5km về phía Đông là di tích Bạch Đằng Giang, Đền Chùa 

Tràng Kênh và Đền thờ Đức Thánh Trần. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

- Nhà máy xi măng Chinfon được thực hiện tại Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, 

huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Khu đất hiện tại của Nhà máy đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CT07040 ngày 30/05/2017 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Chinfoncấp với diện tích dự án là 850.000 m2. 
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- Nhà máy đã được cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1166/GP-UBND 

ngày 10 tháng 06 năm 2014 của UBND thành phố Chinfonvới lưu lượng lớn nhất 5.500 

m3/ngày đêm. 

1.1.5. Khoảng cách tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Nhà máy xi măng Chinfon được xây dựng tại địa điểm Tràng Kênh, thị trấn Minh 

Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Chinfonnằm hoàn toàn trên diện tích đất hiện có 

của Công ty xi măng Chinfon với tổng diện tích là 850.000 m2 tại Thị trấn Minh Đức, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Với vị trí địa lý như trên, hoạt động sản xuất của Công ty được thuận lợi về giao 

thông vận tải cả đường sông và đường bộ, đường sắt trong việc vận chuyển nguyên vật 

liệu cũng như trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, nguồn nguyên liệu tại chỗ như 

đá vôi, đất sét, phụ gia trong quá trình vận chuyển về nhà máy cũng rất thuận lợi và tận 

dụng được các trang thiết bị và các máy móc hiện có của dây chuyền đã được xây dựng 

và đi vào vận hành. Dự án được triển khai hoàn toàn trên diện tích đất hiện có của Công 

ty xi măng Chinfon nên không cần phải đền bù, bồi thường và tái định cư khi xây dựng 

các hạng mục của dự án. 

Khoảng cách từ Nhà máy tới khu vực dân cư gần nhất là tổ dân phố Thắng Lợi 

khoảng 500m về phía Tây Nam. 

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

1.1.6.1. 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. 

1.1.6.2. Loại hình, quy mô, công suất dự án: 

* Loại hình dự án:  

- Dự án thuộc loại hình Dự án điều chỉnh, nâng công suất. 

* Quy mô 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)”  

* Công suất của dự án: 

Sau nâng công suất của dự án tăng sản xuất xi măng từ 3.696.000 tấn xi măng/năm 
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lên 4.200.000 tấn xi măng /năm. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

Hiện tại cơ sở hạ tầng để phục vụ cho hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường 

của Nhà máy xi măng Chinfon đã được đầu tư hoàn chỉnh và hoạt động ổn định, hiệu 

quả. Do đó, Công ty sẽ không tiến hành đầu tư xây dựng thêm mà sẽ tiếp tục sử dụng 

các hạng mục công trình hiện hữu theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.  

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Hiện trạng các hạng mục công trình 

TT Hạng mục 

Diện tích 

mặt bằng 

(m2) 

Kết cấu xây 

dựng 
Công năng 

1 Cảng nhập 21195  Kết cấu BTCT 

Nhập nguyên liệu như: 

thạch 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 

măng 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 

măng 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 

vận chuyển 

10 Đóng bao 2 2434  
Móng BTCT, kết 

cấu thép hỗn hợp 

Đóng bao xi măng và 

vận 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, 

tường xây hỗn 

hợp 

văn phòng làm việc 
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14 Cảng xuất 10900  Kết cấu BTCT 
Xuất xi măng, clinker 

xuống tàu 

 

Dây chuyền lò nung clinker Chinfonđược hãng FLSmidth thiết kế, chế tạo và lắp 

đặt đưa vào sử dụng từ năm 2005. Lò nung clinker là kiểu lò quay 3 bệ sản xuất theo 

phương pháp khô, thuộc hệ lò SLC-D với hệ thống sấy sơ bộ 5 tầng, 1 nhánh Cyclone 

trao đổi nhiệt, làm mát clinker bằng hệ thống ghi kiểu SF-CROSS BAR với hệ thống 

cấp liệu cho lò nung dùng gầu nâng. Dây chuyền lò nung clinker của Vicem Chinfoncó 

năng suất thiết kế 3.300 tấnclk/ngày; nhiên liệu sử dụng 100% than cám 3c (HG) để đốt 

trong lò và Calciner với tỷ lệ 40/60, tiêu hao nhiệt theo thiết kế là 720Kcal/kg clk.  

Đến thời điểm hiện nay, sau nhiều năm vận hành và sử dụng Công ty đã thấy được 

những hạn chế về thiết bị công nghệ, tiêu hao năng lượng, hiệu quả kinh tế so với các 

dây chuyền sản xuất clinker hiện đại ngày nay, cụ thể như sau:  

Bảng 1- 2. Thống kê so sánh giữa thiết kế và thực trạng hiện nay của dây chuyền 

TT Tham số 
Thực 

trạng 
ĐVT Theo TK Thực tế Ghi chú 

1  Tiêu hao nhiệt năng  cao  Kcal/kgclk  720  830  

TB năm 

2021 
2  Tiêu hao điện năng  cao  Kwh/t clk  33  34,08  

3  Năng suất  đạt  Tấn/ngày  3.300  3.435  

4  Phát thải NOx  cao  mg/Nm3  -  600÷800  

TB theo số 

liệu quan 

trắc online  

5  Nhiệt độ khí thải  cao  oC  320  345÷360  
TB năm 

2021 6  Nhiệt độ Clinker  cao  oC  
Nhiệt độ môi 

trường+65  
95÷150  

7  

Hiệu suất thu hồi 

nhiệt Cooler.  Thấp  %  ≥75  67,2  

Theo số 

liệu CBN 

T3/2020  

(Nguồn: Theo số liệu tổng hợp của Xi măng Chinfon2021)  

Hệ thống lò nung của Công ty xi măng Chinfon được cung cấp bởi hãng FLSmidth 

của Đan Mạch với tháp trao đổi nhiệt 5 tầng 1 nhánh cyclone, đường kính lò 4,15m với 

3 bệ đỡ, chiều dài lò 62m. Theo số liệu tổng hợp nêu trên cho thấy tiêu hao nhiệt của hệ 

thống lò nung đang vận hành ở mức cao (830 kcal/kg clinker) so với thiết kế ban đầu 

(720 kcal/kg clinker). Các yếu tố chính dẫn đến tiêu hao nhiệt cao được đánh giá là do 

các yếu tố sau:  
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- Đối với nhiên liệu sử dụng: Theo thiết kế ban đầu, lò nung có khả năng sử dụng 

100% than cám 3c (HG), tuy nhiên hiện nay, nguồn nhiên liệu than cám 3c (HG) khan 

hiếm, Vicem Chinfonphải sử dụng 100% than cám 4a.1chất lượng thấp hơn để đốt lò 

(trong khi đó nguồn gốc than 4a.1 cũng không ổn định pha trộn nhiều từ các mỏ khác 

nhau) và trong tương lai có thể phải sử dụng cả than cám 5, 6 và nguồn than nhập khẩu 

và các loại nhiên liệu thay thế.  

- Đối với hệ thống buồng đốt Calciner: Theo thiết kế ban đầu, năng suất lò nung 

3.300 tấn clinker/ngày với thể tích hiệu dụng của Calciner là 552 m3, cho phép thời gian 

lưu liệu chỉ đạt 2,7 giây mặt khác với áp lực về sản lượng sản xuất lò nung đang hoạt 

động vượt công suất thiết kế (trung bình năm 2021 đạt 3.435 tấn clinker/ngày), do vậy 

khi bắt buộc phải đốt than chất lượng thấp sẽ không có hiệu quả, phát thải khí có hại 

như NOx rất cao. Kết quả đo phân tích khí các vị trí tại khu vực tháp sấy trong các đợt 

đánh giá cân bằng nhiệt thì quá trình cháy khi sử dụng than 4a.1 hiện nay là thấp, than 

tiếp tục cháy ở tầng trên của Calciner và sang cả C5 của tháp trao đổi nhiệt. Với năng 

lực của hệ thống buồng đốt Calciner lò nung clinker của Vicem Chinfonnhư hiện nay là 

hiệu quả không cao, khó có khả năng nâng công suất dây chuyền lò nung lên tới 10 ÷ 

15% so với công suất thiết kế.  

- Đối với tháp trao đổi nhiệt và quạt IDF: Hệ thống tháp trao đổi nhiệt, trong đó bao 

gồm cả hệ thống Cyclon lắng được thiết kế, lắp đặt kiểu cũ cách đây 15 năm có độ sụt 

áp cao làm tăng trở lực hệ thống, nhiệt độ khí thải cao (345 – 360 oC) dẫn đến hệ thống 

quạt ID luôn làm việc ở mức cao. Cụ thể: công suất động cơ đạt 87,5%, trong khi đó tốc 

độ quạt hiện tại (1039 v/p) vượt tốc độ thiết kế (995 v/p) tương ứng 104%. Riêng đối 

với hệ thống Cyclone tầng trên cùng của tháp trao đổi nhiệt lò nung có hiệu suất thu hồi 

bụi khá thấp, chỉ đạt ~94% (Theo số liệu đo cân bằng nhiệt khi cân bột liệu hồi lưu của 

lọc bụi tháng 3 năm 2020). Hiệu suất này là thấp khi so sánh với các Cyclone thế hệ mới 

với hiệu suất lắng tối thiểu đạt trên 96% đây là một trong những nguyên nhân làm tăng 

tiêu hao điện năng và nhiệt năng của toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, sau quá trình vận hành 

liên tục trong khoảng thời gian 15 năm, hiện tại hệ thống vậ liệu chịu lửa bên trong các 

tầng Cyclon và toàn bộ tháp sấy đã đến chu kỳ cần đước thay thế sửa chữa một cách 

toàn diện, đồng bộ để giảm tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh và nâng cao hiệu 

quả vận hành. 

1.2.1.2. Hiện trạng thiết bị và công nghệ của dây chuyền sản xuất 

a. Đối với hệ thống lò nung và tháp trao đổi nhiệt   

Dây chuyền lò nung clinker Chinfon được hãng FLSmidth Đan Mạch thiết kế, chế 

tạo và lắp đặt đưa vào sử dụng từ năm 2005, với năng suất thiết kế 3.300 tấn 
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clinker/ngày. Lò nung clinker là kiểu lò quay 3 bệ phương pháp khô, calciner kiểu SLC-

D. Lò có đường kính 4,15m, chiều dài 62m với hệ thống sấy sơ bộ 5 tầng, 1 nhánh 

cyclone trao đổi nhiệt, làm mát clinker bằng dàn ghi kiểu SF Cross bar.  

Bảng 1- 3. Một số thông số kỹ thuật chính của hệ thống lò nung hiện có 

STT Các thông số Thiết kế Thực tế 

1  

Lò nung:      

Hãng sản xuất : FLSmidth      

Năng suất (tấn/ngày đêm)  3.300   3.435 *  

Đường kính (m)  4,15 4,15 

Chiều dài lò (m)  64 64 

Độ nghiêng (%)  4,0  4,0  

 Số bệ đỡ  03  03  

Tốc độ quay (vòng/ph)  0,5 ÷ 5,0  0,5 ÷ 5,0  

2  

Tháp trao đổi nhiệt :      

     Số tầng  05  05  

     Kiểu tầng  1 nhánh  1 nhánh  

3  

Hệ thống các Cyclone :      

- Đường kính bên trong Cyclone 421.CN101 (phần trụ)  

- Chiều cao Cyclone 421.CN101 (phần trụ) (tầng đỉnh)  

6.900 mm  

9.344 mm  

6.900 mm  

9.344 mm  

- Đường kính bên trong Cyclone từ 421.CN102 (phần trụ)  

- Chiều cao Cyclone từ 421.CN102 (phần trụ)  

6.900 mm   

4.384 mm  

6.900 mm   

4.384 mm  

- Đường kính bên trong Cyclone từ 421.CN103 (phần trụ)  

- Chiều cao Cyclone từ 421.CN103 (phần trụ)  

7.200 mm   

4.597 mm  

7.200 mm   

4.597 mm  

- Đường kính bên trong Cyclone từ 421.CN104 (phần trụ)  

- Chiều cao Cyclone từ 421.CN104 (phần trụ)  

7.200 mm   

4.597 mm  

7.200 mm   

4.597 mm  

- Đường kính bên trong Cyclone từ 421.CN105 (phần trụ)  

- Chiều cao Cyclone từ 421.CN105 (phần trụ) (tầng đáy)  

7.200 mm   

4.597 mm  

7.200 mm   

4.597 mm  

Ghi chú: * Năng suất trung bình năm 2021 của lò nung dây chuyền Hải Phòng.  

Nhìn chung hệ thống lò nung hoạt động tương đối ổn định, năng suất lò đạt năng 

suất thiết kế và hiện nay vượt được 3÷5%, đáp ứng được yêu cầu công nghệ.  

Tuy nhiên, qua một thời gian dài hoạt động hệ thống dây chuyền lò nung đã biểu 

hiện một số tồn tại về công nghệ và thiết bị cụ thể như sau:  

➢ Đối với hệ thống Calciner   

Calciner thể tích buồng đốt nhỏ, hệ thống tháp trao đổi nhiệt thiết kế kiểu cũ sụt áp 

cao làm tăng trở lực hệ thống. Hiện nay, nguồn nhiên liệu than cám 3C (HG) khan hiếm, 

Công ty phải sử dụng 100% than cám 4A.1 chất lượng thấp hơn để đốt lò (nguồn gốc 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 56 

 

than 4A.1 cũng không ổn định, pha trộn nhiều từ các mỏ khác nhau) và trong tương lai 

có thể phải sử dụng cả than cám 5, 6 và nguồn than nhập khẩu.   

➢ Đối với hệ thống Cyclon lắng và tháp trao đổi nhiệt   

Dây chuyền lò nung clinker Chinfonđược đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2005 

với hệ thống Cyclon và tháp trao đổi nhiệt được lựa chọn ở mức tiên tiến hiện đại, cơ 

bản đến thời điểm hiện nay vẫn hoạt động ổn định. Tuy nhiên, sau 15 năm vận hành và 

đưa vào sử dụng so với công nghệ hiện nay đã có phần lạc hậu và thiết bị cần phải được 

bảo dưỡng sửa chữa, cụ thể:   

+ Hiệu suất lắng bụi tại các tầng Cyclon và đặc biệt tại Cylon tầng trên cùng đã 

không còn tiên tiến so với công nghệ hiện nay;  

+ Hệ thống vật liệu chịu lửa bên trong các tầng Cyclon và toàn bộ tháp sấy đã hao 

mòn, hỏng hóc đến chu kỳ chưa được thay thế sửa chữa một cách toàn diện trong suốt 

15 năm qua dẫn đến tổn thất áp suất và tổn thất nhiệt ra ngoài môi trường của toàn bộ 

tháp trao đổi nhiệt hiện nay rất lớn.  

Bảng 1- 4. Thông số hiệu suất thu hồi của các Cyclone 

Vị trí  Hiệu suất  Đánh giá  

Cyclone 421.CN101- tầng 1  0,94  

Số liệu trên cơ sở đo đạc thực tế    

Cyclone 421.CN102- tầng 2  0,87  

hệ thống. Các cyclone hiệu suất lắng thấp 

(yêu cầu hiệu suất thu hồi cyclone tầng 1 > 

95%), tổn thất  

bụi cao, sụt áp cao.   

Cyclone 421.CN103- tầng 3  0,85  

Cyclone 421.CN104- tầng 4  0,83  

  

Cyclone 421.CN105- tầng 5  0,75   

Nhận xét: Từ thực tế nêu trên hiện nay dây chuyền lò nung của Vicem Chinfonđang 

vận hành vượt công suất thiết kế xấp xỉ 3.435 tấn/ngày đêm nhưng tiêu hao nhiệt, tiêu 

hao điện và phát thải ra ngoài môi trường khá cao, cụ thể:  

- Tiêu hao nhiệt: 830 Kcal/kg clk. (Trung bình năm 2021)  

- Nhiệt độ khí thải ra khỏi sấy 5 tầng cao 345÷360 oC.  

+ Nồng độ khí NOx trong khói thải  600÷800 mg/Nm3 khí tiêu chuẩn.  

+ Nồng độ bụi phát thải ~50 mg/Nm3.  

+ Tiêu hao điện năng công đoạn lò cao 34÷36 kwh/tấn clinker.  

b. Đối với các công đoạn sản xuất chính có liên quan của dây chuyền sản xuất   



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 57 

 

Hiện trạng, dây chuyền lò nung của Vicem Chinfonđang vận hành vượt công suất 

thiết kế lên tới 3.435 tấn/ngày đêm vượt công suất thiết kế, tuy nhiên các công đoạn sản 

xuất chính vẫn đáp ứng năng lực của hệ thống lò nung. Chi tiết nêu tại bảng sau:  

Thời gian lò hoạt động trong năm:  

+ Thiết kế: 315 ngày/năm;  Thực tế: 338 ngày/ (năm 2021).  

+ Hệ số sử dụng lò: 0,914 (năm 2021).  

+ Năng suất bình quân năm 2021: 4.000 tấn clinker/ngày.  

1.2.1.3. Phương án cải tạo hệ thống lò nung 

Phương án sửa chữa, xử lý nút thắt nâng năng suất hệ thống lò nung của VICEM 

Chinfonnhằm mục đích giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải môi trường, sử dụng 

được than có phẩm cấp thấp, tạo sự ổn định trong quá trình hoạt động, ổn định chất 

lượng sản phẩm... Qua nội dung đánh giá tổng thể hiện trạng công nghệ và thiết bị sản 

xuất của Nhà máy khi nâng công suất lò nung lên 4.000 tấn clinker/ngày chỉ cần cải tạo 

hệ thống lò nung, các công đoạn khác không phải cải tạo gì thêm. Nội dung cải tạo cụ 

thể bao gồm: 

a. Cải tạo động cơ lò 

- Về công suất động cơ: Theo thiết kế 450 kWh, công suất huy động thực tế 107 

kWh. Do vậy động cơ lò (431MD 300) đáp ứng khi nâng công suất lò nung từ 3.435 tấn 

clinker/ngày lên 4.000 tấn clinker/ngày vẫn có thể đáp ứng. 

- Tốc độ lò: Theo thiết kế lò nung có tốc độ 0,5÷5,0 vòng/phút. Khi nâng công suất 

lò nung từ 3.435 tấn clinker/ngày lên 4.000 tấn clinker/ngày tốc độ lò nung sẽ vận hành 

ở khoảng 4,0÷4,4 vòng/phút. 

Do vậy động cơ lò hoàn toàn đáp ứng khi sửa chữa nâng công suất mà không cần 

cải tạo thay thế gì thêm. 

b. Cải tạo quạt ID 

Căn cứ trên kết quả khảo sát, đánh giá hệ thống quạt ID của nhà máy xi măng Vicem 

Hải Phòng, các thông số hiện tại như sau: 

Bảng 1- 5. Thông số kỹ thuật hệ thống quạt ID 

TT Thông số Theo thiết kế Vận hành thực tế Ghi chú 

1 Lưu lượng 150 m3/s 135÷155 m3/s  

2 Áp suất đầu vào 7.000 Pa 6.500÷6.800 Pa  

3 Tốc độ 790 vòng/phút ~ 1.044 vòng/phút  
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4 Công suất động cơ 1.600 kWh ~ 1.440 kWh  

5 công suất biến tần 1.800 kWh 1.400÷1.500 kWh Đã nâng cấp lên 2.500 kW 

Thực tế Xi măng Chinfon sau khi thay đổi biến tần quạt ID tốc độ động cơ quạt đã 

chạy 103÷105%; Công suất động cơ 1.350÷1.450 kWh (công suất định mức 1.600kWh) 

mới đáp ứng được năng suất lò 3.500 tấn/ngày. 

Để đáp ứng nâng năng suất lò lên 4.000 tấn/ngày và đáp ứng sụt áp hệ thống khi 

đấu nối các thết bị tận dụng nhiệt thừa để phát điện, cần tăng lưu lượng quạt ID và gia 

tăng sức hút quạt ID (áp suất tĩnh đầu vào). 

Hiện nay, trục quạt và cánh quạt ID đang bị mòn làm giảm sức hút của hệ thống 

Vicem Chinfondự kiến thay thế vào tháng 01/2022. Do vậy, việc cải tạo hệ thống Quạt 

ID không nằm trong phạm vi phương án này. 

c. Cải tạo hệ thống Calciner và tháp trao đổi nhiệt 

Theo mô tả nêu trên, hệ thống Calciner và tháp trao đổi nhiệt dây chuyền lò nung 

clinker của Vicem Chinfonđang tồn tại các nhược điểm sau: 

- Theo thiết kế ban đầu, năng suất lò nung 3.300 tấn clinker/ngày với thể tích hiệu 

dụng của Calciner (kiểu SLC-D) là 552m3, cho phép thời gian lưu liệu chỉ đạt 2,7 giây 

do vậy không có khả năng đốt được 100% than nhiệt trị thấp và không có khả năng nâng 

công suất lò lên 4.000 tấn/ngày. Với hiện trạng năng lực hệ thống Calciner dây chuyền 

lò nung hiện nay của Vicem Chinfonđang vận hành với lưu lượng khí thải có hại như 

NOx ra ngoài môi trường là rất cao. 

- Hệ thống tháp trao đổi nhiệt, trong đó bao gồm cả hệ thống Cyclon lắng được thiết 

kế, lắp đặt kiểu cũ có độ sụt áp cao làm tăng trở lực hệ thống, nhiệt độ khí thải cao 

(345÷360oC) dẫn đến hệ thống quạt ID luôn làm việc ở mức cao. Riêng đối với hệ thống 

Cyclone tầng trên cùng của tháp trao đổi nhiệt lò nung có hiệu suất thu hồi bụi khá thấp, 

chỉ đạt ~94%. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng tiêu hao điện năng và nhiệt 

năng của toàn bộ hệ thống. 

Với hiện trạng nêu trên để đáp ứng mục tiêu phương án đặt ra là tăng công suất lò 

lên 4.000 tấn clinker/ngày, đốt được 100% than có chất lượng thấp, có khả năng đốt 

được nhiên liệu thay thế giảm được tiêu hao nhiệt năng và điện năng cho hệ thống lò 

nung. Đối với hệ thống Calciner và tháp trao đổi nhiệt sẽ lựa chọn phương án cải tạo 

như sau: 

+ Cải tạo Calciner sang dạng mới từ kiểu SLC-D sang kiểu ILC, thể tích lớn hơn để 

nâng cao thời gian lưu liệu trong Calciner (hệ thống calciner mới dự kiến có thể tích 

>1.000m3, thời gian lưu liệu > 6,0s), hệ thống vòi đốt calciner mới kiểu đốt đa điểm sử 
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dụng nhiên liệu than cám 4a.1 hoặc tương đương (có thể sử dụng than phẩm cấp thấp 

hơn) và có cửa chờ để lắp thiết bị đốt rác thải. 

+ Cải tạo Cyclone 421.CN101 sang dạng Cyclone với thiết kế mới có độ sụt áp thấp, 

để tăng hiệu suất lắng liệu lên tới 96%. 

+ Cải tạo ống gió từ 421.CN102 tới 421.CN101 (phù hợp với Cyclone mới). 

+ Cải tạo lại một phần ống gió 3 phù hợp với Calciner mới. 

+ Cải tạo lại ống đứng của buồng khói lò (Kiln Riser) phù hợp với Calciner mới. 

+ Cải tạo lại ống dẫn khí từ C1 xuống quạt tháp điều hòa (Ống DOWN COMER) 

phù hợp với Cyclone mới. 

d. Cải tạo hệ thống cân than 

➢ Đối với hệ thống thiết bị cân than Calciner 

Theo thiết kế mới hệ thống đốt than trên Calciner là kiểu đốt đa điểm để giảm phát 

thải NOx nên hệ thống vòi đốt trên Calciner được thay đổi theo thiết kế mới. 

Cân than theo thiết kế cho Calciner 12 tấn/giờ. Hiện tại, khi đốt than 4a.1 khi vận 

hành lò với năng suất 3.500 tấn/ngày, cân than Calciner đã huy động tối đa năng suất 

thiết kế. Do vậy cần phải nâng cấp hệ thống cân than cho Calciner. 

➢ Đối với hệ thống thiết bị cân than lò 

Theo thiết kế, năng suất cân than lò và năng suất vòi đốt lò đến 8 tấn/giờ. Hiện tại 

than đốt qua vòi đốt lò 4,5÷6 tấn/giờ (ứng với lò năng suất 3.500 tấn/ngày loại than 4a.1, 

khi nâng năng suất lò lên 4.000 tấn clinker/ngày lượng than đốt lò 6,5÷7,5 tấn/giờ). Do 

vậy khi nâng công suất lò nung lên 4.000 tấn clinker/ngày hệ thống thiết bị cân than cấp 

cho lò và vòi đốt lò vẫn đáp ứng và không cần thay thế. 

Trong trường hợp với yêu cầu sản xuất cần giảm phẩm chất lượng than từ loại 4a.1 

HG xuống loại 5a.1 HG hoặc 6a HG thì cần phải nâng cấp cân than lò và thay thế vòi 

đốt (trong trường hợp này, dự kiến sẽ tận dụng cân Calciner thay thế ra lắp cho cân than 

lò để giảm bớt chi phí). 

e. Cải tạo hệ thống làm mát Cooler 

Theo thiết kế tải trọng riêng của hệ thống Cooler dây chuyền lò nung Vicem 

Chinfon45 tấn/ngày/m2. Thực tế khi vận hành với công suất lò 3.500 tấn/ngày là 40,7 

tấn/ngày/m2, sau cải tạo là 44,2 tấn/ngày/m2, các thông số trên đều nằm trong dải vận 

hành thông thường của thiết bị. 
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Năng lực cung cấp gió làm mát hiện tại là 3,27 kg/kg Clinker, hiện tại theo đo đạc 

tính toán lượng gió làm mát là 2,97 kg/kg Clinker (ứng với năng suất lò 3.500 tấn/ngày). 

Sau khi cải tạo nhu cầu gió làm mát 3,22 kg/kg Clinker. 

Từ các dữ liệu trên có thể thấy thiết bị làm nguội clinker của dây chuyền lò nung 

clinker của Vicem Chinfonvẫn có thể đáp ứng được sau khi sửa chữa lại tháp trao đổi 

nhiệt để nâng năng suất lò lên 4.000 tấn/ngày, ngoài ra hiệu suất hiện tại của thiết bị làm 

nguội còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các điều kiện hoạt động của tháp trao đổi nhiệt và 

lò quay. 

Như vậy, về cơ bản hệ thống Cooler hiện có vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của 

hệ thống sau khi sửa chữa tháp trao đổi nhiệt để nâng năng suất lò lên 4.000 tấn/ngày. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống sau sửa chữa, khi thấy tháp trao đổi nhiệt 

và lò quay chạy trong điều kiện ổn định Vicem Chinfonđể đánh giá các ảnh hưởng có 

liên quan (nếu có) từ thiết bị làm nguội và xây dựng phương án cải tạo Cooler cho phù 

hợp (nếu cần thiết). 

f. Cải tạo hệ thống điện và tự động hóa 

- Đối với hệ thống điện động lực: Việc cải tạo hệ thống nâng năng suất lò nung về 

phần điện chỉ thực hiện hoán đổi vị trí, thay thế thiết bị cũ, bố trí lại các thiết bị điện phụ 

trợ như điện chiếu sáng, đo lường… với phụ tải tương đương so với trước khi cải tạo, 

do vậy gần như không làm thay đổi phụ tải của toàn bộ tháp trao đổi nhiệt; 

- Đối với hệ thống đo lường điều khiển: Hệ thống điều khiển tự động ngoài việc 

đấu nối thiết bị sẽ điều chỉnh lại chương trình PLC cho phù hợp. 

g. Cải tạo phần kết cấu xây dựng 

- Việc cải tạo không làm gia tăng tải trọng, không làm ảnh hưởng đến kết cấu xây 

dựng (các khung dầm, cột chính) của hệ thống tháp trao đổi nhiệt; 

- Đối với không gian hiện tại của khu vực tháp trao đổi nhiệt và Calciner đủ cho 

việc thi công và bố trí thiết bị theo phương án sửa chữa cải tạo xử lý nút thắt. 

* Lựa chọn thiết bị cải tạo: 

Bảng 1- 6. Thông số kỹ thuật thiết bị cải tạo Calciner 

TT Hạng mục Đơn vị Trước cải tạo Sau cải tạo 

1 Calciner    

- Kiểu  SLC-D ILC 

- Thể tích m3 552 1.450÷1.650 

- Thời gian lưu nguyên liệu giây 2,7 ≥ 6 
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- Chất lượng than Cháy 100% 3c 4a.1, than cám 5 hoặc 6 

- Vòi đốt tại Calciner  Đốt 1 điểm Đốt đa điểm 

2 Hiệu suất Cyclone tầng đỉnh % 94 ≥ 96 

 

  



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 65 

 

Bảng 1- 7. Danh mục đặc tính thiết bị/máy móc sửa chữa, cải tạo của lò nung 

TT Ký hiệu Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ Ghi chú 

 

1 341.XA910 
Đường ống công 

nghệ 

- Đường kính: 2800 mm 

- Chiều dài: 5000mm 

- Độ dày: 6mm 

1 FLSmidth 

Bổ sung thêm đoạn ống công nghệ từ 

421.CN101 xuống tháp điều hòa 

341.CT410 

- Nhập khẩu: khớp giãn nở 

- Mua sắm trong nước: bảo ôn 

- Chế tạo: đường ống 

 

2 

341.BV100 

341.BV200 

341.BV300 

Van đóng mở 
- Kiểu: điều khiển điện  

- Đường kính: 2800 mm 
3 FLSmidth 

Bổ sung thêm đoạn ống công nghệ, 

van trên đường ống dự phòng trong dự 

án tận dụng nhiệt khí thải tương lai. 

- Nhập khẩu: van và khớp giãn nở 

- Gia công: đường ống 

- Mua sắm trong nước: bảo ôn 

 

3 341.FN420 Quạt ID   1 FLSmidth 
Thay cánh, trục quạt ID: 

- Nhập khẩu: cánh, trục quạt 
 

4 421.CN101 Cyclone tầng 1 

- Kiểu: Cyclone đơn 

- Hiệu suất: 96% 

- Đường kính: 7800 mm 

- Chiều cao tổng: 19,5m 

1 
Chế tạo trong 

nước 

Thay mới cyclone tầng đinh, đường 

ống từ 421.CN102 đến 421.CN101 

- Nhập khẩu: khớp giãn nở, bu lông 

móng 

- Chế tạo: toàn bộ vỏ clyclone 

 

5 421.CN104 Cyclone tầng 4 
- Đường kính: 1100 mm 

- Chiều dài: 5000 mm 
1 

Chế tạo trong 

nước 

Cải tạo đường ống chút dưới cyclone 

tầng 4 
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6 421.DG112 Van chia 

- Kiểu: van chia đa điểm 

- Điều khiển: động cơ 

- Mô tơ hộp số: 

- Phụ kiện kèm theo: 

+ Súng bắn khí 

+ Van điều tiết 

+ Hệ thống quạt 

1 FLSmidth 

Thay mới van chia đa điểm 

- Nhập khẩu đồng bộ van, các khớp 

giãn nở 

- Chế tạo: van tấn lật, hệ thống đường 

ống chút 

 

7 421.CI110 Calciner 

- Kiểu: ILC 

- Thể tích: 1450-1650 

m3 

- Thời gian lưu liệu: > 6s 

- Đốt 100% than cám 

4a.1 và than cám 5,6 

1 
Chế tạo trong 

nước 

Cải tạo hệ thống Calciner 

- Nhập khẩu: khớp giãn nở, bu lông 

móng, cửa kiểm tra 

- Chế tạo: toàn bộ vỏ Calciner 

 

8 421.KR405 
Ống đứng đầu lò 

(Kiln Riser) 
  1 

Chế tạo trong 

nước 

- Nhập khẩu: khớp giãn nở 

- Chế tạo: toàn bộ vỏ 
 

9 421.DU415 Đường ống gió 3 
- Đường kính: 2240mm 

- Chiều dài: 40m 
1 

Chế tạo trong 

nước 

Cải tạo bổ sung hệ thống đường ống 

gió 3 

- Nhập khẩu: khớp giãn nở 

- Chế tạo: toàn bộ vỏ 

- Mua sắm: bảo ôn 

 

10 421.XA410 
Hệ thống đường 

ống, ống chút 
  1 

Chế tạo trong 

nước 
- Chế tạo  

11 461.XA595 
Hệ thống đường 

ống phun than 
  1 FLSmidth 

- Chế tạo: giá đỡ 

- Mua sắm: đường ống, van, khớp 

giãn nở 
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1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

Ngay từ khi thành lập, Công ty xi măng Chinfon đã đầu tư đầy đủ các hạng mục 

công trình phụ trợ phục vụ cho quá trình hoạt động của nhà máy. Nhà máy hiện có các 

hạng mục công trình phục vụ sản xuất và các hạng mục công trình xử lý khí thải riêng 

biệt, các hạng mục công trình xử lý nước thải, kho lưu trữ chất thải và các hạng mục phụ 

trợ khác. Khi thực hiện dự án “nâng công suất ” sẽ sử dụng toàn bộ các công trình hiện 

hữu này để phục vụ sản xuất mà không tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo bổ sung, 

hiện trạng các công trình phụ trợ của nhà máy được mô tả như sau: 

Bảng 1- 8. Các hạng mục công trình phụ trợ hiện hữu của nhà máy 

TT Hạng mục công trình hiện hữu 
Hạng mục công trình 

khi thực hiện dự án 

1 Hệ thống nước cấp công suất 5.500m3 Không thay đổi 

2 Hệ thống cấp điện Không thay đổi 

3 Hệ thống cung cấp khí nén Không thay đổi 

4 Hệ thống cấp hơi nước Không thay đổi 

5 Hệ thống chiếu sáng Không thay đổi 

6 Hệ thống cung cấp dầu FO Không thay đổi 

7 Hệ thống thông tin liên lạc Không thay đổi 

8 Hệ thống chống sét Không thay đổi 

9 Cảng bến xuất nhập nguyên nhiên liệu và thành phẩm Không thay đổi 

1.2.2.1. Hệ thống cấp nước 

- Nguồn cấp nước cho Nhà máy: Nguồn cấp chính từ sông Giá (Hồ Đà Nẵng) cách 

Nhà máy khoảng 3,3 km về phía Đông Nam.  

Nguồn nước được lấy từ nguồn nước hiện có từ Trạm xử lý nước của Nhà máy; Nhà 

máy đã được UBND thành phố Hài Phòng cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

số 2785/GP - UBND ngày 07/12/2015 

* Quy trình vận hành lấy nước thô và bể chứa của trạm xử lý nước cấp công suất 

3.000 m3/ngày như sau: 

a. Bể trộn đứng  (Bể 1): 01 bể 1,5m x 1,5m x 3,55m   

- Mở van cấp nước nguồn D250 ( V01 ) lấy nước thô từ trạm bơm nước thô. 

- Nước thô được cấp vào bể trộn đứng. Ở công đoạn này phèn sunfat (phèn kép 

amoni nhôm) bão hòa được châm vào nước thô từ máy bơm phèn số 1 hoặc số 2 (BF 
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01, BF02) vào nước thô với lưu lượng từ 5 đến 20mg/lít với vận tốc nước dâng ở bể hòa 

trộn là 26 mm/s. 

b. Bể lắng đứng kết hợp với ngăn phản ứng: 04 Bể, kích thước 1 bể là 7m x 7m x 8,1m 

- Nước thô đã trộn phèn tự chảy qua ống phân phối D300 và D250 thông qua 04 

van điều chỉnh D150 ( BL1V1, BL2V2, BL3V3, BL4V4 ) và các vòi phun D60 với vận 

tốc V=2,5m/s vào ngăn phản ứng ở giữa bể lắng D2000, cao 3,6m, đáy ngăn phản ứng 

cấu tạo khung chắn 0,5m x 0,5m x 0,8m. Tại ngăn phản ứng sẽ xảy ra quá trình keo tụ 

và hình thành bông cặn. 

- Nước sau khi được keo tụ ở ngăn phản ứng sẽ được đưa sang bể lắng  từ tâm ngăn 

phản ứng và từ dưới lên với vận tốc nước dâng là 0,5m/s. Các chất rắn lắng đọng sau 

khi kết bông sẽ tự lắng trượt tự nhiên theo trọng lực với vận tốc lắng cặn 0,5mm/s. 

- Hệ thống thu nước mặt bể lắng được thực hiện bởi  04 máng thép không rỉ 100 x 

150mm được khoan 6 lỗ 15. Nước từ máng thu chảy sang máng dẫn nước đến bể lọc. 

- Cặn của quá trình lắng được trữ và nén ở vùng lắng cặn và được xả ra từ đáy ống 

xả 200 ở đáy bể. Thời gian giữa 2 lần xả cặn là 24 giờ. 

c. Hệ thống làm thoáng: Hệ thống hình răng cưa bằng thép không rỉ dài 14m với lưu 

lượng tràn qua máng răng cưa 0,00143m3 /răng.s được lắp đặt ở mương dẫn nước vào 

bể lọc nhằm thu hồi không khí và phân phối đều nước vào 04 bể lọc. 

d. Bể lọc: Gồm 04 ngăn độc lập làm việc song song. 

- Nước được lọc qua lớp vật liệu lọc dầy 1,8m (lớp 1,5m cát thạch anh 0,9  1,6mm 

và lớp 0,3m sỏi 2  10mm) với vận tốc lọc 6m/giờ. Tại đây sẽ được giữ lại toàn bộ lớp 

cặn lơ lửng còn sót lại. Nước sau khi lọc được thu vào máng chữ V ở 2 thành bể. 

- Tất cả các đường ống 150 thu nước lọc được tập trung vào 1 ống nước 300 

phân phối sang bể nước sản xuất 1500m3 và bể nước sinh hoạt 500m3. 

- Trong quá trình lọc cặn bẩn được giữ lại vì vậy theo thời gian nước trong bể lọc 

sẽ dâng cao dần và quá trình lọc sẽ chậm lại. Khi nước dâng đến điểm cho phép bể lọc 

cần được rửa. 

1.2.2.2. Hệ thống cấp điện 

- Điện được sử dụng cấp cho hoạt động của các máy móc thiết bị sản xuất, phục 

vụ chiếu sáng các công trình sản xuất và chiếu sáng cho toàn Nhà máy. 

Các cấp điện áp công tác sử dụng trong nhà máy xi măng được áp dụng theo tiêu 

chuẩn điện áp công nghiệp của Việt Nam: 
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+ Điện áp cao áp: 110 kV; 50 Hz; 3 pha. 

+ Điện áp trung áp: 6,6 kV; 50 Hz; 3 pha. 

+ Điện áp hạ áp: 380V; 50 Hz; 3 pha. 

+ Điện áp chiếu sáng: 220V; 50 Hz; 1 pha. 

+ Điện áp điều khiển: 220V; 50 Hz; 1 pha; 110 VDC;  

+ Điện áp động cơ:  

- Với động cơ công suất ≥ 200 Kw: 6 KV; 

 - Với động cơ công suất ≤ 200 Kw: 380 KV. 

- Nguồn cung cấp điện cho Nhà máy Xi măng Chinfonđược cấp từ lưới truyền tải 

điện 110 kV khu vực nằm ở phía Đông của dây chuyển sản xuất chính. Trạm biến áp có 

nhiệm vụ hạ từ điện 110KV xuống 6KV để cung cấp cho các trạm lẻ. Các trạm lẻ được 

bố trí ở các khu vực sản xuất của Nhà máy có nhiệm vụ hạ từ 6KV xuống 0,4KV cung 

cấp cho các thiết bị sản xuất. 

+ Điện chiếu sáng: Máy biến áp cấp điện chiếu sáng riêng biệt; Trạm biến áp 

100kVA, 6/0,4 kV, 3 pha. 

+ Điện dự phòng: 01 máy phát điện 380/220V, 3 pha, 630 kVA động cơ diezel. 

1.2.2.3. Hệ thống cấp khí nén 

Hệ thống cung cấp khí nén cho Nhà máy gồm 3 trạm chính: 

- Trạm khí nén số 1: cung cấp khí nén cho nghiền nguyên liệu, nung clinker, nghiền 

than, silo đồng nhất bột liệu. 

- Trạm khí nén số 2: cung cấp khí nén cho nghiền xi măng. 

- Trạm khí nén số 3: Cung cấp khí nén cho silo xi măng và xưởng đóng bao. 

1.2.2.4. Hệ thống cung cấp hơi nước 

- Hệ thống cấp hơi nước để hâm nóng dầu với công suất chung 1500 kg hơi/h. 

- Sử dụng bộ nồi hơi đốt bằng dầu MFO có công suất 1500 kg hơi/h. 

- Nước cấp cho lò hơi được lấy tự bể trung tâm qua xử lý khử độ cứng. 

1.2.2.5. Hệ thống cung cấp dầu FO 

Dầu FO được nhập về qua cảng dự trữ trong bể 3.500 m3 và chứa trong bể 100m3, 

dầu dự trữ được bơm tới trạm hâm sấy dầu. Khi vận hành dầu FO được bơm lên trạm 

hâm sấy dầu sấy ới 300oC cung cấp cho lò nung, tháp sấy sơ bộ ở tháp trao đổi nhiệt và 
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lò đốt phụ của nhà nghiền than. Các cụm bể chứa dầu FO có đê bảo bảo vệ theo tiêu 

chuẩn thiết kế kho xăng dầu. 

1.2.2.6. Hệ thống thông tin liên lạc 

Nhà máy đã trang bị một hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, bao gồm các thiết bị 

sau: 

+ Hệ thống điện thoại: Tổng đài điện tử hiện có của nhà máy khoảng 300 số đảm bảo 

liên lạc thuận tiện cho các công đoạn của dây chuyền mới cũng như toàn nhà máy. 

+ Đàm thoại sóng ngắn: Trang bị 30 máy bộ đàm sóng ngắn để liên lạc trực tiếp 

giữa các bộ phận phụ trách ca sản xuất, phân xưởng và các phòng ban, trong phạm vi 

nội bộ mặt bằng nhà máy. 

1.2.2.7. Hệ thống chống sét 

+ Hệ thống tiếp địa của Nhà máy Vicem xi măng Chinfonđược thiết kế và xây dựng 

đúng tiêu chuẩn. 

+ Trị số điện trở tiếp địa: đối với trạm điện chính Rtđ < 0,5 Ω, đối với trạm điện 

phân xưởng Rtđ < 4 Ω và đối với các khu vực khác Rtđ < 10 Ω. 

+ Thực hiện nối đất cho tất cả các điểm trung tính phía hạ áp của biến thế phân phối 

, vỏ thiết bị, tủ điện,vỏ động cơ điện, các kết cấu thép, ống khói thép v.v. 

+ Thiết bị chống sét sẽ trang bị trên nóc các công trình nhằm bảo vệ sét đánh trực 

tiếp cho toàn bộ các công trình nằm bên dưới. 

1.2.2.8. Các hạng mục công trình phụ trợ khác 

Bảng 1- 9. Các hạng mục công trình phụ trợ hiện hữu khác 

TT Hạng mục Mô tả 

1 Nhà để xe ô tô 

- Chức năng: Nơi để xe công vụ, xe đưa đón CBCNV nhà máy. 

- Diện tích: 300m2 

- Vị trí: Phía Đông nhà máy 

- Quy cách xây dựng: Nhà bằng thép tiền chế có mái che 

- Các đặc điểm khác: Lắp đặt bảng định danh, các bảng nội quy 

2 Nhà để xe máy 

- Chức năng: Nơi để xe máy của CBCNV nhà máy. 

- Diện tích: 300m2 

- Vị trí: Phía Đông nhà máy 

- Quy cách xây dựng: Nhà bằng thép tiền chế có mái che 

- Các đặc điểm khác: Lắp đặt bảng định danh, các bảng nội quy 

3 Nhà bảo vệ 
- Chứcnăng: Kiểm soát người và phương tiện vào ra các cổng. 

- Diện tích: 50m2 
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- Vị trí: Tại cổng vào nhà máy 

- Quy cách xây dựng: Nhà bằng tường gạch, mái bằng 

- Các đặc điểm khác: Lắp đặt bảng định danh, các bảng nội quy 

4 Hệ thống giao thông 

- Chức năng: Vận chuyển, lưu thông nội bộ. 

- Diện tích: Phù hợp theo từng khu vực 

- Vị trí: Từ các cổng đến các sân bãi, nhà xưởng 

- Quy cách xây dựng: Đường bằng bê tông cốt thép mác 300, 

dày 25cm 

- Các đặc điểm khác: Lắp đặt các bảng hướng dẫn giao thông 

5 
Hệ thống phòng cháy 

chữa cháy (PCCC) 

- Chức năng: Phòng cháy chữa cháy tại các khu vực trên mặt 

bằng nhà máy. 

- Diện tích: Phù hợp theo từng khu vực 

- Vị trí: Trên toàn mặt bằng nhà máy. 

- Quy cách xây dựng: Bao gồm 01 trạm bơm, đường ống dẫn 

đến các khu vực có các trụ họng nước chờ sẵn, các lăng vòi, 

bình chữa cháy và hệ thống báo cháy theo quy định. 

- Các đặc điểm khác: Có tiêu lệnh, nội quy tại các khu vực có 

nguy cơ cháy. Có dấu hiệu nhận biết tại các khu vực đặt phương 

tiện chữa cháy. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

1.2.3.1. Giai đoạn sửa chữa, cải tạo 

Căn cứ mục tiêu phương án sửa chữa, xử lý nút thắt để nâng công suất lò nung từ 

3.435 tấn clinker/ngày lên 4.000 tấn clinker/ngày. Căn cứ hiện trạng hệ thống thiết bị 

công đoạn lò và các thiết bị chính của các công đoạn sản xuất có liên quan như đã mô 

tả nêu trên. Đánh giá mức độ đáp ứng khi nâng công suất lò nung clinker lên 4.000 

tấn/ngày như sau 

TT Thiết bị, công đoạn 
Năng suất (tấn/h) Giờ

Ngày
 

Ngày

Năm
 

Giờ

Năm
 

Năng suất 

yêu cầu 

(tấn/h) 

Phương án 

thực hiện 
Thiết kế Thực tế 

1  Lò nung 137,5 143 24 325 7.800 166,7 Phải cải tạo 

2  Đập đá vôi 750 697 7,5 310 2.325 712,3 Đạt 

3  Máy cán sét 200 97 10,2 280 2.856 117,2 Đạt 

4  
Trạm định lượng 

nghiền liệu 
       

- Cân đá vôi 331WF020 310 230÷255 21 325 6.825 242,7 Đạt 

- Cân đá sét 331WF040 14÷141 40÷60 21 325 6.825 49,0 Đạt 

- Cân silica 332WF060 2,7÷27 9 21 325 6.825 10,5 Đạt 

- 
Cân quặng sắt 

331WF080 
2,1÷21 7 21 325 6.825 8,8 Đạt 

5  Nghiền liệu 300 286 21 325 6.825 299,4 Đạt 

6  
Gầu nâng 361BE100, 

110 

318 (max 

387) 
222 24 325 7.800 262,0 Đạt 
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TT Thiết bị, công đoạn 
Năng suất (tấn/h) Giờ

Ngày
 

Ngày

Năm
 

Giờ

Năm
 

Năng suất 

yêu cầu 

(tấn/h) 

Phương án 

thực hiện 
Thiết kế Thực tế 

7  
Gầu nâng cấp liệu lò 

361BE120 

231 (max 

287) 
222 24 325 7.800 262,0 Đạt 

8  Nghiền than 25 21 21,9 325 7.118 22,7 Đạt 

9  
Gầu nâng vận chuyển 

clinker 
138÷235  24 325 7.800 166,7 Đạt 

Nhận xét: Khi nâng công suất lò nung lên 4.000 tấn clinker/ngày, nhiên liệu than sử 

dụng 100% than 4a.1 HG với nhiệt trị (6.467 kcal/kg than) năng lực các công đoạn đập 

sét, nghiền than và vận chuyển Clinker vẫn đáp ứng. Riêng công đoạn:  

- Đập đá vôi tăng thời gian hoạt động lên 7,5 giờ/ngày; 

- Định lượng, nghiền liệu cần tăng thời gian hoạt động lên 21 giờ/ngày. 

Kết luận: Qua nội dung đánh giá trên khi nâng công suất lò nung lên 4.000 tấn 

clinker/ngày chỉ cần cải tạo hệ thống lò nung, các công đoạn khác không phải cải tạo thêm. 

Bảng 1- 10. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất hiện nay 

của lò nung 

TT Thiết bị, công đoạn 
Số 

lượng 
Xuất xử Năm sản xuất Tình trạng 

Phương án  

thực hiện 

1 Lò nung 1 Đan Mạch 2007 Cũ Phải thay mới 

2 Đập đá vôi 1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

3 Máy cán sét  Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

4 
Trạm định lượng 

nghiền liệu 
     

- 
Cân đá vôi 

331WF020 
1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

- Cân đá sét 331WF040 1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

- Cân silica 332WF060 1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

- 
Cân quặng sắt 

331WF080 
1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

5 Nghiền liệu 1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

6 
Gầu nâng 361BE100, 

110 
1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

7 
Gầu nâng cấp liệu lò 

361BE120 
1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

8 Nghiền than 1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

9 
Gầu nâng vận chuyển 

clinker 
1 Đan Mạch 2007 Tốt Đạt 

(Nguồn: Công ty xi măng Chinfon) 
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1.2.3.2. Giai đoạn dự án vận hành ổn định 

Sau khi phương án sửa chữa, cải tạo hệ thống lò nung clinker hoàn thành, dự án 

được vận hành toàn bộ dây chuyền sản xuất với công suất tối đa 4.000 tấn clinker/ngày, 

tương đương với 1.352.000 tấn clinker/năm. 

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

Hiện tại, các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy như hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, kho lưu 

chứa chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, cây xanh… đã được Công ty đầu tư 

xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào vận hành chính thức, trong đó có một số hạng mục sử 

dụng cho toàn Nhà máy, đã được Tổng cục Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 72/GXN-TCMT ngày 28/06/2017.  

Các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy vẫn đảm bảo công suất xử lý, Nhà 

máy sẽ sử dụng toàn bộ các công trình này để phục vụ sản xuất và không tiến hành xây 

dựng mới hoặc cải tạo bổ sung (chi tiết thể hiện ở chương 3 của báo cáo). Duy chỉ có 

hạng mục xây dựng hệ thống xử lý DE-Nox là xây dựng mới còn các công trình còn lại 

vẫn giữ nguyên. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy được trình 

bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 1- 11. Các hạng mục công trình xử lý và bảo vệ môi trường 

TT Hạng mục công trình  
Khi thực hiện 

dự án 

1  Hệ thống thu gom và thoát nước mưa Không thay đổi 

2  Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt (bể tự hoại 03 ngăn) Không thay đổi 

3  
Hệ thống thu gom và thoát nước thải sản xuất (nước thải công nghiệp) 

với tổng chiều dài tuyến thu gom 942m, 28 hố ga chính và phụ 
Không thay đổi 

4  

Trạm xử lý nước thải tập trung 200m3/ngày đêm với quy trình: Nước 

thải → Sàng lọc cơ khí → Tách dầu mỡ → Bể xử lý sinh học → Cống 

thải 

Không thay đổi 

5  

Hệ thống xử lý bụi và khí thải bao gồm: 

- Lọc bụi tĩnh điện tại lò nung, làm nguội clinker, nghiền than, nghiền 

xi măng 541 và 531 

- Lọc bụi túi vải tại các công đoạn: Khai thác, đập và vận chuyển 

nguyên liệu; Tồn trữ và rút nguyên liệu; Vận chuyển bột liệu; Công 

đoạn đồng nhất bột liệu và cấp liệu lò; Công đoạn tồn trữ và rút 

clinker, thạch cao, phụ gia; Công đoạn vận chuyển than, vận chuyển 

xi măng bột; Công đoạn tồn trữ xi măng bột, vận chuyển, đóng bao 

và công đoạn xuất xi măng cho tàu và sà lan. 

Không thay đổi 

6  Kho lưu trữ chất thải rắn, chât thải nguy hại Không thay đổi 
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TT Hạng mục công trình  
Khi thực hiện 

dự án 

- Rác thải sinh hoạt: Đã trang bị các thùng rác có nắp đậy kín, gắn 

nhãnh riêng biệt (màu xanh) để thu gom,  định kỳ chuyển giao cho 

đơn vị chức năng. 

- CTR thông thường: Thu gom tại các phân xưởng và đưa về lưu giữ 

tại kho với diện tích 500m2 (tận dụng kho vật tư của nhà máy). 

- Chất thải nguy hại: Đã có khu lưu trữ chất thải nguy hại diện tích 

150m2 và thực hiện quản lý CTNH theo quy định. Đã có sổ đăng ký 

chủ nguồn thải CTNH 

7  

Đã được Cục cảnh sát PCCC Bộ Công An cấp Giấy chứng nhận thẩm 

duyệt phương án PCCC số 1005/TD-PCCC; Đã lắp đặt hệ thống báo 

cháy tự động 

Không thay đổi 

8  
Đã thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất 

và PCTT; Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường 
Không thay đổi 

9  
Đã tổ chức tập huấn công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống 

cháy nổ, vệ sinh môi trường cho toàn thể nhân viên 
Không thay đổi 

10  Đã sử dụng xe vận chuyển xi măng có thùng kín, bạt che Không thay đổi 

11  Chương trình quan trắc khí thải tự động Không thay đổi 

12  Hệ thống xử lý DE-NOx Xây dựng mới 

1.2.4.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

a. Bên trong khu vực nhà máy 

Bên trong khuôn viên khu vực nhà máy, Công ty đã xây dựng hệ thống mương thu 

gom và thoát nước mưa ở 2 bên, dọc theo các tuyến đường nội bộ xung quanh từng cụm 

công trình, hướng tuyến nước thoát chảy ra sông Thải với độ dốc thiết kế là 3%. Mương 

kín có tấm đan, xây gạch, đáy đổ bê tông M200; kích thước trung bình của tuyến mương 

là 0,8×1.2m. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa bên trong Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Giấy xác 

nhận số 72/GXN-TCMT ngày 28/06/2017. 

 

 

 

Hình 1- 2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hệ thống mương 

rãnh nội bộ 
Sông Thải 
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Hình 1- 3. Hình ảnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa bên trong nhà máy 

b. Bên ngoài nhà máy 

Do địa hình khu vực nhà máy trũng hơn các khu vực xung quanh, nên nước mưa 

chảy từ núi Mỏ Vịt và khu tập kết có thể tràn vào nhà máy gây ngập lụt cục bộ. Vì vậy 

Công ty đã xây dựng hệ thống mương thu và thoát nước xung quanh chân núi Mỏ Vịt 

dẫn nước đổ ra sông Thải. Đào mương phía ngoài nhà máy ở phía Tây Bắc tiếp giáp với 

khu đất trũng dẫn ra sông Thải. Mương được xây dựng là loại mương hở, xây bằng đá 

hộc, đáy đổ bê tông M200. 

 

Hình 1- 4. Hình ảnh hệ thống mương thoát nước mưa ngoài nhà máy. 

1.2.4.2. Hệ thống thu gom, thoát và xử lý nước thải 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ khu vực phòng điều khiển trung tâm, nhà ăn ca, khu 

nhà 4 tầng. Mỗi khu đều xây dựng công trình vệ sinh riêng biệt và được xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại 03 ngăn. Bể tự hoại đồng thời có 03 chức năng: lắng, lọc và phân hủy 

cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ 

bị phân giải, một phần thành khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước 
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thải sau đó được dẫn vào ống gang Ф200 dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để tiếp 

tục xử lý trước khi thải ra sông Thải. 

 

 
 

Hình 1- 5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

b. Đối với nước thải sản xuất 

Nguồn nước thải công nghiệp từ các xưởng cơ khí, thí nghiệm. Hệ thống thu gom 

nước thải sản xuất được xây dựng với tổng chiều dài 942m, đường ống thu gom có kích 

thước Ф100 đến Ф160. Trên dọc tuyến ống thu gom nước thải sản xuất có bố trí tổng 

cộng 28 hố ga nhánh, hố ga chính. Sau khi từ các tuyến cống thu gom từ các phân xưởng 

sản xuất có phát sinh nước thải và từ phòng thí nghiệm, nước thải được dẫn về tuyến 

cống hộp Ф200 và dẫn nước thải về trạm XLNT tập trung trong khuôn viên nhà máy. 

 

 

 

Hình 1- 6. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt của Công ty sau khi qua hệ thống xử 

lý nước thải tập trung đạt yêu cầu được xả vào sông Thải theo phương thức ven bờ, lưu 

lượng thải trung bình 200m3/ngày.  

* Công trình xử lý nước thải  

Hệ thống xử lý nước thải là một phần trong dây truyền sản xuất của Công ty do 

hãng FLSmith thiết kế và cung cấp thiết bị. Vị trí trạm xử lý nước thải được đặt ở phía 

rìa mặt bằng nhà máy, cạnh bờ sông Thải. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp dẫn tới 

bể xử lý bằng cống hộp Ф200. Công suất xử lý của trạm xử lý nước thải 200m3/ngày 

đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường sẽ thải ra sông Thải. 

Công trình xử lý nước thải tập trung của Công ty xi măng VICEM Chinfonđã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành theo Giấy phép số 72/GXN-TCMT 

ngày 28/06/2017. 

Trạm xử lý nước thải hoạt động có hiệu quả khi lưu lượng và chất lượng nước thải 

nằm trong tiêu chuẩn sau: 

+ Lưu lượng lớn nhất trong ngày 200m3/ngày; (tương đương 20m3/h); 

+ Mức độ nhiễm bẩn BOD5: 60kg BOD5/ngày; 

+ Chất rắn lơ lửng SS: 30 kg/ngày; 

Nước thải  

sinh hoạt 
Bể tự hoại 3 ngăn 

Trạm XLNT  

tập trung 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 77 

 

+ pH nước thải: 6,5 ÷ 8,5; 

+ Nhiệt độ nước thải: >12oC. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy được thiết kế đạt chất lượng nước 

đầu ra đạt được tiêu chuẩn sau: 

+ Nhu cầu ô xy sinh học BOD5 <75 mg/l; 

+ Nhu cầu ô xy hóa học COD <160 mg/l; 

+ Chất rắn lưởng SS < 50 mg/l; 

+ Dầu mỡ <1mg/l; 

+ Sunfua <0,5 mg/l 

+ pH: 6,5 ÷ 8,5. 

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 

 
Hình 1- 7. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 

* Thuyết minh quy trình công nghệ 

Trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty gồm có 02 hệ thống (modul) hoạt động 

độc lập. Nước thải được đưa về  trạm bơm nước thải, tại đây có 02 máy bơm nước thải 

với công suất lớn nhất 20m3/h bơm nước thải từ bể chứa đưa đi qua các công đoạn của 

hệ thống xử lý nước thải. 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được thu gom qua song chắn rác về bể 

thu hồi. Các chất thải rắn (rác thô) được tách ra khỏi nước thải thông qua hệ thống sàng 

Nước thải 

Bể thu hồi 

Sàng cơ khí 

Tách dầu mỡ 

Xử lý sinh học 

Cống thải 

Chứa chất thải rắn 

Thùng chứa dầu mỡ 

Bể chứa bùn cặn 

Máy bơm 
nước 

thải 
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cơ học trước khi chảy sang bể tách dầu mỡ để xử lý. Tại bể tách dầu mỡ, do mỡ nhẹ hơn 

nên nổi lên trên mặt nước, mỡ sẽ dược tách bằng phương pháp thủ công (vớt váng mỡ 

nổi trên mặt nước) đưa sang thùng chứa dầu mỡ. Cát và chất rắn nhỏ còn lại lắng tự 

nhiên xuống đáy bể được bơm vào thùng chưa cát bằng bơm khí nén. 

Nước thải sau xử lý lọc cát và dầu mỡ, phần còn lại được đưa qua bể sinh học hiếu 

khí sẽ được xử lý bằng quá trình vi sinh vật tăng trưởng lơ lửng hiếu khí, những vi sinh 

vật này sẽ sử dụng các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải để tạo năng lượng sống và 

phát triển. Cung cấp oxy cho quá trình này bằng hệ thống đĩa khí tinh và máy thổi khí 

liên tục 24/24h. 

Từ bể sinh học hỗn hợp nước và bùn được dẫn về lọc sinh học hình trống để tách 

nước và bùn. Nước được thoát ra ngoài, bùn được dẫn về các bể chứa bùn và được hút 

đem phơi khô. Bùn sau khi xử lý sinh học có thể bón cho cây xanh trong khuôn viên của 

Nhà máy. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải cộng nghiệp, cột B trước khi thải ra môi trường. Nước thải từ hệ thống xử lý 

nước thải được thải ra sông Thải bằng hệ thống cống tròn. 

Bảng 1- 12. Thông số thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung  

TT Thiết bị Thông số 

1 Bơm nước thải 

- Hãng chế tạo: KSB 

- Kiểu: Amarex 65160/002UG-115 

- Lưu lượng: 20m3/h x5,2 mWC 

- Công suất: 1,6 KW 

- Điện áp: 3×400V, 50Hz 

2 Sàng cơ khí 

- Nhà chế tạo: OJM 

- Lưu lượng: 20m3/h 

- Khoảng cách mắt sàng: 5mm 

- Công suất tiêu thụ: 0,37KW 

- Điện áp: 3×380V, 50Hz 

3 

Quạt gió cho bộ 

giữ cặn và bộ giữ 

dầu, mỡ 

- Nhà chế tạo: Busch Vakuumtcknik A/S 

- Kiểu: CAT WD 0050 AP 

- Lưu lượng: 20 Nm3/h x 0,45 bar 

- Công suất: 0,66 KW 

- Điện thế: 3×400V, 50Hz 

4 
Quạt gió cho khối 

xử lý sinh học 

- Nhà chế tạo: Busch Vakuumtcknik A/S 

- Kiểu: CAT WD 0050 AP 

- Lưu lượng: 174 Nm3/h x 0,3 bar 

- Công suất: 4 KW 
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TT Thiết bị Thông số 

- Điện thế: 3×400V, 50Hz 

5 Khối xử lý sinh học 

- Kiểu: ECO-LINE 

- Vật liệu, bể: Sợi thủy tinh đặt cốt polyeste (GRP) 

- Vật liệu vỏ: Polyethylene (PE) 

- Vật liệu chi tiết kim loại : Thép chống ăn mòn và chịu axít 

- Tổng dung lượng nước: 20m3 

- Tổng chiều dài: 9.060mm 

- Tổng chiều cao: 2.200mm 

- Tổng chiều rộng: 2.200mm 

- Trọng lượng: 4.600kg 

- Đầu vào: <160mm 

- Đầu ra: <160mm 

- Đường kính độ dư bùn đầu ra: <110mm 

- Tổng diện tích lọc: 466m2 

- Số thiết bị lọc: 7 

- Lưu lượng thủy lực: 100m3/ngày 

- Lưu lượng thủy lực: 4,16m3/h (24h/ngày) 

- Dung lượng hệ thống: 30kg BOD/ngày (24h/ngày) 

6 Trống lọc 

- Kiểu: HDF 802 1F- S/N 2580 và 2581 

- Vật liệu, bể - vỏ: AISI 316 - Aluminium 

- Vải lọc: 20 micron PELVHDF 

- Đầu vào: <160mm 

- Đầu ra: <160mm 

- Bùn thu hồi: <110mm 

- Xả ra: <110mm 

- Bánh răng: Rossi 

- Động cơ: Rossi 0,25 KW   3 x 400V-50Hz 

- Bơm thoát nước: Grundfos GRN2 110 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, cán bộ vận hành tuân thủ theo 

đúng quy trình vận hành. Các thiết bị của hệ thống được bảo dưỡng định kỳ. Nước thải 

đảm bảo chất lượng sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi thải ra 

sông Thải. 
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Hình 1- 8. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy 

1.2.4.3. Công trình thu gom, xử lý bụi và khí thải 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành công trình vảo vệ môi trường số 72/GXN-TCMT 

ngày 28/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Nhà máy xi măng VICEM Hải 

Phòng, Công ty đã lắp đặt các thiết bị và công trình xử lý bụi như sau: 

+ Công đoạn làm nguội clinker: 01 thiết bị lọc bụi tĩnh điện, ống khói cao 33,5m, 

đường kính miệng thải 2,65m; 

+  Công đoạn nghiền liệu: 01 hệ thống cyclon lắng và 01 thiết bị lọc bụi tĩnh điện, 

ống khói cao 114m, đường kính miệng xả 4,52m; 

+ Công đoạn nghiền than: 01 thiết bị lọc bụi tĩnh điện, ống khói cao 62 m, đường 

kính miệng xả 1,18m; 

+ Công đoạn nghiền xi măng: 01 thiết bị lọc bụi tĩnh điện ống khói nghiền xi măng 

541 cao 54m, đường kính miệng xả 1,18m; 01 thiết bị lọc bụi tĩnh điện ống khói nghiền 

xi măng 531 ống khói cao 33,2m đường kính miệng xả 1,06m; 

+ Lọc bụi túi vải được bố trí tại các công đoạn: Khai thác, đập và vận chuyển nguyên 

liệu; Tồn trữ và rút nguyên liệu; Vận chuyển bột liệu; Công đoạn đồng nhất bột liệu và 

cấp liệu lò; Công đoạn tồn trữ và rút clinker, thạch cao, phụ gia; Công đoạn vận chuyển 

than, vận chuyển xi măng bột; Công đoạn tồn trữ xi măng bột, vận chuyển, đóng bao và 

công đoạn xuất xi măng cho tàu và sà lan. 

Khí thải từ các công đoạn sản xuất của nhà máy sau khi qua hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện và lọc bụi túi sẽ được thải ra ngoài môi trường qua 05 ống khói có các thông số kỹ 

thuật theo bảng dưới đây: 
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Bảng 1- 13. Thông số kỹ thuật các ống khói hiện hữu của nhà máy 

TT Loại ống khói 
Số 

lượng 
Vị trí tọa độ 

Chiều cao  

ống khói  

(m) 

Đường kính 

miệng xả ống 

khói (m) 

1 Lò nung clinker 01 
X: 2319572;  

Y: 0604319 
114 4,52 

2 Nghiền xi măng 541 01 
X: 2319250,  

Y: 604770 
54 1,18 

3 Làm nguội clinker lò 01 
X: 2319295;  

Y: 0604708 
33,5 2,65 

4 Nghiền than 01 
X: 2319258;  

Y: 0604541 
62 1,18 

5 Nghiền xi măng 531 01 
X: 2319638,  

Y: 604800. 
33,2 1,06 

Khi thực hiện dự án, các công trình xử lý bụi hiện hữu của Nhà máy vẫn đảm bảo 

khả năng xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Tại các vị trí cải tạo nâng công suất đã lắp đặt 

các thiết bị xử lý bụi, khí thải hiện hữu vẫn đáp ứng được khả năng xử lý do đó không 

tiến hành bổ sung thêm thiết bị. 

* Xây dựng mới phương án xử lý NOx trong khí thải lò nung:  

Trong giai đoạn tới, Nhà máy có phương án cải tạo, tối ưu hóa xử lý nút thắt lò 

nùng để giảm thiểu phát thải nhưng hiện nay nồng độ phát thải khí NOx trong lò nung 

vẫn cao để đảm bảo nồng độ NOx trong khí thải nằm dưới quy chuẩn cho phép nhà máy 

sẽ xây dựng, lắp đặt hệ thống khử chọn lọc không xúc tác (SNCR) với dung dịch khử Ure. 

Để xử lý khí thải NOx trong lò nhiệt độ cao, phương pháp sử dụng là dùng vòi 

phun có có cấu tạo chuyên dụng để phun dòng áp lực cao hỗn hợp khí và dung dịch ure 

lỏng vào lò. Vòi phun có 3 đường cấp chính là: dung dịch Ure lỏng; Khí áp lực; Khí làm 

mát. 

+ Ure lỏng: Nước sạch và ure dạng rắn được cấp bể khuấy URE với lượng được 

tính toán từ trước; tại đây ure được khuấy trộn tan hoàn toàn trong nước tạo thành dung 

dịch ure lỏng. Ure sau khi được hòa trộn xong sẽ được bơm sang téc chứa dung dịch 

Ure. Sau đó bơm phun Ure sẽ bơm dung dich ure này đến vành phân phối tới các vòi 

phun vào calciner và buồng hòa trộn. 

+ Khí áp lực: được lấy từ trạm khí nén của nhà máy và được cấp vào vành phân 

phối tới các vòi phun. 

+ Khí làm mát: Được tạo ra từ quạt làm mát đặt tại khu vực bố trí gần phun. Khí 

từ quạt cao áp dùng ống dẫn tới vành phân phối vào các vòi phun. 
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+ Hoạt động của các vòi phun dung dịch Ure tùy thuộc vào lượng nguyên liệu đầu 

vào và lượng khí NOx cần xử lý.  

Ngoài ra, Dự án sản xuất xi măng thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí 

thải tự động, liên tục theo Thông tư 31/2016/TT-BTNMT; Thông tư 24:2017/BTNMT và 

truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. 

Hiện tại, Nhà máy đã tiến hành lắp đặt hệ thống giám sát khí thải tự động, liên tục; 

khi thực hiện Dự án Nhà máy vẫn sẽ sử dụng chương trình giám sát hiện hữu này, cụ 

thể được trình bày như sau: 

- Hệ thống quan trắc tự động, liên tục:  

+ Ống khói thải lò nung; 

+ Ống khói thải hệ thống làm nguội; 

+ Ống khói thải hệ thống nghiền than; 

+ Ống khói thải hệ thống nghiền xi măng 531 và 541.  

- Thông số giám sát: 

+ Ống khói thải lò nung: Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, áp suất, SO2, NO2, CO, O2. 

+ Ống khói thải hệ thống làm nguội, ống khói thải hệ thống nghiền xi măng 531 

và 541 và ống khói thải hệ thống nghiền than: Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, áp suất. 

Bảng 1- 14. Danh mục thông số quan trắc tự động quan trắc khí thải tự động 

liên tục CEMS nhà máy Xi măng Vicem Hải Phòng 

TT 
Thông số 

phân tích 

Dải do truyền về tại 

datalogger thiết kế 

đáp ứng thông tư 

24:2017/TT-BTNMT 

Tín hiệu ra về 

datalogger thông tư 

24:2017/TT-BTNMT 

Truyền theo 

yêu cầu 

Thông tư 

24:2017/TT-

BTNMT Dải do Đơn vị Dải đo Đơn vị 

I Ống khói lò nung      

 Bụi tổng 0-400 mg/Nm3 0-400 mg/Nm3 Có 

 Lưu lượng 0-2.000.000 m3/h 0-2.000.000 m3/h Có 

 Nhiệt độ 0-500 oC 0-500 oC Có 

 Áp suất 0-10 kPa 0-10 kPa Không 

 CO 0-2.000 mg/Nm3 0-2280 mg/Nm3 Có 

 NOx (theo NO2) 0-2.400 ppm 0-4512 mg/Nm3 Có 

 SO2 0-800 ppm 0-2096 mg/Nm3 Có 

 O2 0-25 %vol 0-25 %vol Có 

II Ống khói làm nguội      
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 Bụi tổng 0-400 mg/Nm3 0-400 mg/Nm3 Có 

 Lưu lượng 0-1.000.000 m3/h 0-1.000.000 m3/h Có 

 Nhiệt độ 0-500 oC 0-500 oC Không 

 Áp suất 0-10 kPa 0-10 kPa Không 

III Ống khói nghiền than     

 Bụi tổng 0-400 mg/Nm3 0-400 mg/Nm3 Có 

 Lưu lượng 0-1.000.000 m3/h 0-1.000.000 m3/h Có 

 Nhiệt độ 0-500 oC 0-500 oC Không 

 Áp suất 0-10 kPa 0-10 kPa Không 

IV Ống khói nghiền xi măng 531     

 Bụi tổng 0-400 mg/Nm3 0-400 mg/Nm3 Có 

 Lưu lượng 0-500.000 m3/h 0-500.000 m3/h Có 

 Nhiệt độ 0-500 oC 0-500 oC Không 

 Áp suất 0-10 kPa 0-10 kPa Không 

V Ống khói nghiền xi măng 541     

 Bụi tổng 0-400 mg/Nm3 0-400 mg/Nm3 Có 

 Lưu lượng 0-500.000 m3/h 0-500.000 m3/h Có 

 Nhiệt độ 0-500 oC 0-500 oC Không 

 Áp suất 0-10 kPa 0-10 kPa Không 

(Nguồn: Công ty Xi măng ViCem Hải Phòng, 2022) 

Công ty xi măng VICEM Chinfonđảm bảo hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên 

tục hoạt động ổn định, được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định và phải bảo đảm yêu 

cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Hải Phòng.  

Hệ thống đã được lắp đặt và được xác nhận tại biên bản xác nhận ngày 11/10/2019 

giữa Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, Đơn vị lắp đặt hệ thống quan 

trắc tự động, dẫn truyền dữ liệu là Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và TĐH AUMI 

với Công ty xi măng Chinfon. Hiện tại Nhà máy đã kết nối và truyền dữ liệu quan trắc 

khí thải tự động liên tục về Sở TNMT thành phố Chinfongiám sát theo quy định bắt đầu 

từ ngày 11/10/2019. 

1.2.4.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 72/GXN-TCMT 

ngày 28/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà máy xi măng Chinfonđã hoàn 
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thành việc xây dựng và vận hành các công trình lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, 

cụ thể bao gồm: 

Bảng 1- 15. Các công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn của nhà máy 

STT Hạng mục Thông số 

1 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Đã bố trí khu vực lưu trữ CTRSH. 

Nhà máy đã bố trí 50 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 ga chứa rác có diện tích khoảng 80m2, có tường cao 1m 

bao quanh, nằm ở vị trí chân cầu Gia Đức cách nhà máy khoảng 

1km chứa rác thải sinh hoạt của CBCNV Công ty. 

- Nhà máy đã ký hợp đồng về việc thu gom vận chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt số 18/XMHP-ATMT với Công ty CP Thương mại và 

Dịch vụ kho vận Phú Hưng để thu gom vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy. 

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 khu vực lưu trữ chất thải sản xuất thông thường (tận dụng 

kho vật tư), kho chứa CTR thông thường diện tích khoảng 500m2 

có vị trí sau nhà ăn của Nhà máy 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình 

sản xuất (chủ yếu bao gồm vật tư, thiết bị máy móc hư hỏng thải 

bỏ) được công nhân thu gom và tập kết về bãi chứa chất thải. Trong 

đó, chất thải công nghiệp có thể tái chế được phân loại riêng để cho 

đơn vị có chức năng thu gom tái chế, đối với chất thải không tái chế 

được lưu trữ tại bãi chứa và định kỳ được vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định. 

3 
Chất thải nguy 

hại 

Đã bố trí khu vực lưu trữ CTNH, kho chứa có diện tích 150m2 

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, phế thải số 01/HĐKT-

XMHP ngày 04/01/2022 với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Toàn Thắng 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… 
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Hình 1- 9. Khu vực bãi tập kết chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 
 

Hình 1- 10. Kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy 

1.3. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; Nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của Dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất sử dụng của dự án 

Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 96/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ngày 02/06/2020 cho phép Công ty xi măng Chinfon khai thác đá vôi làm nguyên 

liệu xi măng và khoáng sản đi kèm (đá sét làm nguyên liệu xi măng) phần sâu (từ bề 
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mặt địa hình đến cos -30m) tại mỏ Tràng  Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. 

+ Diện tích khai thác: 64,18 ha; 

+ Trữ lượng khai thác: 

- Đá vôi (khoáng sản chính): 36.387.902 tấn; 

- Đá sét (khoáng sản đi kèm): 2.013.300 tấn ở trạng thái tự nhiên 

+ Phương án khai thác: Lộ thiên; 

+ Thời hạn khai thác: 25,4 năm 

+ Công suất khai thác: 

- Đá Vôi: Từ năm thứ nhất đến năm thứ 25: 1.430.000 tấn/năm; 04 tháng đầu năm 

thứ 26 là 637.900 tấn. 

- Đá sét ở trạng thái tự nhiên: Từ năm thứ 2 đến năm thứ 10: 150.000 tấn/năm; từ 

năm thứ 11 đến năm thứ 16: 100.000 tấn/năm; năm thứ 17: 63.300 tấn. 

Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 1330/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ngày 04/07/2014 cho phép Công ty xi măng Chinfon khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng tại khu vực núi Ngà Voi (núi ông Hậu) thuộc xã Minh Tân, huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

+ Diện tích khai thác: 17,4 ha; 

+ Trữ lượng khai thác: 14.722.537 tấn; 

+ Công suất khai thác: 1.390.500 tấn đá vôi/năm (năm thứ 2 khai thác là 973.350 

tấn/năm và năm cuối cùng là 1.234.687 tấn/năm); 

+ Thời hạn khai thác: 12 năm 

Ngoài ra để phục vụ nhu cầu sản xuất của nhà máy, lượng nguyên nhiên liệu còn 

thiếu được nhập về từ các nguồn như sau:  

- Sét: khai thác tại mỏ sét Núi Na, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vận chuyển 

bằng xà lan về nhập tại cảng nhập nguyên liệu của công ty.  

- Than: Mua ngoài. Được vận chuyển từ Hòn Gai - Quảng Ninh về Nhà máy, 

nhập tại cảng nhập. Nhu cầu hàng năm khoảng 170.000 tấn. Từ cảng, than được vận 

chuyển bằng hệ thống băng chuyền về kho chứa nguyên liệu. 

- Silicat: Mua ngoài, nhập tại cảng nhập, nhu cầu hàng năm khoảng 110.000 tấn. 

- Các nguyên liệu khác: Mua ngoài. Nhập tại cảng nhập của Nhà máy.   
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Bảng 1- 16. Bảng tổng hợp nguyên, nhiên liệu và vật liệu phục vụ sản xuất nhà máy 

TT Nguyên nhiên liệu Đơn vị 

Khối lượng 

Trước khi nâng 

công suất 

Sau khi nâng công 

suất 

1 Đá vôi Tấn/năm 1.385.816,4 1.676.837,8 

2 Đá sét Tấn/năm 214.265,9 259.261,7 

3 Đất giàu Silic Tấn/năm 89.853,5 108.722,7 

4 Đất giàu sắt Tấn/năm 39.352,8 48.088,9 

5 Than cám Tấn/năm 135.720,6 166.641,9 

6 Dầu  Tấn/năm 323,6 397,6 

7 Các loại phụ gia    

7.1 Thạch Cao Tấn/năm 42.485,5 51.649,5 

7.2 Xỉ các loại Tấn/năm 81.958,7 99.170,08 

7.3 Đá vôi đen Tấn/năm 71.457,9 86.464,09 

7.4 Đá vôi có màu đen Tấn/năm 135.776,2 165.500,06 

(Nguồn: Nhà máy xi măng VICEM Hải Phòng,2021) 

1.3.2. Khối lượng thiết bị, máy móc lắp đặt và vật liệu tháo dỡ 

Theo thuyết minh dự án, các thiết bị cải tạo, sửa chữa lò nung được vận chuyển từ 

Châu Âu về nhà máy đều được vận chuyển bằng đường thủy và được cập bến tại cảng 

Hải Phòng. Theo ước tính, tổng khối lượng các hạng mục máy, móc thiết bị thay thế sửa 

chữa, cải tạo lắp đặt được thể hiện chi tiết dưới bảng sau: 

Bảng 1- 17. Tổng hợp khối lượng máy móc thiết bị cải tạo, sửa chữa và lắp đặt 

TT Hạng mục công việc Ký hiệu Đơn vị Khối lượng 

1 Đường ống công nghệ  341.XA910 Tấn 23,33 

2 Cyclone tầng 1 421.CN101 Tấn 104,101 

3 Calciner 421.CI110 Tấn 195,691 

4 Van chia 421.DG112 Tấn 5,55 

5 Ồng đứng đầu lò  421.KR405 Tấn 3,403 

6 Đường ống gió 3 421.DU415 Tấn 5,65 

7 
Hệ thống đường ống 

phun than 
461.XA595 Tấn 7,224 

8 Các phụ kiện cơ khí 421.XA445 Tấn 1,923 

Tổng cộng  346,872 

(Nguồn: báo cáo thuyết minh đầu tư) 

Tổng hợp khối lượng tháo dỡ thiết bị dự án được thống kê như sau: 

Bảng 1- 18. Tổng hợp khối lượng tháo dỡ thiết bị dự án 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Khối lượng 

1 Thép thiết bị Tấn 394,371 

2 

Vật liệu chịu lửa cũ của 

tháp sấy (Các Cyclon và 

các đường ống, Calciner) 

Tấn 901,287 

3 Tháo dỡ phần bảo ôn Tấn 7,27 

Tổng cộng 1.302,928 

(Nguồn: báo cáo thuyết minh đầu tư) 

1.3.3. Hóa chất sử dụng của dự án 

Lượng hóa chất sử dụng cho phòng thí nghiệm, cho trạm xử lý nước cấp, trạm xử 

lý nước thải của nhà máy được thống kê như sau: 

Bảng 1- 19. Nhu cầu sử dụng hóa chất của nhà máy 

TT Tên hóa chất Đơn vị Hiện tại 
Khi nâng 

cấp 

I Hoá chất trong phòng thí nghiệm    

1  Dung dịch NaOH (Chuẩn N/10) Lít 1 1 

2  Dung dịch HCl (Chuẩn N/10) Lít 1 1 

3  Dung dịch NaOH (3N) Lít 12 6 

4  Acid Nitric (Tinh khiết phân tích) Lít - 2 

5  Sodium Hydroxyde (NaOH) Kg - 2 

6  Xylene (Tinh khiết phân tích) Lít 10 20 

7  Sodium Sulfate Anhydrous (Na2SO4) Kg - 4 

8  Potassium Chloride (Tinh khiết phân tích (KCl)) Kg - 1 

9  Potassium Carbonate Kg 1 3 

10  Chlohydric Acid (Tinh khiết phân tích (HCl)) Lít 150 120 

11  Ammonium Chloride Tinh khiết phân tích (NH4Cl) Kg 2 2 

12  Ammonia Solution ((NH4OH) Tinh khiết phân tích) Kg - 5 

13  Ethyl Alcohol (Tinh khiết phân tích (cồn 99,5o)) Lít 12 12 

14  Barium Chloride (BaCL2.2H2O) Kg - 2 

15  Edta 0,05M lít 4 4 

16  Acide Sulfosalicylique Kg - 1 

17  Hoá chất rửa sàng Lít 5 2 

18  Spectromelt A 1000 Kg 10  

II Hoá chất xử lý nước cấp    

1  Cát thạch anh 0,8 ÷ 1,2mm Kg 59,010 59,010 

2  Chất keo tụ PAC-HB (Polyaluminclorua - high basic) Kg 4.563 4.563 

3  Clor lỏng 450 kg Kg 3.600 3.600 

III Hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải    

1  Chlorine VN - TQ Kg 39,31 39,31 

2  Vi sinh hiếu khí VN Kg 39,32 39,32 
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(Nguồn: Nhà máy xi măng VICEM Hải Phòng,2021) 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án 

1.3.2.1. Nguồn cung cấp điện của dự án  

- Nguồn điện cung cấp cho nhà máy được lấy từ lưới truyền tải điện 110kV của khu 

vực, được nối từ trạm phân phối Tràng Bạch đến trạm Uông Bí, gồm 04 lộ AC150 cách 

nhà máy khoảng 11km về phía Bắc. 

- Điện áp định mức: 110kV ± 10%; Tần số: 50Hz ± 5%; 

- Điện áp sử dụng trong Nhà máy xi măng Chinfonđược áp dụng tương tự như các 

nhà máy xi măng hiện có ở Việt Nam, theo tiêu chuẩn điện áp công nghiệp với các thông 

số cụ thể như sau: 

+ Điệp áp cao áp: 110kV, 3 pha, 50Hz; 

+ Điện áp trung áp: 6kV, 3 pha, 50Hz; 

+ Điện áp hạ áp: 0,4kV, 3 pha, 50Hz; 

+ Điện áp chiếu sáng: 220V, 1 pha, 50Hz; 

+ Điện áp điều khiển: 220V, 1 pha, 50Hz; 

- Điện áp động cơ: 

+ Với động cơ có công suất ≥ 200Kw là: 6kV; 

+ Với động cơ có công suất < 200Kw là: 380V. 

- Nhà máy xi măng Chinfonđược thiết kế với dây chuyền thiết bị công nghệ tiên 

tiến, đảm bảo các chỉ tiêu năng lượng tương đối thấp. Nhu cầu phụ tải điện năng cần 

thiết được xác định theo các yếu tố sau: 

+ Sản lượng sau cải tạo của nhà máy: A = 1.700.000 tấn xi măng/năm; 

+ Suất tiêu hao điện năng trung bình: B = 150KWh/tấn xi măng; 

+ Tổng số ngày làm việc trong năm: C = 315 ngày/năm; 

+ Hệ số công suất trung bình toàn nhà máy: Cosφ = 0,85. 

- Điện năng tiêu thụ hàng năm:  

𝑊 = 𝐴 × 𝐵 = 1.700.000 × 150 = 255.000.000 (KWh) 

Hiện tại, Nhà máy xi măng Chinfoncó 02 trạm biến áp chính với công suất 

2×16MVA, điện áp vào là 110kV, điện áp ra 6kV. Do điều kiện môi trường làm việc 

tương đối khắc nghiệt nên các thiết bị điện 110kV được đặt trong nhà, các thiết bị phân 

phối 6kV, hệ thống đo lường, bảo vệ rơ le và các thiết bị điều khiển đều được đặt trong 

nhà nhằm bảo vệ khỏi các điều kiện môi trường tác động. 

Các trạm điện phân xưởng (trạm biến áp hạ thế) loại 6/0,4kV có công suất 

630÷2.000kVA, được bố trí theo các công đoạn sản xuất của nhà máy.  
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Ngoài ra, để cấp điện cho mục đích chiếu sáng bình thường và chiếu sáng sự cố, 

nhà máy bố trí các trạm biến áp riêng biệt, khác với các trạm biến áp phục vụ cho các 

phân xưởng sản xuất. Trạm biến áp chiếu sáng loại 50÷100kVA, 6/0,4kV, 3 pha. 

1.3.2.2 Nguồn cung cấp nước của dự án 

- Nhà máy xi măng Chinfonsử dụng nguồn nước sông Giá (hồ Đà Nẵng) cách nhà 

máy khoảng 3,3km về phía Đông Nam. Nước tại đây có tổng độ khoáng hóa thấp, đáp 

ứng yêu cầu dùng cho công nghiệp. 

- Nhu cầu nước cấp của Nhà máy xi măng Chinfonhiện nay sử dụng phục vụ cho 

mục đích sinh hoạt, sản xuất lớn nhất theo giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 

2785/GP-UBND ngày 07/12/2015 do UBND thành phố Chinfoncấp là: 3.000m3/ngày 

đêm. 

- Vị trí tọa độ của lấy nước (Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105o45’):  

X (m) = 2317690,333; Y (m) = 602753,980. 

- Chế độ khai thác: Số giờ lấy nước: 21 giờ/ngày; Số ngày lấy nước: 365 ngày/năm. 

- Phương thức khai thác, sử dụng: Sử dụng hệ thống máy bơm nổi dẫn nước từ sông 

Giá (hồ Đà Nẵng) về trạm xử lý nước thô tại nhà máy. 

- Hệ thống cấp nước của nhà máy bao gồm: 

+ Trạm bơm đầu nguồn (bơm cấp 1) có 03 bơm năng suất mỗi bơm là 90 m3/h, 

cột áp H = 15m (trong đó có 01 bơm dự phòng); 

+ Tuyến ống dẫn nước: Sử dụng đường ống có đường kính Φ300 mm, với chiều 

dài 3.300m, trong đó có 200m xi phông qua sông Thải. 

* Quy trình vận hành trạm xử lý nước cấp công suất 3.000 m3/ngày đêm được thực 

hiện gồm 4 quy trình như sau: 

a. Quy trình vận hành lấy nước thô và bể chứa  

+ Bể trộn đứng  (Bể 1): 01 bể 1,5m x 1,5m x 3,55m   

- Mở van cấp nước nguồn D250 ( V01 ) lấy nước thô từ trạm bơm nước thô. 

- Nước thô được cấp vào bể trộn đứng. Ở công đoạn này phèn sunfat (phèn kép 

amoni nhôm) bão hòa được châm vào nước thô từ máy bơm phèn số 1 hoặc số 2 (BF 

01, BF02) vào nước thô với lưu lượng từ 5 đến 20mg/lít với vận tốc nước dâng ở bể hòa 

trộn là 26 mm/s. 

+  Bể lắng đứng kết hợp với ngăn phản ứng: 04 Bể, kích thước 1 bể là 7m x 7m x 8,1m 

- Nước thô đã trộn phèn tự chảy qua ống phân phối D300 và D250 thông qua 04 

van điều chỉnh D150 ( BL1V1, BL2V2, BL3V3, BL4V4 ) và các vòi phun D60 với vận 
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tốc V=2,5m/s vào ngăn phản ứng ở giữa bể lắng D2000, cao 3,6m, đáy ngăn phản ứng 

cấu tạo khung chắn 0,5m x 0,5m x 0,8m. Tại ngăn phản ứng sẽ xảy ra quá trình keo tụ 

và hình thành bông cặn. 

- Nước sau khi được keo tụ ở ngăn phản ứng sẽ được đưa sang bể lắng  từ tâm ngăn 

phản ứng và từ dưới lên với vận tốc nước dâng là 0,5m/s. Các chất rắn lắng đọng sau 

khi kết bông sẽ tự lắng trượt tự nhiên theo trọng lực với vận tốc lắng cặn 0,5mm/s. 

- Hệ thống thu nước mặt bể lắng được thực hiện bởi  04 máng thép không rỉ 100 x 

150mm được khoan 6 lỗ 15. Nước từ máng thu chảy sang máng dẫn nước đến bể lọc. 

- Cặn của quá trình lắng được trữ và nén ở vùng lắng cặn và được xả ra từ đáy ống 

xả 200 ở đáy bể. Thời gian giữa 2 lần xả cặn là 24 giờ. 

+ Hệ thống làm thoáng: Hệ thống hình răng cưa bằng thép không rỉ dài 14m với lưu 

lượng tràn qua máng răng cưa 0,00143m3 /răng.s được lắp đặt ở mương dẫn nước vào 

bể lọc nhằm thu hồi không khí và phân phối đều nước vào 04 bể lọc. 

+ Bể lọc: Gồm 04 ngăn độc lập làm việc song song. 

- Nước được lọc qua lớp vật liệu lọc dầy 1,8m (lớp 1,5m cát thạch anh 0,9  1,6mm 

và lớp 0,3m sỏi 2  10mm) với vận tốc lọc 6m/giờ. Tại đây sẽ được giữ lại toàn bộ lớp 

cặn lơ lửng còn sót lại. Nước sau khi lọc được thu vào máng chữ V ở 2 thành bể. 

- Tất cả các đường ống 150 thu nước lọc được tập trung vào 1 ống nước 300 

phân phối sang bể nước sản xuất 1500m3 và bể nước sinh hoạt 500m3. 

- Trong quá trình lọc cặn bẩn được giữ lại vì vậy theo thời gian nước trong bể lọc 

sẽ dâng cao dần và quá trình lọc sẽ chậm lại. Khi nước dâng đến điểm cho phép bể lọc 

cần được rửa. 

b. Quy trình vận hành bơm rửa lọc nước và rửa lọc gió 

Việc vận hành rửa lọc được tiến hành từng bể một, độc lập với nhau. Rửa gió trước 

và rửa nước sau theo chu kỳ trung bình là sau mỗi đợt vận hành 24 giờ. .Đóng van thu 

nước 150, mở van xả rửa lọc 300 

+ Rửa gió: Bơm gió GJL200.553.488/10S Đức (17KW; 380V; 2900V/F) 

- Trước khi khởi động bơm rửa gió GJL - 200 hoạt động Công nhân vận hành phải 

kiểm tra và khẳng định các thiết bị của hệ thống sẵn sàng hoạt động: Nối trục, thiết bị 

điện, môtơ v..v. Điện áp nằm trong khoảng 380Vôn 5% 

- Đóng toàn bộ van gió 100 của ống đẩy và của 03 bể không tiến hành rửa. 

- Ấn nút khởi động bơm gió, sau 30  40 giây từ từ mở van gió 100 trên ống đẩy 

và theo dõi đồng hồ Ampe. Thời gian sục rửa gió từ 3  5 phút. 
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- Sau khi dừng bơm gió, đóng tất cả các van gió 100 lại và tiếp tục thực hiện quá 

trình rửa nước. 

+ Rửa nước: Bơm nước KSB200J-11-002 Đức (15KW; 380V; 1450V/F) 

- Trước khi khởi động bơm rửa nước KSB - 250m3/h, H=1,4Bar hoạt động, Công 

nhân vận hành phải kiểm tra và khẳng định các thiết bị của hệ thống sẵn sàng hoạt động: 

Nối trục, thiết bị điện, môtơ v..v. Điện áp nằm trong khoảng 380Vôn 5%. Đóng toàn 

bộ van thu nước 150 của Bể lọc cần rửa, mở van rửa lọc 250 và van xả lọc 300. 

- Mở van ống hút 250, van 150, van xả khí 15 cho đến khi nước trào ra ở van 

15. Sau đó đóng van 150, van xả khí 15 lại. 

- Ấn nút khởi động bơm nước rửa, sau 30  40 giây từ từ mở van 250 trên ống 

đẩy và theo dõi đồng hồ áp lực ở mức 1Bar. Thời gian sục rửa nước từ  68 phút. 

- Sau khi dừng bơm rửa nước:  

+ Đóng van rửa lọc 250 và van xả lọc 300, van ống hút 250, van ống đẩy 250.  

+ Mở van thu nước 150 của Bể lọc, cắt áptomát điện nguồn 

c. Quy trình vận hành nhà phèn 

- Trạm bơm phèn gồm 04 bể, bể số 1A và số 2A là 02 bể pha phèn sơ cấp pha 15% 

phèn, bể số 1B và số 2B là 02 bể pha phèn thứ cấp pha 5% phèn. Trên mỗi bể pha phèn 

có 1 máy khuấy với công suất 1,5Kw. Có 02 bơm định lượng (RBE43 -AE115, ITALIA) 

dung dịch phèn 5% với Q=125lít/h, H=10Bar. 

- Bơm định lượng dung dịch phèn 5% hoạt động cung cấp dung dịch phèn vào bể 

trộn nước thô với lưu lượng từ 5 - 20mg/lít (Tùy theo chất lượng nước thô). việc điều 

chỉnh lưu lượng được điều khiển bằng 1 nút xoay tại bơm định lượng có 9 vạch từ 0 đến 

9. (Sau khi phân tích nước thô sẽ quyết định bơm đặt ở vị trí số mấy). Trong quá trình 

vận hành 01 bơm chạy và 01 dự phòng. 

- Với bơm định lượng và máy khuyấy trước khi vận hành phải kiểm tra thiết bị điện 

và tất cả các van ống đẩy bơm định lượng phải được đóng. sau khi bơm hoạt động mở 

từ từ van ống đẩy và theo dõi áp lực bơm.  

d. Quy trình vận hành Clo: 

- Nước được chứa trong bể 500 m3 vơi đi 1/4 bể thì tiến hành vận hành pha trộn 

Clo theo các bước sau: 

+ Khi có nước thô bơm từ trạm hồ Đà Nẵng về trạm xử lý nước và đã được xử lý 

qua các công đoạn thì mới cho phép pha clo. 

+ Mở van nước thông từ 4 bể lọc nước sang bể chứa 500m3. 
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+ Chạy bơm nước kỹ thuật Q = 2,5m3/h khoảng 2 phút. 

+ Chạy bơm định lượng clo để bơm trộn lẫn clo vào nước chứa vào bể 500 m3 sao 

cho lượng clo dư đạt từ 0,5 - 1 g/ m3  nước ( thời gian phản ứng it nhất 30 phút ). 

+ Qúa trình pha trộn clo kết thúc khi dừng bơm nước thô từ hồ Đà Nẵng về trạm 

xử lý nước hoặc trong trường hợp bể 500 m3  đã đầy. 

- Dừng pha clo theo các bước sau:  Đóng van nước thông từ 4 bể lọc sang bể chứa 

nước sinh hoạt 500 m3 . 

+ Dừng bơm định lượng clo 10 phút sau đó dừng bơm nước kỹ thuật và đóng van 

đầu hút và đầu đẩy của bơm 

Nhu cầu sử dụng nước hiện tại của Nhà máy dùng cho mục đích sản xuất (giải nhiệt 

cho quá trình sản xuất clinker, giải nhiệt cho quá trình sản xuất xi măng), nước cấp cho 

mục đích sinh hoạt (vệ sinh công nhân viên làm việc, ăn uống tại nhà máy,…).  

* Trong giai đoạn lắp đặt thi công cải tạo, sửa chữa 

- Trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa sẽ sử dụng 320 cán bộ công nhân viên 

trong đó 200 công nhân viên thuê bên ngoài còn 120 cán bộ CNV sẽ tận dụng nhân lực 

sẵn có tại Công ty tại các phòng ban có liên quan.  

- Lượng nước cấp sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt (Căn cứ vào TCXDVN 33-2006 

Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế với tiêu chuẩn sử 

dụng nước của mỗi nhân viên là 60 lít/ngày.người). Vậy nhu cầu sử dụng nước trong 

giai đoạn thi công, sửa chữa tại nhà máy như sau: 

+ Số lượng CNV thuê bên ngoài: 60 lít/ngày.người × 200 người = 12 (m3/ngày) 

+ Số lượng công nhân tham gia cải tạo sửa chữa và cán bộ CNV đang làm việc tại 

nhà máy là 790 người: 60 lít/ngày.người × 790 người = 47,4 (m3/ngày) 

- Vậy tổng lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt cán bộ CNV trong giai đoạn 

thi công, sửa chữa là 12 + 47,4 = 59,4 m3/ngày đêm 

* Trong giai đoạn vận hành dự án 

Bảng 1- 20. Nhu cầu sử dụng nước khi vận hành dự án 

TT Mục đích dùng nước 
Định mức 

sử dụng 

Đối tượng 

sử dụng 

Lưu lượng 

(m3/ngày đêm) 

I Nước sản xuất   2.190 

1 
Nước sử dụng giải nhiệt cho quá trình sản 

xuất Clinker 

0,4 m3/tấn 

clinker 

1.352.000 tấn 

clinker/năm 
1.600 

2 
Nước sử dụng giải nhiệt cho quá trình sản 

xuất xi măng 

0,1 m3/tấn 

xi măng 

1.700.000 tấn 

xi măng/năm 
540 
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3 
Nước tưới cây, rửa đường, rửa thiết bị 

máy móc….. 
- - 50 

II Nước sinh hoạt   48,6 

1 
Nước sinh hoạt của công nhân viên làm 

việc tại nhà máy 

60 

lít/người.ca 
810 người 48,6 

Tổng lượng nước sử dụng (m3/ngày) 2.238,6 

1.3.2.3. Các sản phẩm của dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động chính thức sẽ góp phần nâng cao năng suất sản xuất của 

nhà máy đồng thời tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng hiện 

hữu tại Nhà máy. Sản phẩm của Nhà máy xi măng Chinfonsau khi cải tạo, nâng công 

suất như sau: 

Bảng 1- 21. Các sản phẩm của dự án 

TT Sản phẩm Đơn vị 
Công suất 

Hiện tại Cải tạo, nâng công suất 

1 Clinker tấn/ngày 3.300 4.000 

2 Xi măng tấn/năm 1.400.000 1.700.000 

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

Sơ đồ công nghệ sản xuất xi măng tại nhà máy được minh họa tại hình 1.11 dưới đây  
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Hình 1- 11. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất xi măng 

* Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất 

a. Đặc điểm dây chuyền sản xuất: 

 Công ty XMHP sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay phương pháp khô, hiện 

đại, công suất thiết kế 3.300 tấn clinker/ngày do hãng FLSmidth (Đan mạch) thiết kế và 

cung cấp thiết bị chủ yếu. Sau khi tiến hành cải tạo, tối ưu hóa công nghệ nâng công 

suất năng suất lò nung lên 4.000 tấn clinker/ngày dây chuyền sản xuất đồng bộ được cơ 
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khí hoá và tự động hoá cao. Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất được điều khiển tự 

động từ trung tâm điều hành sản xuất chính và các trung tâm cụm ở các công đoạn. Toàn 

bộ các thông số kỹ thuật của trên 700 điểm đo được truyền về các trung tâm điều khiển 

thể hiện trên các đồng hồ hiện số và tự ghi. Trên cơ sở đó, người vận hành điều chỉnh 

các thông số đạt yêu cầu quy định thông qua các bộ điều chỉnh tự động. 

 Dây chuyền sản xuất được chia thành 5 công đoạn 7 phân đoạn để theo dõi và 

quản lý. Chất lượng sản phẩm của mỗi công đoạn  thực hiện theo phương án sản xuất 

hoặc theo phiếu chế tạo. Các thiết bị chính trong công đoạn được vận hành, theo dõi 

thông số và ghi lại trong nhật trình cũng như sổ theo dõi thiết bị. 

  Phòng TN của Công ty được trang bị hiện đại và đồng bộ, hệ thống điều khiển chất 

lượng tự động QCX gồm có máy tính điện tử và phổ kế Rơngen đã được chương trình 

hoá cùng các thiết bị kiểm nghiệm tiên tiến khác, cho phép kiểm tra đủ & kịp thời chất 

lượng của tất cả nguyên nhiên liệu, bán sản phẩm theo yêu cầu sản xuất. Vì vậy Công 

ty XMHP hoàn toàn có khả năng cho ra các sản phẩm chất lượng cao, ổn định với mức 

tiêu hao nguyên nhiên liệu, vật tư, năng lượng phù hợp. 

b. Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu: 

 Các nguyên liệu chính dùng để sản xuất xi măng là đá vôi (khai  thác tại mỏ 

Tràng Kênh, Ngà Voi), đá sét (khai thác tại mỏ Núi Na, mỏ Tràng Kênh). Ngoài ra, nhà 

máy sử dụng nguyên liệu điều chỉnh là đất giàu sắt, đất giàu silic… 

+ Đá vôi: 

Đá vôi khai thác tại mỏ đá theo phương pháp nổ mìn cắt tầng theo quy trình và 

quy hoạch khai thác đảm bảo chất lượng ổn định. Sau khi khoan và nổ mìn, đá vôi được 

xúc và vận chuyển bằng xe ô tô về trạm đập sơ bộ. Đá vôi qua cấp liệu tấm AF 2800x12 

vào máy đập búa kiểu EV 200*300-1 có năng suất 750t/h (quy khô), đập đến cỡ hạt quy 

định ≤ 60mm và được vận chuyển về kho chứa và đồng nhất sơ bộ (kho 151) bằng hệ 

thống băng tải. Máy rải liệu di động STACKER SU 7.738-700-22,158 tạo đống bằng 

cách rải nhiều lớp theo phương pháp đồng nhất kiểu Chevron. Loại kho LHO này có 

hiệu suất đồng nhất cao, tối thiểu 8:1. Một cầu cào kiểu mái bừa cào cắt ngang đống, 

đưa đá vào hệ thống băng tải vận chuyển tới két chứa đá vôi 350m3 đầu máy nghiền.  

+ Đá sét:  

 - Đá sét được khai thác tại mỏ sét Núi Na - Quảng Ninh, vận chuyển về cảng 

nhập 132 của Công ty bằng sà lan rồi được cẩu bốc và gia công sơ bộ. Đá sét được cán 

bằng hệ thống cán trục 2 cấp, năng suất 200t/h (quy khô) với máy sơ cấp kiểu RI 

850/1500 và máy thứ cấp kiểu RI 450/1200 cho kích thước đầu ra tối đa 60mm. Sau đó 
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sét được vận chuyển về kho chứa và đồng nhất sơ bộ (kho 152). Máy rải di động giữa 

TRIPPER rải đá sét theo phương pháp đồng nhất Cone shell thành 2 đống riêng biệt. 

Qua máy cào cạnh SIDE SCRAPER SS-23, sét được băng tải vận chuyển đến két chứa 

sét 100m3 đầu máy nghiền. Kho 152 có hiệu suất đồng nhất tối thiểu 5:1.  

- Đá sét Tràng Kênh: là loại sét xen kẹp cùng mỏ đá vôi và trầm tích tại các đáy 

hồ. Đá sét được bóc tách trong quá trình khai thác đưa ra phơi khô, sau đó trộn rải cùng 

bãi đá sau nổ trước khi xúc đưa vào trạm đập 131. Một phần đưa về cẩu 132 trộn cùng 

sét Núi Na nhập phối trộn vào kho 152. 

+ Đất giàu sắt, đất giàu silic…: 

Cũng như với đá sét, các nguyên liệu điều chỉnh (đất giàu sắt, đất giàu silic) này, 

đưa về Công ty tại cảng nhập 132 được luân phiên cẩu bốc, cán sơ bộ, vận chuyển và 

rải thành đống riêng trong kho chứa đồng nhất sơ bộ, kho152. Từ các đống trong kho, 

chúng được rút luân phiên với sét qua băng tải vận chuyển đến các két chứa riêng (02 

két chứa nguyên liêu điều chỉnh có thể tích 50m3).  

c. Công đoạn nghiền liệu: 

Qua các cân băng định lượng (DOSIMAT và DOSAX) dưới các két, liệu được 

định lượng theo chương trình tự động, hỗn hợp sau khi qua thiết bị tách từ (loại bỏ dị 

vật có từ tính) và thiết bị phát hiện kim loại (kích hoạt van lật để loại bỏ dị vật là kim 

loại), đi vào hệ thống sấy - nghiền liên hợp, năng suất 300t/h gồm các thiết bị chính: 

  - Máy nghiền đứng ATOX AM-R.45 loại 3 con lăn có phân ly khí động bên trong. 

 - Quạt hút máy nghiền FK TDR 2763TD8A. 

Tác nhân sấy là khí nóng từ tháp trao đổi nhiệt (hoặc khí nóng cấp bởi buồng đốt 

phụ khi lò dừng). Sản phẩm bột liệu thu từ tổ hợp 4 cyclon và dưới lọc bụi điện (lọc bụi 

khói lò trước khi ra khỏi ống khói), được vận chuyển về silô chứa & đồng nhất loại CF-

20  có sức chứa 17.000 tấn bằng máng khí động và gầu nâng. Việc thực hiện đồng nhất 

bột liệu được thực hiện trong quá trình sục khí tháo liệu ra khỏi silô qua các cửa tháo 

theo chương trình tự động. Hiệu quả đồng nhất của silô này đạt: sai lệch CaC03 max 

0,2%. 

Các cân băng định lượng cho máy nghiền liệu được điều chỉnh năng suất cấp 

bằng biến tần. Chất lượng bột liệu được điều chỉnh qua hệ thống phần mềm phối liệu tự 

động. 

c. Công đoạn sản xuất clinker: 

* Nung clinker: 
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Theo chương trình tự động, bột liệu rút từ silô cấp cho lò được đồng nhất, với 

lượng cấp thay đổi theo điểm đặt của năng suất lò. Hệ thống cấp liệu gồm van cấp liệu, 

két cân loại LOW (loss of Weihgt) và các thiết bị vận chuyển. Bột liệu được trao đổi 

nhiệt với khí nóng khi qua các cyclon 1, 2, 3  và 4. Bột liệu lắng tại Cyclone 4 qua van 

chia 4 ngả vào Calciner (2 ngả vào buồng đốt và 2 ngả vào buồng canxi hóa), sau đó bột 

liệu cùng với khí nóng đi vào  cyclone 5, tại đây bột liệu nóng được lắng để vào lò.  

+ Hệ thống lò với các thiết bị chính: 

- Tháp trao đổi nhiệt preheater kiểu 1 nhánh 5 tầng cyclon (với cyclone tầng đỉnh 

C1 dạng HR+ có độ sụt áp thấp, hiệu suất lắng cao);  

- Calciner ILC đốt than đa điểm giảm NOx với mức độ canxi hoá trên 90%; 

- Van chia liệu 4 ngả tỷ lệ chia có độ chính xác cao đưa liệu vào Calciner; 

- Lò có đường kính 4,15 m, dài 64m có 3 bệ với độ nghiêng 4%, tốc độ quay 

MAX 5v/ph. Quạt hút lò ID fan DHAF-B250/268R; 

- Sử dụng vòi đốt lò loại Duflex thiết kế chạy 100% than Antraxit và ống phun 

than tại các điểm trên canciner. Lượng than cấp cho lò khoảng 35% và cấp cho canciner 

khoảng 65%. 

Sử dụng dầu đốt lò (HFO) khi sấy lò và khi lò chưa ổn định. 

- Hiện tại, tiêu hao nhiệt riêng < 800kcal/kg clinker. 

- Năng suất lò 4.000 tấn clinker/ngày. 

    Clinker thu được sau quá trình nung luyện vào ghi làm nguội Cross bar Cooler 

SFC3*5F, hiện tại clinker đi ra khỏi ghi làm nguội có nhiệt độ <100°C. Sau Cooler có 

máy đập búa đập để đập những tảng & hòn clinker to (≥30mm) trên ghi búa. Toàn bộ 

clinker qua Cooler có cỡ hạt nhỏ hơn 30mm và được vận chuyển bằng gầu xiên lên silô 

clinker sức chứa 30.450 tấn hoặc silô thứ phẩm có sức chứa 1.200 tấn (clinker không 

đạt yêu cầu chất lượng). 

* Chuẩn bị nhiên liệu (than, dầu): 

+ Nhiên liệu than: 

Than cám Antraxit qua cảng nhập 133, được bốc và vận chuyển về kho 251, qua 

máy rải Tripper-325/800 rải thành 2 đống theo phương thức đồng nhất Cone shell. Qua 

máy cào cạnh SIDE SCRAPER SS-23, than được vận chuyển lên két than thô 200m3 đầu 

máy nghiền, sau khi qua thiết bị tách từ và phát hiện kim loại (kích hoạt van lật ra ngoài). 
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Than thô được cấp cho máy nghiền qua xích cào và vít đôi vào hệ thống sấy- 

nghiền than, năng suất thiết kế 25t/h, gồm thiết bị chính là: 

- Máy sấy nghiền đứng ATOX AM-K27.5 loại 3 con lăn có phân ly khí bên trong. 

- Quạt hút loại Solyvent FLTSR 176 3TS8A. 

  Tác nhân sấy là khí thải nóng trích sau lọc bụi tĩnh điện ghi làm nguội (hoặc khói 

nóng cấp bởi buồng đốt phụ khi lò dừng). Sản phẩm than mịn thu được (qua tổ hợp 

cyclon + lọc bụi điện), đưa vào 2 két chứa, 1 két 100m3 cho canciner và 1 két 100m3 cho 

lò nung. Qua các cân quay định lượng (Pfister), than mịn được quạt cao áp thổi để đến 

vòi đốt lò và các ống than canciner. 

+ Dầu đốt lò (HFO): 

Dầu đốt lò nhập về Công ty bằng xe chuyên dụng, bơm lên bể chứa có dung tích 

100m3 và bơm đi sử dụng. 

Khi cần, dầu đốt lò dùng làm nhiên liệu đốt lò và buồng đốt phụ. 

d. Công đoạn nghiền xi măng: 

* Chuẩn bị thạch cao, phụ gia xi măng (đá vôi đen, đá vôi có màu đen, xỷ nhiệt 

điện ...): 

Qua cảng nhập 133, thạch cao & phụ gia xi măng, được luân phiên bốc, qua đập 

sơ bộ vận chuyển rải thành đống thạch cao và các đống phụ gia hỗn hợp riêng (pha trộn 

hoặc kẹp mô, các phụ gia theo tỷ lệ). Riêng phụ gia đá vôi tự sản xuất, đổ qua phễu tạm 

nhập vào kho. 

Tro bay và xỷ mịn nhập từ xe téc được bơm lên các két chứa (150m3) riêng biệt. 

+ Các thiết bị chính:   

- Sàn ghi trên phễu nhập để loại bỏ vật liệu có kích thước lớn. 

- Kho 153, với máy rải Tripper-325/800 và máy cào cạnh SIDE SCRAPER SS-23. 

Theo phương pháp đồng nhất Cone shell với hiệu quả đồng nhất đạt 5:1, thạch 

cao và phụ gia được luân phiên đưa lên các két chứa đầu máy nghiền (két thạch cao 

200m3, phụ gia hỗn hợp 200m3 và két phụ gia 100m3). 

* Phụ gia công nghệ (trợ nghiền tăng cường độ) xi măng: 

     Với tính năng chính là tăng cường độ xi măng, dung dịch phụ gia trợ nghiền tăng 

cường độ xi măng, được phun theo tỷ lệ vào hỗn hợp liệu đầu vào máy nghiền xi măng. 

Hệ thống pha trợ nghiền gồm có: Téc chứa trợ nghiền, bơm, đường ống vận chuyển, 

giàn phun... Bơm trợ nghiền hiển thị & vận hành từ phòng điều khiển trung tâm, lưu 
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lượng/lượng được điều chỉnh tự động qua phần mềm điều khiển và được kiểm tra định 

kỳ bằng dụng cụ đo.  

e. Nghiền xi măng: 

   * Hệ nghiền xi măng 541 là hệ nghiền chu trình kín, 2 cấp (năng suất 270t/h khi 

nghiền PCB30; 230t/h khi nghiền PCB40 và 220t/h khi nghiền PC40) gồm: 

- Máy nghiền đứng nghiền sơ bộ clinker, loại CKP 200 với 3 con lăn. 

- Máy nghiền bi 2 ngăn kiểu UMS 5,4x14,5m.  

- Máy phân ly khí động bên ngoài kiểu SEPAX- 475M.  

Clinker được rút từ silô chính phẩm, phối trộn (nếu có) với clinker silo thứ phẩm 

(hoặc clinker ngoài pha phễu), rút lên két chứa 200m3. Từ két, qua cân băng DOSIMAT, 

clinker đưa vào máy nghiền đứng nghiền sơ bộ. Phối liệu clinker đã nghiền sơ bộ + 

thạch cao + các phụ gia, phụ gia hỗn hợp (nếu có) + phụ gia trợ nghiền (pha theo tỷ lệ 

qua hệ thống bơm), đi vào máy nghiền bi để nghiền xi măng. Xi măng sau máy nghiền 

được pha trộn với tro bay, xỉ mịn (tùy theo chủng loại xi măng) trước khi được vận 

chuyển đến hệ thống phân ly. Hạt xi măng thô tách từ phân ly quay về máy nghiền bi để 

nghiền lại lần nữa. Sản phẩm xi măng thu hồi gồm:   

- Từ lọc bụi túi Filtax thu từ máy phân ly; 

- Từ lọc bụi tĩnh điện. 

     Qua thiết bị vận chuyển băng tải, gầu nâng, xi măng đổ vào các silô chứa. Gồm 

silô đơn và silô kép. 

* Hệ nghiền xi măng 531 (năng suất khoảng 36t/h) là máy nghiền bi chu trình kín 

1 cấp không có tiền nghiền. Hệ này được cải hoán từ hệ nghiền bột phụ gia (30 t/h) theo 

thiết kế ban đầu với các thiết bị chính:   

 - Máy nghiền bi 2 ngăn kiểu TUMS 3,4 +10,5.  

 - Máy phân ly khí động bên ngoài kiểu SEPAX- 236, quạt hút SPW-140.  

Sản phẩm xi măng thu hồi gồm:   

- Từ lọc bụi túi Filtax thu từ máy phân ly. 

- Từ lọc bụi tĩnh điện. 

Sau đó được vận chuyển đổ lên silô chứa xi măng (Si lô kép sức chứa 27.800 tấn, 

si lô đơn sức chứa 18.000 tấn). 

f. Công đoạn đóng bao và xuất xi măng: 
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* Đóng bao: 

Theo chương trình tự động, xi măng rút ra khỏi silô được đồng nhất, sau đó:  

+ Đưa lên máy đóng bao và đóng bao thông thường 50kg và các loại bao khác 

theo yêu cầu của khách hàng, qua hệ thống máy in phun điện tử để phun lên vỏ bao số 

lô sản xuất, ngày sản xuất, địa bàn tiêu thụ... 

   Hệ thống đóng bao gồm: 04 máy đóng bao loại GEV- 08 (loại mâm quay 8 vòi) 

và các thiết bị đồng bộ của hãng VENTOMATIC, với năng suất một máy 100t/h.  

+ Đi xuất xe TEC, xuất xi măng rời.  

+ Đi đóng bao jumbô.      

* Xuất sản phẩm: 

Xuất xi măng PC + PCB cả bao và bột, gồm: 

- Xuất xi măng rời cho xe TEC. 

- Xuất xi măng bao ôtô, phương tiện thủy, sau khi qua máy đếm bao tự động. 

- Xuất thuỷ cả xi măng bao + bột. 

Bảng 1- 22. Cân bằng nhiệt cho toàn bộ hệ thống lò 

 

Bảng 1- 23. Bảng cân bằng khối lượng 
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Sai số cân bằng khối lượng khoảng 2,82 (tối ưu nên < 3%).  

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

Dự án “Đầu tư cải tạo, tối ưu hóa công nghệ, nâng công suất Nhà máy xi măng 

Chinfonmới (Nâng năng suất hệ thống lò nung clinker từ 3.300 tấn clinker/ngày lên 

4.000 tấn clinker/ngày” tại Nhà máy Vicem xi măng Chinfonlà Dự án tiến hành cải tạo, 

tối ưu hóa công nghệ lò nung. Vì vậy, biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công 

lắp đặt máy móc, thiết bị cho các hạng mục công trình của Dự án chủ yếu là đảm bảo an 

toàn trong quá trình lắp đặt thiết bị, đặc biệt là các thiết bị điện.  

Với đặc thù là công trình công nghiệp xi măng, các hạng mục công trình nằm trong 

môi trường khói bụi, nhiệt độ cao; hơn nữa các công trình thuộc dự án có tính chất nâng 

cấp, cải tạo nên việc thiết kế các hạng mục công trình phải tuân thủ nguyên tắc là đảm 

bảo tính bền vững của công trình, bao che được máy móc thiết bị tránh bị ảnh hưởng 

bởi thời tiết mưa, gió bão. 

Phương án thi công của dự án được lựa chọn phù hợp với công năng của từng loại 

công trình, đảm bảo diện tích không gian và yêu cầu của công nghệ, không gian cho 

công nhân đi lại, vận hành sản xuất và an toàn đồng thời đảm bảo mỹ quan công nghiệp 

của một nhà máy hiện đại tiên tiến. 

1.5.1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị và máy móc thi công  

Bảng 1- 24. Danh mục vận tư cần cho cải tạo hệ thống lò nung 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Búa tay 3-7 kg Cái 20  
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TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

2 Xà beng Cái 08  

3 Mã ní 10-25 tấn Cái 30  

4 Quả rọi 0.3kg Quả 06  

5 Dây hàn điện (60- 100m/bộ) Cuộn 40  

6 
Dây hàn hơi (dây, đồng hồ Oxy, gas, van 

chống cháy ngược) 
Bộ 20  

7 Dây an toàn Bộ 100  

8 Dây thừng đay nỉ Ø20 m 500  

9 Lưới an toàn m2 200  

10 Cáp thép F12-30 Sợi 30  

11 Cáp vải 5 tấn lọai 8 m Sợi 10  

12 Cáp vải 3 tấn lọai 6 m Sợi 10  

13 Kích thủy lực 50 tấn Bộ 06  

14 Kích thủy lực 100 tấn Bộ 02  

15 Tủ điện Cái 06  

16 Dây điện 3x2.5 Cuộn 30  

17 Bóng điện halogen Cái 20  

18 Cle lực Bộ 03  

19 Dây căng tim Cuộn 03  

20 Dây khí nén Ø20 Cuộn 15  

21 Mỏ khò gia nhiệt Cái 03  

22 Dụng cụ cầm tay (cle, búa …) Bộ 20  

23 Giáo m 10000 Tạm tính 

24 Đá mài 180 Hộp 30  

25 Đá cắt 180 Hộp 30  

26 Đá mài 125 Hộp 30  

27 Đá cắt 125 Hộp 20  

28 Gas Bình 120 12 kg/bình 

29 Oxy Chai 900  

30 Que hàn 7018 F4 kg 5000  

31 Dây hàn Mig F1.6 (kèm thuốc hàn) kg 950  

32 Khí CO2 Chai 60  

33 Que cắt C5 kg 150  

34 Sơn phủ bề mặt Tấn 0,8  
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Bảng 1- 25. Danh mục máy móc, thiết bị thi công, sửa chữa, cải tạo lò nung 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

A Máy thi công và Thiết bị vận chuyển    

1 Xe cẩu bánh lốp 150 tấn Cái 02  

2 Cần cẩu tháp 16 tấn Cái 01  

3 Xe cẩu bánh lốp 55 tấn Cái 01  

4 Xe cẩu bánh lốp 25 tấn Cái 01  

5 Cổng trục 10 tấn Cái 01  

6 Cầu trục 5 tấn Cái 01  

7 Xe nâng 5 tấn Cái 02  

8 Thang vận 5 tấn Cái 01  

9 Xe sơmi rơ mooc Romooc (18T - 12m) Cái 04  

10 Xe fooc (hoặc tương đương) 30-50 tấn Cái 03  

11 Xe cẩu tự hành ≥ 10 tấn Cái 02  

12 Máy hàn 6 mỏ Máy 06  

13 Máy hàn điện 23KW Máy 20  

14 Palăng xích 3-5 tấn Chiếc 40  

15 Pa lăng 10 tấn Chiếc 05  

16 Máy mài cầm tay Chiếc 30  

17 Mỏ cắt hơi Bộ 20  

18 Tủ sấy que hàn Cái 02  

19 Hộp sấy que hàn Cái 10  

20 Súng đục bê tông Cái 15  

21 Mỏ thổi cacbon Cái 04  

22 Máy bơm bê tông + 6 ống bơm Cái 03  

23 Máy trộn bê tông 250L Cái 06  

24 Máy cưa gỗ cầm tay D150 Cái 08  

25 Máy đầm rùi Essen Cái 08  

26 Máy cưa bàn D350 Cái 02  

27 Máy cắt gạch D500 Cái 02  

28 Quạt công nghiệp Daxim Cái 08  

29 Quạt thông gió Cái 10  

30 Máy tời điện quả chám 230 kg Cái 10  

31 Máy tời điện Ý 230 kg Cái 15  

32 Máy đánh vữa Cái 03  
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TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

33 Xe bobcat +gầu+càng Cái 01  

34 Bộ đàm + xạc Cái 10  

35 Vòm xây ống gió 3 Bộ 02  

B Máy và dụng cụ kiểm tra    

1 Thước lá + ke vuông Bộ 05  

2 Máy thủy bình Bộ 01  

3 Máy kinh vĩ Bộ 01  

4 Đồng hồ so Bộ 05  

5 Livo khung Bộ 02  

1.5.2. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 

- Tiến hành nhận bàn giao mốc giới, xác định toạ độ, các cos chuẩn, các điểm mốc 

giới hạn trong khu vực thi công cùng với sự tham gia của các bên liên quan. 

- Lập lán trại, văn phòng ban chỉ huy công trường, tiến hành chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết phục vụ cho việc thi công. 

- Đưa lực lượng xe, máy và thiết bị thi công, lực lượng lao động đến công trường. 

Hướng dẫn lại về an toàn lao động trong điều kiện thực tế tại công trường, phân công 

giao nhiệm vụ cụ thể, chức năng nhiệm vụ cho từng cán bộ kỹ thuật chủ chốt. 

- Trình kế hoạch vật tư và kế hoạch thi công phù hợp với tiến độ đã ký để làm cơ 

sở cho việc cấp vật tư. 

- Chuyển vật tư do nhà thầu cấp, trình các mẫu vật tư để chủ đầu tư và giám sát phê 

duyệt trước khi đưa vào thi công đại trà. 

- Chuẩn bị các mũi thi công từng hạng mục trong gói thầu sao cho phù hợp với mặt 

bằng hiện tại, tránh thời gian lưu kho vật tư cũng như tình trạng dư thừa nhân công. Thi 

công đến đâu được luôn đến đó, tránh tình trạng thi công lập lại. 

- Tổ chức đội bảo vệ công trường, thủ kho đồng thời phối hợp với các nhà thầu 

khác, các lực lượng công an địa phương và cơ quan hữu quan để giữ trật tự tại công 

trường, tránh xảy ra các sự vụ mất an ninh, trật tự. 

1.5.3. Trình tự tháo dỡ, lắp đặt thiết bị 

1.5.3.1. Trình tự tháo dỡ 

(1) Tháo dỡ đường ống gió đầu vào các Cyclone  

a. Đối với Cyclone C1 và đường ống gió C1 → C2 
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- Trước khi tiến hành cắt tháo đường ống gió đầu vào Cyclone C1 cần phải bắc giàn  

giáo xung quanh ống chút C1 phục vụ thi công. 

- Cắt mạch xung quanh vỏ ống chút để đục phá phần bê tông, gạch chịu nhiệt phía 

bên trong (Theo tính toán khối lượng mã hàng an toàn cho cẩu tháp = 12 tấn). Dùng ván 

giáo, ván gỗ ép để che chắn, cách ly Cyclone C1 tại các vị trí đáy phễu cone để che chắn 

tránh cho bê tông bị rơi, văng xuống phía bên dưới. 

- Tiến hành cắt đường ống gió vào Cyclone C1. Do vị trí làm việc trên cao (giáo 

được bắc ở Cos ~ +99m đến +117m) nên giàn giáo phải được bắc chắc chắn, có đầy đủ 

ván giáo phục vụ đứng thao tác, ván giáo được chằng buộc cẩn thận. 

- Tiến hành cắt đường ống gió vào Cyclone C1. Cắt theo từng mạch cắt sau khi đã 

xác định khối lượng từng đoạn cần cắt tháo. Dùng mỏ cắt hơi kết hợp với súng đục bê 

tông khí nén để cắt, đục bê tông chịu nhiệt tách từng phần của ống gió. 

- Sử dụng cần cẩu tháp 16 tấn, tầm với xa nhất của xe con là 75m, chiều cao của 

tháp là 128m. Đi cáp 4 sợi từ xe con tới puly móc cẩu thì trong bán kính từ 3.5m đến 

14.2m sức nâng lớn nhất của cần cẩu tháp là 16 tấn. 

b. Đối với các Đường ống gió Cyclone C1 → Tháp điều hòa 

- Bắc giáo thi công phía bên ngoài để tiến hành cắt tháo   

- Chuẩn bị tai cẩu hàn sẵn vào các vị trí để treo Palang, mắc Cáp cẩu. 

- Dùng cần trục tháp 16 tấn đưa vật tư đã cắt tháo xuống mặt đất để vận chuyển về 

nơi quy định. 

- Các mạch cắt được tính toán để đảm bảo tải trọng mã cẩu của cầu tháp 16 tấn. 

(2) Cắt, tháo các đường ống chute bên dưới các Cyclone C1, C4, C5. 

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư, máy móc dụng cụ tập kết tại vị trí thi công. 

- Lắp đặt giàn giáo thi công và làm biện pháp treo palang phục vụ tháo dỡ nhánh 

ống chute liệu C1→C3 và C4→Calciner.  

- Dùng palang được treo sẵn kết hợp với những mã tai cẩu được hàn ở những vị trí 

thuận lợi cùng những dụng cụ cầm tay tháo ống chute thành những đoạn ngắn (khoảng 

từ 1→1,5 m) để hạ xuống mặt sàn kết cấu thép. 

- Dùng xe rùa 3-5 tấn vận chuyển ra phía ngoài để cẩu hạ xuống mặt đất. 

- Dùng cần trục tháp 16 tấn hạ từng đoạn nhỏ từ các mặt sàn trên tháp dự nhiệt 

xuống mặt đất và chuyển về bãi quy định. 

(3) Tháo kết cấu thép, Calciner và đường ống gió Calciner cũ 
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- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư làm biện pháp thi công. 

- Bắc giàn giáo thi công xung quanh bên ngoài Calciner cũ và đường ống gió 

Calciner. 

- Tháo các hệ thống đường ống khí, bình tích áp, đầu bắn airchoc khu vực Calciner 

và đường gió. 

- Tính toán, đánh dấu các vị trí tấm cắt mạch trên vỏ Calciner để phù hợp khi vận 

chuyển ra vị trí cẩu tháp mắc hàng. 

- Dùng mỏ hơi cắt mạch vỏ Calciner theo dấu (cắt ô vuông 200x200 bỏ 200x200 để 

đục được hết mạch bê tông mà vẫn đảm bảo cứng vững của Calciner. 

- Tiến hành cắt dỡ kết cấu Calciner: Phần kết cấu thép Calciner có khối lượng lớn 

(bao gồm cả bê tông), do vị trí thi công khó khăn chật hẹp, cần cẩu tháp không thể vươn 

tới trong quá trình thi công chủ yếu bằng thủ công nên ta phải chia nhỏ ra thành các mã 

hàng khác nhau (khoảng 2m2 mỗi tấm, bao gồm bê tông):   

- Sau khi cắt, tháo tiến hành dùng Tời điện 5 tấn hạ các phần nhỏ vào xe gòong để 

đưa ra vị trí ngoài Tháp sấy để thuận lợi cho cẩu Tháo lấy hàng và hạ hàng. 

- Tại các vị trí Sàn tầng 4, 5, 6 ta tiến hành lắp tời điện 5 tấn và Xe gòong vận 

chuyển phần tháo dỡ ra ngoài. 

- Sau khi cắt, tháo hạ xuống sàn, dùng cần cẩu tháp 16 tấn cẩu hạ xuống mặt đất và 

chuyển về bãi tập kết bằng xe cẩu thùng 10 tấn.   

(4) Tháo đường ống gió 3 

- Đường ống gió 3 cũ có hình dạng và kết cấu khác biệt so với đường ống gió 3 mới 

nên phải cắt bỏ Ống gió 3 cũ và kết cấu đỡ Ống gió 3 cũ sau đó tiến hành lắp. 

- Bắc giàn giáo thi công tại những vị trí xác định để cắt Ống gió 3 thành 3 đoạn nhỏ. 

- Chia đoạn ống gió 3 cũ cần thay thành 3 mã hàng nhỏ hơn. Trong đó mã hàng số 

1 có khối lượng lớn nhất với kích thước Ø 2240x20000. Sau khi phá dỡ phần vật liệu 

chịu lửa phía bên trong, khối lượng của đoạn ống còn khoảng 20 tấn. Dùng xe  cẩu 160 

tấn cẩu hạ mã số 1 xuống mặt đất. Chiều dài cần chính là 40,9m, tâm hàng đến tâm xe 

cẩu 14m, sức nâng của xe cẩu là 26,5 tấn. 

- Những mã số 2, số 3, có khối lượng nhỏ hơn có thể kết hợp dùng xe cẩu 50 tấn để tháo.  

- Sau khi cẩu hạ xuống mặt đất, cắt nhỏ và vận chuyển về bãi tập kết bằng xe cẩu 

thùng 10 tấn. 

(5) Tháo quạt gió nóng, quạt thải gió đuôi lò 
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a. Quạt gió nóng  

- Bắc giáo thi công phục vụ tháo quạt gió nóng. 

- Ngắt điện, tháo ăn khớp của khớp nối, tháo hệ thống nước làm mát, tháo dầu bôi 

trơn ở các gối đỡ. 

- Tháo động cơ quạt bằng xe cẩu 55 tấn. 

- Tháo các bulong ở mặt bích của khớp giãn nở, dùng các palang kết hợp với xe cẩu 

bánh lốp 55 tấn tháo hạ 2 khớp giãn nở xuống mặt đất. 

- Tháo vỏ bao che phía trên, 2 hộp gió vào của quạt thông qua các mặt bích, cẩu 

chuyển ra bên ngoài bằng xe cẩu 55 tấn. 

b. Quạt thải đuôi lò 

- Tháo các bulong gối của gối đỡ, nhấc trục và cánh quạt ra khỏi vị trí. 

- Tháo vỏ bao che bên dưới bằng xe cẩu 55 tấn và vận chuyển những vật tư đã tháo 

về vị trí tập kết. 

- Bắc giáo thi công phục vụ tháo quạt thải gió đuôi lò. 

- Ngắt điện, tháo ăn khớp của khớp nối, tháo hệ thống nước làm mát, tháo dầu bôi 

trơn ở các gối đỡ. 

- Tháo động cơ quạt bằng xe cẩu 55 tấn. 

 - Tháo các bulong ở mặt bích của khớp giãn nở, dùng các palang kết hợp với xe 

cẩu bánh lốp 55 tấn tháo hạ 2 khớp giãn nở xuống mặt đất. 

- Tháo vỏ bao che phía trên, 2 hộp gió vào của quạt thông qua các mặt bích, cẩu 

chuyển ra bên ngoài bằng các palang và xe cẩu 55 tấn. 

- Tháo các bulong gối của gối đỡ, nhấc trục và cánh quạt ra khỏi vị trí. 

- Tháo vỏ bao che bên dưới bằng xe cẩu 55 tấn và vận chuyển những vật tư đã tháo 

về vị trí tập kết. 

(6) Tháo dỡ kết cấu thép 

- Tiến hành đánh dấu các các mốc, vị trí kết cấu thép cũ cần sửa chữa hoặc tháo dỡ 

theo bản vẽ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. 

- Chuẩn bị vật tư, thiết bị phục vụ thi công. 

- Bắc giáo tại các khu vực cần phục vụ công việc tháo dỡ. 

- Dùng mỏ cắt hơi cắt và dùng palang 5 tấn hạ xuống mặt sàn. 
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- Các chi tiết dầm được giữ lại để chỉnh sửa cho phù hợp với kích thước mới nên 

chúng ta để nguyên trên sàn và chỉ cần đưa vào vị trí an toàn để thực hiện công tác sửa 

chữa và gia cố lại. 

- Chú ý các vị trí kết cấu thép sau khi tháo dỡ phải được căng dây cảnh báo an toàn 

cứng tránh trường hợp sơ ý gây mất an toàn. 

1.5.3.2. Lắp đặt 

(1) Lắp đặt dầm, kết cấu thép, gia cố kết cấu thép cũ 

- Các vị trí dầm cần gia cố, chúng ta có thể thực hiện trước khi dừng lò để rút 

ngắn thời gian thực hiện sau khi dừng lò. 

- Bắc giáo chắc chắn tại các khu vực cần thi công. 

- Các chi tiết dầm cũ giữ lại được sửa chữa, gia cố được và các kết cấu thép mới 

được vận chuyển và đưa về đúng các sàn sau đó dùng Palang kết hợp với tời điện thực 

hiện lắp đặt kết cấu thép theo đúng bản vẽ thiết. 

- Sau khi lắp đặt xong kết cấu thép, tiến hành sơn dặm các vị trí hàn hoặc các vị trí 

bị bong tróc sơn do vận chuyển. 

- Chú ý: làm việc trên cao cần phải mang đầy đủ bảo hộ lao động, dây an toàn. Các 

thiết bị khi thực hiện trên dàn giáo yêu cầu phải được để ở vị tri chắc chắn. Trường hợp 

những bộ phận bắt buộc phải hàn trong khi lắp phải chú ý đến các thiết bị xung quanh. 

Tiếp mát phải được nối trực tiếp vào chi tiết hàn, tuyệt đối không được nối truyền qua 

các thiết bị khác. 

(2) Lắp đặt hệ thống Calciner và đường ống Calciner Oulet Duct Tháp trao đổi nhiệt. 

a. Lắp đặt Đường ống Calciner Outlet Duct 

- Trước khi lắp đặt Đường ống Calciner Outlet Duct của tháp trao đổi nhiệt, cần lắp 

đặt các giá đỡ là các sàn kết cấu thép của hệ thống Calciner Outlet Duct. Có thể tổ hợp 

từng sàn hoàn thiện để đưa lên vị trí. Do toàn bộ phần hệ thống Calciner Outlet Duct 

nằm trong phạm vi nâng tải lớn nhất của cần cẩu tháp, nên mã hàng tối đa có thể nâng 

là 12 tấn ( theo tác nghiệp).  

- Trình tự lắp là lắp từ bên dưới trước rồi lên trên. Khi đưa các mã hàng lên tổ hợp 

sau khi gá đính cần căn chỉnh độ đứng và Tim, Cos của Calciner Outlet Duct theo đúng 

thiết kế. 

- Có thể lắp đồng thời 2 nhánh của Calciner Outlet Duct để tiết kiệm thời gian.  

b. Lắp đặt các đường ống gió vào các Cyclone 
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- Hệ thống Calciner của tháp trao đổi nhiệt có tổng khối lượng lớn và kích thước 

rộng (Φ6600) nên phải chia thành từng mảnh nhỏ, đưa lên vị trí sàn lắp đặt và tổ hợp lại 

thành khoanh. 

- Lắp đặt hoàn thiện Kết cấu thép đỡ Calciner mới và gia cố sàn Kết cấu thép 

đảm bảo độ cứng vững của Tháp trước khi lắp đặt Calciner.  

- Cùng với quá trình lắp đặt Kết cấu thép đỡ, tiến hành tổ hợp Support của 

Calciner và hàn hoàn thiện. 

- Lắp đặt các Support Calciner và điều chỉnh đúng vị trí Tim, Cos của các Support 

theo thiết kế và cố định vị trí đó lại. 

- Tổ hợp các khoanh Calciner lần lượt theo các khoanh cho phù hợp với quá trình 

lắp đặt. 

- Đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng kỹ thuật Calciner sẽ được tổ hợp 

thành các khoanh tại các tầng riêng biệt và các nhóm tổ hợp độc lập đồng thời. 

- Dùng các Pa lăng xích 5 tấn, Tời điện 5 tấn, Cáp thép… để kéo đưa các khoanh 

Calciner vào đúng vị trí, kích thước lắp đặt. 

- Dùng gông, văng để ghép mối các khoanh ống Calciner với nhau, sau đó hàn 

chắc chắn, cố định vào các Support Calciner. 

(3). Lắp đặt các đường ống gió vào các Cyclone 

a. Lắp đặt đường ống gió vào Cyclone C1 

- Dùng cần cẩu tháp để lắp đặt đường ống gió vào Cyclone C1. 

- Khối lượng vật tư mới khoảng 12 tấn, nên chia thiết bị làm 3 mã hàng nhỏ hơn 

để thuận tiện đưa lên vị trí lắp đặt. 

- Sức nâng của cần cẩu tháp là 16 tấn trong bán kính quay từ 3,5m đến 14,2 m. 

Như vậy các mã hàng này nằm trong phạm vị cho phép của cần cẩu tháp. 

- Đầu tiên lắp mã hàng thứ nhất, căn chỉnh đúng vào vị trí. Tiếp theo lắp đặt mã 

hàng thứ 2, gông văng, căn chỉnh độ đứng và hàn kết nối với mã số 1. Kết nối mã hàng 

cuối cùng và hàn hoàn thiện, vệ sinh và sơn dặm. 

b. Lắp đặt đường ống gió vào các Cyclone khác 

- Vị trí lắp đặt các đường ống gió sau khi vận chuyển vật tư mới lên các sàn dùng 

xe rùa thủy lực 3 tấn đưa gần vào vị trí. Dùng hệ thống các palang 3 tấn, 5 tấn được treo 

ở những vị trí thích hợp để kéo, nâng thiết bị vào vị trí lắp đặt. Có thể tổ hợp thành 

những modul nhỏ hoặc để thành từng vách tùy thuộc vào vị trí không gian lắp đặt. 
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- Sau khi đưa vật tư mới vào vị trí lắp đặt. Tiến hành gá đính và căn chỉnh khe hở 

mối hàn và kích thước. Khi đã đạt các thông số về kỹ thuật cần tiến hành gông văng 

trước khi hàn để tránh bị biến dạng trong quá trình hàn. 

- Sau khi hàn hoàn thiện cần vệ sinh sạch sẽ sỉ hàn và sơn dặm theo yêu cầu. 

(4). Lắp đặt ống đứng của buồng khói lò (Kiln riser)  

- Ống đứng của buồng khói lò sau khi được gia công và chuyển đến công trường 

được chia thành những tấm nhỏ để thuận tiện cho việc di chuyển. 

- Do vị trí lắp đặt ống đứng của buồng khói có không gian không đủ lớn, và nằm 

sâu bên trong sàn tháp dự nhiệt nên cần cẩu tháp không thể thao tác để lắp đặt. Dùng 

cần cẩu tháp đưa các tấm nhỏ lên mặt sàn tháp dự nhiệt. Dùng xe rùa thủy lực 3 tấn đưa 

gần vào vị trí. Hàn các mã tai cẩu và treo các palang ở vị trí thuận lợi. Dùng các palang 

này đưa các tấm ống đứng của buồng khói lò vào vị trí. Căn chỉnh và hàn cố định các 

đoạn ống với nhau. 

(5). Lắp đặt quạt gió nóng và quạt thải đuôi lò 

- Sau khi kiểm tra mặt bằng lắp đặt quạt. Lấy dấu đường tim, mốc cao độ. 

- Tiến hành đổ các tấm base đúng cao độ xác định tại 2 vị trí gối đỡ. 

- Tiến hành đưa các phần vỏ bên dưới của quạt vào vị trí bằng xe cẩu 55 tấn. Căn 

chỉnh phần chân đế vỏ quạt đúng vị trí tim, cos. 

- Tiến hành lắp đặt trục quạt và cánh quạt sau khi đã được tổ hợp sẵn vòng bi ở 

bên ngoài. 

- Đưa trục quạt và cánh quạt vào vị trí bằng xe cẩu 55 tấn. 

- Căn chỉnh độ cân bằng của trục quạt bằng nivo khung 0,02mm bằng các căn đồng 

điều chỉnh ở 2 gối của trục quạt. 

- Lắp đặt phần vỏ quạt phía bên trên, các van điều tiết lưu lượng, khớp giãn nở và 

các hộp gió quạt đầu vào và ra.  

- Làm kín các trục quạt bằng gioăng làm kín, đi đường nước làm mát cho gối trục 

quạt. 

- Lắp đặt động cơ, khớp nối và căn chỉnh bằng đồng hồ so theo đúng thông số 

cho phép. 

- Tiến hành đổ sika, vệ sinh lần cuối và chạy thử.  

(6). Lắp đặt đường ống gió 3  
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- Đường ống gió 3 có đường kính 2240mm chiều dài cần thay thế là khoảng 60m. 

Chia 60m ống gió 3 thành 3 đoạn ứng với các vị trí Kết cấu đỡ Ống gió 3. 

- Dùng Cẩu tháp 16 tấn hoặc xe cẩu bánh lốp 160 tấn đưa mã hàng thứ nhất lên. 

Tra tác nghiệp xe cẩu bánh lốp 160 tấn, với chiều dài cần chính là 40,9 m, tâm hàng và 

tâm cẩu là 20m sức nâng tối đa là 18 tấn. Vì lắp đặt ống gió 3 có độ dốc. Nên khi mắc 

cáp cẩu, cần dùng thêm 2 palang 5 tấn mắc ở 1 đầu để điều chỉnh độ dốc của đường ống 

một cách thuận lợi nhất cho việc lắp đặt. 

- Sau khi lắp đặt hoàn thiện Kết cấu cột đỡ Ống gió 3 đúng theo kích thước và vị 

trí theo thiết kế ta tiến hành Lắp đặt Ống gió 3. 

- Khi đặt Mã 1 vào vị trí ta tiến hành căn chỉnh và đặt 1 đầu vào trong Tháp trao 

đổi nhiệt, đầu còn lại sẽ được đặt lên giá đỡ của Kết cấu thép. Hàn gông văng chặt Mã 

1 vào vị trí. 

- Khi đặt Mã 2 lên vị trí, đấu nối 2 mã vào khớp giãn nở. Một đầu được gông 

văng chặt vào Mã 1 trên giá đỡ, đầu còn lại được đặt trên giá đỡ của Kết cấu cột đỡ Ống 

gió 3. Hàn gông văng chặt và hoàn thiện và vệ sinh sơn dặm theo yêu cầu. 

- Lắp đặt Mã 3 tương tự như Mã 2, Lưu ý vấn đề hàn gông, văng khi đặt các Mã 

hàng vào vị trí để cố định mã hàng. 

7. Lắp đặt đường ống chút dưới các Cyclone và các van lật và các đường ống phụ kiện 

- Dùng cẩu tháp kết hợp palang đưa đường ống, van lật và các phụ kiện lên các 

tầng tháp sấy theo vị trí lắp đặt. 

- Sau khi các đường ống chút được đổ bê tông chịu nhiệt, tiến hành lắp đặt các 

đường ống chút, co giãn và van lật vào vị trí bằng palang kết hợp với tời. 

- Dùng pa lang lắp đặt đường ống phun than và phụ kiện còn lại 

- Căn chỉnh đường ống phun than và các phụ kiện còn lại. 

8. Bảo ôn, hoàn thiện các thiết bị 

a. Vật liệu chịu lửa 

Công tác thi công vật liệu chịu lửa sẽ được thi công cuốn chiếu sau khi thiết bị 

co khi như Calciner/ Cyclone / Ông gió…. đã được nghiệm thu từng thiết bị và có che 

chắn an toàn các tầng trên ( tùy theo thục tế một số ông, chi tiết nhỏ có thể thi công trước 

dưới mặt đất sau đó cẩu lắp luôn tiết kiệm thời gian và không gian thi công trong ống 

nhỏ khó khắn). 

b. Bảo ôn 
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- Sau khi các cyclone C1 và đường ống gió nóng đỉnh cyclone C1 và đường ống 

gió nóng sau tháp tiền nung được lắp đặt, hàn hoàn thiện và vệ sinh sơn dặm chống gỉ 

có thể tiến hành bọc bảo ôn. 

- Bắc thêm hoặc tháo dỡ giàn giáo có sẵn để thuận tiện trong quá trình thực hiện 

công việc. 

* Yêu cầu kỹ thuật. 

- Theo quy trình hướng dẫn của nhà thiết kế. 

- Bảo ôn được lắp ở mặt ngoài đường ống hình trụ, côn, cút, tê, phễu, lập phương 

và các hình dạng phức tạp khác, với chiều dày khoảng 100mm. 

- Bông thuỷ tinh và các vật liệu cách nhiệt phải được ép sát vào bề mặt vỏ ngoài 

thiết bị, được cố định bằng râu thép, lưới thép chịu nhiệt và mạ. 

- Râu, kẹp phải được hàn vào vỏ thiết bị  

- Bọc vỏ tôn mạ hoặc nhôm ở mặt ngoài phải dập gân, các mối ghép phải kín 

khít, được giữ bằng kẹp và đinh, vít. 

- Đảm bảo chiều dày các vị trí theo đúng thiết kế. 

- Trước khi tiến hành lắp đặt bảo ôn cho thiết bị các hạng mục trên phải được lắp 

đặt xong thiết bị từng hạng mục một, được thử kín và được bàn giao mặt bằng thì phải 

được cắt tẩy và mài sạch các tạp vật bám vào, vệ sinh sạch sẽ. Các thiết bị bảo ôn phải 

được lắp đặt phần cơ khí hoàn chỉnh, được nghiệm thu và được sự đồng ý của bên A, 

chuyên gia, tư vấn giám sát mới được tiến hành thi công.  

- Do đặc thù công trình và tiến độ thi công của công trình phải thi công xen kẽ vì 

vậy khi lắp đặt xong từng tiểu hạng mục công trình và được nghiệm thu thì tiến hành thi 

công lắp đặt bảo ôn và bọc tôn. 

- Thiết bị trước khi đưa vào mặt bằng để đưa lên thi công đều được vận chuyển 

từ kho A về bãi tập kết phải kiểm tra sản phẩm có còn nguyên đai nguyên kiện không, 

bông có bị vỡ, ẩm ướt không sau đó được vận chuyển vào vị trí, lên các tầng sàn, theo 

từng vị trí với các độ dày và loại bông thuỷ tinh khác nhau theo đúng thiết kế. 

- Thiết bị đưa đến đâu phải được lắp đặt đến đó, nhịp nhàng và theo trình tự từ 

trên xuống, từ trong ra, từ vị trí khó ra vị tri dễ, thi công kiểu cuốn chiếu. Khi bảo ôn 

xong hết ca chưa bọc tôn được phải dùng bạt dứa quấn lại để tránh mưa, ẩm và gió. 

* Trình tự bọc bảo ôn như sau : 

- Dọn vệ sinh sạch sẽ bề mặt cần bảo ôn; 
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- Lắp hàn râu, hàn kẹp theo thiết kế; 

- Kiểm tra vật tư trước khi đưa ra thi công; 

- Vận chuyển và tập kết vật tư; 

- Tiến hành lắp bông và lớp cách nhiệt từ trên xuống, từ trong ra, từ vị trí khó ra vị 

trí dễ, thi công kiểu cuốn chiếu theo chỉ định của thiết kế; 

- Khai triển tôn bọc ngoài theo hình dạng hình học thiết bị cần bảo ôn; 

- Nghiệm thu sản phẩm bảo ôn và bọc tôn. 

* Yêu cầu về chất lượng : 

- Bông thuỷ tinh và các vật liệu cách nhiệt phải được ép sát vào bề mặt vỏ ngoài 

thiết bị, được cố định bằng râu thép, lưới thép chịu nhiệt và mạ. 

- Râu, kẹp phải được hàn vào vỏ thiết bị. 

- Bọc vỏ tôn mạ hoặc nhôm ở mặt ngoải phải dập gân, các mối ghép phải kín 

khít, được giữ bằng kẹp và đinh, vít và không được dò nước ngấm vào bông. 

- Đảm bảo chiều dày các vị trí theo đúng thiết kế.     

1.5.4. Phương án cấp điện cấp nước và xử lý chất thải 

Toàn bộ nước cấp và nguồn điện sử dụng được sử dụng chung với nguồn điện, nước 

hiện hữu của Nhà máy. Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, chất thải rắn và nhà vệ 

sinh cũng được sử dụng chung với công trình hiện hữu của Nhà máy nên không cần phải 

đầu tư xây dựng. 

1.5.5. Công nghệ thi công các hạng mục công trình 

Các kết cấu hiện tại được phá dỡ trên nguyên tắc từ trên xuống, từ cao đến thấp. 

Trước khi thi công, đơn vị thi công phải lập các phương án thi công và các biện pháp an 

toàn. Với các kết cấu khung thì phải sử dụng hệ thống dàn giáo và cốt pha thép, kết hợp 

với các loại cần cẩu chuyên dùng. 

1.6. Tiến độ,  tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

Căn cứ vào khối lượng thi công xây lắp và các công việc cần phải triển khai, tổng 

tiến độ thực hiện phương án sửa chữa, xử lý nút thắt nâng năng suất hệ thống lò nung 

của Vicem Chinfonlà 07 tháng kể từ ngày phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trong đó các mốc tiến độ thực hiện cụ thể như sau: 

+ Công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu EPC là 2,5 tháng: Dự kiến tháng 10-

12/2022; 
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+ Thực hiện gói thầu EPC là 4,5 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực: Dự kiến 

tháng 12/2022 đến tháng 04/2023. 

Bảng 1- 26. Tiến độ thực hiện dự án 

 

1.6.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn 

Tổng vốn đầu tư của Dự án: 83.239.301.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, 

hai trăm ba mươi chín triệu, ba trăm linh một nghìn đồng chẵn./.).  

Với khả năng về tài chính của Công ty CP Xi măng Hải Phòng, Dự án sẽ được huy 

động các nguồn vốn sau: 

+ Vốn tự có chiếm 30% tổng mức đầu tư tương đương 24.971.790.300 VNĐ; 

+ Vốn vay từ các ngân hàng chiếm 70% tổng mức đầu tư tương đương 

58.267.510.700 VNĐ. 

Kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường khoảng 8.550.000.000 VNĐ/năm 

Tổng mức đầu tư của Dự án như sau: 

Bảng 1- 27. Tổng mức đầu tư dự án 

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ 

TT Nội dung Giá trị 

1 Chi phí thiết bị 78.115.787 

2 Chi phí quản lý 1.782.151 

3 Chi phí tư vấn và chi phí khác 3.341.363 

 Tổng cộng 83.239.301 
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(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

1.6.3.1. Trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa 

Chủ Dự án sẽ chịu trách nhiệm quản lý Dự án từ khi tiến hành lập Dự án đến hết 

quá trình hoạt động Dự án. Số lượng công nhân trong quá trình thi công cải tạo, sửa 

chữa và lắp đặt máy móc, thiết bị khoảng 320 lao động (Trong đó 200 công nhân viên 

thuê bên ngoài và 120 công nhân viên sử dụng nhân công hiện có của nhà máy). Cụ thể: 

 + Ban giám đốc phụ trách: 01 người 

+ Chỉ huy trưởng công trình: 01 người; 

+ Chuyên gia giám sát quá trình GCCT và lắp đặt: 02 người; 

+ Chuyên gia giám sát, hướng dẫn chạy thử: 01 người; 

+ Chỉ huy phó công trình: 01 người; 

+ Kỹ thuật thi công dự án: 02 người; 

+ Giám sát an toàn: 02 người; 

+ Thợ hàn: 30 người; 

+ Thợ điện: 05 người; 

+ Thợ lắp máy bậc 3,5-7/7: 125 người; 

+ Thợ thi công phần công nghệ: 150 người 

Sơ đồ tổ chức CBCNV quản lý và thực hiện trong giai đoạn thi công lắp đặt máy 

móc, thiết bị của Dự án được trình bày tại Hình 1.12 dưới đây: 
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Hình 1- 12. Sơ đồ tổ chức quản lý trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa 

1.6.3.2. Trong giai đoạn hoạt động 

Giai đoạn Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tuyển dụng thêm 20 cán bộ CNV nâng tổng 

số cán bộ CNV làm việc tại nhà máy là 810 người, với chế độ làm việc 03 ca/ngày, 08 

giờ/ca mỗi ca không quá 300 người/ca (trừ ca hành chính từ 8h - 17h có số lượng nhân 

viên văn phòng, hành chính tối đa không quá 330 người/ca) . Nhà máy sẽ tổ chức quản 

lý điều hành và quản lý vận hành theo phương án sau:  

+ Ban Giám đốc Nhà máy trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động liên quan 

đến Dự án trong giai đoạn hoạt động.  

+ Ban kiểm soát, kiểm toán, bộ phận tài chính kế toán: Chịu trách nhiệm về tài sản, 

vốn, hạch toán kế toán, thống kê và quản lý các kho hàng.  

+ Bộ phận hành chính nhân sự: Chịu trách nhiệm tìm kiếm, bố trí và quản lý nguồn 

nhân lực của Dự án  

+ Bộ phận Vật tư cung ứng: Chịu trách nhiệm về việc thu mua, cung cấp nguyên 

nhiên liệu vật tư cho hoạt động sản xuất.  

Giám đốc dự án 

Phó Giám đốc dự án 

Kỹ thuật dự án Kỹ thuật dự án 

Chỉ huy trưởng công trường 

Chỉ huy phó công trường 

Kỹ thuật giám sát thi công Ban an toàn Kỹ thuật giám sát chạy thử 

Đội cơ khí số 1 

(80 người) 

Đội cơ khí số 2 

(80 người) 

Đội công nghệ số 1 

(75 người) 

Đội công nghệ số 2 

(75 người) 
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+ Bộ phận sản xuất: Thực hiện chức năng sản xuất theo yêu cầu của đơn phối liệu, 

kiểm soát quá trình sản xuất.  

+ Bộ phận KCS: Kiểm tra chất lượng nguyên nhiên vật liệu và sản phẩm. 

+ Bộ phận sửa chữa: Bảo trì máy móc theo kế hoạch định kỳ, sửa chữa thiết bị hư 

hỏng. 

+ Bộ phận an toàn và môi trường: Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn 

PCCC và các vấn đề liên quan tới môi trường tại nhà máy 

 

Hình 1- 13. Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy trong giai đoạn hoạt động 

Sơ đồ tổ chức quản lý nêu trên được áp dụng cho tổ chức quản lý nhân sự giai đoạn 

Dự án đi vào vận hành chính thức. 

Bảng 1- 28. Nhu cầu sử dụng lao động của Dự án 

TT ĐƠN VỊ TỔNG 

1 HĐTV + Ban TGĐ 3 

2 VP Đảng Đoàn thể 5 

3 Phòng Tổ chức & NNL 8 

4 Phòng Tài chính kế toán 16 

5 Văn phòng 45 
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6 Phòng Kế hoạch chiến lược 9 

7 Phòng Kỹ thuật 15 

8 Phòng An toàn &MT 44 

9 P.Công nghệ thông tin 5 

10 Phòng Vật tư 24 

11 Phòng Thí nghiệm 43 

12 Ban Quản lý dự án 10 

13 Xưởng Khai thác 72 

14 Xưởng Nguyên liệu 80 

15 Xưởng Clinker 65 

16 Xưởng Xi măng 117 

17 Xưởng Sửa chữa 138 

18 Xí nghiệp tiêu thụ 105 

19 Nhà truyền thống xi măng 6 

  Tổng cộng 810 
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Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 

Nhà máy xi măng Chinfonđược xây dựng trên diện tích  43,9441 ha, toàn bộ nhà 

máy tiếp giáp 3 mặt sông, cụ thể như sau: 

+ Phía Đông giáp sông Đá Bạc; 

+ Phía Tây giáp đất liền và các núi đá thuộc phạm vi quản lý của Công ty; 

+ Phía Bắc giáp sông Liễu; 

+ Phía Nam giáp sông Thải. 

 

Hình 2- 1. Bản đồ địa mạo huyện Thủy Nguyên 

(Nguồn: Dư địa chí Huyện Thủy Nguyên, Cổng thông tin điện tử Huyện Thủy Nguyên) 

2.1.1.2. Đặc điểm địa chất 

Khu vực Nhà máy có địa hình thấp hơn địa hình xung quanh của vùng và nằm cạnh 

sông nên thường xuyên bị ngập nước và chịu ảnh hưởng của thủy triều, địa chất công 

trình phức tạp. Phủ trên nền đá vôi là lớp trầm tích hỗn hợp sông, hồ, đầm lầy, nên các 

lớp đất phân bổ không đồng đều theo diện tích cũng như theo chiều sâu, theo đó, địa 

tầng khu vực được phân chia thành các lớp địa chất như sau: 
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+ Lớp 1: Đất đá hỗn hợp không ổn định, trạng thái rời và xốp. 

+ Lớp 2: Bùn sét có lẫn tàn tích của thực vật, có trạng thái chảy với giá trị Nspt nhỏ, 

thay đổi từ 1-3. Lớp này thuộc loại đất yếu không sử dụng làm lớp đặt móng. 

+ Lớp 3: Sét dẻo ít, trạng thái nửa cứng với Nspt thay đổi từ 7 - 18, có thể chọn làm 

lớp móng cho các công trình tải trọng nhỏ, nhưng do lớp này phân bổ không đều theo 

chiều dầy (từ 1,3 - 5,8m) nên còn phụ thuộc vào địa tầng. 

+ Lớp 4: Sét trạng thái dẻo chảy và đôi chỗ còn lẫn tàn tích thực vật với giá trị Nspt 

nhỏ, thay đổi từ 3 - 7 loại đất yếu. 

+ Loại 5: Sét dẻo ít, trạng thái cứng với Nspt 10 - 19 thuộc loại tốt nhất so với các lớp 

trầm tích đệ tứ, tuy nhiên lớp đất này không thích hợp với công trình có trọng tải lớn. 

+ Lớp 6: Đá vôi Rm = 364 - 765 kg/cm2 thuộc loại bền và không bị hoá mềm (Km 

= 0,85 - 0,92) phân bố đều khắp khu vực khảo sát. Nhưng với độ sâu rất khác nhau, bề 

mặt đá vôi thường lồi lõm, phần trên đá vôi bị nứt nẻ (Rqd = 30 -50%). Các khe nứt 

không lớn nên có thể sử dụng làm lớp đất đặt móng. 

Trong phạm vi đới này, hiện tượng castơ phát triển tạo các hang 0,3 - 3,3m. Các 

hang được lấp đầu sét nửa cứng - cứng có lẫn dăm sạn đá vôi không ảnh hưởng  nhiều 

đến sử dụng các lớp đá vôi bên trên, Phần dưới từ độ cao - 8,9m đến - 15,2m đá vôi ít 

nứt nẻ và đá liền khối hơn với Rqd = 60 - 80% là lớp đất có khả năng chịu tải lớn và 

chịu nén tốt. 

 
Hình 2- 2. Mặt cắt địa chất khu vực dự án 

(Nguồn: Địa chí Thủy Nguyên, NXB Hải Phòng, 2015) 
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2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, khí tượng 

Dự án nằm trên địa giới hành chính của huyện Thủy Nguyên, thành phố Chinfonnên 

có điều kiện khí tượng thủy văn của thành phố Chinfonvà chịu ảnh hưởng khí hậu chung 

của thành phố Hải Phòng. 

a. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ trung bình cả năm dao động trong khoảng 22oC-25oC. Nhiệt độ cao nhất 

thường tập trung vào các tháng 6, 7, 8 (trung bình khoảng 27,5oC). Các tháng 12, 1, 2 

có nhiệt độ thất nhất trong năm (trung bình khoảng 16oC). 

Bảng 2- 1. Nhiệt độ trung bình tháng tại Chinfon(oC) 

Năm 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 15,0 19,1 22,1 23,4 27,2 28,1 27,5 28,0 26,2 24,8 21,7 15,5 

2018 17,3 18,5 21,4 24,0 28,9 29,7 28,9 28,7 27,2 25,6 23,6 17,7 

2021 16,3 15,7 18,9 23,9 27,1 29,2 28,9 28,2 27,7 26,5 22,2 20,2 

2020 19,2 18,8 20,8 23,9 26,8 29,1 28,2 28,4 28,3 25,0 21,5 17,5 

2021 17,2 16,5 21,2 23,3 28,7 29,4 28,6 28,0 27,5 25,5 23,4 19,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2021) 

b. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm dao động trong khoảng 85-89%. 

Độ ẩm cao thường tập trung vào các tháng 2, 3, 4 (trung bình khoảng 92%). Các tháng 

10, 11, 12 thường có độ ẩm thấp (trung bình khoảng 80%). 

Bảng 2- 2. Độ ẩm tương đối trung bình tháng tại Chinfon(đơn vị:%) 

Năm 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 89 92 90 90 89 84 90 89 89 78 82 74 

2018 81 89 93 86 86 84 81 86 92 83 89 89 

2021 92 82 92 94 89 87 89 90 89 85 88 81 

2020 82 76 87 82 81 84 86 86 86 80 79 73 

2021 80 75 84 84 83 82 85 88 84 77 81 85 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2021) 

c. Chế độ mưa 

Lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 1.600 - 1.800 mm, hàng năm có từ 

100 - 150 ngày có mưa.  
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Bảng 2- 3. Lượng mưa trung bình tháng tại Chinfon(mm) 

Năm 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 22,0 21,7 76,5 44,4 283,3 146,5 597,9 290,3 324,3 23,4 92,2 33,0 

2018 33,7 39,3 34,1 25,4 85,5 165,0 109,5 571,9 380,9 42,8 58,6 44,6 

2021 179 7,6 24 175,1 125,3 344,9 383 374,7 334,2 45,4 43,6 1,4 

2020 26,4 53,3 45,1 38,9 171,1 351,7 623,1 646,0 264,1 384,4 14,5 21,6 

2021 18,0 5,2 39,4 44,2 102,5 309,4 844,7 422,0 415,5 22,7 44,9 37,6 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2021) 

d. Chế độ bức xạ 

Do chịu ảnh hưởng của cơ chế gió mùa, các lớp mây ven biển cũng như sự tăng độ 

ẩm và lượng mưa hàng tháng đã gây nên các hiệu ứng hấp thụ, khuếch tán hoặc phản xạ 

một phần năng lượng mặt trời. Vì vậy lượng bức xạ mặt trời trung bình năm của 

Chinfonlà 110 - 115 kcal/cm2. Lượng bức xạ cao nhất tập trung từ tháng 5 đến tháng 10, 

thấp nhất vào tháng 2, tháng 3. Lượng bức xạ khu vực Chinfontrong những năm gần đây 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2- 4. Lượng bức xạ khu vực Chinfonmột số năm gần đây (kcal/cm2) 

Năm 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CN 

2017 50,0 80,0 42,0 79,0 152,0 214,0 115,0 169,0 152,0 184,0 151,0 164,0 1552,0 

2018 98,7 76,5 64,8 110,5 173,4 167,9 270,1 135,6 152,4 179,6 154,2 147,8 1675,4 

2021 60,4 83,4 56,7 74,2 162,5 189,5 123,4 154,7 148,3 169,8 151,9 156,3 1590,6 

2020 63,9 105,0 55,8 96,9 154,7 187,4 143,9 139,0 156,3 145,7 113,0 92,4 1454,0 

2021 76,3 82,4 67,7 74,2 186,8 160,1 133,8 127,5 160,6 151,6 153,2 116,6 1490,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng, 2021) 

Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong 

vùng, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất gây ô nhiễm. 

Tổng số giờ nắng trong năm từ 1342,8 - 1764,0 giờ, đây là điều kiện tốt cho việc triển 

khai xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 

e. Chế độ gió 

Tốc độ gió trung bình trong đất liền của thành phố Chinfonhàng năm giao động 

trong khoảng từ 2,7 đến 3,7 m/s. Mỗi hướng gió có tốc độ khác nhau, nhìn chung gió 
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hướng Tây - Tây Nam có tốc độ nhỏ nhất, gió có thành phần Nam - Đông Nam có tốc 

độ lớn nhất. Tần suất xuất hiện các hướng gió trong năm được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2- 5. Tần suất xuất hiện các hướng gió trong năm tại trạm Phù Liễn 

Tháng 
Lặng 

gió 
Bắc 

Đông 

Bắc 
Đông 

Đông 

Nam 
Nam 

Tây 

Nam 
Tây 

Tây 

Bắc 

1 0,8 13,1 25,3 26,5 16,3 6,6 1,9 2,1 7,4 

2 0,8 8,7 22,1 31,3 21,6 6,4 1,7 1,2 6,2 

3 1,3 6,0 16,6 32,8 27,5 9,0 2,0 0,9 4,5 

4 1,3 2,9 8,1 26,5 35,9 18,5 3,1 0,8 2,9 

5 1,4 5,5 5,8 14,3 31,7 27,3 7,4 2,1 4,2 

6 2,1 5,8 7,6 12,6 24,5 28,6 9,2 3,2 7,0 

7 3,0 4,6 6,0 10,7 23,0 32,2 11,7 4,1 4,7 

8 5,3 7,4 9,0 13,6 16,7 19,8 11,7 5,4 10,9 

9 3,4 15,9 11,0 13,8 16,3 10,1 5,0 3,8 12,9 

10 1,2 19,9 23,8 14,4 14,1 6,8 1,6 1,7 11,2 

11 0,6 18,9 27,1 22,5 12,6 5,6 0,9 1,4 10,8 

12 0,6 13,9 26,4 25,9 14,9 6,2 0,9 1,6 8,6 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn, 2021) 

Sự biến đổi vận tốc gió theo tháng được thống kê trong Bảng dưới. Gió với vận tốc 

lớn xuất hiện chủ yếu vào mùa mưa từ tháng 3 đến tháng 9. 

Bảng 2- 6. Vận tốc gió quan trắc tại trạm Phù Liễn 

Đơn vị: m/s 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T/B 

Tối đa 6 5 7 10 9 14 17 15 12 9 7 5 9,67 

TB 2,9 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,7 3,2 3,3 3,1 2,9 2,7 3,09 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn, 2021) 

Bão nhiệt đới tạo ra gió với vận tốc khoảng 40 - 50m/s. Gió mạnh nhất có vận tốc 

52m/s hướng Đông-Nam quan trắc được tại Chinfontrong bão Sarah ngày 21/07/1977. 

Gió có vận tốc cực đại theo các hướng gió được thống kê ở Bảng dưới.  

Bảng 2- 7. Vận tốc gió cực đại theo các hướng gió tại trạm Phù Liễn 

Hướng gió 
Chu kỳ lặp (Năm) 

5 10 15 25 50 100 

N 32,1 36,2 40,2 42,5 45,4 49,2 

NE 36,7 42,2 47,4 50,4 54,2 59,3 
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Hướng gió 
Chu kỳ lặp (Năm) 

5 10 15 25 50 100 

E 38,2 43,3 48,3 51,1 54,7 59,5 

SE 33,6 38,6 42,7 46,5 49,6 54,0 

S 36,3 41,6 46,5 49,5 53,3 58,0 

SW 36,6 41,3 45,5 48,0 51,5 56,5 

W 31,2 36,9 42,0 45,0 49,3 54,5 

NW 37,6 43,3 46,8 49,5 53,4 58,5 

Tối đa 38,2 43,3 48,3 51,1 54,7 59,5 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn, 2021) 

f. Tầm nhìn xa và sương mù 

Sương mù trong năm thường tập trung vào các tháng mùa Đông, bình quân năm là 

43 ngày, tháng có sương mù nhiều nhất là tháng 3 có 8 ngày. Các tháng mùa hè hầu như 

không có sương mù 

Bảng 2- 8. Tổng số ngày có sương mù trong tháng và năm (đơn vị: ngày) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CN 

Tổng số ngày 

có sương mù 
7 5 7 6 2 - 1 - 3 3 2 4 40 

(Nguồn: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc, năm 2021) 

g. Lượng bốc hơi 

Tổng lượng bốc hơi của Chinfonđạt 700-750 mm/năm, xấp xỉ 50% tổng lượng mưa 

năm. Các tháng 10 và 11 lượng bốc hơi lớn nhất trong năm, đạt trên 80mm và các tháng 

2 và tháng 3 lượng bốc hơi thấp, chỉ đạt 30mm. 

h. Bão và xoáy thuận nhiệt đới 

Tại Hải Phòng, bão sớm có thể xuất hiện từ tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 10 

nhưng tập trung nhiều vào các tháng 7, 8, 9. Tần suất của bão trong năm thường không 

phân bố đều trong các tháng. Tháng 12 là thời gian thường không có bão, tháng 1 đến 

tháng 5 chiếm 2,5%, tháng 7 đến tháng 9 tần suất lớn nhất đạt 35 - 36%. 

Hàng năm, Chinfoncó thể bị tác động trực tiếp bởi 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp 

nhiệt đới tại Biển Đông và chịu ảnh hưởng gián tiếp của 3 đến 4 cơn bão hoặc áp thấp 

nhiệt đới từ khu vực Thái Bình Dương đưa vào. Vào mùa mưa, gió bão thường ở cấp 9 

- 10, có khi lên cấp 12 hoặc trên cấp 12, kèm theo bão là mưa lớn, lượng mưa trong bão 

chiếm tới 25 - 30% tổng lượng mưa của cả mùa.Các cơn bão ảnh hưởng đến Chinfongần 

đây được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 2- 9. Thống kê các cơn bão gần đây ảnh hưởng đến Hải Phòng 

Năm 

Thời 

gian đổ 

bộ 

Tên bão hoặc áp thấp 

nhiệt đới 
Địa điểm đổ bộ 

Cấp gió  

(cấp gió giật) 

2013 
23 - 24/6 Bebinca (Bão số 2) Quảng Ninh - Hải Phòng 9-10 

11/11 Haiyan (Bão số 14) Quảng Ninh - Hải Phòng 10-11 (12) 

2014 16 - 17/9 Kalmaegi (Bão số 3) Quảng Ninh - Hải Phòng 10-11 (12) 

2015 24 - 25/6 Kujira (Bão số 1) Quảng Ninh - Hải Phòng 8 (9-10) 

2016 
27-28/7 Mirinae (Bão số 1) Quảng Ninh - Nam Định 8 (9-10) 

19-20/8 Thần Sét (Bão số 3) Quảng Ninh - Thái Bình 8-9 (10-12) 

2017 15/9 Bão Doskui (Bão số 10) Quảng Ninh - Quảng Bình 12 (>12) 

2018 17-18/7 Bão Sơn Tinh (Bão số 3) Chinfon- Hà Tĩnh 8 (10) 

2019 
3-4/7 Bão Mun (Bão số 2) Chinfon- Nam Định 11 

1-3/8 Bão WIPHA (Bão số 2) Quảng Ninh - Hải Phòng 11 

2021 8-10/10 Bão Lion Rock (Bão số 7) Chinfon- Nam Định 10 

     

(Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) 

2.1.1.4. Đặc điểm thủy văn, hải văn 

Bao quanh Thuỷ Nguyên là một mạng lưới sông ngòi lớn. Hướng chảy chủ yếu là 

Tây Bắc - Đông Nam, độ uốn khúc lớn, bãi sông rộng có nhiều loại sú vẹt mọc tự nhiên, 

phù sa bồi đắp liên tục, nhất là khu vực các cửa sông. Khu vực Công ty TNHH MTV 

ximăng Vicem Chinfonvới ba bể sông nước, sông lớn nhất là sông Bạch Đằng. Ngoài 

ra, trong khu vực còn có một vài sông nhánh nhỏ như sông Thải, sông Liễu... 

- Sông Bạch Đằng: Đoạn thượng lưu còn gọi là sông Đá Bạch vào địa phận Hải 

Phòng, đổ ra biển tại cửa Nam Triệu dài 42km. Hướng chảy chủ yếu là Tây Bắc - Đông 

Nam, đoạn giữa từ bến phà Rừng 4km đến sông Ruột Lợn có hướng chảy Bắc Nam. Độ 

rộng trung bình 1000m, chỗ rộng nhất 1800m, độ sâu trung bình 10m. Sông có nhiều 

nhánh phụ đổ vào, nhánh lớn nhất là sông Giá. Đặc điểm của sông Bạch Đằng là: 

+ Hai bên bờ phía thượng lưu thường có nhiều dãy núi đá vôi, phía hạ lun có bãi 

triều rất rộng, có nơi thành từng rừng sú vẹt. 

+ Độ rộng trung bình của sông Bạch Đằng: Mùa cạn: 1000m; Mùa lũ: 1500m. 

+ Độ sâu trung bình: Mùa cạn 7m; Mùa lũ 10m. 

+ Tốc độ trung bình Mùa cạn 0,5m/s; Mùa lũ 0,7 m/s. 
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- Thuỷ triều: Triều ở vùng này thuộc loại nhật triều đều thuần nhất, nghĩa là mỗi 

ngày một con triều, có một chân triều, một đỉnh triều, xuất hiện theo một quy luật ổn 

định. Cửa sông hình loa nên sự biến dạng của dòng triều không giảm đi đặc biệt có độ 

giao động còn tăng lên so với sóng chiều Hòn Dấu. 

- Cửa sông Bạch Đằng là loại cửa sông hình phễu, tác động cửa biển rất lớn và chế 

độ thuỷ văn của sông giữ vai trò quyết định trong việc hình thành và phân bố rừng ngập 

mặn, cũng như số lượng loài và phân bố động vật dưới nước. Trong cửa sông Bạch 

Đằng, đoạn Đá Bạch mực nước dao động có dạng hình sin với chu kỳ 25h theo chế độ 

nhật triều. Mực nước triều thấp nhất là 0,9-1,0m, nước nước triều cao nhất vào tháng 11 

và 12 là 3,9m. Khu vực bến phà Rừng có bề rộng khoảng 1.200m, độ sâu 4-10m. 

(Nguồn: Địa chí Thủy Nguyên, NXB Hải Phòng, 2015) 

2.1.1.5. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thuỷ văn, hải 

văn của nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn nước tiếp nhận nước thải của công ty là sông Thải. Sông Thải là nhánh của 

sông Đá Bạch bắt nguồn từ Tràng Bạch, chảy ở phía Nam khu mỏ khai thác đất sét của 

Công ty xi măng Chinfon. Sông dài gần 15 km, nhưng hiện nay do đắp đập Minh Tân 

cho nên sông trở thành một lạch nước nhỏ có bề rộng 50 - 60 m, sâu 2-6 m. Sông Thải 

đổ ra cửa Bạch Đằng tại núi Ư bo với vận tốc dòng chảy trong sông từ 0,15 - 0,17m/s. 

Trên dọc tuyến đường sông Thải dài 6 km có một số cơ sở sản xuất như cảng xuất của 

Công ty Xi măng Chinfon,... 

2.1.2. Tổng hợp các điều kiện về kinh tế - xã hội thị trấn Minh Đức 

2.1.2.1. Về phát triển kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 269 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch, tăng 

18,5% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo nông dân tập trung sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân 

năm 2022 diện tích gieo cấy 22/32 ha đạt 73% kế hoạch; năng suất dự kiến đạt 63 tạ/ha; 

tổng sản lượng ước đạt 121 tấn; Diện tích trồng rau màu 5/5ha đạt 100% KH; diện tích 

nuôi trồng thủy sản 44,6 ha; tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm (trâu bò 300 con, 

dê 500 con; đàn gia cầm trên 15.000 con, lợn 700 con); tăng cường chỉ đạo kiểm tra, 

giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Triển khai tiêm vắcxin phòng 

bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn; tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc ở 

chợ, ga rác và các điểm dễ phát sinh mầm bệnh; làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng; Phát động “ Tết trồng cây ” xuân Nhâm Dần năm 2022 tại tuyến đường Bạch 

Đằng. 
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Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 24 tỷ đồng đạt 53,3% KH, tăng 9% so 

với cùng kỳ. Trong đó: Trồng trọt đạt 5 tỷ đồng; Chăn nuôi đạt 13 tỷ đồng; Thuỷ sản 

đạt 6 tỷ đồng. 

- Công nghiệp - xây dựng: Giá trị sản xuất ước đạt 140 tỷ đồng đạt 58,8% KH, tăng 

16,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp: 60 tỷ đồng; Giá 

trị sản xuất ngành xây dựng: 80 tỷ đồng 

- Thương mại - Dịch vụ : Giá trị sản xuất 105 tỷ đồng đạt 52% KH, tăng 23,5% so 

cùng kỳ; Duy trì hoạt động của trên 450 hộ kinh doanh cá thể và 40 công ty TNHH hoạt 

động trên địa bàn. 

- Tài chính ngân sách: Thực hiện đến 31/5/2022: Thu ngân sách Nhà nước thực 

hiện 1,048 tỷ đồng đạt 35,5%  dự toán giao. Thu ngân sách thị trấn thực hiện 3,44 tỷ 

đồng đạt 56,2% dự toán năm; thu thuế Môn bài 30,8 triệu đồng đạt 77% KH giao; thu 

phí, lệ phí thực hiện 58,9 triệu đồng đạt 42% kế hoạch giao; thu xổ số thực hiện 31,5 

triệu đồng đạt 31,9% kế hoạch giao; thu thuế ngoài quốc doanh 232,6 triệu đồng đạt 

12,9% kế hoạch giao; thu thuế sử dụng đất PNN thực hiện 17 triệu đồng đạt 7,1% KH 

giao; Thu tiền thuê đất thực hiện 350 triệu đồng đạt 233,4% KH; Chi ngân sách thị trấn 

thực hiện 2,7 tỷ đồng đạt 35% dự toán giao. Thực hiện đúng Luật Ngân sách, chi tiêu 

tiết kiệm chống lãng phí. 

2.1.2.2. Về phát triển xã hội 

- Công tác giáo dục: Chỉ đạo 3 trường duy trì chế độ dạy và học, đảm bảo các cơ 

sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ; Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 và dạy học trực tiếp cho học sinh ở cấp độ dịch bệnh Covid-

19 an toàn, đảm bảo duy trì chất lượng và chương trình học; Tổ chức tổng kết năm học 

(2021 - 2022), kết quả: 

+ Trường Mầm Non: Tổng số cháu đến trường  532 cháu, số được đánh giá là 

532/532 cháu đạt 100%. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp 1: 174/174 cháu đạt 100%. Trường 

đề nghị Tập thể lao động tiên tiến. 

+ Trường Tiểu học: Tổng số học sinh: 1.047em; Học sinh đạt xuất sắc 599 em đạt 

57,8%; học sinh giỏi cấp thành phố 12 em; học sinh giỏi cấp huyện 4 em; học sinh 

chuyển cấp 198 em đạt 100%; Trường đề nghị danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 

+ Trường Trung học CS: Tổng số học sinh 744 em; Học sinh giỏi 572 em đạt 

76,8%; trong đó: 2 học sinh giỏi cấp Quốc gia, 42 học sinh giỏi cấp huyện; xét tốt nghiệp: 

165 em đạt 100%. Trường đề nghị danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Huân chương 

lao động hạng Ba. 
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- Công tác Văn hoá - thông tin tuyên truyền: Làm tốt công tác thông tin tuyên 

truyền: Treo 01 dàn tranh cổ động tại trụ sở Ủy ban; 08 băng zôn tuyên truyền; 12 khung 

tranh cổ động trực quan 3 mặt; 500 cờ hồng kỳ; 500 cờ tổ quốc; vận động nhân dân treo 

cờ trong dịp lễ, tết; 100% các hộ dân chấp hành tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính 

phủ không đốt pháo, đốt thả đèn trời; tham gia cuộc thi cổ động trực quan đợt I năm 

2022 chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong tháng 5 năm 2022; kỷ niệm 67 năm 

Ngày Giải phóng Chinfon(13/5/1955- 13/5/2022) và Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ-

Chinfon2022 đạt giải Nhất; tập trung công tác tuyên truyền phối hợp tổ chức môn Đua 

thuyền Rowing và Canoeing/Kayak SEA Games 31 trên địa bàn thị trấn; Chỉ đạo thực 

hiện tốt Hương ước Làng văn hoá Tràng Kênh, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá", bình xét 04 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu cấp Huyện và 

01 gia đình văn hoá tiêu biểu cấp Thành phố; tham gia cuộc thi giải cầu lông các câu lạc 

bộ huyện năm 2022 kết quả đạt 01 giải nhất, 03 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải phong 

trào; tham gia chung kết hội diễn Ca - Múa - Nhạc tại huyện đạt giải xuất sắc; Tăng 

cường kiểm tra quản lý các hoạt động văn hoá, công tác bảo tồn các khu di tích lịch sử, 

danh lam thắng cảnh; Tình hình tôn giáo ổn định, không có biểu hiện hoạt động mê tín 

dị đoan.  

* Công tác y tế, dân số-KHHGĐ: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn; Thường xuyên kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm đạt 75%; 

các cơ sở hành nghề y dược, mỹ phẩm và phẩm mỹ - Spa; Làm tốt công tác tiêm chủng 

mở rộng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em và bà mẹ mang thai được an toàn; Tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 11%. Phối kết hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

chính sách Dân số - KHHGĐ. Số sinh quý II/2022: 54 cháu, trong đó sinh con thứ 3 = 

6 cháu (Thắng Lợi =2; Bạch Đằng =1; Quyết Tâm = 2; Quyết Thắng = 1). Tổ chức Điều 

tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên = 0,44%; 

Tổng số hộ 3.318; số nhân khẩu: 12.129. 

- Công tác chính sách xã hội: Quan tâm chăm sóc động viên các gia đình có công, 

các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp nhận quà các cấp Trung ương, thành phố, huyện, 

thị trấn và các đơn vị trao tặng các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 

tổng số quà: 980 suất quà = 1.207.075.000 đồng. (Trong đó: quà địa phương vận động 

= 451suất = 156.875.000 đồng); Tiếp nhận 2 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho người 

có công; Tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây nhà theo QĐ số 32; Tiếp nhận 08 hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ mai táng phí BTXH người cao tuổi; Tiếp nhận 16 hồ sơ đề nghị hưởng 

trợ cấp xã hội người khuyết tật; Lập danh sách người có công đề nghị điều dưỡng tập 

trung; Tiếp nhân 1 hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo; lập danh sách và hồ 

sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới thẻ BHYT cho các đối tượng năm 2022; Tổ chức chi trả trợ 
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cấp Covid-19 năm 2021 cho các đối tượng (Tổng số: 255 người lớn = 156.400.000 đồng, 

trẻ em 33 cháu = 33 triệu đồng); Tuyên truyền các kênh tuyển dụng lao động của các 

đơn vị do Phòng LĐTBXH giới thiệu. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia là hộ nghèo 

34 hộ đạt 0,98%; hộ cận nghèo là 94 hộ đạt 2,71%; 100% các hộ dân được dùng nước 

sạch và dùng điện; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,6%. 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội thị trấn Minh Đức số 92/BC-UBND ngày 

23/06/2022 của UBND thị trấn Minh Đức) 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Dữ liệu về môi trường 

a. Môi trường không khí: 

Thủy Nguyên có dân số và diện tích lớn nhất so với các quận, huyện, thị xã khác 

của thành phố Hải Phòng, có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an 

ninh quốc phòng vì là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sông, đường 

biển. Các hợp phần môi trường ở đây đã, đang và tiếp tục bị tác động bởi các nguồn phát 

thải từ hoạt động của khu công nghiệp, giao thông, xây dựng, và nông lâm thủy sản là 

môi trường tự nhiên gồm đất, nước, không khí và các khu hệ sinh thái như rừng ngập 

mặn, đồng ruộng và các vật nuôi, cây trồng của dân cư địa phương. Bức tranh về chất 

lượng môi trường không khí Thủy Nguyên rất đa dạng và phức tạp. Trên phông nền 

chung toàn huyện, cho đến nay môi trường không khí còn khá tốt. Ở hầu hết các vùng 

nông thôn trong huyện, môi trường không khí còn trong lành và thanh bình, dẫu rằng 

vẫn có những biểu hiện ô nhiễm cục bộ quy mô nhỏ về bụi, ồn và mùi. Tuy nhiên, ở khu 

vực phía Bắc Thủy Nguyên, nơi tập trung nhiều mỏ khai thác khoáng sản và phát triển 

công nghiệp, xây dựng, phát thải khí ô nhiễm và ảnh hưởng của nó đến các vùng dân cư 

lân cận đang là vấn đề cần phải được quan tâm sâu sắc.  

Theo số liệu quan trắc môi trường không khí của Trung tâm quan trắc môi trường-

Sở Tài nguyên Môi trường năm 2021. Kết quả cho thấy, chất lượng không khí tại các 

khu vực làng nghề, khu vực công nghiệp, bãi rác và các điểm giao thông trung tâm trên 

địa bàn thành phố có dấu hiệu ô nhiễm về hàm lượng bụi lơ lửng, tiếng ồn. Còn đối với 

các thông số là các khí độc hại như SO, SO2, NO2 đều nằm trong ngưỡng an toàn. Cụ 

thể là khu vực xã Lại Xuân, làng nghề Mỹ Đồng, thị trấn Minh Đức - huyện Thuỷ 

Nguyên 100% số lần quan trắc thì hàm lượng bụi lơ lửng đều vượt quy chuẩn cho phép 

từ 1,5 đến 2,2 lần. Tại khu vực ngã ba Đình Vũ, bụi lơ lửng và tiếng ồn cũng vượt quy 

chuẩn cho phép từ 1,1 đến hơn 3 lần quy chuẩn cho phép. Khu vực cổng Trường ĐH 

Hàng hải Việt Nam có 93,3% số lần quan trắc bụi lơ lửng không đạt quy chuẩn cho phép 
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với mức từ 1,02 đến 1,06 lần; tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn - 

Trần Nhân Tông thì tỷ lệ số lần quan trắc vượt quy chuẩn cho phép là 100% với mức 

cao hơn là từ 1,03 đến 1,7 lần. 

b. Môi trường nước. 

- Về chất lượng nước mặt: 

Thủy Nguyên như một hòn đảo nằm trong vòng ôm của những dòng sông. Phía Bắc 

và phía Đông là sông Đá Bạc và sông Bạch Đằng. Phía Tây Bắc là sông Kinh Thầy và 

sông Hàn; phía Tây Nam và phía Nam là sông Cấm và sông Ruột Lợn. Chạy ngang huyện 

hướng Đông - Tây là sông Giá, nay trở thành hồ chứa với trữ lượng nước đến 3 triệu km3 

và trong nội địa vùng đất có hệ thống kênh mương chằng chịt và hồ đầm khá phổ biến. 

Không chỉ có nguồn nước ngọt, do nằm ở vùng triều cửa sông, Thủy Nguyên còn có 

nguồn nước lợ mặn đưa vào từ ngoài biển khi thủy triều dâng cao. 

Các chỉ số trong môi trường nước được đánh giá so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt lục địa (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) theo mục đích 

sử dụng cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như cột B2- Giao thông 

thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp hơn.  

Kết quả quan trắc các thông số hóa lý nước sông Thủy Nguyên cho thấy hàm lượng 

trung bình ôxi hòa tan (DO), pH, chất lơ lửng (TSS) cả hai mùa mưa và mùa khô đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định giá trị giới hạn 

các thông số chất lượng nước áp dụng cho đánh giá và kiểm soát chất lượng của nguồn 

nước mặt. Hàm lượng chất lơ lửng (TSS) trung bình hai mùa thấp hơn giới hạn cho phép 

(GHCP) 1,7 lần. Kết quả quan trắc các thông số này cho thấy: BOD, COD, NO3
-,NO2-, 

NH4
+, PO4

3- trung bình hai mùa trong năm đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (B1). Trong đó, hàm lượng BOD thấp hơn GHCP 3,7 lần; COD 

thấp hơn GHCP 3,3 lần; NO3
- thấp hơn GHCP 34,6 lần; NO2

- thấp hơn GHCP 1,2 lần; 

NH4+ thấp hơn GHCP 1,8 lần; PO43- thấp hơn GHCP 4,8 lần. Các thông số có hàm 

lượng cao hơn GHCP bao gồm: dầu mỡ cao hơn GHCP 2,0 lần và DDT (mùa khô) cao 

hơn GHCP 1,01 lần. 

Bảng 2- 10. Các chỉ số hóa lý nước sông 
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Bảng 2- 11. Chất hữu cơ và các cất dinh dưỡng trong nước sông 

 

Kết quả quan trắc các thông số hóa lý trong nước nuôi trồng thủy sẩn tại đầm Lập 

Lễ cho thấy hàm lượng DO thấp hơn GHCP trong quy chuẩn, trong khi đó tổng hàm 

lượng chất rắn lơ lửng đã vượt hơn 2,4 lần so với GHCP Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước vùng triều cửa sông (QCVN 10-MT: 2015/BTNMT) theo mục đích sử dụng: 

Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh; vùng bãi tắm dưới nước. 

Bảng 2- 12. Các chỉ số hóa lý trong nước nuôi trồng thủy sản đầm Lập Lễ 
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Bảng 2- 13. Chất hữu cơ và các cất dinh dưỡng trong nước nuôi trồng 

thủy sản đầm Lập Lễ 

 

Bảng trên cho thấy COD và các chất dinh dưỡng đều đã vượt ngưỡng GHCP của 

QCVN 10: 2008/BTNMT, cho thấy môi trường nước trong đầm đã bị ô nhiễm nhẹ. 

Các thông số thủy hóa nước vùng triều cửa sông Thủy Nguyên có hàm lượng cao 

hơn GHCP bao gồm: hàm lượng nitrit (NO2
-) trung bình 2 mùa cao hơn GHCP 1,2 lần; 

nitrat (NO3
-) trung bình 2 mùa cao hơn GHCP 2,5 lần; phosphat (PO4

3-) trung bình 2 

mùa cao hơn GHCP 1,3 lần. Amoni (NH4
+) và COD quan trắc trong mùa mưa vượt 

GHCP. Các thông số có hàm lượng thấp hơn GHCP, bao gồm: amoni trung bình hai 

mùa thấp hơn GHCP 1,01 lần; COD trung bình hai mùa thấp hơn GHCP 1,1 lần. 

- Về chất lượng nước ngầm:  

Chất lượng nước ngầm tại các xã của huyện Thủy Nguyên tương đối tốt, các chỉ số 

hóa lý và các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

c. Môi trường đất và trầm tích 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, trong vài chục năm qua diện tích đất nông 

nghiệp có xu hướng giảm, đất sử dụng cho nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và đô thị 

tăng lên. Việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp và nguyên liệu, nhiên 

liệu trong công nghiệp, giao thông chắc chắn gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường 

đất và trầm tích. Do điều kiện khảo sát và phân tích các thông số gây ô nhiễm đất và 

trầm tích chưa nhiều, nên khó có thể có được cách đánh giá thật khách quan, trong điều 

kiện các thông số môi trường có thể biến động theo thời gian. Tuy nhiên, một số kết quả 

có được cho thấy, mặc dù có sự tích lũy ở mức độ khác nhau, nhưng cơ bản môi trường 

đất và trầm tích ở Thủy Nguyên chưa bị ô nhiễm, kể cả môi trường đất khu nông nghiệp, 

khu công nghiệp và môi trường trầm tích. 

d. Môi trường đất nông nghiệp 

Môi trường đất nông nghiệp ở Thủy Nguyên có độ pH thay đổi từ axit đến kiềm yếu 

và độ pH trong đất có ảnh hưởng nhất định đến hành vi của các chất gây ô nhiễm thải 
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vào môi trường. Chất lượng môi trường đất Thủy Nguyên được xem xét trên hai khu 

vực đại diện là Mỹ Đồng và Lập Lễ (khu Mắt Rồng) với 6 thông số kim loại nặng và 7 

thông số dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo.  

Đối với các chất ô nhiễm như kim loại nặng và thuốc trừ sâu trong đất của Thủy 

Nguyên, các kết quả phân tích cho thấy. Trong cả 6 thông số kim loại nặng được quan 

trắc là asen (As), đồng (Cu), camidi (Cd), thủy ngân (Hg), chì (Pb) và kẽm (Zn), theo 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tất cả đều ở mức chưa vượt GHCP. Tuy nhiên, hàm lượng 

kẽm (Zn) trong đất tại Lập Lễ có giá trị khá cao, xấp xỉ GHCP. Trong số các thông số 

dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo, các chất xuất hiện thường xuyên trong đất bao 

gồm: lindan, aldrin, endrin, DDE và DDD, nhưng hàm lượng của chúng đều nằm dưới 

GHCP theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia áp dụng cho chất lượng đất nông nghiệp. 

Môi trường đất tại một số cơ sở công nghiệp ở Thủy Nguyên được đánh giá theo 

kết quả khảo sát của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học Công nghệ Bảo vệ môi 

trường thủy, tại 4 vị trí là Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Phà 

Rừng, Công ty Xi măng Hải Phòng, Công ty Xi măng Chinfon và Cụm công nghiệp Phà 

Rừng. Môi trường đất tại các vị trí này có tính axit yếu đến kiềm yếu, với độ pH dao 

động trong khoảng 6,5 - 8,15. Kết quả ghi nhận hàm lượng dầu trong đất thấp, khoảng 

từ 0,18-3,64 mg/kg đất khô. Trong số 5 kim loại nặng được khảo sát, 4 thông số là asen 

(As), thủy ngân (Hg), Crom (Cr) và Cadimi (Cd) có hàm lượng thấp, chỉ riêng thông số 

kẽm (Zn) có hàm lượng tương đối cao, nhưng chưa vượt GHCP theo Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT - đối với đất công nghiệp. Trong các thông số 

đã có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, asen có hàm lượng trung bình thấp hơn GHCP 92 

lần, Cadimi thấp hơn 22 lần và kẽm thấp hơn 4,7 lần. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường khu vực nhà máy  

Việc quan trắc môi trường không khí, khí thải, nước thải, nước mặt theo chương 

trình quan trắc định kỳ của nhà máy vào tháng 06 tháng cuối năm 2021 và tháng 06/2022 

được thực hiện bằng các thiết bị chuyên dụng, tiến hành lấy mẫu và đo đạc. 

+ Thời gian lấy mẫu tháng 11 2021: Từ ngày 26-30/11/2021; 

+ Thời gian lấy mẫu tháng 06/2022: Từ ngày  

 Các thông số lấy mẫu và bảo quản cùng với mẫu hiện trường và vận chuyển về 

phòng thử nghiệm của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn KHCN Bảo vệ môi trường thủy để 

phân tích. Kết quả quan trắc được thể hiện chi tiết như sau: 

a. Không khí khu vực nhà máy sản xuất 

a.1. Không khí khu vực nhà máy sản xuất tháng 11/2021 
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Bảng 2- 14. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 1 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp  

thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

so sánh K01 K02 K03 K04 

1  Bụi toàn phần mg/m3 1,54 2,43 2,32 2,17 TQKT (1)4 

2  CO mg/m3 5,406 6,750 5,640 5,905 HDQT.MTLĐ/31 (2) 20 

3  SO2 mg/m3 0,113 0,128 0,135 0,108 HDQT.MTLĐ/31 (2) 5,0 

4  NO2 mg/m3 0,129 0,133 0,142 0,119 HDQT.MTLĐ/31 (2) 5,0 

5  Tiếng ồn dBA 80,6 82,4 76,2 83,5 TCVN 7878-2:2018 (3) 85 

Bảng 2- 15. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 2 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả Tiêu chuẩn  

so sánh K05 K06 K07 K08 K09 K10 

1  Tiếng ồn dBA 1,51 1,42 1,55 1,03 1,12 1,03 (3) 85 

2  
Bụi toàn 

phần 
mg/m3 76,5 78,3 78,1 81,8 79,5 72,3 (1)4 

Bảng 2- 16. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 3 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
Phương pháp 

 thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

 so sánh K11 K12 K13 K14 

1 Tiếng ồn dBA 73,6 78,2 74,4 79,2 TCVN 7878-2:2018  (3) 85 

2 Bụi hô hấp mg/m3 - - - - TQKT (1)2 

3 
Bụi toàn 

phần 
mg/m3 1,22 1,42 1,33 1,25 TQKT (1)4 

Bảng 2- 17. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 4 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp  

thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

 so sánh K15 K16 K17 

1 Tiếng ồn dBA 76,2 80,4 71,9 TCVN 7878-2:2018  (3) 85 

2 Bụi hô hấp mg/m3 0,17 0,11 0,19 TQKT (1)2 

3 
Bụi toàn 

phần 
mg/m3 1,38 1,24 1,31 TQKT (1)4 

a.2 Không khí khu vực nhà máy sản xuất tháng 06/2022 

Bảng 2- 18. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 1 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp  

thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

so sánh K01 K02 K03 K04 

6  Bụi toàn phần mg/m3 1,89 1,02 3,14 3,27 TQKT (1)4 

7  CO mg/m3 5,05 6,97 4,02 6,21 HDQT.MTLĐ/31 (2) 20 

8  SO2 mg/m3 0,21 0,25 0,26 0,34 HDQT.MTLĐ/31 (2) 5,0 

9  NO2 mg/m3 0,35 0,27 0,25 0,43 HDQT.MTLĐ/31 (2) 5,0 

10  Tiếng ồn dBA 80,3 78,6 79,2 80,5 TCVN 7878-2:2018 (3) 85 

Bảng 2- 19. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 2 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả Tiêu chuẩn  

so sánh K05 K06 K07 K08 K09 K10 

3  Tiếng ồn dBA 81,4 81,6 82,3 81,4 81,8 82,7 (3) 85 

4  
Bụi toàn 

phần 
mg/m3 2,63 3,12 3,41 3,37 3,46 3,27 (1)4 

Bảng 2- 20. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 3 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
Phương pháp 

 thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

 so sánh K11 K12 K13 K14 

1 Tiếng ồn dBA 74,3 72,5 73,1 72,8 TCVN 7878-2:2018  (3) 85 

2 Bụi hô hấp mg/m3 0,78 0,63 0,58 0,61 TQKT (1)2 

3 
Bụi toàn 

phần 
mg/m3 3,15 2,98 3,25 3,42 TQKT (1)4 

Bảng 2- 21. Kết quả Chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất 4 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp  

thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

 so sánh K15 K16 K17 

1 Tiếng ồn dBA 73,4 82,1 72,8 TCVN 7878-2:2018  (3) 85 

2 Bụi hô hấp mg/m3 0,65 0,57 0,63 TQKT (1)2 

3 
Bụi toàn 

phần 
mg/m3 3,16 2,89 3,15 TQKT (1)4 

* Ghi chú: 

- K01: Không khí khu vực cuối hướng gió kho đất sét.  

- K02: Không khí khu vực cuối hướng gió kho đá vôi.  

- K03: Không khí khu vực gần kho đá vôi.  

- K04: Không khí khu vực nghiền tinh.  
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- K05: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực chuyển nguyên liệu 151 BF310.  

- K06: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực chuyển nguyên liệu 331 BF090.  

- K07: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực nghiền nguyên liệu 341 BF085.  

- K08: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực nghiền nguyên liệu 341 BF040.  

- K09: Không khí khu vực xả hệ thống lọc bụi khu vực trộn Clinker 481 BF230.  

- K10: Không khí khu vực của xả hệ thống lọc bụi khu vực trộn Clinker 481 BF210.  

- K11: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực cấp nhiên liệu 461 BF400. 

- K12: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực cấp nhiên liệu 461 BF250.  

- K13: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi tĩnh điện khu vực nghiền xi măng 541  

- K14: Khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi tĩnh điện khu vực nghiền xi măng 531. 

- K15: Không khí khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực nhà đóng bao 621 BF081.  

- K16: Không khí khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực nhà đóng bao 621 BF640.  

- K17: Không khí khu vực cửa xả hệ thống lọc bụi khu vực nhà đóng bao 621 BF642.  

(1) 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 (TWA giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi không 

chứa silic tại nơi làm việc, đối với bụi hữu cơ và vô cơ không có quy định khác – Giới 

hạn tiếp xúc ca làm việc 8 giờ/ngày).  

(2) 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 (TWA giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc 

8 giờ/ngày). 

(3) QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

* Nhận xét: 

- Thông số bụi toàn phần và bụi hô hấp trong khu vực sản xuất của nhà máy tất cả 

vị trí đo đạc thỏa mãn hạn cho phép theo theo QCVN 02:2021/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (TWA giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi không chứa silic tại nơi làm việc, đối với bụi hữu cơ và 

vô cơ không có quy định khác – Giới hạn tiếp xúc ca làm việc 8 giờ/ngày).  

- Tiếng ồn trong khu vực sản xuất của nhà máy tất cả vị trí đo đạc thỏa mãn giới 

hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BTY Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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- Thông số CO, SO2, NO2 trong khu vực sản xuất của nhà máy tất cả vị trí đo đạc 

thỏa mãn giới hạn cho phép theo 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 (TWA giá trị 

giới hạn tiếp xúc ca làm việc 8 giờ/ngày). 

a3. Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh 

Bảng 2- 22. Chất lượng không khí xung quanh (khu dân cư xung quanh) 1 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp  

thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

so sánh K18 K19 K20 K21 

1  Bụi lơ lửng µg/m3 176 125 165 187 TCVN 5067:1995 (4) 300 

2  CO µg/m3 <3000 <3000 <3000 <3000 SOP.PT-29 (4) 30000 

3  SO2 µg/m3 72 83 69 116 TCVN 5971-1995 (4) 350 

4  NO2 µg/m3 88 97 76 104 TCVN 6137:2009 (4) 200 

5  HC µg/m3 KPH KPH KPH - NIOSH Method 1500 (5) 5000 

6  Tiếng ồn dBA 67,2 65,2 62,6 - TCVN 7878-2:2010  (6) 70 

Bảng 2- 23. Chất lượng không khí xung quanh (khu dân cư xung quanh) 1 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp 

 thử nghiệm 

Tiêu chuẩn 

so sánh K22 K23 K24 K25 

1  Bụi lơ lửng µg/m3 154 122 147 165 TCVN 5067:1995 (4) 300 

2  CO µg/m3 <3000 <3000 <3000 <3000 SOP.PT-29 (4) 30000 

3  SO2 µg/m3 79 66 58 63 TCVN 5971-1995 (4) 350 

4  NO2 µg/m3 91 83 64 79 TCVN 6137:2009 (4) 200 

Bảng 2- 24. Chất lượng không khí xung quanh (khu dân cư xung quanh) 1 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
Phương pháp  

thử nghiệm 

Tiêu 

chuẩn  

so sánh K26 K27 K28 K29 

1  Bụi lơ lửng µg/m3 143 165 187 143 TCVN 5067:1995 (4) 300 

2  CO µg/m3 <3000 <3000 <3000 <3000 SOP.PT-29 (4) 30000 

3  SO2 µg/m3 56 69 103 95 TCVN 5971-1995 (4) 350 

4  NO2 µg/m3 61 86 116 112 TCVN 6137:2009 (4) 200 

Ghi chú: 

+ K18: Cách cổng nhà máy 500m; 

+ K19: Cách cổng nhà máy 1000m; 

+ K20: Cách cổng nhà máy 1500m; 
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+ K21: Cách ống khói ½ Xmax cuối hướng gió. 

+ K22: Cách ống khói ½ Xmax cuối hướng gió, lệch trái 30o; 

+ K23: Cách ống khói ½ Xmax cuối hướng gió, lệch phải 30o; 

+ K24: Cách ống khói 1 Xmax cuối hướng gió; 

+ K25: Cách ống khói 1 Xmax cuối hướng gió, lệch trái 30o. 

+ K26: Cách ống khói 1 Xmax cuối hướng gió, lệch phải 30o; 

+ K27: Cách ống khói 2 Xmax cuối hướng gió; 

+ K28: Cách ống khói 2 Xmax cuối hướng gió, lệch trái 30o; 

+ K29: Cách ống khói 2 Xmax cuối hướng gió, lệch phải 30o. 

(4) QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (trung bình 1 giờ). 

(5) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

(6)QCVN 26:2010/BTNMT:Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 6h đến 21h). 

* Nhận xét: 

- Kết quả đo đạc và thử nghiệm tất cả các thông số bụi lơ lửng, CO, SO2 và NO2 

trong khu vực xung quanh nhà máy thỏa mãn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 

giờ). 

- Kết quả đo đạc và thử nghiệm tất cả thông số HC trong khu vực xung quanh nhà 

máy thỏa mãn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT (trung bình 1 giờ). 

- Kết quả đo đạc tiếng ồn trong khu vực dân cư xung quanh nhà máy thỏa mãn giới 

hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/ BTNMT 

(từ 6h - 21h). 

b. Môi trường nước 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước thải sau hệ thống xử lý của nhà máy 

và nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải của công ty vào tháng 11/2021 và tháng 

06/2022 được thể hiện chi tiết tại các bảng dưới đây: 

Bảng 2- 25. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tháng 11/2021 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (cột B) 

NT04 NT05 NT06 C Cmax 

1 pH - 7,3 7,3 7,3 TCVN 6492:2011 5,5 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Nhiệt độ oC 26,0 26,0 25,5 SMEWW 2550B:2012 40 40 

3 TSS mg/L 67 54 78 SMEWW 2540D:2012 100 110 

4 BOD5 mg/L 40 35 39 SMEWW 5210D:2012 50 55 

5 COD mg/L 86 72 94 TCVN 6491:1999 150 165 

6 Tổng N mg/L 14,05 13,45 15,16 TCVN 6638:2000 40 44 

7 Tổng P mg/L 1,98 2,06 2,29 TCVN 6202:2008 6 6,6 

8 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 1,3 1,7 0,9 SMEWW 5520F:2012 10 11 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
2800 2700 2600 TCVN 6187-2:1996 5000 5000 

10 Hg mg/L <0,0008 <0,0008 <0,0008 SMEWW 3112B:2017 0,01 0,011 

11 Pb mg/L 0,0018 0,0015 0,0019 
SMEWW 3113B:2012 

0,5 0,55 

12 Cd mg/L 0,0014 0,0012 0,0012 0,1 0,11 

13 As mg/L <0,003 <0,003 <0,003 SMEWW 3113B:2017 0,1 0,11 

14 Cu  mg/L <0,021 <0,021 <0,021 
SMEWW 3111B:2012 

2 2,2 

15 Zn mg/L 0,022 0,026 0,023 3 3,3 

Bảng 2- 26. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tháng 6/2022 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (cột B) 

NT04 NT05 NT06 C Cmax 

1 pH - 7,3 7,3 7,3 TCVN 6492:2011 5,5 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Nhiệt độ oC 28,5 28,5 28,5 SMEWW 2550B:2017 40 40 

3 TSS mg/L 61 52 48 SMEWW 2540D:2017 100 110 

4 COD mg/L 71 53 84 TCVN 6491:1999 150 165 

5 BOD5 mg/L 32 25 41 SMEWW 5210B:2017 50 55 

6 Tổng N mg/L 17,72 18,37 19,37 TCVN 6638:2000 40 44 

7 Tổng P mg/L 2,05 1,83 1,91 TCVN 6202:2008 6 6,6 

8 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 1,8 2,2 1,5 

SMEWW 

5520B&F:2017 
10 11 

9 Cu mg/L <0,02 <0,02 <0,02 SMEWW 3111B:2017 2 2,2 

10 Zn mg/L <0,02 <0,02 <0,02 SMEWW 3111B:2017 3 3,3 

11 Hg mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 SMEWW 3112B:2017 0,01 0,011 

12 Pb mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 SMEWW 3113B:2017 0,5 0,55 

13 Cd mg/L <0,002 <0,002 <0,002 SMEWW 3113B:2017 0,1 0,11 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (cột B) 

NT04 NT05 NT06 C Cmax 

14 As mg/L <0,0008 <0,0008 <0,0008 SMEWW 3114B:2017 0,1 0,11 

15 Coliform 
MPN/ 

100 mL 
4.500 4.000 4.100 SMEWW 9221B:2017 5000 5000 

* Ghi chú: 

 NT04, NT05, NT06: Sau hệ thống xử lý - Lần 1, lần 2, lần 3. 

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

cột B dành cho nguồn nước tiếp nhận không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp được 

tính toán như sau: Cmax = C × Kq × Kf. Trong đó: C là giá trị của thông số ô nhiễm trong 

nước thải công nghiệp quy định tại mục 2.3; Kq là hệ số lưu lượng/dung tích nguồn tiếp 

nhận; Kq = 1; Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải; Kf
  = 1,1. 

Nhận xét 

Các thông số đo đạc và thử nghiệm các mẫu nước thải sau hệ thống xử lý của Nhà 

máy thoả mãn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

Bảng 2- 27. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tháng 11/2021 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

(NM01) 

Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT (B2) 

1.  Nhiệt độ oC 25,0 SMEWW 2550B:2012 - 

2.  pH - 7,5 TCVN 6492:2011 5,5  9,0 

3.  BOD5 mg/L 18 SMEWW 5210D:2012 25 

4.  COD mg/L 38 SMEWW 5220B:2012 50 

5.  DO  mg/L 3,7 TCVN 7325:2016 ≥ 2 

6.  Độ dẫn  µS/cm 329 SMEWW 2510B:2012 - 

7.  TN  mg/L 3,76 TCVN 6638:2000 - 

8.  TP mg/L 0,95 TCVN 6202:2008 - 

9.  TSS mg/L 32 SMEWW 2540D:2012 100 

10.  Coliform MPN/100mL 2300 TCVN 6187-2:1996 10000 

11.  Cu mg/L <0,015 SMEWW 3111B:2012 1 

12.  Pb mg/L 0,0016 SMEWW 3113B:2012 0,05 

13.  Zn mg/L <0,015 SMEWW 3111B:2012 2 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

(NM01) 

Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT (B2) 

14.  Cd mg/L 0,0012 SMEWW 3113B:2012 0,01 

15.  Hg mg/L <0,0008 SMEWW 3112B:2017 0,002 

16.  
Tổng dầu 

mỡ 
mg/L 0,4 SMEWW 5520B&F:2012 1 

Bảng 2- 28. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tháng 6/2022 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

(NM01) 

Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT (B2) 

17.  Nhiệt độ oC 28,0 SMEWW 2550B:2017 - 

18.  pH - 7,1 TCVN 6492:2011 5,5  9,0 

19.  COD mg/L 41 SMEWW 5220B:2017 50 

20.  BOD5 mg/L 19 SMEWW 5210B:2017 25 

21.  DO  mg/L 4,1 TCVN 7325:2016 ≥ 2 

22.  Độ dẫn  µS/cm 523 SMEWW 2510B:2017 - 

23.  T-N  mg/L 6,28 TCVN 6638:2000 - 

24.  T-P mg/L 0,75 TCVN 6202:2008 - 

25.  TSS mg/L 45 SMEWW 2540D:2017 100 

26.  
Tổng dầu 

mỡ 
mg/L 0,4 SMEWW 5520B&F:2017 1 

27.  Cu mg/L <0,02 SMEWW 3111B:2017 1 

28.  Zn mg/L <0,03 SMEWW 3111B:2017 2 

29.  Hg mg/L <0,0003 SMEWW 3112B:2017 0,002 

30.  Pb mg/L <0,002 SMEWW 3113B:2017 0,05 

31.  Cd mg/L <0,0002 SMEWW 3113B:2017 0,01 

32.  Coliform MPN/100mL 3.800 SMEWW 9221B:2017 10000 

Ghi chú:  

- NM01: Nước mặt trên sông Thải vị trí tiếp nhận nước thải sản xuất của nhà máy. Tọa độ 

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

B2). 

   Dấu (-) : Không quy định. 

* Nhận xét: 

Các thông số quan trắc và thử nghiệm mẫu nước mặt trên sông Thải tại vị trí tiếp 

nhận nước thải của nhà máy (NM01) nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B2). 
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Bảng 2- 29. Danh mục và tọa độ điểm lấy mẫu quan trắc định kỳ 

Stt 
Tên điểm  

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Kiểu/ 

loại 

quan 

trắc 

Toạ độ 

Mô tả điểm quan trắc 

X Y 

MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

1  Điểm 01 K01 

Quan 

trắc MT 

tác 

động 

2319154 0604672 Cuối hướng gió kho đất sét 

2  Điểm 02 K02 2319427 0604245 Cuối hướng gió kho đá vôi 

3  Điểm 03 K03 2319365 0604393 Khu vực gần kho đá vôi 

4  Điểm 04 K04 2319269 0604391 Khu vực nghiền tinh 

5  Điểm 05 K05 

 

 

 

 

Quan 

trắc 

nguồn 

thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan 

trắc 

nguồn 

thải 

2319296 0604410 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực 

chuyển nguyên liệu 151 BF310 

6  Điểm 06 K06 2319248 0604299 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực 

chuyển nguyên liệu 331BF090 

7  Điểm 07 K07 2319205 0604699 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực nghiền 

nguyên liệu 341BF085 

8  Điểm 08 K08 2319208 0604427 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực nghiền 

nguyên liệu 341BF040 

9  Điểm 09 K09 2319254 0604678 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực trộn 

Clinker 481 BF230 

10  Điểm 10 K10 2319255 0604677 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực trộn 

Clinker 481 BF210 

11  Điểm 11 K11 2319259 0604605 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực cấp 

nhiên liệu 461 BF400 

12  Điểm 12 K12 2319221 0604569 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực cấp 

nhiên liệu 461 EP250 

13  Điểm 13 K13 2319214 0604734 
Cửa xả hệ lọc bụi tĩnh điện khu 

vực nghiền xi măng 541 EP430 

14  Điểm 14 K14 2319199 0604728 
Cửa xả hệ lọc bụi tĩnh điện khu 

vực nghiền xi măng 531 EP450 

15  Điểm 15 K15 2319295 0604983 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực nhà 

đóng bao 621 BF081 

16  Điểm 16 K16 2319296 0604985 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực nhà 

đóng bao 621 BF640  

17  Điểm 17 K17 2319321 0604980 
Cửa xả hệ lọc bụi khu vực nhà 

đóng bao 621 BF642 

18  Điểm 18 K18 2319282 0604017 Cách cổng nhà máy 500m 
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Stt 
Tên điểm  

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Kiểu/ 

loại 

quan 

trắc 

Toạ độ 

Mô tả điểm quan trắc 

X Y 

19  Điểm 19 K19 

Quan 

trắc môi 

trường 

không 

khí 

xung 

quanh 

2319091 0603675 Cách cổng nhà máy 1000m 

20  Điểm 20 K20 2318580 0603800 Cách cổng nhà máy 1500m 

21  Điểm 21 K21 2320150 0604482 
Cách ống khói ½ Xmax cuối 

hướng gió 

22  Điểm 22 K22 2320159 0604481 
Cách ống khói ½ Xmax cuối 

hướng gió, lệch trái 30o 

23  Điểm 23 K23 2320125 0604481 
Cách ống khói ½ Xmax cuối 

hướng gió, lệch phải 30o 

24  Điểm 24 K24 2321816 0603165 
Cách ống khói 1 Xmax cuối 

hướng gió 

25  Điểm 25 K25 2321820 0603152 
Cách ống khói 1 Xmax cuối 

hướng gió, lệch trái 30o 

26  Điểm 26 K26 2321759 0603152 
Cách ống khói 1 Xmax cuối 

hướng gió, lệch phải 30o 

27  Điểm 27 K27 2321760 0602387 
Cách ống khói 2 Xmax cuối 

hướng gió 

28  Điểm 28 K28 2321772 0602337 
Cách ống khói 2 Xmax cuối 

hướng gió, lệch trái 30o 

29  Điểm 29 K29 2321460 0602376 
Cách ống khói 2 Xmax cuối 

hướng gió, lệch phải 30o 

MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

1 Điểm 01 NT04 
Quan 

trắc môi 

thải 

2319104 0604373 

Sau hệ thống xử lý - Lần 1 

2 Điểm 02 NT05 Sau hệ thống xử lý - Lần 2 

3 Điểm 03 NT06 Sau hệ thống xử lý - Lần 3 

4 Điểm 04 NM01 

Quan 

trắc môi 

trường 

tác 

2319046 0604397 
Nước mặt trên sông Thải tại vị trí 

tiếp nhận của nhà máy 

(Nguồn báo cáo quan trắc định kỳ tháng 11/2021 và 06/2022) 

2.2.1.3. Hiện trạng môi trường tại thời điểm lập ĐTM 

(1). Hiện trạng môi trường không khí 

 a. Tổ chức thực hiện 
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 - Việc đánh giá chất lượng môi trường không khí trong khu vực thực hiện dự án 

được tiến hành bằng cách điều tra các nguồn thải, địa hình, khí tượng của khu vực dự 

án. 

 - Chất lượng môi trường không khí và điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án 

được khảo sát trong ngày 21/04/2022. 

 b. Các thông số và phương pháp thực hiện quan trắc môi trường không khí 

 - Các chỉ tiêu tiến hành khảo sát: 

  Sau khi tiến hành nghiên cứu hiện trạng khu vực dự án, các thông số về chất 

lượng môi trường không khí sau được tiến hành quan trắc: 

 -  Điều kiện vi khí hậu: Nhiệt độ (toC); Độ ẩm; Hướng gió; 

 - Bụi và các chất khí độc: Bụi lơ lửng; Các chất khí độc hại (CO, SO2 và NO2); 

Tiếng ồn. 

-  Phương pháp khảo sát, đo đạc: 

Các số liệu khí tượng, độ ồn, nồng độ bụi và các chất khí độc được khảo sát đo đạc 

theo phương pháp đo nhanh tại hiện trường, cụ thể như sau: 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí được so sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT, giá trị trung bình 1 giờ (Quy chuẩn quốc gia về chẩt lượng không khí 

xung quanh). 

 Để đánh giá tác động của tiếng ồn tại khu vực thực hiện dự án, áp dụng QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). 

c. Vị trí khảo sát lấy mẫu chất lượng môi trường không khí, khảo sát tiếng ồn 

 Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường vi khí hậu, không khí và tiếng ồn 

tại khu vực dự án, dựa vào địa hình thực tế của khu vực, hướng gió chủ đạo trong năm 

của khu vực (hướng gió Đông Bắc - Đông Nam), hướng gió chính trong ngày  khảo sát 

và khu vực xung quanh (hướng gió Đông Bắc). 

d. Kết quả khảo sát  

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện Dự án (chi 

tiết được đính kèm phụ lục báo cáo) được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2- 30. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án 

TT 
Chỉ tiêu  

thử nghiệm 
Phương pháp thử 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN  

05:2013/ 

BTNMT 

(TB 1h) 

KK1 KK2 KK3 
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1 Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT oC 24,3 23,6 24,7 - 

2 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT % 74,3 76,8 75,2 - 

3 Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT m/s 1,2 1,2 1,3 - 

4 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2018 dBA 62,9 63,7 64,2 70 (1) 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
TCVN 5067:1995 µg/m3 98,7 86,5 94,3 300 

6 CO CEC.PT.KK-05 µg/m3 <4.000 <4.000 <4.000 30.000 

7 SO2 TCVN 5971:1995 µg/m3 64,2 67,3 59,4 350 

8 NO2 TCVN 6137:2009 µg/m3 49,3 51,7 47,6 200 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường 

Bảng 2- 31. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án 

TT 
Chỉ tiêu  

thử nghiệm 
Phương pháp thử 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN  

05:2013/ 

BTNMT 

(TB 1h) 

KK4 KK5 KK6 

1 Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT oC 23,5 23,7 22,9 - 

2 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT % 76,3 74,2 75,9 - 

3 Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT m/s 1,3 1,2 1,2 - 

4 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2018 dBA 66,1 67,3 64,2 70 (1) 

5 
Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 
TCVN 5067:1995 µg/m3 89,4 84,3 93,2 300 

6 CO CEC.PT.KK-05 µg/m3 <4.000 <4.000 <4.000 30.000 

7 SO2 TCVN 5971:1995 µg/m3 78,3 76,4 81,2 350 

8 NO2 TCVN 6137:2009 µg/m3 50,3 51,4 56,1 200 

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KK1: Không khí tại sân trước khu vực hành chính của nhà máy 

Tọa độ:  X = 2319313.4  Y = 604186.1 

+ KK2: Không khí tại khu cửa sông (cảng nhập của nhà máy) 

Tọa độ:  X = 231927.7 Y = 604785.8 

+ KK3: Không khí tại khu dân cư phía Bắc khu vực nhà máy 

Tọa độ:  X = 2321008.5  Y = 604169.2 

+ KK4: Không khí tại khu dân cư phía Nam khu vực nhà máy 

Tọa độ:  X = 2318831.1  Y = 603742.7 

+ KK5: Không khí tại khu dân cư phía Tây (gần thị trấn Mỹ Đức) 

Tọa độ:  X = 2319329.8  Y = 602648.6 
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+ KK6: Không khí tại khu vực cảng xuất sản phẩm của nhà máy 

Tọa độ:  X = 2319507.3  Y = 605410.0 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

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

khí xung quanh (trung bình 1 giờ);  

- (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí nhận thấy các 

chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Nồng 

độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, hiện trạng chất 

lượng môi trường không khí của Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

(2). Hiện trạng môi trường đất 

a. Tổ chức thực hiện 

- Mẫu đất được lấy tại trung tâm khu vực thực hiện dự án, mẫu được lấy vào ngày 

21/04/2022. 

- Điều kiện thời tiết tại thời điểm lấy mẫu: Điều kiện thời tiết trời nắng, không 

mưa. Hướng gió: Đông Bắc. 

b. Thông số khảo sát: Cr, Pb, Cu, Zn, Cd, As 

c. Vị trí khảo sát:  

Để đánh giá được chất lượng môi trường đất khu vực thực hiện dự án, nhóm khảo 

sát đã tiến hành lấy mẫu tại vị trí: trung tâm khu vực thực hiện dự án  

d. Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 2- 32. Kết quả phân tích chất lượng đất 

TT 
Chỉ tiêu  

thử nghiệm 
Phương pháp thử 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất công nghiệp) D1 D2 D3 

1 Asen (As) 
US EPA 3050B + 

SMEWW 3113B:2017 
mg/kg 1,2 1,9 1,1 25 

2 Cadimi (Cd) 
US EPA 3050B  

+ SMEWW3111B:2017 
mg/kg <0,8 <0,8 <0,8 10 

3 Crom (Cr) 
US EPA 3050B  

+SMEWW 3111B:2017 
mg/kg <1,8 <1,8 <1,8 250 

4 Đồng (Cu) 
US EPA 3050B  

+SMEWW 3111B:2017 
mg/kg 16,4 15,7 20,2 300 
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5 Kẽm (Zn) 
US EPA 3050B  

+SMEWW 3111B:2017 
mg/kg 20,4 18,3 21,7 300 

6 Chì (Pb) 
US EPA 3050B  

+SMEWW 3111B:2017 
mg/kg 9,4 10,5 11,3 300 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ D1: Mẫu đất tại khu dân cư phía Bắc khu vực nhà máy 

Tọa độ:  X = 2320698.6  Y = 603854.9 

+ D2: Mẫu đất tại khu dân cư phía Nam khu vực nhà máy  

Tọa độ:  X = 2318316.3  Y = 603893.9 

+ D3 Mẫu đất tại khu cảng nhập vật liệu của nhà máy 

Tọa độ:  X = 2319134.3  Y = 604848.8 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 03 - MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; 

- (-): Không có quy định.    

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường đất nhận thấy các chỉ tiêu 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Nồng độ các 

chất ô nhiễm đều thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, hiện trạng chất lượng 

môi trường đất của Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

(3). Hiện trạng môi trường nước mặt 

a. Tổ chức thực hiện 

- Mẫu nước được lấy tại sông, cảng gần khu vực thực hiện dự án, mẫu được lấy 

vào ngày 21/04/2022. 

- Điều kiện thời tiết tại thời điểm lấy mẫu: Điều kiện thời tiết trời nắng, không 

mưa. Hướng gió: Đông Bắc. 

b. Thông số khảo sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, NO2-, NO3-, NH4+, Tổng N, Tổng 

P, Cl-, As, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Tổng dầu mỡ, Coliform. 

c. Vị trí khảo sát:  

Để đánh giá được chất lượng môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án, nhóm 

khảo sát đã tiến hành lấy mẫu tại vị trí: sông, cảng gần khu vực dự án.  
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d. Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 2- 33. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

TT 
Chỉ tiêu  

thử nghiệm 

Phương 

pháp thử 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT Cột B1 NM1 NM2 NM3 

1 Nhiệt độ 
SMEWW 

2550B:2017 
°C 24,6 25,1 24,3 - 

2 pH TCVN 6492:2011 - 7,1 6,8 7,5 5,5 – 9  

3 DO TCVN 7325:2016 mg/L 4,9 5,1 4,7 ≥4 

4 Độ đục 
SMEWW 

2130:2017 
NTU 10 13 8 - 

5 TSS) TCVN 6625:2000 mg/L 16 14 17 50 

6 COD 
SMEWW 

5220C:2017 
mg/L 12,4 10,5 17,3 30 

7 BOD5 (20oC)  
TCVN 6001-

1:2008 

mg/L 
8,5 7,4 10,6 15 

8 Amoni  
TCVN 6179-

1:1996 

mg/L 
0,21 0,18 0,25 0,9 

9 Nitrit (NO2
-- N)  TCVN 6178:1996 mg/L <0,004 <0,004 <0,004 0,05 

10 Nitrat (NO3
-- N) 

TCVN 7323-

2:2004 

mg/L 
1,15 0,87 0,96 10 

11 Phosphat  TCVN 6202:2008 mg/L 0,08 0,08 0,12 0,3 

12 Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 mg/L 78 90 72 350 

13 Florua (F-) 
SMEWW 4500-

F-.B&D:2017 

mg/L 
<0,03 <0,03 <0,03 1,5 

14 Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 mg/L <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

15 Asen (As) 
SMEWW 

3114B:2017 

mg/L 
<0,001 <0,001 <0,001 0,05 

16 Chì (Pb) 
SMEWW 

3113B:2017 

mg/L 
<0,002 <0,002 <0,002 0,05 

17 Cadimi (Cd) 
SMEWW 

3113B:2017 

mg/L 
<0,0002 <0,0002 <0,0002 0,01 

18 Tổng Crom 
SMEWW 

3113B:2017 

mg/L 
<0,01 <0,01 <0,01 0,5 

19 Đồng (Cu) 
SMEWW 

3111B.2017 

mg/L 
<0,02 <0,02 <0,02 0,5 

20 Kẽm (Zn) 
SMEWW 

3111B:2017 

mg/L 
<0,03 <0,03 <0,03 1,5 

21 Niken (Ni) 
SMEWW 

3111B:2017 

mg/L 
<0,02 <0,02 <0,02 0,1 

22 Mangan (Mn) 
SMEWW 

3111B:2017 

mg/L 
<0,02 <0,02 <0,02 0,5 

23 Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 1,5 

24 Thủy ngân (Hg) 
SMEWW 

3112B:2017 

mg/L 
<0,0003 <0,0003 <0,0003 0,001 

25 
Chất hoạt động 

bề mặt 

TCVN 6622-

1:2009 
mg/L <0,03 <0,03 <0,03 0,4 

26 Tổng dầu mỡ 
SMEWW 

5520B:2017 
mg/L <0,3 <0,3 <0,3 1,0 
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27 Tổng Phenol  TCVN 6216:1996 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 0,01 

28 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ anpha* 
TCVN 8879:2011 Bq/L <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

29 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ beta* 
TCVN 8879:2011 Bq/L <0,25 <0,25 <0,25 1,0 

30 Coliform 
SMEWW 

9221B:2017 

MPN/ 

100 mL 
1.100 940 1.300 7.500 

31 E.Coli 
SMEWW 

9221B:2017 

MPN/ 

100 mL 
23 17 31 100 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ NM1: Nước mặt tại sống Đá Bạch khu vực cảng Nhập 

Tọa độ:  X = 2319071.4  Y = 604813.9 

+ NM2: Nước mặt tại khu vực sông Thải 

Tọa độ:  X = 2319211.6  Y = 603690.4 

+ NM3: Nước mặt khu vực cảng xuất sản phẩm (trên sông Đá Bạch) 

Tọa độ:  X = 2319565.7  Y = 605497.6 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

chất lượng nước mặt. 

- (-): Không có quy định.    

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt nhận thấy các 

chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Nồng 

độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, hiện trạng chất 

lượng môi trường nước mặt của Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 152 

 

 

Hình 2- 3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu trong giai đoạn tại thời điểm lập ĐTM 

2.2.2. Hiện trang đa dạng sinh học 

2.2.2.1. Hiện trạng đạ dạng sinh học huyện Thủy Nguyên 

a. Thực vật: 

✓ Thực vật bậc cao có mạch trên cạn: 

Kết quả nghiên cứu hiện trạng khu hệ sinh vật trong các hệ sinh thái tiêu biểu huyện 

Thuỷ Nguyên năm 2007-2008 và điều tra bổ sung năm 2021 của các nhà khoa học thuộc 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật phối hợp cùng Viện Tài nguyên và Môi trường 

biển. Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã điều tra và thống kê được 399 loài thực vật 

bậc cao có mạch trên cạn thuộc 99 họ và 3 ngành. Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) 

gồm có 7 họ, 10 chi và 10 loài. Ngành Thông (Pinophyta) gồm có 4 họ, 5 chi và 5 loài. 

Ngành Hạt kín (Magnoliopphyta) gồm có 88 họ và 383 loài. Trong đó, lớp hai lá mầm 

(Magnoliopsida) có 72 họ, 317 loài và lớp một lá mầm (Liliopsida) có 16 họ, 65 loài. 

Đây là hệ thực vật phong phú và đa dạng về họ, chi và loài. Những họ có nhiều loài bao 

gồm: họ Cúc (Asteraceae) có 36 loài; họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) có 20 loài; họ Đậu 

(Fabaceae) có 29 loài; họ Hòa thảo (Poaceae) có 21 loài; họ Ô rô (Acanthaceae) có 9 

loài; họ Na (Annonaceae) có 8 loài. Chúng phân bố rộng rãi khắp ở các vùng đồi núi 

thấp, đồng bằng và cửa sông ven biển tại Thủy Nguyên. 

✓ Thực vật thủy sinh 

- Thực vật thủy sinh nước ngọt: 
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Thực vật nổi các loài thực vật nổi nước ngọt ở Thủy Nguyên phân bố rộng rãi trong 

ao, hồ, sông và cả các kênh nước thải. Do chịu ảnh hưởng của nước khối nước thủy triều 

vùng cửa sông, trong thành phần thực vật nổi nước ngọt, nhiều khi có lẫn một số loài 

nguồn gốc nước lợ ven bờ thuộc các chi tảo silic như Coscinodiscus, Chaetoceros, 

Biddulphia, Skeletonema v.v. Đến nay, đã ghi nhận được sự có mặt của 86 loài thực vật 

nổi nước ngọt thuộc 4 ngành, sống trong các thuỷ vực nước ngọt tại Thủy Nguyên và 

các khu vực khác thuộc thành phố Hải Phòng. Trong đó, ngành tảo Silic (Bcillariophyta) 

có 26 loài; Ngành tảo Lục (Chlorophyta) có 26 loài; Ngành tảo Lam (Cyanophyta) có 

15 loài và Ngành tảo Mắt (Euglenophyta) có loài 19 loài. 

- Thực vật bậc cao: 

Đã xác định trong những vùng đất ngập nước như hồ, ao, đầm, thảm thực vật thuỷ 

sinh rất phát triển. Tới nay, đã thống kê được 85 loài thực vật thủy sinh thuộc trong 34 

họ. Các loài thực vật thường gặp, có phân bố rộng là rau bợ, rau cần trời, bèo tai chuột, 

bèo cái, bèo ong, bèo Tây, bèo tấm, sen, súng, rau dừa nước, rau ngổ, rong đuôi chó, 

rong tiên, rong đuôi chồn v.v. Trong đó chiếm ưu thế về số lượng loài là họ Cói (14 

loài), họ Ráy (7 loài) và Thủy thảo (6 loài). Một số loài từng rất phổ biến trong các ao 

đầm Hải Phòng, đã từng là loại thức ăn truyền thống của dân cư Chinfontrong những 

năm 1970-1980 đến nay không còn gặp, ví dụ như loài Niễng Zizania caduciflora. Một 

loài cây nữa rất đáng quan tâm về mặt môi trường là cây Mai dương Mimosa pigra. Cây 

Mai dương là một loài thực vật ngoại lai xâm lấn rất nguy hiểm, có biên độ sinh thái rất 

rộng. Trên những vùng đất ngập nước nông, hoặc ngập nước theo mùa, ven bờ những 

khu vực đất ngập nước thường xuyên như bờ ao, bờ đầm, bờ sông, kênh, mương, bờ 

ruộng v.v., cây Mai dương đang có nguy cơ phát triển rất mạnh, chèn ép những loài cây 

bản địa khác và gây khó khăn cho việc sử dụng những vùng đất này vào những mục đích 

kinh tế khác. Cây bèo Tây Eichhirnia crassipes cũng là một loài thực vật ngoại lai xâm 

hại, đang có nguy cơ chiếm lĩnh mặt nước trong các vùng đất ngập nước trong vùng. 

- Thực vật thủy sinh nước lợ - mặn: 

Thực vật nổi Tại vùng cửa sông ven biển Thủy Nguyên và lân cận, đã xác định được 

7 ngành, 41 họ, 117 chi, 366 loài và nhóm loài thực vật phù du nước lợ - mặn thuộc 

phạm vi nghiên cứu. Thứ tự đa dạng loài trong các ngành tảo như sau: tảo Silic có 191 

loài, 61 chi, 18 họ; tảo Giáp có 131 loài, 37 chi, 12 họ; tảo Lục có 20 loài, 8 chi, 5 họ; 

tảo Mắt có 12 loài, 2 chi, 1 họ; tảo Lam (Vi khuẩn lam) có 8 loài, 6 chi, 3 họ; tảo Lông 

roi lệch có 3 loài, 2 chi, 1 họ; lớp và tảo Vàng ánh có 1 loài, 1 chi, 1 họ. Về đặc điểm 

sinh thái, phần lớn các loài vi tảo thu được ở vùng triều cửa sông Thủy Nguyên đều 

thuộc về nhóm loài sống phù du,trôi nổi. Tuy nhiên cũng đã phát hiện một số loài vi tảo 

sống đáy. Các loài thực vật phù du đã gặp đều mang tính chất sinh thái của khu hệ thực 
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vật phù du vùng biển ven bờ nhiệt đới và á nhiệt đới, đa số là những loài có tính rộng 

muối, phân bố rộng rãi từ các vùng ven bờ đến các vùng biển khơi. 

- Rong biển: 

Đã thống kê vùng bãi triều ven biển, các đầm nước lợ tập trung 23 loài rong biển 

thuộc 4 họ, trong đó đa số loài rong với nhiều giá trị sử dụng như thực phẩm, chăn nuôi 

gia súc, dược phẩm và làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp. Các loài rong 

biển, thực vật biển chủ yếu gồm 3 ngành: rong Lam (Cyanophyta), rong Đỏ 

(Rhodophyta) và rong Lục (Chlorophyta). 

- Thực vật ngập mặn: 

Do nằm ở vùng cửa sông ven biển có môi trường nước lợ, ở Thủy Nguyên có mặt 

các loại thực vật ngập mặn, tạo nên các khu rừng ngập mặn trên vùng triều. Đến nay, đã 

thống kê được 16 loài thực vật ngập mặn thuộc về 11 họ, ngành hạt kín. Thành phần loài 

cây trong các hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Thủy Nguyên chủ yếu là bần chua, tiếp đến 

là sú và trang. Trước đây, rừng ngập mặn tại Thủy Nguyên phổ biến rừng tự nhiên gồm 

nhiều loài có sức sinh trưởng tốt và mật độ cây rất dày. Chỉ mới cách đây khoảng 20 - 

30 năm, các quần thể cây ngập mặn tự nhiên như vẹt dù, đước vòi, mắm .v.v. khá phổ 

biến ở vùng triều Thủy nguyên, tạo thành các khu rừng rậm rạp, cây cao tới 5 - 6m. Đến 

nay, rừng ngập mặn ở Thủy Nguyên chủ yếu là rừng trồng, rừng tự nhiên còn lại rất ít 

và một số khóm cây ngập mặn tự nhiên còn sót lại trong một số đầm nuôi nước lợ. 

b. Động vật 

Thủy nguyên có địa hình và thổ nhưỡng đa dạng và phức tạp. Vì vậy, cảnh quan 

thiên nhiên phong phú, có đủ cả đồi núi, gò bãi, đồng bằng, hồ đầm, sông ngòi và vùng 

triều ven biển; các hệ sinh thái và các sinh cảnh cũng rất đa dạng, là nơi sinh sống của 

nhiều loài động vật khác nhau. Trong quá khứ xa xưa, thế giới động vật hoang dã, đặc 

biệt là các loài có kích thước lớn có lẽ phong phú hơn ngày nay nhiều. Cùng với quá 

trình khai phá thiên nhiên của con người, nhiều loài động vật bị biến mất do bị săn bắt, 

mất nơi cư trú và thiếu thức ăn. Trái lại, nhiều loài động vật nuôi được di nhập tới từ các 

vùng miền khác trong nước, thậm chí di nhập từ nước ngoài làm phong phú thêm thành 

phần động vật trong vùng. Tuy nhiên, cũng có những loài ngoại lai cạnh tranh và lấn át 

sự sinh tồn của các loài bản địa. 

✓ Lớp thú (Mammalia) 

- Các loài thú hoang dã: 

Ở Thủy Nguyên được biết có 22 loài thú sinh sống hoang dã. Trong số này, có 1 

loài thuộc họ chuột chù, 1 loài thuộc họ đồi, 2 loài thuộc họ dơi nếp mũi, 3 loài thuộc 
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họ dơi muỗi, 1 loài thuộc họ mèo, 5 loài thuộc họ sóc và 9 loài thuộc họ chuột. Trừ các 

loài thuộc nhóm chuột, các loài còn lại đều phân bố ở vùng đồi núi với số lượng cá thể 

không nhiều.  

- Các loài thú nuôi: 

Ở Thủy Nguyên hiện có 8 loài thú nuôi phổ biến. Phần lớn các loài thú nuôi vì mục 

đích lấy thịt và sử dụng sức kéo. Đó là các loài sau: 

- Lợn (Sus dotimescus). Nhiều hộ gia đình vẫn chăn nuôi lợn nhỏ lẻ tại nhà và ở 

trang trại. Các giống lợn chủ yếu được nuôi ở địa phương gồm có lợn ỉ, lợn ỉ 4 đốm, lợn 

Móng Cái, lợn lang hồng Hà Bắc, lợn Mường Khươngvà lợn Đại Bạch.  

- Bò (Bos taurus) được chăn nuôi lấy sức kéo và lấy thịt. Một số giống như bò 

Thanh Hóa, bò Nghệ An và bò Phúc Yên được chăn nuôi với số lượng tương đối lớn, 

có đàn lên tới hàng trăm con. 

- Trâu (Bubalus bubalus) được chăn nuôi chủ yếu lấy sức kéo cho nông nghiệp, ít 

khi dùng lấy thịt. Các giống được nuôi là trâu ngố và trâu gié hiện có từ xa xưa. 

- Dê (Caprahircus sp) được chăn nuôi để lấy thịt. Phần lớn dê được nuôi thuộc 

giống dê cỏ và ít hơn là dê lai F1. 

- Chó (Cnis), được nuôi để giữ nhà và làm cảnh, ít khi vì mục đích làm thực phẩm. 

Các giống chó nội địa vẫn được nuôi rộng rãi như chó vàng và chó mèo. Một số giống 

mới như chó săn, chó xù Bắc Kinh, chó mượt Nhật Bản được nuôi với số lượng ít. 

- Mèo (Felis sylvestris), thường được nuôi trong các hộ gia đình để bắt chuột và 

làm cảnh. 

- Thỏ (Orytolagus) nuôi để lấy thịt. Giống thỏ Việt Nam được nuôi từ lâu và gần 

đây có thêm thỏ xám nhập nội. 

- Ngựa (Equius capallus). Loài ngựa Bắc Bộ vẫn được nuôi từ lâu ở một số gia đình 

để kéo xe và ít khi để lấy thịt. 

✓ Lớp chim (Aves) 

- Các loài chim tự nhiên 

Tại huyện Thủy Nguyên đã phát hiện được 112 loài chim hoang dã, thuộc về 42 họ 

và 13 bộ . Những bộ có nhiều loài gồm có: bộ sẻ 55 loài, bộ hạc 11 loài, bộ sả 10 loài; 

bộ rẽ 9 loài, bộ cắt 6 loài, bộ cu cu 5 loài. Những bộ có ít loài gồm: bộ sếu 4 loài, bộ bồ 

câu 3 loài, bộ cú 3 loài, bộ yến 2 loài, bộ gõ kiến 2 loài, bộ chim lặn 1 loài và bộ ngỗng 

1 loài. Trong danh sách thành phần loài chim phân bố trên địa bàn Thủy Nguyên, loài 

cò trắng Trung Hoa Egretta eulophotes và choắt mỏ cong lớn Numenius arquata. 
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Vùng đất ngập triều ven bờ Thủy Nguyên là nơi cư trú của các quần thể chim nước 

hết sức đa dạng, đặc biệt là các loài chim sống ở phương Bắc di cư theo mùa để trú đông 

như vịt biển Aythya marila, cò trắng Trung Hoa, choi choi Mông Cổ Charadrius 

mongolus, choắt mỏ cong lớn Numenius arquata v.v...  

- Các loài gia cầm 

Các loài gia cầm phổ biến ở Thủy Nguyên gồm: gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim 

cút và một số loại khác. Phần lớn gia cầm nuôi để lấy thịt và trứng và một số loài chim 

được nuôi làm sinh vật cảnh. Gà nhà (Gallus sp.) bao gồm giống nội địa như gà ri, gà 

Đông Cảo và vàng ta, năng suất tuy không cao nhưng chất lượng thịt ngon.  

✓ Lớp bò sát (Reptilia)  

Tại Thủy Nguyên, đã ghi nhận được tổng số 27 loài bò sát, thuộc 11 họ và 2 bộ. 

Trong số các họ, họ rắn nước (Colubridae) có số lượng loài nhiều nhất là 7 loài, tiếp đến 

là họ thằn lằn bóng (Scincidae) có 5 loài, họ nhông (Agamidae) có 4 loài. Các họ còn 

lại đều chỉ có từ 3 loài trở xuống. 

✓ Lớp Lưỡng cư (Amphibia)  

Lớp Lưỡng cư là lớp động vật có xươngsống đã chuyển lên cạn sinh sống, mặc dù 

vẫn còn một giai đoạn trong đời sống liên quan đến nước (giai đoạn ấu trùng nòng nọc), 

nhưng phần lớn đời sống của chúng là ở trên cạn. Có thể hiểu những loài động vật lưỡng 

cư là những loài vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn. Theo tác giả Nguyễn Thiên Tạo, 

2011, khu vực Thủy Nguyên đã phát hiện và ghi nhận tổng số 17 loài lưỡng cư trong đó 

họ nhái bầu hoa có số loài nhiều nhất là 6, tiếp đến là họ ếch nhái chính thức có 4 loài, 

họ ếch nhái và họ ếch cây mỗi họ có 3 loài, họ cóc có duy nhất 1 loài là cóc nhà. Ngoài 

các loài lưỡng cư sống ngoài tự nhiên kể trên, hiện nay một số hộ dân ở Thủy Nguyên 

có ương nuôi một số giống ếch để lấy thịt làm thực phẩm, có thể bắt gặp:- Ếch đồng 

Việt Nam-Rana Tigerina - Ếch Thái Lan-Rana Rugulosa - Ếch bò-Rana Catesbeiana 

✓ Lớp cá xương (Osteichthyes) 

Các loài cá ở Thủy Nguyên chủ yếu là cá nước ngọt và một số ít cá nước lợ sống ở 

các sông Bạch Đằng, Đá Bạc và sông Cấm. Tại các sông hồ của Thủy Nguyên đã ghi 

nhận được hơn 100 loài cá thuộc các họ cá khác nhau, tập trung chủ yếu ở sông Đá Bạc 

trên 60 loài và ở sông Bạch Đằng trên 20 loài. Ngoài các loài cá sống trong tự nhiên, ở 

Thủy Nguyên có khoảng 30 loài cá nước ngọt đang được nuôi trong các ao, đầm và trên 

100 loài cá được nuôi làm cá cảnh.Về đa dạng của các nhóm cá và các loài 

cá: nhóm cá vược có 9 họ; nhóm cá nheo có 6 họ; nhóm cá chép có 3 họ, một số nhóm 

cá khác như: cá chình, cá trích, cá nhái, cá bơn v.v. có 1 họ. Trong số các nhóm cá trên, 
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nhóm cá chép có nhiều loài nhất 44 loài, nhóm cá vược có 23 loài, nhóm cá nheo có 12 

loài, nhóm cá trích có 9 loài, nhóm cá cháo, cá hồng nhung, cá mang liền, cá bơn, cá 

nóc có 2 loài. Một số nhóm khác có 1 loài. Trong số các loài cá ở Thủy Nguyên, có 6 

loài cá quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 ở bậc EN (đang nguy cấp) và 

VU (sẽ nguy cấp) là cá cháo lớn (Megalops cyprinnoides), cá chình Nhật (Anguilla 

marmorata), cá cháy (Hilsa reevesii), cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa), cá măng 

(Elopichthys bambusa) và cá quả (Channa argus). 

Vùng nước lợ ven bờ cửa sông Thủy Nguyên là nơi phân bố tập trung của rất nhiều 

loài cá có thích ứng cao với sự biến động về môi trường mặn- lợ. Các loài cá là đối 

tượng được đánh bắt truyền thống của ngư dân như cá mòi cờ (Clupanodon thrissa), cá 

mai (Escualosa thoracata), cá chim đen (Parastromateus niger), cá chai (Cociella 

crocodile), cá liệt (Leiognathus equulus), cá đù râu (Nibea albiflora), cá khiên (Drepane 

punctata), cá nâu (Scatophagus argus), cá dìa (Siganus fuscescens), cá đục (Sillago 

sihama). Trên các bãi ven bờ ở khu vực cửa sông Bạch Đằng, các bãi triều lầy khu vực 

Lập Lễ - Mắt Rồng có họ cá thòi lòi họ Periopthalmidae phân bố khá phổ biến với những 

đối tượng có giá trị kinh tế cao, điển như loài cá Nác Boleophthalmus pectinirostris hiện 

đang được một số viện nghiên cứu chuyên ngành tiến hành nghiên cứu sinh sản nhân 

tạo để tiến hành nuôi thương phẩm ở quy mô đại trà 

✓ Động vật không xương sống  

- Lớp côn trùng (Insecta) 

Tại Thủy Nguyên, đã có tới 1304 loài côn trùng thuộc 147 họ và 16 bộ được phát 

hiện. Trong đó, một số bộ có số lượng loài lớn như bộ cánh vảy (Lepidaptera) có 529 

loài thuộc 34 họ; bộ cánh cứng (Coleoptera) có 267 loài thuộc 29 họ; bộ hai cánh 

(Diptera) có 141 loài thuộc 13 họ và bộ cánh khác (Heteroptera) có 129 loài thuộc 14 

họ. Các bộ có số loài được ghi nhận ít nhất bao gồm các bộ gián (Blattodea), bộ cánh úp 

(Blecoptera) và bộ cánh gân (Neuroptera), mỗi bộ chỉ có 2 loài(1) 

- Các nhóm động vật thủy sinh  

Động vật thủy sinh thuộc các ngành không xương sống rất phong phú trong các 

thủy vực nước ngọt và nước lợ tại Thủy Nguyên. Đa phần các loài động vật không xương 

sống này thuộc về các ngành động vật chân khớp (Arthropoda), đại diện là các loài tôm, 

cua, cáy, cà cuống v.v.; ngành động vật thân mềm (Mollusca), đại diện là các loài trai, 

hến, trùng trục, ốc các loại v.v.; ngành giun đốt (Annelida), đại diện là các loài giun đất, 

đỉa, các loài giun nhiều tơ v.v. và một số ngành khác. Một số kết quả khảo sát bước đầu 

đã xác định được có ít nhất 19 loài thuộc 15 giống, 9 họ động vật không xương sống, 

sống trong các thuỷ vực nước ngọt Thủy Nguyên. 
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(Nguồn: Địa chí Thủy Nguyên-Chương 3, NXB Hải Phòng, 2015) 

2.2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học khu vực Dự án 

Nhà máy xi măng Chinfonđược xây dựng trên một khu đất với diện tích 43,9441 

ha tại Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đây 

là vùng có nhiều điểm cao và di tích với 3 mặt giáp sông nước, nằm bên bờ phải sông 

Đá Bạch, nơi hội tụ của 2 phụ lưu sông Thải và sông Giá, có địa hình xen kẹp giữa núi 

đá vôi, đồi thấp và đất trũng có rừng ngặp mặn. Phần đất trũng ngập nước từ lâu đã được 

con người quai đê ngăn mặn để phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. 

Do vậy, khu vực xung quanh Nhà máy xi măng Chinfonmới có thể phân ra các hệ sinh 

thái khác nhau: 

+ Hệ sinh thái trên núi đá vôi; 

+ Hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm vùng đồi núi thấp và vùng lúa nước; 

+ Hệ sinh thái vùng ngập mặn; 

+ Hệ sinh thái dưới nước. 

a. Hệ sinh thái trên núi đá vôi 

Đặc điểm chung của núi đá vôi là khô và hạn, độ mùn thấp và do đó thực vật là 

những loài cây chịu được điều kiện khô hạn, độ bán của rễ không sâu, chủ yếu là các 

dạng cây nhỏ, cây bụi không có khả năng tạo thành rừng. Mặt khác, cũng có thể thấy 

một số khe núi hoặc thung lũng có những vật cản cây có kích thước lớn hơn (cây dưới 

2 m) đã bị khai thác kiệt không bao giờ có thể khôi phục lại được. Trong số này đặc 

trưng nhất là các loài Orophea tonkinensis, Lepespesdela bonia. Một số dây leo gỗ như: 

Hiptage boniana, Bauhinta championi var, Rubiginosa, Alyxta, Pseudosinensis. Mật độ 

các loài tăng dần cùng với sự giảm độ che phủ của tầng cây bụi. 

Theo những nghiên cứu vùng núi đá vôi ở miền Bắc nước ta, các nhà thực vật đã 

thống kê được gần 600 loài thực vật thuộc gần 200 họ của nhiều ngành thực vật, trong 

đó cũng có rất nhiều loài quí hiếm, có giá trị thích nghi và đặc trưng cho vùng núi đá. 

Khu vực Tràng Kênh cũng có thể thấy những nét đặc trưng sau: 

+ Ở đỉnh và đường đỉnh núi đá vôi cũng có các loài cỏ sống lâu năm, đặc biệt là 

loài Arundinaria sp. là cây thân thảo được xem là dấu hiệu chắc chắn của sự bắt đầu 

thảm thực vật trên đỉnh và đường đỉnh. Có thể phát hiện một số loài thuộc họ lan 

Orchidaceae thường mọc thành cụm to hoặc nhỏ ở các hốc đã có mùn. Loài Rhapis 

divaricata, Carex sp mọc rải rác, đây là loại thân thảo rất hiếm. 
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+ Trên sườn núi đá vôi một số quần xã thứ sinh chủ yếu gồm cây bụi thường xanh 

lá cong, chịu hạn, tồn tại và phát triển trên địa hình dốc. Ở đây cũng có một số loài cây 

thảo hoặc dây leo thân thảo.  

+ Chân núi đá vôi, nơi quần xã thực vật thường xuyên bị tác động, đặc trưng bởi 

các loài như: Villebrunea bontaxa, Tectatia rocii, Tivariolosx, Adiantum, Aspleniup 

falcatum... Có một số loài dây leo thân thảo.  

Trong phạm vi vùng bị ảnh hưởng tác động của Nhà máy hiện nay không phát hiện 

được các loài động thực vật quý hiếm.  

b. Hệ sinh thái nông nghiệp: 

* Hệ sinh thái trên đồi thấp: Các đồi trong vùng có độ cao 40 - 60m, hệ sinh thái 

trên đồi thấp bao gồm: Khu dân cư hơn 500 hộ với nhà ở, đường giao thông, vườn cây 

ăn quả, rau xanh, cây làm hàng rào, cây thân gỗ và các loài cây hoang dại ven đường. 

Ngoài ra, một số hộ còn có ao nuôi cá bớp, cua, tuy diện tích mỗi ao chỉ khoảng 15 - 

20m. Số động vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà là thành phần không thể thiếu được 

trong hệ sinh thái nông nghiệp. Cây rau xanh chủ yếu là cây dùng làm gia vị như: ớt, 

rau húng, rau thơm, mùi tàu, cây me ăn quả, me lấy lá và rau ngót. 

Về cây ăn quả, thì hầu hết các gia đình đều trồng một số loài cây ăn quả như: hồng 

xiêm, dừa, nhãn, bưởi, cam, chanh, mít, chuối, đu đủ. Đây chỉ là các sản phẩm tự cung 

tự cấp, góp phần cải thiện thêm khẩu phần thức ăn ở vùng thôn quê. Điều quan trọng là 

sự tạo lập một môi trường sinh thái, một cảnh quan nông thôn có vườn cây, ao cá nhằm 

hoàn thành chu trình vật chất trong tự nhiên. Ngoài những cây ăn quả lâu năm, xung 

quanh vườn, trên đường đi, trong làng còn trồng những cây sử dụng làm vật liệu xây 

dựng như: xoan, tre, mây, bạch đàn. Cây hoang dại phổ biến là các loại có ưa sống một 

năm như: Ageratum conizoides, Chrisopogon aciculatus, Paspalumcmgugatu, 

Eupatorium odoratum, Sidarhanbifolia... 

Động vật hoang dại chủ yếu là các loài thú gặm nhấm như chuột, lưỡng cư. Bò sát 

có ếch, nhái, rắn. Một số loài côn trùng như bướm, châu chấu, chuồn chuồn, bọ xít, cánh 

cam.... Ngoài các loài động, thực vật trong khu định cư, còn các loài thực vật trên đồi 

núi đất như: sim (Rhodomyrtus tomentosa), mua (melastoma candidum), dương xỉ 

(Cyclosorus parasitices), quyển bá (Selaginella frondosa), cỏ túi (Polytoca dititata), chè 

(Miscanthus japonicus), cỏ chít (Imperatan cylindrica), lau (Ssaccharum 

arundinaceum), chít (Thysanolaena maxima)...  

*  Hệ sinh thái lúa nước: Toàn bộ diện tích cấy được lúa 2 vụ trên nền đất chua 

mặn nên năng suất chỉ từ 6 - 7 Tấn/ha. Ngoài lúa là cây chiếm ưu thế tuyệt đối, trong hệ 
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sinh thái lúa nước còn có cỏ phát triển trên các bờ ruộng, đường đi hoặc cùng tồn tại 

trên ruộng lúa.  

Thành phần các loài động, thực vật của hệ sinh thái lúa nước kém phong phú. Cây 

thân thảo sống một hoặc nhiều năm như: cỏ gà (Cinodon dactylon), cỏ mần trầu 

(Eleusine indica), cỏ may (Chrysopongi aciculatus), cói (Cyperus sp), cỏ gấu (Cyperus 

rotundus)... Động vật chủ yếu là nhuyễn thể từ trai, hến ốc. Ngoài ra có thể có tôm, cua, 

ếch, nhái, chuột đồng; Một số loài chim như sáo, chích, cò....Trong hệ sinh thái lúa nước 

còn xuất hiện một số loài côn trùng có hại như: sâu đục thân lúa, châu chấu, cào cào. 

Tuy nhiên chúng chỉ xuất hiện nhiều vào những năm thời tiết quá ẩm. Sự thưa thớt nhiều 

loài chim vốn có trước đây trên đồng ruộng như: cò, sáo, diệc, le le đã phần nào làm suy 

yếu khả năng tự điều chỉnh của hệ sinh thái.  

c. Hệ sinh thái rừng ngập mặn: 

Dọc hai bờ sông Đá Bạch rừng ngập mặn khá phát triển. Một số nơi như bãi triều 

rìa Bắc, Đông và Đông Nam huyện Thuỷ Nguyên, kể cả khu vực Tràng Kênh rất phổ 

biến. Các góc bần còn sót lại chứng tỏ trước đây ở vùng này rừng ngập mặn phát triển 

khá tốt. Rừng bần với những cây cao 3 - 5m hiện còn thấy ở dọc bờ sông Thải. Trong 

rừng ngập mặn ở ven sông Bạch Đằng có 26 loài thực vật ngập mặn (Bảng 2-7), ngoài 

ra còn một số loài cây nội địa có khả năng chịu mặn sống trên các gò đất cao.  

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là quai đê, nhiều nơi rừng 

ngập mặn bị suy thoái mạnh. Tại bờ trái sông Đá Bạch, phía Nam Uông Bí, Tràng Kênh 

7km về phía thượng lưu, trong rừng ngập mặn còn gặp 14 loài thuộc 12 họ cây ngập 

mặn, 22 loài thuộc 14 họ cây trong rừng ngập mặn, 26 loài thuộc 15 hộ cây từ nội địa 

chuyển ra. Thực vật ngập mặn phân bố khá quy luật: ở vùng ngoài đê quai, thành phần 

cây ngập mặn đa dạng hơn và phát triển tốt như Sú (Aegicera corniculatum), vẹt 

(Bruguiera gymnorhiza), ô rô (Acanthus ilicifolus), bần chua (Sonneratia caseolaris)...  

Bên trong đê quai hoặc ở nơi không thông thuỷ thường có cây lác (Syperus 

ecphalotus), năn (Eleocharis duleis), sậy (Pharagmites communis)... Trong các đầm 

nuôi thuỷ sản bị ngọt hoá thì ưu thế là rong chân chó (Myriophylum phod dino spicatum), 

tảo sợi (Chaetomorpha, Enteromorpha)... 

Rừng ngập mặn là sinh cảnh của nhiều loài động vật như các loài chim nước, bò 

sát, các loài thuỷ sản như tôm, cua, cá. Hiện tại phần lớn rừng ngập mặn ở Tràng Kênh 

đã được quai đê, ngăn mặn để trồng lúa nước và làm ao đầm nuôi trồng thuỷ sản. Rừng 

ngập mặn là hệ sinh thái có năng suất sinh học cao, nó cung cấp cho cư dân trong vùng 

không những thuỷ sản và các động vật khác, màcòn củi đun cho dân cư. 

Bảng 2- 34. Thành phần thực vật ngập mặn ven biển Chinfon 
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(gần khu vực dự án) 

STT 
Thành phần thực vật 

Tên địa phương Tên khoa học 

1 Na biển Annonaa glaba L. 

2 San biển Sesuvium portucastrum L. 

3 Muối biển Suaeda maritima (l.) Dum 

4 Sú Aegiceras corniculatum (L.) Branco 

5 Cui Heritiera Litoralis Dry 

6 Tra Hibiscus tiliaceus L. 

7 Tra biển Thespesia populnea (L.) 

8 Giá Excoecaria agallocha L. 

9 Cóc kèn Derris trifoliata Lour 

10 Bần chua Sonneratia caseoloris (L.) Engl 

11 Cóc vàng Lummitzela rasenosa willd 

12 Vút dù Bruguiera stylosa (L.) 

13 Trang Kandelia canden (L.) Druce 

14 Đước voi Rhizophora stylosa Griff 

15 Su ôi Xylocarpus granatum Koen 

16 Côi Slyphiphora hydrophylacea Garin 

17 Mắm quân Avicenia lanât Ridi 

18 Chọ Myoporum bontoides A Grey 

19 Ô rô Acanthys ebractestus Hance 

20 Ô rô Acanthys taccoda Roxb 

21 Nếp Hải Nam Seaevola hainanensis Hance 

22 Nếp Seaevola taccoda Roxb 

23 Cói Cyperys malaccensls L. 

24 Cỏ gà Cynodon dactylon (L.) BL 

25 Cỏ cáy Aporolobus virginisus L. 

26 Ráng Acroscicum sureum 

d. Hệ sinh thái dưới nước: 

Các thuỷ vực chính trong khu vực nghiên cứu là sông Đá Bạch với hai phụ lưu là 

sông Thải và sông Giá, vùng ngập nước và các đập nuôi thuỷ sản. Hệ thống sông Bạch 

Đằng có sự trao đổi nước rất tốt với vịnh Bắc Bộ, giàu chất dinh dưỡng và số lượng sinh 
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vật phù du là nguồn thức ăn quan trọng lại có rừng ngập mặn, vì vậy trong các thuỷ vực 

ở đây có nhiều tôm, cua, cá và các thuỷ sinh vật khác. Trong khu hệ các sông Bạch Đằng 

có tồn tại 82 loài thuộc 45 họ chiếm ưu thế là cá vược (chiếm gần 60% tổng số loài). 

Trong các đầm nuôi thuỷ sản ven sông Đá Bạch đã phát hiện được 31 loài cá thuộc 

18 họ với cấu trúc như ở (Bảng 2-8). Đây là những đại diện chính trong vùng nước lợ. 

Nhìn chung cá trong các thuỷ vực của vùng nghiên cứu là những loài cá nhỏ, giá trị kinh 

tế thấp, dùng làm thực phẩm cho nhân dân và dùng trong chăn nuôi. 

Bảng 2- 35. Cấu trúc các loài cá trong đầm nuôi 

STT Tên các họ cá Số lượng loài Tỷ lệ % 

1 Clupeidae 1 3,2 

2 Engraulidae 4 12,9 

3 Cyprinidae 4 12,9 

4 Bagridae 1 3,2 

5 Ariidae 1 3,2 

6 Hemigramphidae 1 3,2 

7 Mugilidae 2 6,4 

8 Siliaginidae 1 3,2 

9 Pomadasyidae 1 3,2 

10 Sciaenidae 2 6,4 

11 Scatophagidae 1 3,2 

12 Leiognathidae 3 9,7 

13 Cichlidae 1 3,2 

14 Eleotridae 1 3,2 

15 Gobiidae 3 9,7 

16 Periophthalmidar 1 3,2 

17 Cynoglossidae 1 3,2 

18 Triacanthidae 1 3,2 

Tổng cộng 31 100,0 

Trong thành phần các loài cá ở đây có những loài đặc trưng cho rừng nước mặn 

như cá bóng, thoi loi, có sự pha trộn các loài cá nước ngọt như chép, diếc, rô. Ngoài cá 

ra, những loài thuỷ sản chính có giá trị kinh tế cao phổ biến ở vùng cửa sông nhiệt đới 

gồm: 
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- Các loài tôm: Tôm sông (Macrobranchium), tôm rảo (Metapenaeus ensis), tôm 

sắt (Darapenaeopsis harwicki), tôm chì (Metapenaeus affinis).  

- Các loài cua: Cua bể (Scylla serrata), ghẹ (Portunus pelagicus). 

Nghề nuôi thuỷ sản trong các đầm nước lợ ở Tràng Kênh, cũng như ven sông Bạch 

Đằng mới xuất hiện trong những năm gần đây và phát triển mạnh từ năm 1988 đến nay, 

khi có nhu cầu xuất khẩu tôm, cua. Phương thức nuôi là nuôi dựa vào nước triều để lấy 

thức ăn và nguồn giống tự nhiên. Trong các đầm nuôi thuỷ sản ở bãi nhà Mạc gần cửa 

sông Bạch Đằng, rừng nước mặn tươi tốt, năng suất tôm, cua, cá tổng cộng có thể đạt 

tới 800 t/ha. Tại các đầm nuôi nhỏ của cư dân ven sông đá Bạch năng suất có thể đạt 

được 400 kg/ha góp phần tăng thu nhập đáng kể cho cư dân. 

(Nguồn: Địa chí Thủy Nguyên, NXB Hải Phòng, 2015 và báo cáo ĐTM được phê 

duyệt Dự án: Nhà máy Xi măng Chinfonmới, 1997) 

 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

* Nhận dạng các đối tượng bị tác động khi triển khai thực hiện dự án: 

 - Môi trường không khí: Khi triển khai thực hiện dự án nguồn khí thải sẽ ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án, cụ 

thể: các công ty và các hộ dân sống gần khu vực nhà máy 

 - Nước thải: khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt, nước 

thải sản xuất,  nước mưa chảy tràn,... Lượng nước thải ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống 

thu gom và thoát nước mưa, nước thải của Dự án; Hệ thống thu gom thoát nước chung 

của khu vực và ảnh hưởng một phần đến sông Thải là nguồn tiếp nhận nước thải của 

Nhà máy. 

 - Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại nếu không 

được thu gom xử lý đúng theo quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường cảnh quan và các hộ 

dân sống xung quanh cũng như cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy. 

 - Tiếng ồn, độ rung: tiếng ồn, độ rung phát sinh khi triển khai dự án sẽ ảnh hưởng 

đến quá trình làm việc của cán bộ công nhân viên trong dự án, ảnh hưởng đến các doanh 

nghiệp đang hoạt động xung quanh nơi dự án được triển khai.  

* Yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Khoảng cách từ Nhà máy tới khu vực dân cư gần nhất là tổ dân phố Thắng Lợi 

khoảng 500m về phía Tây Nam. 
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2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Qua khảo sát thực địa tại khu vực Dự án cho thấy: 

- Nhà máy xi măng Chinfonđược xây dựng tại địa điểm Tràng Kênh, thị trấn Minh 

Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Chinfoncó vị trí địa lý vô cùng thuận lợi với 3 mặt 

giáp sông, ngoài ra có hệ thống giao thông thuận lợi về cả đường sông và đường bộ, 

đường sắt trong việc vận chuyển nguyên vật liệu cũng như trong khâu tiêu thụ sản phẩm. 

Mặt khác, nguồn nguyên liệu tại chỗ như đá vôi, đất sét, phụ gia trong quá trình vận 

chuyển về nhà máy cũng rất thuận lợi và tận dụng được các trang thiết bị và các máy 

móc hiện có của dây chuyền đã được xây dựng và đi vào vận hành. Dự án được triển 

khai hoàn toàn trên diện tích đất hiện có của Công ty xi măng Chinfon đã được Thủ 

tướng Chính phủ Quyết định cho thuê đất để xây dựng Nhà máy từ năm 2000 tại Quyết 

định số 434/QĐ-TTg ngày 12/5/2000. Diện tích đất thuê để xây dựng Nhà máy là 

439.441 m2, thời hạn 50 năm và theo hợp đồng thuê đất số 35/HĐ/TĐ ngày 21/08/2000 

giữa Sở Địa chính thành phố Chinfonvà Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. 

- Kết quả khảo sát thực địa và phân tích mẫu các thành phần môi trường nền tại 

thời điểm lập ĐTM trong phòng phân tích cho thấy, chất lượng môi trường tại thời điểm 

khảo sát có chất lượng tốt. Về môi trường không khí, đất, nước các chỉ tiêu đều nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.  

- Như vậy, cần đặc biệt chú ý đến sức chịu tải của môi trường khu vực. Nếu chịu 

các tác động lớn và lâu dài của các loại chất thải thì môi trường khu vực dự án có khả 

năng sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy các vấn đề môi trường cần phải quan tâm chính của Dự án 

chủ yếu là nước thải, khí thải, chất thải rắn, cần có biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu 

tối đa, nhằm đảm bảo sự bền vững về sức chịu tải của môi trường khu vực thực hiện dự 

án. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, nhà máy sẽ nghiêm túc chấp hành các quy 

định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để hạn chế những ảnh 

hưởng của hoạt động nhà máy đến các thành phần môi trường. 
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Chương 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

Dự án "Đầu tư cải tạo, tối ưu hóa công nghệ, nâng công suất Nhà máy xi măng 

Chinfonmới (sửa chữa, xử lý nút thắt nâng năng suất hệ thống lò nung clinker) của 

VICEM Chinfonđược triển khai trong phạm vi công đoạn lò nung của dây chuyền sản 

xuất của nhà máy đã được xây dựng. Hoàn toàn trong phạm vi hàng rào nhà máy. Vì 

vậy, Dự án không chiếm dụng đất, di dân và tái định cư. 

Do đó, Báo cáo ĐTM chỉ tiến hành đánh giá tác động và biện pháp giảm thiểu trong 

quá trình thi công cải tạo, sửa chữa lò nung và giai đoạn vận hành của Dự án. 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÀ LẮP 

ĐẶT THIẾT BỊ 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị 

3.1.1.1. Các nguồn gây tác động 

Nguồn gây tác động và thành phần chất thải phát sinh trong quá trình thi công cải 

tạo, lắp đặt thiết bị được thể hiện tại Bảng 3.1 dưới đây: 

Bảng 3- 1. Nguồn tác động trong quá trình cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị 

TT Nguồn gây tác động Chất thải phát sinh 

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 
Vận chuyển, lắp đặt 

thiết bị máy móc 

- Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển 

- Bụi và khí thải độc hại phát sinh do các máy móc thi công 

lắp đặt, cải tạo (CO, NOx, SO2, VOC…) 

- Chất thải rắn thi công 

- Chất thải nguy hại 

2 
Hoạt động của công 

nhân thi công 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công 

- Chất thải rắn phát sinh do sinh hoạt của công nhân 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1  
Vận chuyển, lắp đặt 

thiết bị máy móc 

- Tăng mật độ giao thông từ các phương tiện vận chuyển 

- Tiếng ồn, độ rung từ quá trình vận chuyển và lắp đặt máy 

móc, thiết bị 

- Nước mưa chảy tràn qua bề mặt công trường 

2  
Hoạt của công nhân thi 

công 

- Sự tập trung lượng lớn công nhân xây dựng gây ra xáo trộn 

đời sống xã hội địa phương 
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Bảng 3- 2. Đối tượng bị tác động trong quá trình lắp đặt máy móc 

TT Đối tượng bị tác động Không gian chịu sự tác động Thời gian chịu tác động 

I Đối tượng tự nhiên   

1  
Các tuyến đường giao 

thông xung quanh 

Các tuyến đường vận chuyển 

máy móc thiết bị đi qua 

Trong thời gian vận 

chuyển 

2  
Chất lượng môi trường 

không khí 

Khu vực thực hiện Dự án, dọc 

theo các tuyến đường vận máy 

móc 

Trong thời gian các 

phương tiện tham gia thực 

hiện Dự án 

II Đối tượng KTXH   

1  
Dân cư xung quanh Khu 

vực Dự án 

Các hộ dân sống dọc tuyến 

đường vận chuyển máy móc 

thiết bị 

Thời gian tác động ngắn và 

không liên tục 

2  

Các đối tượng và 

phương tiện tham gia 

giao thông qua tuyến 

đường vận chuyển 

Xung quanh khu vực thi công 

Dự án 
Thời gian tác động ngắn 

3.1.1.2. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải 

• Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị sẽ sử dụng nguồn nhân 

lực là 320 người (trong đó có 120 người là cán bộ công nhân viên tại nhà máy thuộc 

phòng an toàn, xưởng sửa chữa, phòng kỹ thuật và 200 người sẽ thuê công nhân viên 

bên ngoài) cụ thể như sau: 

Bảng 3- 3. Thống kê số lượng nhân lực tham gia thi công dự án 

TT Nhân lực thực hiện dự án 

Số 

lượng 

(người) 

Cán bộ 

CNV bên 

ngoài 

Cán bộ 

CNV Nhà 

máy 

1  Chỉ huy trưởng và giám đốc Dự án 02 02 - 

2  Chuyên gia giám sát quá trình GCCT và lắp đặt 02 02 - 

3  Chuyên gia giám sát, hướng dẫn chạy thử 01 01 - 

4  Chỉ huy phó 01 01 - 

5  Kỹ thuật thi công 02 01 01 

6  Giám sát an toàn 02 01 01 

7  Thợ hàn 30 20 10 

8  Thợ điện 05 2 3 

9  Thợ lắp máy bậc 3.5 ÷ 7/7 125 70 55 

10  Thợ thi công phần công nghệ 150 100 50 
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 Tổng cộng 320 200 120 

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

Theo số liệu nhà máy hiện nay lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy là 

47,4 m3/ngày đêm. Trong quá trình thi công sẽ có thêm 200 người bên ngoài làm việc 

tại nhà máy để cải tạo, sữa chửa, lắp đặt thiết bị với định mức nhu cầu cấp nước là 60 

lít/người/ngày (Nguồn TCXDVN 33-2006) thì lượng nước cấp sinh hoạt phát sinh thêm 

trong ngày là:  

200 (𝑛𝑔ườ𝑖) × 60(𝑙í𝑡 𝑛𝑔ườ𝑖/𝑛𝑔à𝑦) = 12.000 (𝑙í𝑡 𝑛𝑔à𝑦) = 𝟏𝟐 (𝑚3 𝑛𝑔à𝑦⁄ )⁄⁄  

Nguồn nước cấp sinh hoạt trong giai đoạn thi công được lấy từ nguồn nước sạch đã 

qua xử lý tại nhà máy. Vì vậy lượng nước thải chiếm 100% lượng nước cấp (Nguồn: 

Theo mục a, khoảng 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP). Vậy lượng nước thải 

phát sinh thêm tối tại nhà máy là 12 m3/ngày 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh, rửa tay chân của công 

nhân. Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lưởng 

(SS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. Theo 

tài liệu của Tổ chức y tế thế giới WHO, tải lượng các chất ô nhiễm do mỗi người hàng 

ngày thải vào môi trường nếu không được xử lý như sau: 

Bảng 3- 4. Tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P Coliform 

Hệ số phát thải 

(gam/người/ngày) 
45 ÷ 54 72 ÷ 102 70 ÷ 145 6 ÷ 12 0,8 ÷ 4 106 ÷ 109 

(Nguồn: Assessment Of Sources Of Air, Water and Land Pollution - Part One, Geneva 1993 – WHO) 

Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thêm tại nhà máy là 12 m3/ngày. Vậy tải 

lượng và nồng độ các chất thải có trong nước thải sinh hoạt phát sinh thêm như sau: 

Bảng 3- 5. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P 

Hệ số (gam/ngày) 
Min 45 72 70 6 0,8 

Max 54 102 145 12 4 

Số người sử dụng (người) 200 

Tổng lượng (gam/ngày) 
Min 9.000 14.400 14.000 1.200 160 

Max 10.800 20.400 29.000 2.400 800 

Lượng nước thải (m3) 12 

Nồng độ C (mg/m3) Min 750 1.200 1.167 100 13,3 
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Chất ô nhiễm BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P 

Max 900 1.700 2.417 200 66,7 

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) 50 - 100 - - 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Cột B; 

Nhận xét: 

Từ kết quả tính toán bảng trên cho thấy, hầu hết các thông số có trong nước thải 

sinh hoạt nếu chưa được xử lý đều vượt quy chuẩn cho phép cụ thể: BOD5 vượt 15 - 18 

lần, TSS vượt 11,7 - 24,2 lần. 

Các chất ô nhiễm khi tích tụ lâu ngày sẽ bị phân hủy thành CO2, N2, CH4 gây mùi 

hôi, ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người, đặc biệt là 990 CBCNV thi công 

và đang làm việc tại nhà máy. Ngoài ra, sẽ ảnh hướng đến lượng nước thải đầu ra gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt tại sông Thải, nơi tiếp nhận nước thải cuối cùng của nhà máy.  

Tổng lượng nước thải phát sinh khi có hoạt động thi công tại nhà máy sẽ tăng lên, 

dẫn tới nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải cũng tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp tới 

hệ thống thu gom, XLNT hiện trạng và thủy vực xung quanh dự án, hệ thống nước ngầm, 

dân cư và hệ sinh thái xung quanh dự án.  

Tuy nhiên trong thời gian thi công cải tạo, sửa chữa, nhà máy sản xuất xi măng hiện 

hữu vẫn hoạt động sản xuất bình thường, nên lượng nước thải của CBCNV sẽ tiếp tục 

được thu gom theo hệ thống hiện trạng. Vì vậy, tác động cộng hưởng nước thải sinh hoạt 

trong quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và hoạt động của nhà máy hiện hữu được đánh 

giá là không lớn. 

• Nước thải xây dựng 

Quá trình thi công cải tạo, lắp đặt thiết bị của dự án về cơ bản không sử dụng nước 

do đó không phát sinh nước thải xây dựng. Có một lượng nhỏ nước thải từ quá trình rửa 

xe vận chuyển thiết bị ra vào nhà máy phát sinh với lưu lượng khoảng 1,5m3/ngày đêm. 

Tuy nhiên, lưu lượng dòng thải nhỏ, không thường xuyên và nồng độ các chất ô nhiễm 

đơn giản (chủ yếu là bùn đất và TSS) dễ dàng lắng đọng tại các mương dẫn và thoát vào 

hệ thống thoát nước chung của Nhà máy. Do vậy, nguồn phát sinh nước thải này không 

đáng kể và không tác động tới môi trường. 

• Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn thi công cải tạo của dự án, khi có mưa lớn sẽ phát sinh nước mưa 

chảy tràn trên bề mặt dự án. Nồng độ chất bẩn trong nước mưa phụ thuộc vào các yếu 

tố như cường độ mưa, thời gian mưa, không khí, độ bẩn trên bề mặt khu vực dự án.  
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Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án được tính theo TCVN 7957:2008 - 

Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài, cụ thể: 

𝑄 = 𝑞 × 𝐶 × 𝐹 (𝑙𝑖𝑡 𝑠⁄ )   (3.1) 

Trong đó:  

Q: Lưu lượng tính toán (l/s); 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) (theo TCVN 7957:2008, tính q = 88 l/s.ha); 

C: Hệ số dòng chảy (C = 0,81) (theo TCVN 7957:2008);  

F: Diện tích khu vực (ha), F = 43,9441 ha (Theo hợp đồng thuê đất); 

Vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực nhà máy là: 

𝑄 = 88 × 0,81 × 43,9441 = 3.132,34 (𝑙í𝑡 𝑠⁄ ) = 3,13 (𝑚3 𝑠⁄ ) 

Ghi chú: Theo TCVN 7957:2008 Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài 

– tiêu chuẩn thiết kế, cường độ mưa tính toán (q) theo công thức sau: 

𝑞 = 𝐴 × (1 + 𝐶 × 𝑙𝑔𝑃)/(𝑡 + 𝑏)𝑛 (𝑙𝑖𝑡 𝑠⁄ . ℎ𝑎)      (3.2) 

Trong đó: 

P: Chu kì lặp lại của mưa (năm) - tính toán với P = 10 năm. 

t: Thời gian mưa (phút) - Theo mục 4.2.5 của TCVN 7957:2008, thời gian của quá 

trình mưa phụ thuộc vào quy mô khu vực đô thị, có thể lấy từ 3h – 6h. Tính toán với 

thời gian trung bình là 4,5h (tương đương 270 phút).   

A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương. 

Hằng số A, C, b, n lấy tại bảng B.1 - Hằng số khí hậu trong công thức cường độ 

mưa của khu vực. Với khu vực Dự án thuộc địa phận thành phố Chinfonnên các hằng 

số A, C, b, n tương ứng là: A = 5.950; C = 0,55; b = 21; n = 0,82. 

Thay số liệu vào (3.2) ta được:  

𝑞 = 5.950 × (1 + 0,55 × 𝑙𝑜𝑔10)/(270 + 21)0,82  =  88 (𝑙𝑖𝑡 𝑠⁄ . ℎ𝑎) 

Để tính toán lượng nước mưa chảy tràn có cường độ lớn nhất trong năm khu vực 

toàn Nhà máy dựa vào diện tích bề mặt hứng nước, lượng mưa lớn nhất ngày trong năm 

và hệ số dòng chảy bề mặt. Công thức tính như sau: 

Q = 0,278 x ψ x q x F/1000 (m3/ngày) (3) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3/ngày) 
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Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt, ψ = 0,1 - 0,95 (hệ số dòng chảy phụ thuộc vào tính 

chất mặt phủ, mật độ xây dựng, độ dốc mặt đất...) , chọn Ψ = 0,81. 

q: Lượng mưa lớn nhất ngày tại vùng tính toán, 208 mm (theo thống kê về điều 

kiện khí tượng thủy văn, lượng mưa trung bình ngày lớn nhất quan trắc được tại trạm 

Phù Liễn) 

F: tổng diện tích khu vực dự án là 439.441 m2 ha. Như vậy, tổng lượng nước chảy 

tràn trên khu vực dự án trong 1 ngày lớn nhất là: 

Q = 0,278  x 0,81 x  208 x 439.441/1000 = 20.582,3 (m3/ngày) 

Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: Với nước mưa chảy tràn, mức độ ô nhiễm 

chủ yếu là từ nước mưa đợt đầu (tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề 

mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Hàm lượng các chất bẩn trong mưa đợt đầu tại 

khu vực được ước lượng như sau: BOD5 khoảng 35 đến 50 mg/l, hàm lượng cặn lơ lửng 

khoảng 1.500 đến 1.800 mg/l. 

Lượng chất bẩn (chất không hòa tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định theo 

công thức sau đây: 

𝑀 =  𝑀𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑒−𝐾𝑧×𝑡) × 𝐹   (kg) 

Trong đó: 

Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất, tại khu vực thi công Mmax=220kg/ha; 

Kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, Kz = 0,3 /ngày; 

t: Thời gian tích luỹ chất bẩn 15 ngày; 

F: Diện tích khu vực thi công, F = 43,9441 ha. 

𝑀 =  220 × (1 − 𝑒−0,3×15) × 43,9441 = 9.560,4 (kg) 

Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại khu vực thi công là 9.560,4 

kg trên diện tích 43,9441 ha. Nước mưa chảy tràn cuốn theo một khối lượng các vật 

chất, đất đá bở rời trên bề mặt dẫn đến gia tăng các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, tăng 

độ đục, tăng khả năng bồi lắng nguồn nước tiếp nhận như: ao, hồ, đường thoát nước 

chung khu vực. 

b. Tác động do bụi, khí thải 

Trong quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị dự án, nguồn gây ô nhiễm 

môi trường bởi bụi và các chất ô nhiễm không khí từ các hạng mục công trình sau: 

- Tháp trao đổi nhiệt; 

- Calciner; 
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- Hệ thống làm nguội Clinker; 

- Lò nung. 

Trong quá trình thi công, cải tạo, lắp đặt thiết bị sẽ có nhiều phương tiện, máy móc 

tham gia thi công. Các thiết bị này khi hoạt động trên công trường sẽ phát sinh các chất 

ô nhiễm với mức độ lớn vào môi trường. 

• Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị 

Theo thuyết minh dự án, các thiết bị cải tạo, sửa chữa lò nung được vận chuyển từ 

Châu Âu về nhà máy đều được vận chuyển bằng đường thủy và được cập bến tại cảng 

Hải Phòng. Theo ước tính, tổng khối lượng các hạng mục máy, móc thiết bị thay thế cần 

vận chuyển về nhà máy là khoảng 346,872 tấn. Khoảng cách từ cảng Chinfonđến vị trí 

thực hiện dự án khoảng 40 km. 

Thời gian thi công dự kiến là 4,5 tháng, thời gian tập kết máy móc thiết bị để cải 

tạo trong vòng 10 ngày (trung bình làm việc 24 ngày/tháng và 8h/ngày), trung bình mỗi 

xe vận chuyển 10 tấn. Như vậy mỗi ngày trung bình có 04 chuyến/ngày để vận chuyển 

thiết bị máy móc tập kết tại khu vực thực hiện dự án của nhà máy tương đương với 08 

lượt xe vận chuyển đi và về (Lấy số liệu tính toán trung bình là 01 chuyến/h). 

Phương tiện chuyên chở máy móc chủ yếu là dầu diezen. Trong quá trình hoạt động, 

nhiên liệu bị đốt cháy sẽ thải ra môi trường lượng khói thải khá lớn chứa các ô nhiễm 

không khí như TSP, SO2, NOx, CO, VOC... Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc 

vào nhiệt độ không khí, vận tốc xe chạy, quãng đường vận chuyển, loại nhiên liệu, các 

biện pháp kiểm soát ô nhiễm. Tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm này do các xe 

vận chuyển gây ra được tính toán dựa trên các hệ số phát thải tham khảo từ tài liệu 

Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution - Part One, Geneva 1993 - 

WHO như bảng dưới đây: 

Bảng 3- 6. Hệ số phát thải đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe 
CO 

(kg/1000km) 

TSP 

(kg/1000km) 

SO2 

(kg/1000km) 

NOx 

(kg/1000km) 

Xe tải động cơ Diezen > 3,5 

tấn 
7,3 1,6 7,26S 18,2 

Xe tải động cơ Diezen < 3,5 

tấn 
1,0 0,2 1,16S 0,7 

Mô tô & xe máy 16,7 0,08 0,57S 0,14 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú: S - hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (0,05%). 
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Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số ô nhiễm 

không khí, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải ra trong tuyến đường 

khu vực vận chuyển ước tính theo công thức:  

E = n × s × k (kg/1000km.h)    (3.3) 

(Nguồn: WHO, Đánh giá nhanh các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí, tập 1, 

Generva, 1993) 

Trong đó:  n: là số lượng xe lưu thông trong thời điểm 1h (xe/h);  

s: Chiều dài quãng đường vận chuyển (km);  

k: là hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km - Bảng 3.6). 

Bảng 3- 7. Tải lượng khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển 

Hạng mục 

Số lượng 

xe (lượt 

xe/h) 

Quãng 

đường 

(km) 

Tải lượng chất ô nhiễm 

(mg/m.s) 

CO TSP SO2 NOx 

Vận chuyển máy móc, thiết bị 1 40 0,079 0,017 3,9 x 10-5 0,196 

Tính toán lan truyền khí thải từ quá trình vận chuyển máy móc 

Để đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận chuyển 

gây ra sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các mô trình sử dụng đối với 

nguồn đường là mô hình Sutton (Phạm Ngọc Đăng, Giáo trình môi trường không khí, 

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000). Xét nguồn đường dài hữu hạn, ở độ cao gần mặt 

đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó nồng độ trung 

bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x, z) được xác định bằng công thức sau: 

𝐶 = 0,8 × 𝐸 ×
{𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 + ℎ)2

2 × 𝜎𝑧
2 ] + 𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − ℎ)2

2 × 𝜎𝑧
2 ]}

𝜎𝑧 × 𝑢
(𝑚𝑔 𝑚3⁄ )         (3.4) 

Trong đó: 

C: là nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường không khí (mg/m3); 

E: là tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms); 

z: là độ cao của điểm tính toán (m); chiều cao lấy mẫu z = 2m; 

h: là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,2m; 

𝜎𝑧 = 0,53 × 𝑥0,73 

u: là tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u = 3,09 m/s; 

𝜎𝑧: là hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng (m); 
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x là khoảng cách tính từ đường sang 2 bên (m). 

Tính toán theo công thức (3.4) trên ta tính toán dự báo được nồng độ các chất gây 

ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển được đưa ra tại bảng dưới đây: 

Bảng 3- 8. Nồng độ khí thải trong quá trình vận chuyển máy móc 

TT 
Khoảng cách 

(m) 

z 

(m) 

CO 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

Bụi 

(mg/m3) 

1 5 1,72 0,00804 0,0312 0,0051 62,7.10-5 

2 10 2,85 0,00578 0,0104 0,00246 40,2.10-5 

3 15 3,83 0,00371 0,0092 0,00204 31,2.10-5 

4 20 4,72 0,00329 0,0062 0,00142 19,2.10-5 

5 30 6,35 0,00266 0,0053 0,00097 10,1.10-5 

6 50 9,22 0,00225 0,0032 0,00055 8,4.10-5 

QCVN 05:2013 

(Trung bình 1h) 
30 0,2 0,35 0,3 

TCVN 7365:2003 

(Giá trị tối đa của 1 lần mg/m3) 
40 10 10 4 

Ghi chú:  

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

xung quanh. 

+ TCVN 7365:2003: Không khí làm việc, giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không 

khí tại cơ sở sản xuất xi măng.  

Nhận xét: Kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương 

tiện vận chuyển khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BNTMT và giảm dần theo khoảng cách. Bên cạnh đó, mặt bằng dự án khá rộng, 

mật độ giao thông thấp, thời gian vận chuyển ngắn (khoảng 10 ngày) do đó tác động 

phát sinh là không đáng kể. 

Tuy nhiên, khu vực dự án thực hiện Dự án dây chuyền sản xuất xi măng của nhà 

máy đang hoạt động, vậy để đánh giá sức chịu tải của môi trường phải dựa vào nồng độ 

môi trường nền (Không khí lấy tại khu vực hành chính nhà máy - KK1) và nồng độ gia 

tăng các chất ô nhiễm, cụ thể như sau: 

Bảng 3- 9. Nồng độ chất ô nhiễm khu vực dự án cộng môi trường nền 

Nồng độ các chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Bụi lơ lửng 

(TSP) 
SO2 NO2 CO 

Nồng độ gia tăng các chất ô mg/m3 62,7×10-5 0,0051 0,0312 0,00804 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 174 

 

nhiễm 

Môi trường nền (KK1) mg/m3 0,0987 0,0642 0,0493 < 4,0 

Nồng độ tổng cộng mg/m3 0,099 0,665 0,693 < 4,0 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h) 
mg/m3 0,3 0,35 0,2 30 

Từ kết quả tính toán tại bảng 3.8 và bảng 3.9 cho thấy ảnh hưởng của hoạt động ô 

nhiễm do phương tiện giao thông thải ra tại khu vực nhà máy đến môi trường không khí 

là không đáng kể. Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ phải đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường không khí. 

* Tác động của bụi do chà sát bánh xe do hoạt động của các phương tiện tham gia 

giao thông vận chuyển thiết bị, máy móc để cải tạo, sửa chữa: 

- Thành phần: 

Bụi cuốn theo bánh xe có thành phần chính là đất, cát nên ít có tính độc hại. Khí 

thải phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu có thành phần chủ yếu gồm: bụi khói, CO, 

SO2, NOx, hơi xăng, hydrocacbon mạch thẳng,… đều là các khí độc hại.  

 - Tải lượng 

 Số lượng xe vận chuyển là 1xe/ giờ. 

Tính hệ số phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển theo công thức  (Theo WHO, 

1993) như sau: 








 −


































=

365

365

47,24812
7,1

5,07,0
PwWSs

kE (kg/lượtxe.km) (3.5) 

Trong đó:  

- E : Hệ số phát sinh bụi (kg/km.lượt xe.năm); 

- K : Kích thước hạt (0,2); 

- s : Lượng đất trên đường (8,9%);                

- S : Tốc độ trung bình của xe (50 km/h); 

- W : Trọng lượng có tải của xe (10 tấn);      

- w : Số bánh xe (6 bánh); 

- P: Số ngày hoạt động 10 ngày 

Kết quả tính toán được tải lượng bụi phát sinh do xe vận chuyển là E = 

0,077kg/lượt xe.km. 
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Vậy tổng tải lượng bụi đất phát sinh trong ngày là L = E×số lượt xe = 0,077 

kg/ngày tương đương 0,89 mg/s. 

* Đánh giá tác động 

Từ các kết quả tính toán trên cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm 

trên tuyến đường vận chuyển là không lớn. Phạm vi ảnh hưởng ở dọc hai bên tuyến 

đường vận chuyển, môi trường hoàn toàn có khả năng phục hồi 

• Khí thải từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công 

Trong giai đoạn thi công cải tạo, lắp đặt thiết bị, dự án phải sử dụng các máy móc, 

thiết bị thi công vận chuyển như đã nêu ở chương 1, các phương tiện thi công sử dụng 

nhiên liệu chính là dầu diezel trong quá trình làm việc phát thải khí thải gồm các chất ô 

nhiễm như bụi, khí CO, SO2, NOx… Hệ số phát thải các chất ô nhiễm của các máy móc 

thiết bị có động cơ chạy bằng dầu diezel được tham khảo dự vào tài liệu Assessment of 

Sources of Air, Water, and Land Pollution, Part 1, WHO 1993 và kết quả được đưa ra 

tại bảng sau: 

Bảng 3- 10. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của động cơ chạy bằng dầu diezel 

Chất ô nhiễm SO2 CO NOx Bụi THC 

Hệ số (kg/tấn) 20S 2,19 9,62 0,71 0,791 

Ghi chú: Trong đó S- Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (%) = 0,05% 

Theo WHO, tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị thi công được tính 

theo công thức:  

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm × lượng dầu tiêu thụ 

Dựa vào hướng dẫn về định mức sử dụng nhiên liệu của các phương tiện thi công 

xây dựng (Nguồn: Định mức mức sử dụng nhiên liệu của các phương tiện thi công xây 

dựng - Bộ Xây dựng) và số lượng thiết bị, máy móc thi công trên công trường có sử 

dụng dầu diezel của dự án, tải lượng khí phát sinh từ máy móc thiết bị thi công được 

tính toán như sau: 

Bảng 3- 11. Định mức sử dụng nhiên liệu của các phương tiện thi công 

Thiết bị 

Định mức dầu Lượng sử 

dụng/ca 

(tấn) 

Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ca) 

lít/ca kg/ca Bụi SO2 NO2 CO THC 

Cần cẩu 43 0,031 0,031 0,022 0,031 0,29 0,068 0,025 

ô tô tải  52 0,045 0,045 0,032 0,045 0,43 0,099 0,036 

Xe thang 60 0,052 0,052 0,037 0,052 0,50 0,114 0,041 

Xe nâng  62 0,054 0,054 0,038 0,054 0,519 0,118 0,043 
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Thiết bị 

Định mức dầu Lượng sử 

dụng/ca 

(tấn) 

Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ca) 

lít/ca kg/ca Bụi SO2 NO2 CO THC 

Tổng 0,129 0,182 1,739 0,399 0,145 

Ghi chú: 

+ Tỷ trọng của dầu Diezel là 0,87 kg/lit; 

+ 01 ca làm việc là 8 tiếng; 

+ 01 ngày làm việc 3 ca. 

Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công được tính 

theo công thức: 

𝐶𝑜𝑛 =
𝑀𝑜𝑛 × 1.000.000

24 × 𝑉
             (3.5) 

Trong đó: 

Con: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3); 

Mon: Tải lượng chất ô nhiễm theo bảng trên (kg/ngày); 

V: Thể tích không khí tác động trên diện tích bề mặt dự án 

𝑉 = 𝑆 × 𝐻 (𝑚3) 

Trong đó: 

S: Diện tích khu vực dự án (m2); 

H: Chiều cao cột không khí tác động phía trên (m); 

𝑉 = 439.441 × 10 = 4.394.410 (𝑚3) 

Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công được nêu tại 

bảng sau: 

Bảng 3- 12. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc thiết bị thi công 

TT Thông số 
Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 NO2 CO THC 

1 Tổng tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 0,129 0,182 1,739 0,399 0,145 

2 
Tổng nồng độ ô nhiễm (mg/m3 - 

trung bình 1 giờ) 
0,00122 0,00172 0,0165 0,0038 0,00137 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
0,3 0,35 0,2 30 5000* 

TCVN 7365:2003 

(Giá trị tối đa của 1 lần mg/m3) 
4 10 10 40 - 
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Nhận xét: Từ các kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi và các chất ô nhiễm đều 

nằm trong ngưỡng cho phép của Quy chuẩn. Do diện tích toàn bộ Dự án tương đối rộng, 

không gian xung quanh thoáng đãng, các hoạt động thi công xây dựng diễn ra trong thời 

gian ngắn (4,5 tháng), các hạng mục thi công tương đối đơn giản nên tác động của khí 

thải đối với môi trường không khí không đáng kể. 

• Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công có gia nhiệt hàn, cắt 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án, có sử dụng 

công đoạn hàn để gắn kết các cấu kiện. Các loại hoá chất có trong que hàn bị đốt cháy 

sẽ phát sinh khói chứa các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức 

khoẻ công nhân lao động. Quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau, làm phát sinh 

bụi hơi oxit kim loại như MnO2, Fe2O3... 

Bảng 3- 13.Thành phần bụi khói của một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03– 7,1/7,06 3,3– 62,2/47,2 0,002-0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 0,29-0,37/0,33 89,9-96,5/93,1 - 

(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1)) 

Bảng 3- 14. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn, mm 

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 và Kỹ thuật, 2000) 

Theo Nguyễn Thúc Hà, Giáo trình công nghệ hàn, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2007, 

định mức khối lượng que hàn trung bình là 50 que hàn/1kg. Theo thống kê khối lượng 

que hàn sử dụng của Dự án là 1.041 kg, tương đương 52.050 que hàn. Giả thiết đường 

kính que hàn là 4mm thì tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn trong quá 

trình thi công xây dựng như sau: 

Bảng 3- 15. Tải lượng ô nhiễm do hoạt động hàn kim loại 

TT Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (mg/s) 

1 Khói hàn 0,81 

2 CO 0,0288 
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3 NOx 0,0345 

Tải lượng các chất khí ô nhiễm từ hoạt động này trong thời gian thi công 4,5 tháng 

được đánh giá ở mức độ thấp, khí thải từ công đoạn hàn tương đối nhỏ, không cao so 

với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 

người thợ hàn. Nếu không các trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp, người thợ hàn khi 

tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị những ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, thậm 

chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp tính. 

➢ Bụi và khí thải trong quá trình tháo dỡ thiết bị  

Trong quá trình thi công cải tạo, sửa chữa sẽ tiến hành tháo dỡ một số thiết bị, 

công trình như sau: 

+ Tháo dỡ thép thiết bị với khối lượng: 394,371 tấn; 

+ Tháo dỡ VLCL của tháp sấy (Các Cyclon, đường ống, Calciner…) gồm: Bê 

tông và gạch chịu lửa; Bê tông và xốp cách nhiệt; neo thép với khối lượng: 901,287 tấn. 

+ Tháo dỡ phần bảo ôn với khối lượng: 7,27 tấn. 

➔ Tổng khối lượng thiết bị cần tháo dỡ là 1.302,928 tấn. 

Các thiết bị vận liệu tháo dỡ sẽ được tập kết tại bãi tập kết phế liệu (gần kho vận tư 

của nhà máy) khoảng cách từ vị trí tháo dỡ đến điểm tập kết khoảng 500m. 

Thời gian thi công dự kiến là 4,5 tháng, thời gian tháo dỡ thiết bị khoảng 10 ngày 

(trung bình làm việc 24 ngày/tháng và 8h/ngày), trung bình mỗi xe vận chuyển 10 tấn. 

Như vậy mỗi ngày trung bình có 13 chuyến/ngày để vận chuyển thiết bị tháo dỡ về điểm 

tập kết tương đương với 26 lượt xe vận chuyển đi và về (Lấy số liệu tính toán trung bình 

là 04 chuyến/h). 

Phương tiện chuyên chở là dầu diezen. Trong quá trình hoạt động, nhiên liệu bị đốt 

cháy sẽ thải ra môi trường lượng khói thải khá lớn chứa các ô nhiễm không khí như 

TSP, SO2, NOx, CO, VOC... Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiệt độ 

không khí, vận tốc xe chạy, quãng đường vận chuyển, loại nhiên liệu, các biện pháp 

kiểm soát ô nhiễm. Tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm do các xe vận chuyển gây 

ra được tính toán dựa trên các hệ số phát thải tham khảo từ tài liệu Assessment of Sources 

of Air, Water and Land Pollution - Part One, Geneva 1993 - WHO như bảng dưới đây: 

Bảng 3- 16. Hệ số phát thải đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe CO (kg/1000km) 
TSP 

(kg/1000km) 

SO2 

(kg/1000km) 

NOx 

(kg/1000km) 

Xe tải động cơ 7,3 1,6 7,26S 18,2 
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Diezen > 3,5 tấn 

Xe tải động cơ 

Diezen < 3,5 tấn 
1,0 0,2 1,16S 0,7 

Mô tô & xe máy 16,7 0,08 0,57S 0,14 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú: S - hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (0,05%). 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số ô nhiễm 

không khí, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải ra trong tuyến đường 

khu vực vận chuyển ước tính theo công thức:  

E = n × s × k (kg/1000km.h)    (3.6) 

Trong đó:  n: là số lượng xe lưu thông trong thời điểm 1h (xe/h);  

s: Chiều dài quãng đường vận chuyển (km);  

k: là hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km - Bảng 3.16). 

Bảng 3- 17. Tải lượng khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển 

Hạng mục 

Số lượng 

xe (lượt 

xe/h) 

Quãng 

đường 

(km) 

Tải lượng chất ô nhiễm (mg/m.s) 

CO TSP SO2 NOx 

Vận chuyển 

thiết bị tháo dỡ 
4 0,5 3,94 x10-3 8,64 x10-4 3,9 x 10-5 9,83 x10-3 

Tính toán theo công thức (3.6) trên ta tính toán dự báo được nồng độ các chất gây 

ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển được đưa ra tại bảng dưới đây: 

Bảng 3- 18. Nồng độ khí thải trong quá trình vận chuyển thiết bị tháo dỡ 

TT 
Khoảng cách 

(m) 

z 

(m) 

CO 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

Bụi 

(mg/m3) 

1 5 1,63 0,00604 0,0112 0,0023 32,7×10-5 

2 10 2,51 0,00378 0,0063 0,00146 20,2×10-5 

3 15 3,27 0,00271 0,0052 0,00104 15,2×10-5 

4 20 4,39 0,00229 0,0042 0,00083 12,2×10-5 

5 30 6,07 0,00166 0,0031 0,00063 9,1×10-5 

6 50 9,05 0,00125 0,0021 0,00042 6,4×10-5 

QCVN 05:2013 

(Trung bình 1h) 
30 0,2 0,35 0,3 

TCVN 7365:2003 

(Giá trị tối đa của 1 lần mg/m3) 
40 10 10 4 
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Ghi chú:  

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

xung quanh. 

+ TCVN 7365:2003: Không khí làm việc, giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm 

không khí tại cơ sở sản xuất xi măng.  

Nhận xét: Kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương 

tiện vận chuyển khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BNTMT và giảm dần theo khoảng cách. Bên cạnh đó, mặt bằng dự án khá rộng, 

mật độ giao thông thấp, thời gian vận chuyển ngắn (khoảng 10 ngày) do đó tác động 

phát sinh là không đáng kể. 

• Tác động của khí thải phát sinh từ quá trình sơn hoàn thiện 

Tổng lượng sơn phủ bề mặt lò nung khoảng là 0,8 tấn. Với hệ số phát thải dung môi 

là 15kg/tấn sơn thì tải lượng dung môi phát tán ra ngoài môi trường là (dự kiến quá trình 

hoàn thiện diễn ra trong 15 ngày): 

0,8 tấn × 15kg/tấn sơn = 12 kg = 0,8 kg/ngày 

- Tính nồng độ VOCs: 

Khu vực chịu ảnh hưởng của hơi VOCs từ công đoạn sơn hoàn thiện ở khu vực lò 

nung với diện tích S = 971,3 m2, lấy chiều cao phát tán chất ô nhiễm trung bình là H= 

62m thì nồng độ của VOCs phân tán trong khu vực thi công là: 

CVOCs (mg/m3) =0,8 x 106/(971,3 x 62) = 13,3 mg/m3. 

So sánh với Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT (Chỉ tiêu Toluen < 300 mg/m3) và 

QCVN 20:2009/BTNMT (Chỉ tiêu Naphtalen <150 mg/m3, Metylaxetat < 610mg/m3, 

Cyclo hexan <1.300mg/m3, n-Hexan <450 mg/m3, Cyclo hexanol <410mg/m3, Metyl 

cyclo hecxan <2.000mg/m3) thì nồng độ VOCs đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Đặc trưng chung của dung môi hữu cơ là tính dễ bay hơi. Do đó, quá trình pha sơn 

làm phát tán ra ngoài môi trường các hơi dung môi có mùi rất khó chịu, ảnh hưởng trực 

tiếp tới sức khỏe của người lao động. 

Tác động của hơi sơn đến sức khỏe con người là rất lớn, có thể gây ra các bệnh sau: 

bệnh viêm da, bệnh về hô hấp, bệnh về thần kinh, gây mùi khó chịu,... Mức độ tác động 

phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc, thành phần và tính chất của sơn. 

c. Nguồn ô nhiễm do CTR 
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CTR phát sinh trong giai đoạn này bao gồm CTR sinh hoạt của công nhân thi công 

sữa chữa, cải tạo, CTR thông thường và CTNH 

*) CTR sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa sử dụng 200 công nhân viên bên ngoài. 

Quá trình sinh hoạt của công nhân sẽ làm phát sinh một lượng CTR. Thành phần bao 

gồm các chất vô cơ và chất hữu cơ như thực phẩm, thức ăn thừa, nhựa,... định mức rác 

thải 0,5 kg/người/ngày (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, Nhà xuất 

bản Xây dựng, 2006). 

0,5 kg/người/ngày × 200 người = 100 (kg/ngày) 

Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom hợp lý sẽ phân hủy tạo mùi hôi, gây ô 

nhiễm môi trường làm việc tại khu vực dự án tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh ảnh 

hưởng đến sức khỏe của CBCNV, nước rỉ rác có thể ngấm vào đất gây ô nhiễm đất và 

nước ngầm. 

Bên cạnh đó, khối lượng CTR sinh hoạt nhà máy hiện tại là 395 kg/ngày. Như vậy, 

làm gia tăng lượng rác thải phát sinh tại nhá máy hiện hữu, gây ảnh hưởng đến khu lưu 

chứa chất thải, đồng thời làm gia tăng chi phí quản lý và chi phí thuê đơn vị thu gom, 

xử lý. 

*) CTR từ quá trình thi công sửa chữa, cải tạo 

Khối lượng CTR phát sinh trong quá trình thi công sửa chữa, cải tạo của dự án chủ 

yếu là dây điện hỏng, thùng chứa thiết bị, máy móc, giấy carton, kim loại... của các thiết 

bị máy móc khi thực hiện cải tạo dự án. Lượng chất thải rắn ước tính bằng 0,5% tổng 

khối lượng vật tư (Định mức vật tư trong xây dựng - Ban hành kèm theo công văn số 

Thông tư số 21/2021/TT-BXD), như vậy với khối lượng máy móc, thiết bị cần cải tạo 

là 346,872 tấn thì khối lượng CTR phát sinh khoảng 1,734 tấn; Với thời gian thi công là 

4,5 tháng → trung bình 1 ngày phát sinh 12,84 kg/ngày. Các chất thải rắn trong quá trình 

thi công sẽ được thu gom, phân loại và xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài ra còn có lượng CTR phát sinh từ quá trình tháo dỡ thiết bị cũ gồm thép thiết 

bị, tháo dỡ VLCL của tháp sấy (Các Cyclon, đường ống, Calciner…), bảo ôn với  khối 

lượng là 1.302,928 tấn (theo bảng 1.16). Các chất thải sẽ được thu gom tập kết khu phế 

liệu tạm thời tại khu đất trống phía sau nhà để xe của Công ty để phân loại và xử lý theo 

đúng quy định. 

 CTR thông thường trong sản xuất tại nhà máy với khối lượng khoảng 30,44 

tấn/năm. Thành phần gồm túi lọc bụi đã qua xử lý, vỏ bao xi măng rách, vỡ dính xi măng 

đông cứng, lốp ô tô các loại đã quả sử dụng hỏng. Còn lại chất thải là nguyên nhiệu rơi 
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vãi khác được thu gom tái sử dụng cho quá trình sản xuất. Cụ thể: 

Bảng 3- 19. Khối lượng CTR sản xuất phát sinh tại Nhà máy 

TT Loại chất thải Khối lượng (tấn/năm) Ghi chú 

1 
Vỏ bao xi măng rách, vỡ dính xi 

măng đông cứng 
15,78  

2 Bụi từ các thiết bị xử lý bụi 135.512,3 Tái sử dụng, thu 

hồi trở lại dây 

chuyền sản xuất  3 Xỉ than 49.170,08 

4 
Lốp ô tô các loại đã qua sử dụng 

hỏng 
7,66  

5 Túi lọc bụi đã qua sử dụng hỏng 7,0  

Tổng 30,44  

Các CTR này không thối rữa, không phát sinh mùi, tuy nhiên nếu nguồn thải này 

không được thu gom, xử lý sẽ chiếm dụng diện tích trong nhà máy gây ảnh hưởng tới 

mỹ quan và ảnh hưởng tới các hoạt động vận chuyển khác gây cản trở công việc đi lại 

của 320 CBCNV thi công và CBCNV đang làm việc tại Nhà máy hiện hữu. Đồng thời, 

ảnh hưởng đến các phương tiện vận chuyển vào nhà máy, gây ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất của nhà máy sản xuất xi măng hiện tại. 

* Chất thải rắn thông thường từ các nguồn khác  

- Định kỳ 1 năm/lần nhà máy sẽ tiến hành nạo vét bùn từ hệ thống thoát nước mưa. 

Lượng cặn tích tụ trong 15 ngày của Nhà máy là 9.560,4 kg => lượng cặn tích tụ trong 

1 năm là 232.636,4 kg/năm ≈ 232,6 tấn/năm. 

- Định kỳ 3-6 tháng/lần, nhà máy sẽ tiến hành nạo vét bùn bể phốt. Lượng bùn tích 

tụ trong 6 tháng của bể phốt là 42,4m3 => lượng cặn trong 1 năm là 85 m3 

- CTR lá cây vườn hoa cây cảnh ước tính khối lượng 20kg/ngày… 

*) CTNH 

Dự án chỉ tiến hành sữa chữa, cải tạo hệ thống lò nung nên lượng chất thải nguy hại 

phát sinh không nhiều chủ yếu như: Các loại chất thải nhiễm dầu mỡ (găng tay, giẻ 

lau,...). Chất thải dính dầu mỡ phát sinh chủ yếu từ các hoạt động lắp đặt sửa chữa thiết 

bị, khắc phục sự cố hư hỏng của máy móc thi công ước tính khoảng 1,6kg/tháng/máy 

móc. Trong dự án sử dụng khoảng 29 máy móc thi công trên công trường, tương đương 

khoảng 46,4 kg CTNH phát sinh (định kỳ 6 tháng bảo dưỡng 1 lần, như vậy trong giai 

đoạn thi công phát sinh 1 lần bảo dưỡng với tổng khối lượng là 46,4kg CTNH). 

Lượng dầu nhớt thải ra từ tất các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung 

bình 20 lít/lần thay (Nghiên cứu tái chế nhớt thành nhiên liệu lỏng - Trung tâm Khoa 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 183 

 

học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - BQP, 2002). Toàn bộ quá trình bảo dưỡng xe được 

thực hiện tại khu vực sửa chữa xe sử dụng chung của nhà máy nên không ảnh hưởng tới 

môi trường khu vực dự án.  

+ Đối với môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong 

đất, gây ô nhiễm chất lượng đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự sinh trưởng và phát 

triển cây xanh. 

+ Đối với môi trường nước: CTNH không được thu gom, nếu cuốn trôi theo nước 

mưa chảy tràn sẽ làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận – hệ thống thoát nước chung của nhà 

máy sản xuất xi măng hiện hữu và nguồn nước mặt tại hồ Đà Nẵng, gây ảnh hưởng tới 

hệ sinh thái trong nước do tăng hàm lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng trao đổi oxy và 

khả năng hô hấp của thủy sinh vật như cá, tôm,.... 

Ngoài ra, còn phát sinh thêm một khối lượng CTNH do quá trình sản xuất nhà máy 

hiện hữu với khoảng 43.840 kg/năm tương đương 139,17 kg/ngày (số ngày làm việc 315 

ngày/năm), sẽ làm gia tăng khối lượng CTNH, gây ảnh hưởng đến khả năng lưu chứa 

kho CTNH của nhà máy, đồng thời gia tăng chi phí quản lý và thuê đơn vị thu gom, xử 

lý. Hiện nay, chủ dự án đã ký hợp đồng số 01/HĐKT-XMHP với Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ Toàn Thắng thu gom và vận chuyển CTNH theo quy định để xử lý 

khối lượng CTNH phát sinh của nhà máy sản xuất xi măng hiện hữu nên tác động cộng 

hưởng với lượng CTNH phát sinh do quá trình thi công được đánh giá là không lớn. 

*) Tác động cộng hưởng trong giai đoạn thi công sửa chữa, cải tạo của dự án và 

hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu 

Trong quá trình thực hiện thi công sửa chữa, cải tạo nhà máy vẫn hoạt động sản 

xuất bình thường, do vậy quá trình thi công sửa chữa, cải tạo lò nung sẽ phát sinh tác 

động cộng hưởng với hoạt động chung của toàn nhà máy có thể gây mất an toàn cho 

công nhân đang làm việc tại nhà máy bên cạnh đó còn làm gia tăng thành phần ô nhiễm 

và chất thải tác động đến môi trường. 

Toàn bộ lượng khí thải, bụi, rác thải và nước thải phát sinh cộng hưởng đã được 

tính toán cụ thể tại các mục (A), (B) và (C) ở trên. Cụ thể như sau: 

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển máy móc thiết bị và hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm của nhà máy sản xuất hiện hữu làm tăng khoảng 

cách phát tán gây ô nhiễm. 

- Lượng nước thải sinh hoạt cũng tăng lên 12 m3/ngày đêm do phát sinh thêm 200 

CBCNV thi công. 
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Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà máy hiện hữu khoảng 47,4 m3/ngày 

đêm. Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt thời điểm thi công cải tạo cùng với hoạt động 

sản xuất của nhà máy là 47,4 + 12 = 59,4 m3/ngày đêm. 

- Lượng rác thải sinh hoạt tăng thêm của 200 CBCNV thi công khoảng 100 kg/ngày. 

Nhà máy sản xuất xi măng hiện hữu có 790 CBCNV làm việc, lượng rác thải sinh hoạt 

phát sinh khoảng 395 kg/ngày. Vậy tổng lượng rác thải sinh hoạt của nhà máy khi có 

hoạt động xây dựng dự án là: 100 + 395 = 495 kg/ngày. 

- Lượng CTNH tăng lên khoảng 46,4 kg. Ngoài ra, lượng chất thải thông thường 

tăng lên trong giai đoạn thi công cải tạo là 12,84 kg/ngày và khối lượng CTR từ quá 

trình tháo dỡ thiết bị 1.302,928 tấn/4,5 tháng. 

Với nồng độ bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt và CTR sinh hoạt, chủ dự án sẽ có 

biện pháp thu gom xử lý không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe 200 

CBCNV thi công và CBCNV làm việc tại nhà máy. 

3.1.1.3. Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

(1). Tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn phát sinh của Dự án chủ yếu từ việc sử dụng máy móc thi công như cần 

cẩu, xe nâng, xe thang, phối trộn nguyên vật liệu... Để tính bán kính ảnh hưởng của tiếng 

ồn,báo cáo sử dụng công thức sau (Kỹ thuật môi trường, Tăng văn Đoàn – Trần Đức 

Hạ, 2001): 

Li = Lp - ΔLd - ΔLc (dBA) 

Trong đó: 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2, dBA; 

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn ách nguồn gây ồn khoảng cách r1, dBA; 

ΔLd - Mức ồn giảm theo khoảng cách r2 ở tần số i; 

ΔLd = 20 lg [(r2/r1) 1+a], dBA; 

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp, m; 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li, m; 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0); 

ΔLc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Tại khu vực dự án ΔLc= 0. 

Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau: 

 

Trong đó: 

LΣ - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA; 
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Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA; 

n - tổng số nguồn ồn. 

Kết quả tính toán tiếng ồn do các thiết bị, máy móc thi công trong giai đoạn thi 

công xây dựng của dự án được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 3- 20. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các máy móc thiết bị thi công trong  

giai đoạn xây dựng của dự án 

Đơn vị: dBA 

Stt 
Phương tiện, thiết bị 

thi công 

Mức ồn tại thời điểm cách nguồn x (m) 

15m (*) 50m 100m 500m 1000m 

1 Cần cầu 76-87 65,5-76,5 59,5-70,5 45,5-56,5 39,5-50,5 

2 Thiết bị hạ cọc 95-106 84,5-95,5 78,5-89,5 64,5-75,5 58,5-69,5 

3 Máy hàn 72-84 61,5-73,5 55,5-67,5 41,5-53,5 35,5-47,5 

4 Máy trộn bê tông 75-88 64,5-78 58,5-71,5 44,5-57,5 38,5-51,5 

5 Xe chở bê tông 80-93 69,5-82,5 63,5-76,5 49,5-62,5 43,5-56,5 

6 Ô tô tải tự đổ 72-74 61,5-63,5 55,5-57,5 41,5-43,5 35,5-37,5 

7 Xe cần bơm bê tông 80-93 69,5-82,5 63,5-76,5 49,5-62,5 43,5-56,5 

8 Xe nâng 72-74 61,5-63,5 55,5-57,5 41,5-43,5 35,5-37,5 

9 Xe thang 72-74 61,5-63,5 55,5-57,5 41,5-43,5 35,5-37,5 

Mức ồn tổng cộng - 85,7-96,6 79,7-90,6 65,7-76,6 59,7-70,6 

QCVN 24:2016/BYT 85 (Thời gian tiếp xúc tiếng ồn 8h) 

Ghi chú: (*): Mackernize, L.da, 1985 

Kết quả tính toán so với tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép về tiếng ồn cho thấy, 

mặc dù tiếng ồn thành phần từ từng loại thiết bị riêng biệt đều chỉ có tác động trong 

bán kính khoảng 500 m cách nguồn đã đạt yêu cầu. Nhưng khi các thiết bị này cùng 

hoạt động, mức ồn tổng cộng tại một vị trí tăng lên. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công 

cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động từ tiếng ồn để đảm bảo đúng quy 

định và an toàn cho con người và môi trường. 

Ô nhiễm tiếng ồn sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đối với con người trong vùng chịu 

ảnh hưởng của nguồn ồn. 

Mức tác động có thể phân làm 3 cấp như sau: 

+ Nặng: Công nhân trực tiếp thi công và các đối tượng khác ở cự ly gần, trong vùng 

bán kính < 50m. 

+ Trung bình: Tất cả các đối tượng chịu tác động trong bán kính 50 - 400m. 
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+ Nhẹ: Người đi đường và vật nuôi. 

Tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp tham gia thi và công nhân viên 

làm việc tại nhà máy. Tiếng ồn từ 80 dBA trở lên sẽ làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, 

nhức đầu chóng mặt, tăng cường sự ức chế thần kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính 

giác của con người. Khi tiếp xúc với tiếng ồn cường độ cao trong thời gian dài sẽ dẫn 

đến bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên thương tổn cho hệ tim mạch và làm tăng bệnh 

đường tiêu hóa. Dự án sẽ quan tâm khắc phục các nguồn gây ồn để đảm bảo sức khỏe 

cho công nhân. Dự án sẽ quan tâm khống chế các nguồn gây ồn để độ ồn không vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn. 

Ngoài ra, tác động tiếng ồn cộng hưởng từ các phương tiện tham gia lưu thông trên 

các tuyến đường tiếp giáp Dự án kết hợp với tiếng ồn phát sinh từ máy móc thiết bị thi 

công Dự án sẽ làm gia tăng cường độ ồn ảnh hưởng đến các khu vực lân cận trong các 

giai đoạn sau của Dự án. Tuy nhiên, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện thi công không 

mang tính liên tục. Hoạt động thi công cải tạo, sửa chữa của Dự án chỉ thực hiện vào 

ban ngày. Vì vậy, tác động do tiếng ồn đến các khu dân cư xung quanh không nhiều.  

Rung động và chấn động trong quá trình thi công xây dựng Dự án có thể ảnh hưởng 

đến các công trình khu vực thực hiện Dự án. Sự lan truyền tiếng ồn và rung sẽ được hạn 

chế bởi khoảng cách từ những nguồn gây ra tiếng ồn và rung. Lan truyền tiếng ồn còn 

có thể được giảm thiểu bằng việc áp dụng các biện pháp như trồng cây xanh quanh khu 

vực xây dựng nhằm cách ly nguồn ồn. 

(2). Tác động đến kinh tế - xã hội 

- An ninh trật tự: Trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa lò nung sử dụng 320 

CBCNV trong đó có 200 công nhân viên thuê bên ngoài và 120 công nhân viên làm viên 

tại nhà máy cùng với 670 công nhân viên làm việc sản xuất tại nhà máy, việc tập trung 

công nhân sẽ làm phát sinh các tệ nạn xã hội tiêu cực khác như: cờ bạc, trộm cắp, ma 

túy,... Nếu ý thức của công nhân không cao, không thực hiện đúng quy định trong an 

toàn lao động và nội quy lao động, sẽ gia tăng tác động xấu tới an ninh trật tự của khu 

vực thực hiện dự án. 

- Phát sinh dịch bệnh: Vấn đề vệ sinh, ăn ở, sinh hoạt của công nhân không thực 

hiện đúng quy định sẽ ảnh hướng tới môi trường xung quanh. Môi trường sống chịu 

nhiều tác động nên ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nguy cơ phát sinh các bệnh 

tật. Các dịch bệnh có thể lây nhiễm như: cúm, đau mắt, tiêu chảy, sốt xuất huyết, covid... 

Các bệnh dịch này gây ảnh hưởng đến công nhân thi công, lây truyền cho CBCNV đang 
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làm việc tại nhà máy. Nguy cơ xảy ra rủi ro và sự cố do dự án gây ra có thể ảnh hưởng 

tới phát triển kinh tế - xã hội khu vực và vùng lân cận. 

- Mâu thuẫn giữa công nhân thi công và CBCNV đang làm việc tại nhà máy: Quá 

trình thi công dự án có thể phát sinh xung đột giữa công nhân thi công và CBCNV đang 

làm việc tại nhà máy như: gây gổ đánh nhau, trộm cắp,... gây ảnh hưởng đến trật tự trị 

an của Nhà máy và khu vực. Bên cạnh đó, việc tập trung công nhân có thể gây phát sinh 

dịch bệnh, lây nhiễm sang cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà máy làm ảnh hưởng đến 

quá trình sản xuất của nhà máy và tiến độ thi công dự án. 

(3). Tác động đến giao thông khu vực 

Trong quá trình thi công cải tạo, sửa chữa việc vận chuyển thiết bị và phương tiện 

của công nhân viên tăng thêm làm ảnh hưởng tới giao thông của tuyến đường vận 

chuyển: gia tăng mật độ giao thông, gây ùn tắc giao thông, làm hạn chế tầm nhìn của 

người điều khiển phương tiện giao thông và có thể gây tai nạn. Theo ước tính lượng 

phương tiện vận chuyển chỉ tăng thêm 8 chuyến/ngày (phát sinh khoảng 10 ngày tập kết 

thiết bị) trong quá trình thực hiện dự án do đó ảnh hưởng không nhiều tới an toàn giao 

thông khu vực.  

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai 

đoạn thi công cải tạo, sửa chữa 

(1). Sự cố về tai nạn lao động 

Nguyên nhân gây nên tai nạn lao động là do ý thức chấp hành về an toàn lao động 

của 320 CBCNV tham gia thi công chưa cao. Các thao tác kỹ thuật không an toàn, không 

đúng quy định và điều kiện lao động không đảm bảo là nguyên nhân gián tiếp gây ra các 

sự cố về tai nạn lao động. 

Công tác vận chuyển, thiết bị để tiến hành cải tạo, sửa chữa lò nung của nhà máy 

dễ xảy ra tai nạn lao động. Hậu quả của các tai nạn này có thể dẫn đến phá hủy tài sản, 

hư hỏng thiết bị, gây thương tật không đáng có, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và 

tính mạng của 320 CBCNV thi công và cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, từ 

đó kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác cho gia đình của người bị nạn. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân), môi trường không khí, môi 

trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi lò nung và toàn khu vực nhà máy, 

tồn tại trong suốt quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt. 

(2). Sự cố cháy nổ 
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Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do chập điện hoặc do công nhân bất cẩn trong quá trình 

làm việc. Khi không có biện pháp ngăn cách và bảo vệ khu vực sản xuất hiện hữu, công 

nhân thi công không được trang bị kiến thức về PCCC... cũng là nguyên nhân gây nên 

các sự cố về cháy nổ. 

Khi sự cố xảy ra sẽ gây nên các thiệt hại về người (CBCNV làm việc tại nhà máy 

và CBCNV thi công cải tạo, sửa chữa) và tài sản của nhà thầu thi công, hoạt động sản 

xuất của nhà máy. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân), môi trường không khí, môi 

trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi lò nung và toàn khu vực nhà máy, 

tồn tại trong suốt quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt. 

(3). Sự cố công nhân ra vào tự do trong nhà máy 

Khi tiến hành thi công cải tạo sửa chữa của dự án có sử dụng thêm 200 CBCNV 

bên ngoài. Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ, có thể gây ra sự cố công nhân thi 

công ra vào tự do gây mất kiểm soát cho phân khu hiện trạng, đặc biệt là khu sản xuất, 

gây mất an toàn lao động; có thể làm hỏng các thiết bị, máy móc và sản phẩm của toàn 

bộ nhà máy sản xuất hiện hữu hoặc mất trộm một số tài sản. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (cán bộ CNV) thực hiện thi công sửa chữa 

và cán bộ CNV làm việc tại Nhà máy. 

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm toàn khu vực nhà máy, tồn tại trong 

suốt quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt. 

(4). Sự cố tai nạn giao thông 

Sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình thi công, gây 

thiệt hại về tính mạng và tài sản. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không 

đảm bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển không chú ý hoặc không tuân thủ các 

nguyên tắc an toàn giao thông.  

Sự cố tai nạn giao thông sẽ xảy ra nếu việc điều tiết giao thông không tốt. Khi sự 

cố xảy ra sẽ gây ách tắc giao thông, làm chậm tiến độ thi công gây thiệt hại về kinh tế 

cho công ty. Sự cố này hoàn toàn phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ 

thuật các phương tiện vận tải để đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao ý 

thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều khiển. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân), môi trường không khí, môi 

trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.  



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 189 

 

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi lò nung và toàn khu vực nhà máy, 

tuyến đường giao thông trong và ngoài nhà máy và tồn tại trong suốt quá trình thi công 

cải tạo, sửa chữa và lắp đặt. 

(5) Sự cố thiên tai 

Trước những biến đổi bất thường về các hiện tượng thời tiết cực đoan, sự cố thiên 

tai có thể tác động phần nào tới công tác thi công, sửa chữa, lắp đặt dự án. Những nguồn 

tác động chính được cho là ảnh hưởng lớn tới công tác thi công: Mưa bão, lũ lụt, nứt, 

lún sạt đất. Các hiện tượng tự nhiên bất thường này không chỉ gây thiệt hại lớn về người 

và vật chất, mà còn có thể gây nên tác động ô nhiễm chéo giữa các công trình dự án, 

mang lại thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tư. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân), môi trường không khí, môi 

trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi lò nung và toàn khu vực nhà máy, 

tồn tại trong suốt quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt. 

(6) Sự cố do dịch bệnh lan truyền trong công nhân 

Trong quá trình thi công, sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị mới sẽ tập trung một 

lượng công nhân tương đối lớn, nếu có xảy ra các dịch bệnh như dịch covid19, dịch sốt 

xuất huyết,... thì khả năng gây lây lan là rất cao. Vì vậy, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị 

thi công xây dựng lên phương án, kế hoạch quản lý và phòng ngừa sự cố do dịch bệnh 

lan truyền trong công nhân, tránh trường hợp dịch bệnh lây lan không kiểm soát ảnh 

hưởng đến người lao động tại dự án và xung quanh dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân), môi trường không khí, môi 

trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi lò nung và toàn khu vực nhà máy, 

tồn tại trong suốt quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt. 

(7) Sự cố do thiên tai, thời tiết bất thường 

Điều kiện thời tiết bất thường như: Lũ lụt, mưa bão,… là những nguyên nhân gây 

ảnh hưởng đến quá trình triển khai thi công sữa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị. Các tác 

động của thiên tai có thể gây ngập úng làm chậm tiến độ thi công, giảm chất lượng công 

trình. Ngoài ra gây ngập úng cho khu vực xung quanh. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân), môi trường không khí, môi 

trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.  
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- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi lò nung và toàn khu vực nhà máy, 

tồn tại trong suốt quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường nguồn gây tác động có liên quan 

đến chất thải 

(1). Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

a. Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển máy móc và tháo dỡ thiết bị 

của dự án 

- Sử dụng phương tiện, thiết bị, máy móc đảm bảo đạt đúng quy định kỹ thuật và 

vận chuyển đúng công suất; 

- Có kế hoạch vận chuyển hợp lý, giảm thiểu mật độ giao thông trong nhà máy;  

- Sử dụng nhiêu liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

- Thực hiện thu gom vỏ hộp giấy, bao bì nilong, dây buộc,.... đựng thiết bị lắp đặt 

và dọn dẹp khu lắp đặt vào cuối ngày; 

- Xe chuyên chở thiết bị máy móc được bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. 

Định kỳ 06 tháng/lần tiến hành bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo thi công đạt 

chất lượng tốt nhất. 

- Tốc độ xe vận chuyển ra vào khỏi khu vực nhà máy có giới hạn là 15km/h. 

- Trên đường vận chuyển thiết bị máy móc bố trí 01 xe tưới nước có dung tích bồn 

chứa 5m3/xe (01 xe). Công tác tưới nước được thực hiện trong ngày nhằm giảm lượng 

bụi phát tán trong không khí, thời gian tưới và mật độ tưới tuỳ thuộc vào thời tiết, vào 

những ngày khô hanh số lần tưới khoảng 2lần/ngày. Tiêu chuẩn nước tưới đường 0,5 

lít/m2 (theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD33-2006). 

- Đối với nguồn bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công tháo dỡ, cải tạo 

lắp đặt các thiết bị thay thế và khu vực hiện đang vận hành sản xuất của Nhà máy. Nhà 

máy sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm soát bụi và khí thải đang hoạt động ổn định tại Nhà 

máy; Đồng thời sẽ phối hợp cùng với BQL thi công Dự án đề ra nội quy quy định thời 

gian, tiến độ và phương án thực hiện để có biện pháp xử lý hiệu quả, đạt hiệu suất cao. 

b. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công có gia nhiệt hàn, cắt, sơn 

- Tiến hành che chắn xung quanh khu vực lắp đặt máy móc thiết bị nhằm giảm khả 

năng phát tán bụi vào khu vực xung quanh và khu vực đang hoạt động sản xuất. 
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- Tuân thủ các quy định về an toàn đối với phương tiện và thiết bị lắp đặt và công 

nhân lắp đặt; 

- Trang bị các quy định về an toàn đối với phương tiện và thiết bị lắp đặt và công 

nhân đồng phục bảo hộ lao động,... 

- Đối với hơi dung môi từ quá trình sơn phủ bề mặt: với thời gian sơn ngắn, diện 

tích khu vực sơn nhỏ nên tác động không nhiều đến đối tượng xung quanh. Đối tượng 

chịu tác động chủ yếu là công nhân. Do đó, chủ dự án sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

cho công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực sơn và đồng thời sẽ sử dụng các loại sơn 

có tốc độ bay nhanh để hạn chế tác động của hơi sơn. 

(2). Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

Sử dụng hệ thống nhà vệ sinh đã được xây dựng nhà máy hiện hữu. Nước thải sinh 

hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại xử lý trước khi đấu nối vào 

Trạm xử lý nước thải chung công suất 200 m3/ngày đêm của nhà máy. 

(3). Biện pháp giảm thiểu CTR 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt sẽ được thu gom và phân loại để vào các thùng rác đã được bố trí 

ở khu vực nhà máy và được phân loại Thông tư 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

CTR sinh hoạt sau khi thu gom sẽ được tập kết về ga chứa chất thải diện tích khoảng 

80m2, có tường cao 1m bao quanh, nằm ở vị trí chân cầu Gia Đức cách nhà máy khoảng 

1km. Hiện nay, chủ dự án đã ký hợp đồng dịch vụ số 18/XMHP-ATMT ngày 14/01/2022 

với Công ty Thương mại và Dịch vụ kho vận Phú Hưng thu gom và vận chuyển CTR 

sinh hoạt theo quy định. Cụ thể tần suất thu gom như sau: 

+ Nhà máy đã bố trí 50 thùng tại các vị trí và tần suất thu gom như sau: 

+ Khu nhà ăn NMKL: bố trí 5 thùng (dung tích 240 lít); tần suất thu gom 03 lần/tuần 

(vào buổi sang 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: bố trí 45 thùng (trong đó có 5 thùng 140 lít và 40 thùng 240 lít); 

tần suất 02 lần/tuần (vào buổi sang từ 5h-7h vào các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần). 

* CTR từ quá trình thi công cải tạo, sửa chữa lò nung: 

+ CTR thông thường phát sinh khoảng 1.709,4 kg sẽ được phân loại, thu gom về 

kho lưu chứa chất thải rắn thông thường hiện có tại nhà máy có diện tích khoảng 500m2 
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(tận dung kho vật tư của nhà máy) và đơn vị thu gom cùng với CTR thông thường của 

công ty giai đoạn đang hoạt động; 

+ CTR từ qúa trình tháo dỡ thiết bị được tập kết tại khu đất trống diện tích khoảng 

600m2 vị trí phía sau nhà để xe của nhà máy (gần sân bóng mini của Công ty). Một số 

thiết bị được tận dụng tái sử dụng lại để lắp đặp còn lại được thu gom, phân loại và đem 

bán phế liệu. 

+ Quy định tất cả các công nhân tham gia thực hiện dự án tại nhà máy đều phải 

được đào tạo về an toàn và phân loại rác theo quy định của nhà máy. 

* Chất thải nguy hại: 

+ Mỗi xưởng nhà máy: khu VP nhà máy, xưởng clinker, xưởng khai thác, xưởng 

sửa chữa, xưởng xi măng, xưởng nguyên liệu, phòng thí nghiệm,… tại vị trí phát sinh 

chất thải nguy hại sẽ được bố trí các thùng chứa 120L có phân loại, dán nhãn, cuối ngày 

thu gom về khu lưu giữ chất thải nguy hại của nhà máy. 

+ Các loại chất thải nguy hại khác (bao tay dính dầu mỡ, dầu thải, bao bì ....) đều 

được thu gom, phân từng loại và được chứa vào từng thùng nhựa PP có thể tích 120 lít, 

nắp đậy, được dán nhãn đánh số mã ký hiệu từng loại chất thải nguy hại đúng quy định 

và được sắp xếp gọn gàng trong kho chứa CTNH (kho chứa bố trí 12 thùng chứa các 

loại chất thải nguy hại riêng biệt). Trong giai đoạn sữa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị Nhà 

máy sẽ bố trí thêm 2 thùng nhựa PP có thể tích 120 lít để chứa bao bì và vật liệu phá dỡ 

dinh dầu mỡ. Giai đoạn này chỉ phát sinh trong vòng 4,5 tháng nên khối lượng phát sinh 

sẽ được thu gom đưa vào kho CTNH và thuê đơn vị có chức năng tới thu gom, vận 

chuyển cùng với nguồn CTNH hiện hữu tại Nhà máy. 

+ Các thùng phuy chứa dầu thải được xếp gọn vào vị trí quy định tại kho chứa, tại 

vị trí quy định dán nhãn đánh số mã ký hiệu theo đúng quy định. 

+ Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH hiện hành; 

+ Lưu giữ bằng các thùng chứa riêng biệt; 

+ CTNH phát sinh có cùng chủng loại với CTNH công ty đăng ký trong sổ chủ sẽ 

được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định hiện hành. 

+ Lưu chứa trong kho chứa CTNH có diện tích 150 m2 hiện hữu nhà máy, cách cổng 

bảo vệ khoảng 500m về phía Đông 

+ Kho có độ cao nền đảm bảo không bị ngập lụt, nhà được thiết kế chắc chắn, tránh 

nước chảy tràn từ bên ngoài vào; 
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+ Kết cấu: nền bê tông; tường xây gạch, trát vữa phần dưới, phần trên và mái được 

lợp tôn. 

+ Mặt sàn đảm bảo kín mít, không rạn nứt, có độ bền chịu được tải trọng của lượng 

CTNH cao nhất theo tính toán. 

+ Kho có gờ chống tràn CTNH, bên trong kho có các thùng chứa chuyên dụng để 

chứa các loại chất thải khác nhau và có bảng, biểu cảnh báo theo đúng quy định. 

+ Định kỳ, công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Công ty đã ký hợp đồng số 01/HĐKT-

XMHP ngày 04/01/2022 với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Thắng về việc 

thu gom, vận chuyển, xử lý tiêu huỷ chất thải nguy hại và thu mua phế liệu, phế thải. 

*) Tác động cộng hưởng trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết bị dự án và 

hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu về bụi, khí thải, nước thải và CTR 

đã nêu ở trên. 

- Công nhân thi công nghiêm túc thực hiện các quy định tại khu vực thi công và nội 

quy chung của nhà máy. 

3.1.2.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của các nguồn 

không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung 

Để khống chế tiếng ồn, độ rung chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng một 

số biện pháp sau: 

- Đối với các máy có độ rung lớn phải có bệ đỡ đúng với công suất và trọng lượng 

của máy để độ rung gây ra không vượt quá quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, cho dầu mỡ bôi trơn trong quá trình sử 

dụng các máy, móc thiết bị tại công trường; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trường. Đồng 

thời, giám sát chặt chẽ và nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động của 

tất cả công nhân. 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Giữ mối liên hệ tốt với CBCNV làm việc tại nhà máy hiện hữu; 
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- Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với công nhân tham gia cờ bạc, lô đề, 

trộm cướp,...; 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực thi công dự án và xung quanh; 

- Nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với BQL nhà máy hiện hữu xử lý kịp thời các 

sự cố có thể xảy ra. 

c. Tác động đến giao thông khu vực 

- Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, theo ca, không chồng chéo để nhiều xe chờ 

đợi nhau gây cản trở bên ngoài công trình, các hướng ra vào công trình thông thoáng, 

tránh ùn tắc khi xe ra vào công trường; 

- Không vận chuyển trong giờ cao điểm; 

- Tài xế và các đối tượng tham gia giao thông được đào tạo và yêu cầu tuân thủ 

đúng Luật an toàn giao thông; 

- Lắp đặt các biển báo hiệu; 

- Bố trí nhân viên điều phối xe ra vào Dự án; 

- Bố trí khu vực neo tàu thuyền, phân luồng trách va chạm. 

3.1.2.3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

của Dự án trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị 

a. Sự cố về tai nạn lao động 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 

khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, tổ chức học nội quy, tổ chức 

tuyên truyền thanh tra và nhắc nhở tại hiện trường; 

- Quy định các nội quy làm việc tại khu vực thi công cải tạo, sửa chữa, bao gồm nội 

quy ra, vào làm việc tại nhà máy, nội quy về trang phục bảo hộ lao động, nội quy về an 

toàn điện, nội quy an toàn giao thông, nội quy an toàn cháy nổ; 

- Tập huấn an toàn lao động cho công nhân theo đúng quy định của pháp luật về an 

toàn lao động 1 năm/lần. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc; 

- Cử cán bộ giám sát trong quá trình thực hiện, có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy 

ra sự cố; 

- Phương tiện, máy móc thi công được kiểm định độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng. 
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- Biện pháp ứng phó đối với các sự cố rủi ro về tai nạn lao động: Khi xảy ra sự cố 

về an toàn lao động, cần dừng ngay mọi hoạt động, sơ tán người và trang thiết bị ra khỏi 

khu vực nguy hiểm; liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để tiến hành sơ cứu kịp thời, 

sau đó đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế để cấp cứu; Thông báo với ban chỉ huy công 

trường để thu dọn hiện trường, giảm thiểu tối đa các thiệt hại đến công trình 

b. Sự cố cháy nổ 

- Quản lý việc sử dụng điện trong suốt quá trình thi công cải tạo, sửa chữa cho dự 

án. Đồng thời, CBCNV trực tiếp sử dụng các thiết bị, máy móc tuân thủ nghiêm túc các 

quy định kỹ thuật về an toàn trong sử dụng điện; 

- Trang bị bình chữa cháy xách tay tại các khu vực thi công và có thể sử dụng một 

số họng chữa cháy của phân khu hiện trạng tại các vị trí gần khu vực thi công trong 

trường hợp khẩn cấp; 

- Công nhân thi công không tự ý sử dụng lửa và các thiết bị dễ gây cháy khi chưa 

được sự đồng ý của cán bộ quản lý. 

+ Phương án ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

 - Nếu thấy cháy, phải rung chuông báo động, trường hợp khẩn cấp, gọi điện thoại 

trung tâm cứu hoả. 

- Thực hiện nghiêm ngặt chế độ báo động cho lực lượng chữa cháy, gọi điện cho 

công an PCCC huyện Thủy Nguyên, báo cho đội PCCC huyện Thủy Nguyên ứng cứu 

khẩn cấp.  

- Huy động lực lượng công nhân trên công trường và của nhà máy hiện tại cứu chữa 

và sơ tán vật tư, xe máy, cắt điện, bơm nước đã bố trí sẵn trên công trường. 

c. Sự cố công nhân ra vào tự do trong nhà máy 

- Quản lý chặt chẽ lượng công nhân thi công, không đi lại tự do trong nhà máy, 

CBCNV chỉ được vào khu vực sản xuất của nhà máy khi có thẻ xuất trình do phòng trực 

ban cấp; 

- Có chế độ thưởng phạt rõ ràng khi vi phạm các quy định tại nhà máy. 

d. Sự cố tai nạn giao thông 

- Lắp đặt các biển báo tín hiệu giao thông cho các khu vực trọng điểm quan trọng 

trên tuyến đường nội bộ và giao nhau với đường ngoại tuyến; 

- Điều tiết các phương tiện vận tải ra vào dự án hợp lý, chở đúng trọng tải không 

chở vật liệu quá tải hoặc cồng kềnh; 
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- Tổ chức tuyên truyền vận động công nhân và các chủ phương tiện thực hiện tốt về 

luật an toàn giao thông và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện giao thông. 

- Đơn vị vận chuyển cam kết thực hiện đúng luật an toàn giao thông, trong quá trình 

thực hiện phải được ký kết hợp đồng đảm bảo tiến độ và an toàn. Xe vận chuyển vật tư, 

vật liệu xây dựng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo kỹ thuật, lái xe có tính 

chuyên nghiệp cao hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro đáng tiếc. 

- Đặt các biển báo báo hiệu khu vực thi công để người tham gia giao thông giảm 

tốc độ khi đi qua khu vực này. 

- Trong trường hợp có hiện tượng ách tắc giao thông thì bố trí công nhân ra phân 

luồng và hướng dẫn xe di chuyển. 

- Xin phép và phối hợp với cơ quan quản lý giao thông tại khu vực để điều hành xe 

vận chuyển ra vào công trường hợp lý - khoa học, không vận chuyển vào các khung giờ 

cao điểm. 

- Người lái xe phải có giấy phép lái xe và hiểu luật an toàn giao thông. 

- Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông: cần tiến hành sơ cứu tại chỗ 

và nhanh chóng đưa người bị nạn đến bệnh viên hoặc cơ sở y tế gần nhất để điều trị. 

e. Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh 

* Phòng ngừa ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

+ Các biện pháp phòng ngừa: 

Nhà máy hoạt động với số lượng cán bộ công nhân viên là 790 người trong nhà máy 

và 200 người bên ngoài tham gia thi công lắp đặt, sửa chữa hệ thống lò nung nên công tác 

an toàn vệ sinh thực phẩm rất quan trọng đối với bếp ăn của nhà máy. Vì vậy, Công ty sẽ 

đề ra các biện pháp và quy tắc thực hiện cho khu nhà ăn như sau: 

- Tuyển chọn đầu bếp và nhân sự phục vụ nhà ăn phải có tay nghề. 

- Công nhân làm việc tại nhà ăn được học tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ 

2 năm/lần và có xét nghiệm người lành mang trùng,… 

- Chọn những nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo. 

- Đề ra nội quy và thực hiện theo Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/06/2010. 

 - Công ty sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an toàn 

theo quy định của pháp luật. 
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- Đơn vị chế biến thực phẩm sẽ thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị 

nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật. 

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế 

tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, 

không gây ô nhiễm thực phẩm. 

- Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường. 

- Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm khi mua được 

chọn những loại tươi, ngon và được cung cấp từ những địa chỉ an toàn, có chất lượng, 

được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến đảm bảo đúng 

hướng dẫn của ngành y tế. Đội ngũ nhân viên nhà bếp sẽ luôn được trang bị đầy đủ dụng 

cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm và được tham gia đầy đủ các lớp nghiệp vụ về vệ sinh 

an toàn thực phẩm khi ngành y tế tổ chức. 

- Công ty thành lập bộ phận y tế (từ 2 - 3 người) với tủ thuốc thường trực được lắp 

đặt ở các nhà xưởng sẵn sàng sơ cứu những trường hợp cán bộ công nhân viên khi bị 

mắc những bệnh thông thường như đau đầu, đau bụng,… 

+ Biện pháp ứng phó sự cố: 

Công ty đã, đang và sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

❖ Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 

Bộ phận y tế của nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với bệnh 

nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 

gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

❖ Trường hợp trên 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 

Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, đau đầu, buồn 

nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác của công ty 

khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, khu vực khám phân loại bệnh nhân. 

+ Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh 

nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 
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+ Đối với các bệnh nhân còn lại, tổ chức điều trị tại bệnh viện của công ty. Phối hợp 

với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và thực hiện 

các biện pháp khắc phục. 

* Biện pháp ứng phó xảy ra sự cố dịch bệnh: 

Trong quá trình hoạt động dự án tập trung lượng lao động lớn nên rất dễ lây lan 

khi có dịch bệnh. Chủ dự án cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Lập nội quy ăn, ở tại Công ty đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm; 

- Khi có dịch bệnh xảy ra cần cách ly người bệnh và thông báo tới toàn thể cán 

bộ công nhân viên làm việc tại Công ty. Đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất đế tránh 

lây lan sang người khác và điều trị. Kết hợp với đơn vị có chức năng khoanh vùng dịch, 

phun thuốc và kiểm soát khu vực gây bệnh. 

g. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do thời tiết bất thường như bão, sét đánh, sạt 

lở đất,… 

Đối với các sự cố có thể xảy ra như thiên tai, bão lụt, sụt lún đất,… Dự án xây 

dựng biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố: 

- Phân loại và xác định các sự cố tiềm năng. 

- Thực hiện Kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp. 

- Xác định, phân công vai trò và trách nhiệm của các phòng ban, cá nhân trong Kế 

hoạch. 

- Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ ứng phó khẩn cấp và quản lý tại khu vực. 

- Định kỳ đào tạo và kiểm tra về “ứng phó tình trạng khẩn cấp” 

- Đào tạo về công tác an toàn, phòng chống trong trường hợp xảy ra sự cố. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ 

VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI 

Các tác động tới môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành 

thương mại của dự án là tương tự nhau và diễn ra trong thời gian ngắn. Do đó, trong báo 

cáo sẽ đưa ra các đánh giá về các tác động tới môi trường và đề xuất các biện pháp, công 

trình bảo vệ môi trường cho giai đoạn vận hành thử nghiệm được xem xét như trong giai 

đoạn vận hành thương mại. Cụ thể: 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn vận hành 
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Các nguồn tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành của dự án 

được tóm tắt trong bảng 3.20 dưới đây: 

Bảng 3- 21. Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh 

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, 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 sản xuất bao gồm nước giải nhiệt và nước làm mát 

vỏ lò 

- 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 

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 
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Bảng 3- 22. Đối tượng, quy mô chịu tác động trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm và vận hành thương mại của Dự án 

Stt Đối tượng bị tác động Không gian chịu sự tác động 

Thời gian 

chịu sự tác 

động 

1 Hệ thống đường giao thông 

- Các tuyến đường vận chuyển nguyên 

vật liệu và xuất sản phẩm 

- Tuyến đường nội bộ trong Dự án 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Dự 

án và lâu dài 

2 Sức khỏe con người 

- CBCNV 

- Dân cư gần khu vực Dự án 

- Các nhà máy, công ty lân cận 

3 Môi trường không khí 
Môi trường không khí trong khu vực 

Dự án và lân cận 

4 Môi trường tự nhiên 
Môi trường đất, nước, không khí khu 

vực Dự án 

5 Môi trường nước mặt 

Các lưu vực nước mặt xung quanh khu 

vực Dự án có khả năng tiếp nhận (sông 

Thải) 

6 KT-XH của địa phương KT-XH của dân cư thị trấn Minh Đức 

3.2.1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải 

(1). Tác động đến môi trường không khí 

* Tác động của bụi và khí thải 

Các hoạt động sản xuất của Dự án làm phát sinh bụi như sau: 

- Công đoạn tiếp nhận đập, chứa, vận chuyển cung cấp đá vôi; 

- Công đoạn tiếp nhận đập, vận chuyển đá vôi và đá sét; 

- Công đoạn kho đá vôi và vận chuyển sau kho; 

- Công đoạn kho chứa cát, laterit và vận chuyển sau kho; 

- Công đoạn kho thạch cao, phụ gia xi măng và vận chuyển sau kho chứa; 

- Công đoạn tiếp nhận than, thạch cao và phụ gia xi măng; 

- Công đoạn tiếp nhận và chứa CTTT; 

- Công đoạn vận chuyển than từ kho than; 

- Công đoạn định lượng nguyên liệu và đập sét; 

- Công đoạn nghiền nguyên liệu và tại các Silo đồng nhất và cấp liệu; 

- Công đoạn lò nung và làm nguội clinker; 
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- Công đoạn nghiền than; 

- Công đoạn vận chuyển và chứa clinker, xuất clinker thương phẩm; 

- Công đoạn nghiền xi măng; 

- Công đoạn chứa xi măng; 

- Công đoạn đóng bao và xuất thương phẩm. 

Dựa trên đặc điểm công nghệ của Dự án là công nghệ hiện đại đồng bộ, tự động hoá 

cao với quy trình khép kín, hệ số ô nhiễm của WHO, 1993 và thực tế sản xuất của dây 

chuyền hiện tại, dự báo tải lượng ô nhiễm bụi phát sinh tại các công đoạn sản xuất chính 

trong trường hợp hệ thống xử lý bụi gặp sự cố như sau: 

(a). Tác động của bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên, nhiên liệu phục vụ 

sản xuất xi măng và xuất xi măng 

Tổng khối lượng nguyên, nhiên liệu phục vụ quá trình sản xuất clinker là 

2.211.861,9 tấn/năm; Nguyên, nhiên liệu sản xuất xi măng (các chất phụ gia) là 

420.783,73 tấn/năm và lượng xi măng xuất là 1.700.000 tấn/năm). Trong đó tổng khối 

lượng đá vôi và đá sét là 1.936.099,5 tấn được khai thác từ mỏ nguyên liệu của nhà máy 

vận chuyển qua băng tải có bao che nên sẽ không phát sinh ô nhiễm do hoạt động vận 

chuyển. 

Lượng nguyên, nhiên liệu còn lại cần vận chuyển cho quá trình sản xuất là 

744.634,83 tấn/năm và sản phẩm xuất xi măng 1.700.000 tấn/năm tương đương 7.690,79 

tấn/ngày (thời gian làm việc sản xuất clinker 338 ngày và thời gian làm việc sản xuất xi 

măng là 315 ngày, 1 ngày làm việc 3 ca, mỗi ca là 8h) được vận chuyển chủ yếu bằng 

đường thủy sử dụng 04 sà lan với công suất mỗi sà lan 300 tấn. Ước tính sà làn vận 

chuyển trung bình là 26 lượt/ngày, mỗi sà lan vận chuyển 7 lượt/ngày trung bình 1 

chuyến/h. 

Tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm này do các tàu vận chuyển gây ra được tính 

toán dựa trên các hệ số phát thải, tổng hợp trong Bảng 3.22 dưới đây 

Bảng 3- 23. Hệ số phát thải đối với tàu chạy bằng động cơ diesel của một số 

chất ô nhiễm chính 

Loại 

tàu 

CO 

(kg/10.000km) 

Tổng bụi – 

muội khói 

(kg/10.000km) 

SO2 

(kg/10.000km) 

NOx 

(kg/10.000km) 

VOC 

(kg/10.000km) 

sà lan 

300 tấn 
1,2 2,3 46S 30,2 1,4 

(Nguồn: WHO, 1993) 
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Ghi chú: S - hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (0,05%). 

Tải lượng khí thải do hoạt động vận chuyển bằng tàu như sau: 

Bảng 3- 24. Tải lượng khí thải phát sinh do các tàu phương tiện vận chuyển 

Stt Hạng mục 
Số lượng tàu 

( lượt tàu/h) 

Quãng 

đường 

(km) 

Tải lượng ô nhiễm (mg/m.s) 

CO TSP SO2 NOx VOC 

1 

Vận chuyển nguyên,  

nhiêu liệu và xuất xi 

măng 

1 lượt x 4 sà lan 300 0,039 0,074 0,074 0,97 0,04 

Ghi chú: Quãng đườg vận chuyển trung bình 300km; 

Kết quả tính toán cho thấy, tải lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện vận 

chuyển giao thông đường thủy là đáng kể. Lượng tàu thuyền, sà lan vào cảng lớn, trung 

bình 26 lượt/ngày (4 sà lan) làm gia tăng mức độ tác động tới môi trường. Quá trình vận 

chuyển bằng đường thủy có thể dẫn đến các sự cố như tràn dầu vào môi trường nước, 

gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái khu vực. Chủ dự án cần thực hiện các biện pháp nhằm 

giảm thiểu tối đa các tác động này tới môi trường. 

 (b). Tải lượng và nồng độ của các chất ô nhiễm chính trong khí thải của dự án 

Trong quá trình sản xuất clinker và xi măng, các nguồn phát sinh khí thải (bụi và 

các chất khí độc hại) phụ thuộc vào từng công đoạn sản xuất, từng loại thiết bị công 

nghệ và gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. Đặc trưng chất thải và các tác động 

tới môi trường từ các công đoạn sản xuất xi măng như sau: 

Bảng 3- 25. Đặc trung chất thải và tác động môi trường 

Stt Công đoạn sản xuất Chất ô nhiễm 
Tác động môi 

trường 

1 Đập, vận chuyển nguyên liệu Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

2 
Kho đồng nhất đá vôi, đá sét và 

định lượng nguyên liệu 
Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

3 
Tiếp nhận và chứa các loại 

nguyên liệu khác 
Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

4 Nghiền nguyên liệu Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

5 Silo đồng nhất và cấp liệu lò Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

6 Lò nung 
Phát sinh bụi, khí CO, 

SO2, NOx, 
Ô nhiễm không khí 

7 Làm nguội clinker Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

8 Vận chuyển và chứa clinker Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

9 Nghiền than Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

10 Nghiền xi măng Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 
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Stt Công đoạn sản xuất Chất ô nhiễm 
Tác động môi 

trường 

11 Đóng bao Phát sinh bụi Ô nhiễm không khí 

12 
Các phương tiện máy móc vận tải 

như xe tải, xe nâng 

Phát sinh bụi, khí CO, 

SO2, NOx,  
Ô nhiễm không khí 

Tải lượng các chất ô nhiễm từ các công đoạn sản xuất của Nhà máy được tính toán 

dựa trên công suất của nhà máy và hệ số phát thải ô nhiễm xác định theo WHO như sau: 

E = A.EF,  (kg/ngày) 

Trong đó:  

E – Tải lượng ô nhiễm, kg/ngày; 

A – Công suất tấn clinker/ngày; 

EF – Hệ số tải lượng phát thải theo WHO kg/tấn clinker. 

Tải lượng các chất ô nhiễm chính ban đầu sinh ra từ dự án được tính toán dựa theo 

các hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1993 và được trình bày trong 

Bảng 3.25 dưới đây 

Bảng 3- 26. Tải lượng chất ô nhiễm cho quá trình sản xuất clinker khi không có các 

thiết bị xử lý, kiểm soát ô nhiễm 

Stt 
Hoạt động Công suất 4.000 tấn 

clinker/ngày 

Hệ số ô nhiễm 

ban đầu (kg/tấn 

clinker)* 

Tải lượng ô nhiễm 

ban đầu (kg/ngày) 

1 
Lưu trữ tại nhà kho, tiếp nhận và đồng nhất 

nguyên liệu (đá vôi, đá sét) 
0,14 560 

2 Lưu trữ than 0,1 40 

3 Phân loại than 0,18 720 

4 Nghiền than 0,1 40 

5 Nghiền nguyên liệu đá vôi và đất sét 4,2 16.800 

6 Vận chuyển nguyên liệu bằng băng tải 1,5 6.000 

7 Làm nguội Clinker 10,6 42.400 

8 Lưu trữ Clinker trong Silo 0,12 480 

9 Nghiền Clinker 85 340.000 

10 Đóng bao xi măng 2,2 8.800 

(* Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Polliton, Geneva, 1993, WHO) 

Các dữ liệu này cũng gần đúng với thực tế sản xuất của Nhà máy. Sau khi đi qua 

các hệ thống công nghệ sản xuất và hệ thống xử lý, khí thải được thải ra ống khói tương 

ứng với công đoạn chính là: nghiền liệu (lò nung), nghiền xi măng 541 và 531, làm 
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nguội clinker, nghiền than. Các thông số chính của 5 ống khói này được thể hiện trong 

Bảng 3.27 dưới đây: 

Bảng 3- 27. Các thông số chính của các ống khói của dự án 

Stt Nguồn thải 
Đường 

kính (m) 

Chiều cao 

(m) 

Lưu lượng 

(m3/h) 

Nhiệt độ 

(oC) 

1 Nghiền liệu (lò nung) 4,52 114 468.827 81,74 

2 Làm nguội clinker 2,65 33,5 365.743 238,16 

3 Nghiền than 1,18 62 178.605 81,94 

4 Nghiền xi măng 541 1,18 54 61.911 108,51 

5 Nghiền xi măng 531 1,06 33,2 7.494 50,24 

Để đánh giá tác động của bụi, CO, SO2, NOx đến môi trường, cần thiết phải sử dụng 

một mô hình tính toán sự phát tán các chất ô nhiễm ra môi trường khí theo một số kịch 

bản điển hình. 

- Đánh giá dự báo phát tán ô nhiễm không khí do khí thải của ống khói nhà máy 

bằng mô hình ENVIMAP: Mô hình ENVIMAP là chứ viết tắt của cụm từ 

ENVironmental Information Manage-ment and Air Pollution estimation) tích hợp GIS, 

CSDL môi trường và mô hình tính toán phát tán ô nhiễm không khí trợ giúp công tác 

đánh giá giám sát ô nhiễm không khí. ENVIMAP có thể áp dụng cho các vùng nông 

thôn, thành thị và các loại nguồn thải như điểm, đường, diện tích. Kết quả mô phỏng 

dưới dạng hình ảnh không gian 2 chiều, 3 chiều, giúp người dùng dễ dàng nhận thấy 

những tác động của khí thải lên các khu vực cần đánh giá. 

Trong quá trình sản xuất thực tế, việc các thiết bị, biện pháp bảo vệ môi trường hỏng 

hóc hay gặp sự cố đồng thời là gần như không xảy ra. Do đó, các kịch bản của mô hình 

được xây dựng để đánh giá được sát nhất so với thực tế khi dự án đi vào hoạt động. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, bụi và các chất ô nhiễm phát thải trong khí thải 

của Dự án sẽ có tác động cộng hưởng với các nguồn phát thải lân cận làm gia tăng nồng 

độ các chất ô nhiễm tại khu vực xung quanh dự án. Để có cơ sở đánh giá tác động cộng 

hưởng của tất cả các nguồn thải chính với dự án, chủ dự án đã tiến hành thu thập và xử 

lý dữ liệu của các nguồn thải lớn này. Các kết quả thu thập và xử lý dữ liệu các nguồn 

thải được trình bày tóm tắt trong Bảng 3.27-3.28. Đặc tính các nguồn thải lớn gần khu 

vực dự án. 

*) Các kịch bản xây dựng: 

Bảng 3- 28. Bảng tổng hợp các kịch bản mô phỏng 
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Kịch bản Nội dung 

Kịch bản 1 

KB1a 

- Lưu lượng phát thải bình thường 

- Hướng gió Đông Bắc, v = 12m/s không đổi trong thời kỳ mô 

phỏng (10 ngày) 

KB1b 

- Lưu lượng phát thải bình thường 

- Hướng gió Tây Nam, v = 10m/s không đổi trong thời kỳ mô 

phỏng (10 ngày) 

Kịch bản 2 

KB2a 

- Lưu lượng phát thải tối đa 

- Hướng gió Đông Bắc, v = 12m/s không đổi trong thời kỳ mô 

phỏng (10 ngày) 

KB2b 

- Lưu lượng phát thải tối đa 

- Hướng gió Tây Nam, v = 10m/s không đổi trong thời kỳ mô 

phỏng (10 ngày) 

Kịch bản 3 

KB3a 
Lưu lượng phát thải tối đa, điều kiện khí tượng năm 12 tháng gần 

nhất  

KB3b 
Lưu lượng phát thải tối đa, điều kiện thiết bị xử lý khí thải không 

hoạt động với điều kiện khí tượng 12 tháng gần nhất 

*) Các thông số nguồn thải được sử dụng trong mô hình: 

Bảng 3- 29. Thông số nguồn thải được sử dụng trong mô hình  

lan truyền chất ô nhiễm 

Vị trí 

mô 

phỏng 

Nguồn 

phát 

sinh khí 

thải 

Lưu 

lượng 

thải 

(m3/h) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Chiều 

cao 

ống 

khói 

(m) 

Đường

kính 

(m) 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) 

Bụi NOx CO SO2 

KT1 
Lò nung 

clinker  
468.827 81,74 114 4,52 

35,2 

(50574,72*) 
559,395 47,56 30,57 

KT2 

Làm 

nguội 

clinker 

365.743 238,16 33,5 2,65 

23,67 

(4048,6*) 

 

0 0 0 

KT3 
Nghiền 

than  
178.605 81,94 62 1,18 

31,43 

(19136,4*) 

 

0 0 0 

KT4 

Nghiền 

xi măng 

541 

61.911 108,51 54 1,18 

13,66 

(18685,8*) 

 

0 0 0 

KT5 

Nghiền 

xi măng 

531 

7.494 50,24 33,2 1,06 
6,66 

(1730,55*) 
0 0 0 

Ghi chú:   

- “*” Trường hợp thiết bị lọc bụi tĩnh điện không hoạt động. 
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+ Các thông số dữ liệu đầu vào mô hình khác: Các dữ liệu về địa hình và khí tượng 

của các khu vực thực hiện dự án được lấy làm dữ liệu đầu vào để thiết lập các điều kiện 

ban đầu cho vùng tính toán, sau đó các thông số nguồn thải được đưa vào mô hình để 

mô phòng lan truyền các chất ô nhiễm. 

+ Lưu lượng nguồn thải, nhiệt độ phát thải bình thường: Là kết quả từ trạm quan 

trắc tự động với giá trị trung bình 12 tháng gần đây nhất. 

+ Lưu lượng nguồn thải phát thải tối đa: Là kết quả từ trạm quan trắc tự động với 

giá trị phát sinh lớn nhất theo thời điểm trong 12 tháng gần đây nhất.  

*) Kết quả mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm không khí của dự án như sau: 

a. Kết quả mô phỏng kịch bản 1 
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Hình 3- 1. Nồng độ bụi kịch bản 1a 
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Hình 3- 2. Nồng độ NOx kịch bản 1a 
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Hình 3- 3. Nồng độ SO2 kịch bản 1a 
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Hình 3- 4. Nồng độ CO kịch bản 1a 
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Hình 3- 5. Nồng độ bụi kịch bản 1b 
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Hình 3- 6. Nồng độ NOx kịch bản 1b 
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Hình 3- 7. Nồng độ SO2 kịch bản 1b 
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Hình 3- 8. Nồng độ CO kịch bản 1b 
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b. Kết quả mô phỏng kịch bản 2 

 

 
Hình 3- 9. Nồng độ Bụi kịch bản 2a 
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Hình 3- 10. Nồng độ NOx kịch bản 2a 
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Hình 3- 11. Nồng độ SO2 kịch bản 2a 
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Hình 3- 12. Nồng độ CO kịch bản 2a 
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Hình 3- 13. Nồng độ Bụi kịch bản 2b 
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Hình 3- 14. Nồng độ NOx kịch bản 2b 
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Hình 3- 15. Nồng độ SO2 kịch bản 2b 
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Hình 3- 16. Nồng độ CO kịch bản 2b 
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c. Kết quả mô phỏng kịch bản 3 

 

 
Hình 3- 17. Nồng độ Bụi kịch bản 3a 
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Hình 3- 18. Nồng độ NOx kịch bản 3a 
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Hình 3- 19. Nồng độ SO2 kịch bản 3a 
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Hình 3- 20. Nồng độ CO kịch bản 3a 
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Hình 3- 21. Nồng độ bụi kịch bản 3b 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 228 

 

 

 
Hình 3- 22. Nồng độ NOx kịch bản 3b 
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Hình 3- 23. Nồng độ SO2 kịch bản 3b 

*) Nhận xét:  
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Kết quả mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm không khí ngay khi phát thải ra khỏi 

ống khói sẽ được cộng với nồng độ các chất ô nhiễm có sẵn trong môi trường xung 

quanh để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí xung quanh dự án theo QCVN 

05:2013/BTNMT. 

Bảng 3- 30. Nồng độ lớn nhất các chất ô nhiễm kịch bản mô hình với lưu lượng 

thải bình thường (Thời gian: TB 1h) 

Đơn vị: µg/m3 

Giá trị 
KB1a (Đông Bắc) KB1b (Tây Nam) 

Bụi CO SO2 NOx Bụi CO SO2 NOx 

Nồng độ gia 

tăng từ ống 

khói 

81,18 2,97 0,47 34,87 88,92 3,44 2,21 40,43 

Nồng độ nền 84,3 4.000 76,4 51,4 84,3 4.000 76,4 51,4 

Nồng độ chất 

ô nhiễm trong 

không khí 

165,48 4.002,9 76,87 86,27 173,22 4.003,44 78,61 91,83 

 

Bảng 3- 31. Nồng độ lớn nhất các chất ô nhiễm kịch bản mô hình với lưu lượng 

thải lớn nhất (Thời gian: TB 1h) 

Đơn vị: µg/m3 

Giá trị 
KB2a (Đông bắc) KB2b (Tây Bắc) 

Bụi CO SO2 NOx Bụi CO SO2 NOx 

Nồng độ gia 

tăng từ ống 

khói 

345,35 15,73 3,79 78,61 376,56 33,72 4,33 89,79 

Nồng độ nền 84,3 4.000 76,4 51,4 84,3 4.000 76,4 51,4 

Nồng độ chất 

ô nhiễm 

trong không 

khí 

429,65 4.015,73 80,19 130,01 460,86 4.033,72 80,73 141,19 
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Bảng 3- 32. Nồng độ lớn nhất các chất ô nhiễm kịch bản mô hình với lưu lượng 

thải lớn nhất  năm 2021 (Thời gian: TB 1h) 

Đơn vị: µg/m3 

Giá trị Thời gian 
KB3a  

Bụi CO SO2 NOx 

Nồng độ gia tăng 

từ ống khói 
TB 1h 573,61 9,27 2.37 46,34 

Nồng độ nền TB 1h 84,3 4.000 76,4 51,4 

Nồng độ chất ô 

nhiễm trong không 

khí 

TB 1h 657,91 4.009,27 78,77 97,74 

Như vậy, theo kết quả chạy mô hình phát thải (dựa trên kết quả quan trắc khí thải 

tự động) nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở thời điểm bình thường 

không có chỉ số vượt; Đối với thời điểm lưu lượng phát thải lớn nhất và thời điểm lưu 

lượng thải phát sinh lớn nhất trong 12 tháng gần đây hầu hết các thông số nằm trong 

giới hạn cho phép, duy nhất chỉ số bụi vượt so với QCVN 05: 2013/BTNMT. Tuy nhiên 

nồng độ vượt không lớn và chỉ phát sinh vào 1 số ngày thiết bị lọc bụi bị sự cố và hỏng. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong quá trình hoạt động của nhà máy trong quá trình 

sản xuất theo những kịch bản cho thấy các vị trí như: Khu di tích Bạch Đằng Giang, 

Trường Tiểu học Minh Đức, Bệnh viện, Ủy ban nhân dân xã Gia Đức là các điểm nhạy 

cảm đều có nồng độ các chất ô nhiễm trong giới hạn cho phép theo trong môi trường 

không khí xung quanh. 

Trong trường hợp thiết bị lọc bụi tĩnh điện không hoạt động nồng độ bụi phát tán 

cực đại có bán kính lên đến 10km, ảnh hưởng mạnh đến các xã Lập Lệ và xã Ngũ Lão 

là nơi chịu tác động mạnh nhất khi thiết bị lọc bụi tĩnh điện không hoạt động. 

*) Tác động chung của bụi và khí thải 

- Bụi xi măng sinh ra trong quá trình sản xuất có kích thước hạt bụi rất nhỏ (< 2 - 

3µm) với thành phần là Si, MgO, CaO, Na, K, Cr,... lở lửng trong khí thải, khi hít vào 

gây tác động đến sức khỏe con người như:  

+ Gây tổn thương đối với mắt, da nhưng chủ yếu vẫn là sự thâm nhập của bụi vào 

phổi gây phản ứng xơ hóa phổi và các bệnh về đường hô hấp.  

+ Bụi tạo thành do đốt than: bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng 

xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp, bụi than tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu 

có thành phần chủ yếu là các chất hydrocacbon đa vòng có tính độc cao vì có khả năng 

gây ung thư. Công nhân tiếp xúc với bụi than nhiều có thể bị ung thư do nhiễm bụi than. 
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+ Bụi còn gây ra các bệnh như chàm xi măng, viêm loét giác mạc, ăn mòn da...  

+ Bụi bám vào lá cây, giảm khả năng quang hợp, giảm khả năng sinh trưởng phát 

triển của cây, dẫn đến giảm năng suất cây trồng của người dân thị trấn Minh Đức, thiệt 

hại về kinh tế của người dân. 

Ngoài ra, bụi phát sinh bám trên bề mặt các công trình hạ tầng kỹ thuật gây mất mỹ 

quan chung. Khi gặp trời mưa, nước mưa cuốn trôi bụi vào hệ thống thoát nước chung 

làm lắng cặn, tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Bụi chứa nhiều thành phần ô nhiễm theo 

hệ thống thoát nước cuối cùng đổ ra sông Thải, làm ô nhiễm nguồn nước sông, ảnh 

hưởng đến các loài thủy sinh trong sông, theo nước tưới cây trồng ngấm vào đất làm ô 

nhiễm đất. 

- Đối với các lưu huỳnh oxit (SOx): phổ biến nhất là khí SO2, gây kích thích mạnh. 

Kết hợp với bụi kích thước < 2 – 3 µm sẽ vào tới phế nang; gây co giật cơ trơn, tăng tiết 

dịch, viêm và các chứng bệnh khác của đường hô hấp, ngoài ra còn có thể gây ra sự rối 

loạn chuyển hóa protein và đường, thiếu vitamin B và C, ức chế enzym oxydaza. Giới 

hạn gây độc tính của SO2 là 20 – 30 mg/m3, giới hạn gây kích thích hô hấp, ho là 50 

mg/m3. Giới hạn gây nguy hiểm sau khi hít thở 30 – 60 phút là từ 130 đến 260 mg/m3. 

Giới hạn gây tử vong nhanh (30 phút – 1h) là 1.000 – 1.300 mg/m3.  

- Đối với các khí nitơ oxit (NOx): phổ biến nhất khí NO2, khí axit, có khả năng kích 

thích mạnh và gây các bệnh cho hệ hô hấp. Chỉ tiếp xúc trong vài phút với nồng độ NO2 

trong không khí 5 ppm đã có thể gây ảnh hưởng xấu đến phổi, tiếp xúc vài giờ với không 

khí có nồng độ NO2 khoảng 15 – 20 ppm có thể gây nguy hiểm cho hệ thống hô hấp, 

tuần hoàn; ở nồng độ 100 ppm NO2 có thể gây tử vong cho người.  

(2). Tác động của nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Giai đoạn dự án đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung thêm khoảng 20 cán bộ công 

nhân viên so với hiện tại, nâng tổng số nhân viên toàn nhà máy là 810 người.  

Theo tính toán chương 1, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt khi vận hành dự án là 

48,6 m3/ngày. Nước thải chiếm 100% lượng nước cấp (Nguồn: Theo mục a, khoản 1, 

điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP).  

Vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành Dự án là 48,6 

m3/ngày. 

Tải lượng và nồng độ các chất thải có trong nước thải sinh hoạt của nhà máy sau 

điều chỉnh như sau: 
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Bảng 3- 33. Hệ số các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P Coliform 

Hệ số phát thải 

(gam/người/ngày) 
45 ÷ 54 72 ÷ 102 70 ÷ 145 6 ÷ 12 0,8 ÷ 4 106 ÷ 109 

(Nguồn: Assessment Of Sources Of Air, Water and Land Pollution - Part One, Geneva 1993 – WHO) 

Với lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành tại nhà máy là 48,6 m3/ngày. 

Vậy tải lượng và nồng độ các chất thải có trong nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà 

máy như sau 

Bảng 3- 34. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

Chất ô nhiễm BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P 

Hệ số (gam/ngày) 
Min 45 72 70 6 0,8 

Max 54 102 145 12 4 

Số người sử dụng (người) 810 

Tổng lượng (gam/ngày) 
Min 36.450 58.320 56.700 4.860 648 

Max 43.740 82.620 117.450 9.720 3.240 

Lượng nước thải (m3) 48,6 

Nồng độ C (mg/m3) 
Min 750 1.200 1.167 100 13,3 

Max 900 1.700 2.417 200 66,7 

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) 50 150* 100 40* 6* 

Ghi chú:  

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ “*”QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

Nhận xét: Theo kết quả Bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt nếu chưa qua xử lý hầu hết đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14: 

2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

Trong giai đoạn nhà máy sau cải tạo, nâng năng suất đi vào hoạt động, lượng 

CBCNV không tăng thêm nhiều nên nồng độ các chất ô nhiễm trong nước cũng không 

tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu lượng nước thải phát sinh không được thu gom xử lý sẽ 

gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận gây nên hiện tượng phú dưỡng, tác động bất lợi cho 

hệ sinh vật thủy sinh. 

b. Nước thải sản xuất 

- Nguồn phát sinh nước thải từ công đoạn sản xuất xi măng gồm: 
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+ Nước thải từ quá trình vệ sinh máy nghiền nguyên liệu; 

+ Nước thải từ quá trình nghiền than; 

+ Nước thải từ quá trình làm nguội clinker, làm nguội các thiết bị nguyên liệu; 

+ Nước thải rửa thiết bị, vệ sinh bể chứa dầu FO; 

+ Nước thải rửa sân, tưới sân, khử bụi. 

- Đặc điểm, thành phần, tính chất nước thải sản xuất 

 Nước thải sản xuất có chứa ion kim loại, một phần dầu mỡ do vệ sinh thiết bị. 

Ngoài ra trong nước thải còn chứa nhiều tạp chất rắn và các loại chất bẩn khác với hàm 

lượng cặn lơ lửng lớn, độ kiềm cao, độ khoáng hóa lớn… 

- Lưu lượng phát sinh: 

+ Nước cấp cho các công đoạn tiếp nhận phụ gia/than, đập và vận chuyển đá vôi, 

nghiền liệu, nghiền than. Toàn bộ lượng nước cấp ngấm hết vào nguyên vật liệu và bay 

hơi hoàn toàn, do đó không phát sinh nước thải.  

+ Nước cấp làm nguội các thiết bị nghiền nguyên liệu, làm nguội clinker… 90% 

lượng nước cấp này được tuần hoàn lại, 10% còn lại bị bốc hơi trong quá trình làm mát, 

do đó không phát sinh nước thải. 

+ Nước thải phát sinh tại khu vực bồn chứa dầu HFO trong trường hợp vệ sinh bồn 

chứa dầu, lượng nước thải này hầu như không phát sinh thường xuyên (khoảng 05 năm 

mới vệ sinh bồn chứa 01 lần với tổng khối lượng 10 m3/ngày đêm).  

+ Nước thải sản xuất từ quá trình rửa xe, thiết bị, máy nghiền nguyên liệu, tưới 

sân...với lưu lượng 12m3/ngày đêm. Lượng nước thải này được thu gom qua đường ống, 

hố ga dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

(Sơ đồ cân bằng nước  của Dự án được thể hiện chi tiết tại hình  3.24 dưới đây)
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Hình 3- 24. Sơ đồ cân bằng nước của Dự án 
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c. Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn hoạt động của dự án, khi có mưa lớn sẽ phát sinh nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt dự án. Nồng độ chất bẩn trong nước mưa phụ thuộc vào các yếu tố như 

cường độ mưa, thời gian mưa, không khí, độ bẩn trên bề mặt khu vực dự án. Lượng 

nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án được tính theo công thức sau: 

Q = q × C × F  

(Nguồn: TCVN 7957:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài) 

Trong đó:  

Q: Lưu lượng tính toán (l/s); 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) (theo TCVN 7957:2008, tính được q = 88 l/s.ha) 

C: Hệ số dòng chảy (C = 0,81) (theo TCVN 7957:2008: Khu vực mái nhà, mặt phủ 

bê tông);  

F: Diện tích khu vực (ha), F = 439.441 m2 = 43,9441 ha (Theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất). 

Vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực nhà máy là:  

Q = 88 × 0,81 × 43,9441 = 3.132, 34 l/s = 3,13 m3/s. 

Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: với nước mưa chảy tràn, mức độ ô nhiễm 

chủ yếu là từ nước mưa đợt đầu (tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề 

mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Hàm lượng các chất bẩn trong mưa đợt đầu tại 

khu vực được ước lượng như sau: BOD5 khoảng 35 đến 50 mg/l, hàm lượng cặn lơ lửng 

khoảng 1500 đến 1800 mg/l. 

Lượng chất bẩn (chất không hòa tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định theo 

công thức sau đây: 

M = MMax(1-e-Kz.t).F,  kg 

Trong đó: 

+ MMax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất, tại khu vực thi công MMax=220kg/ha. 

+ Kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, Kz = 0,3 /ngày. 

+ t: Thời gian tích luỹ chất bẩn 15 ngày. 

+ F: Diện tích khu vực thi công, F = 43,9441 ha 

𝑀 =  220 × (1 − 𝑒−0,3×15) × 43,9441 = 9.560,4 (kg) 
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Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại khu vực thi công là 9.560,4 

kg trên diện tích 43,9441 ha. Nước mưa chảy tràn cuốn theo một khối lượng các vật 

chất, đất đá bở rời trên bề mặt dẫn đến gia tăng các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, tăng 

độ đục, tăng khả năng bồi lắng nguồn nước tiếp nhận như: ao, hồ, đường thoát nước 

chung khu vực. 

Tác động của nước mưa chảy tràn giai đoạn vận hành đến chất lượng nước mặt của 

hệ thống nguồn tiếp nhận cuối là sông Thải và tác động đến HST thủy sinh. Ngoài ra, 

trong giai đoạn vận hành, nước mưa chảy tràn kéo theo đất cát có thể gây tắc nghẽn hệ 

thống, cống rãnh tiêu thoát nước, gây ngập úng khu vực Dự án, tràn vào nhà xưởng làm 

hư hỏng máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất xi măng (đá vôi, đá sét, than, phụ 

gia, ...) ảnh hưởng đến chất lượng clinker, thiệt hại về kinh tế; cản trở quá trình đi lại 

của công nhân và xe vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào và clinker thành phẩm; tạo 

điều kiện bùng phát dịch bệnh. 

Tuy nhiên, toàn bộ lượng nước mưa phát sinh được thu gom theo rãnh thoát nước 

dọc theo công trình và sân đường nội bộ. Cặn lắng lơ lửng được lắng cặn tại hố ga, nắp 

hố ga có song chắn rác loại bỏ rác thô kéo theo nước mưa. Đường giao thông nội bộ đã 

đổ bê tông và định kỳ quét dọn, vệ sinh. Vì vậy, nước mưa chảy tràn sau khi được xử lý 

loại bỏ toàn bộ rác thải, cặn lơ lửng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn 

dòng chảy, được phép thải vào nguồn nước. 

(3). CTR sinh hoạt, thông thường và  CTNH 

a. CTR sinh hoạt 

Giai đoạn dự án đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung thêm 20 cán bộ công nhân 

viên so với hiện tại, nâng tổng số nhân viên toàn nhà máy từ 790 lên 810 người. Định 

mức rác thải sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày, lượng CTR phát sinh do 810 CBCNV 

khoảng 405 kg/ngày (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây dựng, 

2006). Như vậy, lượng rác thải sinh hoạt khi cải tạo, sửa chữa đi vào vận hành tăng thêm 

10 kg/ngày. 

Rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành có thành phần chủ yếu là vỏ 

bánh kẹo, chai lọ, vỏ lon, giấy ăn, hoa quả, thức ăn thừa,... tại nhà ăn ca; giấy văn phòng, 

thủy tinh,... tại khu vực Nhà điều khiển và các khu vực sản xuất. 

CTR sinh hoạt có thành phần hữu cơ dễ phân hủy gây mùi hôi thối khó chịu cho 

CBCNV, nước rỉ rác có nồng độ chất ô nhiễm cao gây ô nhiễm môi trường đất và mạch 

nước ngầm. Ngoài ra, thành phần CTR sinh hoạt còn bao gồm các thành phần khó phân 

hủy sẽ gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilong, nhựa,… 
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b. CTR sản xuất thông thường 

Dự án làm tăng năng suất sản phẩm clinker và xi măng của nhà máy. Quá trình vận 

hành dự án làm phát sinh CTR sản xuất từ các hoạt động: vận chuyển vật liệu và thành 

phần; sản phẩm bị ẩm, rách vỏ bao xi măng rách, vỡ dính xi măng đông cứng, túi lọc 

bụi đã qua sử dụng hỏng, Lốp ô tô các loại đã qua sử dụng hỏng; bụi clinker thu hồi từ 

hệ thống xử lý bụi,...  

Tham khảo quá trình vận hành thực tế của nhà máy hiện tại và sau khi tăng năng 

suất ước tính lượng CTR sản xuất phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án như sau: 

Bảng 3- 35. Khối lượng CTR sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt động Dự án 

TT Loại chất thải 

Khối lượng (tấn/năm) 

Ghi chú Nhà máy 

hiện hữu 

Sau tối ưu hóa 

công suất 

1 
Vỏ bao xi măng rách, vỡ dính xi 

măng đông cứng 
15,78 17,35  

2 Bụi từ các thiết bị xử lý bụi 135.512,3 162.614,7 Tái sử dụng, thu 

hồi trở lại dây 

chuyền sản xuất  3 Xỉ than 49.170,08 59.004,1 

4 
Lốp ô tô các loại đã qua sử dụng 

hỏng 
7,66 8,43  

5 Túi lọc bụi đã qua sử dụng hỏng 7,0 7,7  

Tổng 30,44 33,48  

Trong đó, các loại bụi clinker, bụi nguyên liệu lắng đọng tại các khu vực sản xuất, 

bụi từ các hệ thống xử lý bụi, xỉ than được thu gom và tái sử dụng hoàn toàn. Do đó, 

lượng chất thải cần được thu gom xử lý là 33,48 tấn/năm. 

Ngoài khối lượng CTR thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất được liệt kê ở 

trên, Nhà máy còn phát sinh khối lượng CTR thông thường khác gồm: 

+ CTR cây xanh, hoa viên cây cảnh khoảng 50 kg/tháng; 

+ CTR là bùn thải được nạo vét từ hố ga lắng cặn nước mưa, CTR phát sinh từ tuyến 

đường giao thông nội bộ khoảng 40 kg/tháng; 

→ Nguồn CTR thông thường nếu không được thu gom trên bề mặt gây tắc nghẽn 

dòng chảy dẫn đến ngập úng khu vực lưu chứa nguyên vật liệu cũng như clinker thành 

phẩm, gây hư hỏng. Thiệt hại về kinh tế cho chủ dự án. Nước mưa kéo theo đất, than 

làm giảm mỹ quan hệ thống đường giao thông kho bãi gây trơn trượt, khó khăn cho xe 

vận chuyển đi lại trong dự án, dễ xảy ra tai nạn lao động. 

c. Chất thải nguy hại 
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Bên cạnh lượng CTR thông thường, khi dự án tối ưu hóa công nghệ, nâng công suất 

lò nung còn phát sinh một lượng CTNH từ quá trình sản xuất. Tham khảo quá trình sản 

xuất nhà máy hiện hữu, nhận thấy thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong giai 

đoạn vận hành toàn nhà máy không thay đổi nhiểu, cụ thể như sau 

Bảng 3- 36. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy 

STT Tên chất thải Trạng thái tồn tại 

(rắn, lỏng, bùn) 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Dẫu mỡ thải Lỏng 30.000 15 01 07 

2 Giẻ lau bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 4.560 18 02 01 

3 Bao bì mềm thải có 

nhiễm thành phần nguy 

hại 

Rắn 240 18 01 01 

4 Bao bì cứng thải bằng 

kim loại có nhiễm thành 

phần kim loại 

Rắn 3.000 18 01 02 

5 Bao bì cứng thải bằng 

các vật liệu khác 

(composit…) 

Rắn 720 18 01 04 

6 Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 480 18 01 03 

7 Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 720 16 01 06 

8 Ắc quy thải Rắn 960 19 06 01 

9 Bộ lọc dầu đã qua sử 

dụng 
Rắn 960 15 01 02 

10 Các thiết bị, bộ phận 

thải khác có các thành 

phần nguy hại (ống cao 

su dính dầu) 

Rắn 600 15 02 07 

11 Linh kiện điện tử thải Rắn 1.000 15 01 09 

12 Các loại dung môi và 

hỗn hợp dung môi khác 
Lỏng 600 17 08 03 

Tổng số lượng 43.840 

Vậy tổng khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án khoảng 

43.840 kg/năm (tương đương với 3.653 kg/tháng) không tăng nhiều so với hiện trạng. 

Lượng chất thải này có hàm lượng độc tố cao, nếu vượt sức chứa kho chứa CTNH có 

thể dẫn đến việc rò rỉ dầu thải phát sinh làm ô nhiễm nguồn nước, môi trường không khí 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 241 

 

khu vực xung quanh, suy giảm chất lượng đất, tác động xấu đến CBCNV làm việc tại 

nhà máy. 

3.2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

(1). Tiếng ồn, độ rung 

Ô nhiễn tiếng ồn, độ rung phát sinh từ: 

- Hoạt động của các loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm 

*) Tiếng ồn 

Tham khảo quá trình vận hành thực tế tại nhà máy hiện hữu và báo cáo quan trắc 

môi trường định kỳ quý II, năm 2022 và kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không 

khí tại Chương 2 Báo cáo dự báo mức ồn tại khu vực xưởng sản xuất dao động từ 71,4 

– 82,7 dBA nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn – Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, tại vị trí làm việc, lao 

động, sản xuất trực tiếp;  

Khi nhà máy vận hành sẽ làm gia tăng độ ồn phát sinh trong xưởng sản xuất của 

nhà máy và khu vực xung quanh nhà máy, dự báo mức ồn phát sinh tại một số vị trí điển 

hình trong nhà máy sau khi lắp đặt thêm thiết bị, máy móc như sau: 

Bảng 3- 37. Dự báo mức ồn, rung tại một số vị trí điển hình trong nhà máy 

Stt Hạng mục 
Tiếng ồn phát sinh (dBA) 

1,5m 50m 200m 500m 

1 Khu tiếp nhận và đập đá vôi 73,7 58,5 52,5 48,5 

2 Nhà đặt thiết bị phân tích nhanh 64,4 49,2 43,2 39,2 

3 Cảng nhập đá vôi 71,0 55,8 49,8 45,8 

4 Công đoạn định lượng nguyên liệu 65,6 50,4 44,4 40,4 

5 Công đoạn nghiền nguyên liệu 79,4 64,2 58,2 54,2 

6 Kho đá vôi và đất sét 76,4 61,2 55,2 51,2 

7 Công đoạn nung 79,9 64,7 58,7 54,7 

8 Công đoạn nghiền than 84,4 69,2 63,2 59,2 

9 Công đoạn chứa và phân phối clinker 77,8 62,6 56,6 52,6 

10 Công đoạn nghiền xi măng 76,6 61,4 55,4 51,4 

11 Công đoạn chứa và đóng bao xi măng 73,5 58,3 52,3 48,3 

12 Khu cảng xuất xi măng 71,9 56,7 50,7 46,7 

QCVN 24:2016/BYT (khu vực sản xuất) 85 
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Dựa vào kết quả trong bảng trên cho thấy, tại khoảng cách 1,5 m tiếng ồn tổng cộng 

cao hơn giới hạn cho phép 1,04 lần. Tại khoảng cách từ 50 – 500 m, tiếng ồn tổng phát 

sinh nằm trong giới hạn cho phép.  

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động 

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ 

phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn được mô tả trong bảng 3.43: 

Bảng 3- 38. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

Mức tiếng ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau, chói tai nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

Tiếng ồn lớn, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân làm việc tại 

nhà máy, gây mất tập trung, quá trình trao đổi thông tin gặp nhiều khó khăn, hiệu quả 

làm việc giảm sút, dễ xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Khi công nhân 

tiếp xúc với tiếng ồng có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm thính lực giảm sút và 

ảnh hưởng tới các cơ quan của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh 

đau đầu, chóng mặt, có cảm giác sợ hãi,... Tiếng ồn cũng gây lên các thương tổn cho hệ 

tim mạch và tăng các bệnh về đường tiêu hóa. 

Theo đánh giá và tính toán tại bảng 3.37 với khoảng cách ≥ 500m, ngưỡng tiếng ồn 

phát sinh tại các công đoạn sản xuất có giá trị nhỏ hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép 

so với QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Trong khi đó 

Di tích Bạch Đằng Giang cách khu vực sản xuất nhà máy khoảng 1km nên ngưỡng tiếng 

ồn từ hoạt động nhà máy ảnh hưởng tới khu Du tích Bạch Đằng Giang là nhỏ, không 

đáng kể. 

*) Độ rung 

Quá trình sản xuất của nhà máy sử dụng nhiều máy móc thiết bị, ngoài việc tạo ra 

tiếng ồn lớn còn tạo ra rung động. Một số thiết bị tạo rung động lớn như máy nghiền 

liệu, máy nghiền clinker, máy nén khí,... Rung động từ các máy móc thiết bị này có thể 

ảnh hưởng tới các công trình xây dựng khu vực lân cận nguồn tạo độ rung. 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 243 

 

Tuy nhiên, độ rung do các máy móc thiết bị này tạo ra không lớn; các công trình 

xây dựng xung quanh nguồn tạo rung đều được thiết kế tốt, có khả năng chống chịu 

động đất cấp 7 nên tác động độ rung được đánh giá là không đáng kể. Ngoài ra gần khu 

vực sản xuất của Nhà máy có Di tích Bạch Đằng Giang cách nhà máy khoảng 1km nên 

ngưỡng độ rung từ hoạt động nhà máy ảnh hưởng tới khu Du tích Bạch Đằng Giang là 

nhỏ, không đáng kể. 

Do đó, nhà máy vẫn sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu tương tự để đảm 

bảo tiếng ồn, độ rung không gây ảnh hưởng đến CBCNV khu vực và xung quanh. 

(2). Tác động của nhiệt lượng 

Quá trình sản xuất gồm một số công đoạn phát sinh nhiệt lượng như sấy liệu, nung 

clinker, làm nguội clinker,… Tổng nhiệt lượng từ các công đoạn này tỏa vào không gian 

nhà xưởng rất lớn, làm nhiệt độ nhà xưởng tăng cao, ảnh hưởng tới điều kiện vi khí hậu 

trong môi trường lao động và xung quanh. Nhiệt độ khu vực làm việc tăng cao gây lên 

những biến đổi về sinh lý và cơ thể con người, mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất 

một lượng các muối khoáng (như các chất K, Na, Ca, Fe,...) dẫn đến mệt mỏi. Nhiệt độ 

cao cũng làm cơ tim phải làm việc nhiều hơn, chức năng của thận, hệ thần kinh trung 

ương bị ảnh hưởng. Ngoài ra, khi làm việc trong môi trường nóng bức tỷ lệ mắc các 

bệnh thường cao hơn so với môi trường làm việc bình thường (bệnh tiêu hóa chiếm tới 

15% so với 7,5%; bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6%....).  

Căn cứ vào hiện trạng hoạt động sản xuất tại nhà máy hiện hữu và kết quả quan trắc 

môi trường định kỳ quý I và II năm 2022 của nhà máy cho thấy nhiệt độ trong xưởng 

sản xuất của nhà máy nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2016/BYT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu). 

Trong giai đoạn vận hành chủ dự án tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

nguồn nhiệt phát sinh đảm bảo môi trường làm việc cho CBCNV của nhà máy (chi tiết 

thể hiện tại mục 3.2.3.2). 

(3). Tác động của điện từ trường 

Để cấp điện phục vụ quá trình sản xuất trong giai đoạn vận hành được lấy từ lưới 

điện truyền tải 110kV của khu vực. Hệ thống cấp điện của Dự án sẽ tạo ra các sóng điện 

từ trường, đặc biệt là khi thời tiết xấu như trời mưa, ẩm ướt. Các tác động chủ yếu của 

điện từ trường như sau: 

- Sự tác động thường xuyên của bức xạ điện gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 810 

CBCNV làm việc tại Nhà máy. 
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- Ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch gây ra sự suy giảm hoạt động của các cơ quan 

trao đổi chất, thay đổi mạch đập và nhịp tim. 

- Gây rối loạn thần kinh: Sự tác động của trường điện từ lên cơ thể người biểu hiện 

ở sự rối loạn chức năng của hệ thống thần kinh trung ương, cảm giác chủ quan là tăng 

sự mệt mỏi, đau đầu, kém hưng phấn, hay cáu gắt… 

- Trường điện từ gây rối loạn chức năng của hệ thống tim mạch và hệ thống trao đổi 

chất. Sự tác động lâu dài của trường điện từ gây hiện tượng đau thắt ở vùng tim. Sự bức 

xạ có hệ thống của năng lượng điện từ gây sự thay đổi huyết áp chậm mạch, dẫn đến sự 

mệt mỏi, đau đầu... 

- Cùng với sự tác động sinh học, điện từ trường còn gây ra sự xuất hiện của các điện 

tích giữa người và các vật dụng kim loại có điện thế khác so với cơ thể người. Nếu người 

đứng trực tiếp dưới đất hoặc trên sàn dẫn điện có tiếp xúc với đất, thì điện thế của nó so 

với đất sẽ là 0, còn nếu cách ly với đất, thì cơ thể người sẽ phải chịu một điện thế nhất 

định, mà đôi khi có thể đạt đến vài kV. Sự tiếp xúc của cơ thể người cách ly với đất đến 

các phần tử kim loại có tiếp đất sẽ dẫn đến hiện tượng truyền dẫn điện tích từ cơ thể 

người xuống đất, mà có thể gây cảm giác đau nhức. 

- Ngoài ra, điện từ trường tác động đến phương tiện thông tin liên lạc: Trường điện 

từ do vầng quang điện sinh ra có tần phổ rộng và đây chính là nguyên nhân gây nhiễu 

loạn các thiết bị thông tin như thiết bị radio, vô tuyến truyền hình, các mạch đo lường, 

tín hiệu điều khiển nằm trong vùng ảnh hưởng của nó. Đối với các đường dây thông tin 

khi đi gần còn chịu một điện áp cảm ứng gây nhiễu làm ảnh hưởng tới chất lượng thông 

tin hoặc có thể làm sai lạc tín hiệu điều khiển. 

(4). Tác động đến giao thông khu vực 

Lượng phương tiện tham giao giao thông trong quá trình vận hành dự án tăng lên 

sẽ làm gia tăng lưu lượng giao thông tại một thời điểm trong đường nội bộ, đường bộ 

và đường thủy gây ra các tác động sau: 

- Xuống cấp đường giao thông; 

- Phát sinh bụi, khí thải trên đường ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện khác; 

- Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân khu vực xung quanh; 

- Ảnh hưởng đến quá trình điều phối tuyến luồng, tăng mật độ giao thông 

đường thủy. 

(5). Tác động đến kinh tế - xã hội 
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Quá trình triển khai Dự án tác động đến kinh tế - xã hội tại địa phương theo 2 hướng: 

tích cực và tiêu cực. Cụ thể như sau: 

*) Tác động tích cực 

- Làm thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương và góp phần đẩy nhanh tiến độ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Dự án; 

- Giải quyết công ăn việc làm, từ đó nâng cao chất lượng đời sống cho một bộ phận 

người dân địa phương làm việc; 

- Góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và thành phố 

Chinfonnói chung; 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại địa phương; 

- Thúc đẩy các ngành dịch vụ đi kèm phát triển như vui chơi, giải trí, cung cấp lương 

thực, thực phẩm, nhà hàng ăn uống,... 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa đối với lao động là người dân địa phương bằng những 

chính sách tuyển dụng riêng của Nhà máy.  

*) Tác động tiêu cực 

Bên cạnh những tác động tích cực nêu trên, giai đoạn vận hành Dự án mang lại một 

số tác động tiêu cực như sau: 

- Gia tăng mật độ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dẫn đến tình trạng 

xuống cấp của hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn 

giao thông, gây khó khăn cho việc di chuyển, đi lại của người dân. 

- Gia tăng áp lực lên hệ thống cấp điện, cấp nước của khu vực. 

- Số lượng người đến làm việc tại khu vực tăng lên sẽ gây ra những xáo trộn về mặt 

xã hội trong khu vực: giá cả sinh hoạt, dịch vụ tăng gây khó khăn cho người dân 

địa phương. 

- Nảy sinh mâu thuẫn giữa người dân địa phương và cán bộ, công nhân di cư từ nơi 

khác đến. Sự định cư dân số cơ học làm tăng mức độ giao lưu văn hóa giữa các vùng. 

Ngoài những kiến thức, những lối sống tốt, bên cạnh là những tệ nạn xã hội, gây tác 

động xấu đến vùng Dự án. 

- Phát sinh các nguồn thải (bụi, khí thải, CTR sinh hoạt, CTR sản xuất, nước thải 

sinh hoạt, nước thải sản xuất, CTNH,…) làm gia tăng các vấn đề ô nhiễm môi trường 

nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp. 

(6). Tác động của dự án đến BĐKH 
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BĐKH là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, thạch quyển 

hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo. 

Biểu hiện của BĐKH được thể hiện qua sự nóng lên của khí quyển và Trái Đất nói 

chung, sự thay đổi thành phần và chất lượng khí quyển có hại cho môi trường sống của 

con người và các loài sinh vật trên Trái Đất; sự dâng cao mực nước biển do băng tan 

dẫn tới ngập úng ở các vùng đất thấp, các đảo nhỏ trên biển; sự thay đổi cường độ hoạt 

động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên và các 

chu trình sinh địa hóa khác,... 

Quá trình vận hành Dự án cũng là một trong các nguyên nhân gây gia tăng BĐKH 

tại khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung: 

- Quá trình triển khai Dự án làm biến đổi địa hình, địa mạo khu vực Dự án. Địa hình 

tự nhiên dạng đồi thấp biến đổi thành địa hình bằng phẳng hơn với tỷ lệ bê tông hóa cao 

hơn, diện tích thảm thực vật che phủ giảm. 

- Bụi và khí thải gia tăng, trong đó có các loại khí thải nhà kính (CH4, CO2) từ các 

hoạt động sản xuất. 

BĐKH làm gia tăng các điều kiện thời tiết cực đoan như bão lũ, hạn hán với diễn 

biến ngày càng tăng và phức tạp hơn, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của Dự án 

và đời sống người dân địa phương. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án trong 

giai đoạn vận hành dự án 

(1). Sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình sản xuất có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc thiết 

bị, vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra nếu không tuân thủ quy trình 

an toàn lao động. Hệ thống máy móc, thiết bị của dự án có kích thước, khối lượng lớn, 

nhiều khu vực có nhiệt độ cao, dễ gây nguy hiểm cho công nhân vận hành nếu mất 

tập trung. 

+ Do thao tác vận hành quy trình sản xuất không đúng quy định. 

+ Không tuân thủ, chấp hành các biện pháp an toàn vệ sinh lao động thực hiện. 

+ Do bị tác động của các điều kiện vi khí hậu trong môi trường làm việc. 

+ Bị ảnh hưởng bởi các chất ô nhiễm gây tác hại đến sức khỏe của công nhân. 

Công nhân vận hành lò nung trong môi trường nhiệt độ không khí xung quanh khá 

cao, một số vấn đề có thể xảy ra như sau: bị bỏng người, ngộ độc không khí trongquá 

trình đốt chất thải là các CTNH. 
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Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, công nhân vận hành làm 

việc quanh các bể đều có khả năng bị trơn trượt dẫn đến các tai nạn nguy hiểm đến 

tính mạng. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. 

(2). Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

Sự cố cháy nổ có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm ô nhiễm cả 

3 hệ thống sinh thái nước, đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh 

hưởng tới tính mạng con người và tài sản trong khu vực lân cận.  

Dự án có hoạt động chính là sản xuất clinker có thời gian gian hoạt động 24/24. 

Nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất clinker có nguy cơ cháy nổ bao gồm: 

+ Dầu (dùng để đốt lò và cung cấp cho các xe, thiết bị trong nhà máy) 

+ Than đá (dùng để đốt lò) 

Các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao cần đặc biệt chú ý bao gồm: 

+ Kho chất thải thông thường thường xảy ra các vụ cháy.Vận tốc cháy lan 

khoảng từ 0,6m – 1,0m/phút. 

+ Kho than thường xảy ra các vụ cháy. Vận tốc cháy lan khoảng 0,8m–1,0m/phút. 

Các nguyên nhân chính gây cháy nổ, hỏa hoạn trong giai đoạn vận hành Dự án bao 

gồm: 

- Cháy do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của dây 

dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, điện 

phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải. 

- Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây nóng 

chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng điện 

trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết bị tiêu 

thụ điện. 

- Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở):ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng phóng 

điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có tiếp giáp 

không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện có nhiệt độ 

1.500oC - 2.000oC, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. Các chất 

dễ cháy ở gần như xăng, dầu,… có thể bị cháy. Tia lửa điện thường xuất hiện trong 

trường hợp đóng mở cầu dao, công tắc, máy móc nối dây với nhau. 
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- Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy cơ sẽ xảy 

ra vào mùa mưa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

- Cháy khu vực trạm bơm dầu: Khu vực trạm bơm dầu là nơi có nguy cơ cao xảy ra 

cháy nổ, hỏa hoạn. Nguyên nhân gây cháy nổ trạm bơm dầu ngoài nguyên nhân do chập, 

cháy hệ thống cấp điện còn có thể rò rỉ bồn chứa dầu, không tắt động cơ của máy móc, 

thiết bị vận chuyển khi vào trạm xăng, sử dụng điện thoại di động hoặc hút thuốc lá tại 

trạm,… 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. 

(3). Sự cố hỏng hệ thống xử lý bụi và khí thải 

Trong quá trình vận hành có thể xảy ra sự cố đối với hệ thống lọc bụi tĩnh điện, lọc 

bụi tay áo, hệ thống xử lý khí thải dẫn đến bụi và khí thải từ các công đoạn sản xuất sẽ 

không được xử lý dẫn đến vượt giới hạn cho phép theo QCVN 23:2009/BTNMT. 

Các sự cố có thể xảy ra như sau: 

- Lọc bụi túi:  

+ Động cơ bị rung: do các bulông liên kết động cơ và giá đỡ bị lỏng hoặc do cánh 

quạt bị mất cân bằng động, bị bụi bám dính làm mất cân bằng động. 

+ Có bụi trong khí thải: do có túi lọc bị hỏng, giữa các khoang lọc và khoang khí 

sạch có khe hở. 

+ Lưu lượng qua lọc bụi thấp: do áp suất quạt thấp, thời gian chu kỳ rũ bụi cao, cửa 

kiểm tra mở, thiếu khí nén tới các van từ. 

- Lọc bụi tĩnh điện: 

+ Sự cố đối với vận chuyển lọc bụi ở đáy: ách tắc bột ở trong xích đáy lọc bụi điện 

hoặc xử lý bên trong lọc bụi về các yếu tố tổn hại cơ khí phải tuân thủ các biện pháp an 

toàn về lọc bụi điện. 

+ Hệ thống lọc bụi bị quá tải: do mô tơ quá nóng, sự cố về phần điện, kẹt trục mang búa. 

+ Biến áp chỉnh lưu có nhiệt độ và áp suất cao. 

+ Xuất hiện báo mức đầy ở đáy lọc bụi do sai sót về phần điện chỉ báo, hệ thống 

vận chuyển bụi ở đáy có sự cố, bộ treo ở máng không vận chuyển được. 

+ Sự cố đối với quạt: mô tơ nóng dần do sai sót về mặt đầu nối đầu cáp, điện áp 

cung cấp quá cao hoặc quá thấp, công suất yêu cầu quá cao; quạt chạy có tiếng ồn cọ 

xát do cánh quạt cọ vào vỏ, tấm làm kín của trục cọ vào vỏ, các bộ phận chuyển động 
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cọ vào bộ phận tĩnh; ổ mô tơ, ổ đỡ quạt nóng quá mức do ổ bị chà xát, lắp đặt và căn 

chỉnh lại, dầu mỡ thiếu, sai chủng loại và ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh; quạt rung 

khác thường do chi tiết quay không cân bằng, bụi bẩn bám vào cánh, cánh quạt mòn 

không đều, ổ mòn, bulông đế, nắp giữa lỏng, không đủ. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án và các khu vực lân cận dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án, môi trường 

đất, nước, không khí khu vực dự án và lân cận dự án. 

(4). Sự cố trạm XLNT và nước thải sản xuất 

Dự án bố trí Trạm XLNT để xử lý nước phát sinh trong giai đoạn vận hành Dự án. 

Trong quá trình vận hành, Trạm XLNT có thể gặp sự cố phải ngừng vận hành. Một số 

sự cố xảy ra đối với Trạm XLNT là: 

- Bơm nước: không hút được nước, chỉ số của đồng hồ áp suất và đồng hồ hút chân 

không thay đổi lớn; bơm không hút được nước, giá trị hiển thị trên đồng hồ đo áp chân 

không cao; bơm không bơm được nước nhưng đồng hồ áp suất hiện thị có áp; động cơ 

không khởi động; bơm không đạt công suất thiết kế; làm khí cơ khí bị rò; ổ bi bị nóng; 

bơm bị rung và kêu; quá dòng của động cơ; động cơ bị cháy, .... 

- Bộ lọc xảy ra hiện tượng độ đục đầu ra vượt quá giới hạn; thiếu nước đầu ra. 

- Sự cố ngập úng, ảnh hưởng lũ lụt do thiên tai khiến trạm xử lý nước thải ngừng 

hoạt động 

+ Đối với hệ thống nước tuần hoàn quá trình sản xuất: 

- Tháp làm mát: nước chảy tràn tháp làm mát, nhiệt độ nước ra quá cao, hiệu quả 

làm mát kém; rung động và âm thanh bất thường. 

- Bể nước tuần hoàn xảy ra hiện tượng mực nước giảm dần, chất lượng nước không 

đảm bảo do dùng bộ lọc nước quá lâu và thiếu nước cấp vào bể. 

Ngoài ra, còn có thể xảy ra sự cố do hóa chất xử lý nước thải không đảm bảo tiêu 

chuẩn, bị biến tính do hết hạn sử dụng hoặc điều kiện bảo quản không đảm bảo. 

Trong trường hợp Trạm XLNT gặp sự cố, nước thải sẽ không được xử lý hoặc xử 

lý không đạt quy chuẩn đầu ra, làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận là sông Thải và HST trên 

sông. 

(5). Sự cố ngộ độc thực phẩm, lây lan dịch bệnh 

Giai đoạn vận hành Dự án tập trung tối đa 330 người/ca tại khu vực Dự án. CBCNV 

được bố trí ăn ca tại căng tin. Thực phẩm sử dụng không rõ nguồn gốc, được bảo quản 

không đúng quy định, quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh dẫn đến ngộ độc thực 
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phẩm cho 330 CBCNV. Ngoài ra, giai đoạn vận hành Dự án phát sinh các loại CTR, nước 

thải có chứa các vi sinh vật gây bệnh, việc tập trung số lượng lớn CBCNV nếu không có 

biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân dễ dẫn đến tình trạng bùng phát, 

lây lan các dịch bệnh như bệnh tả, tiêu chảy, sốt xuất huyết,... Ngộ độc thực phẩm và dịch 

bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe CBCNV, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất 

của Nhà máy, gây thiệt hại kinh tế cho Chủ dự án. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. 

(6). Sự cố sản phẩm đầu ra không đạt chất lượng 

- Các nguyên nhân dẫn đến chất lượng sản phẩm đầu ra không theo ý muốn của Nhà 

sản xuất và khách hàng bao gồm: 

+ Việc kiểm soát chất lượng đầu vào không được thực hiện nghiêm túc, đúng 

quy định; 

+ Vận hành không đúng quy trình sản xuất; 

+ Thiếu kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất; 

+ Điều kiện lưu trữ không đảm bảo. 

- Tác động của sự cố sản phẩm đầu ra không đạt chất lượng như sau: 

+ Không đáp ứng nhu cầu thị trường với các đơn vị thu mua về chất lượng sản phẩm; 

+ Ảnh hưởng đến uy tín của Chủ dự án trên thị trường kinh doanh; 

+ Thiệt hại tài chính của Công ty; 

+ Ảnh hưởng đến thu nhập của 810 người lao động làm việc tại nhà máy. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. 

(7). Sự cố tai nạn giao thông 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm,… ra vào nhà 

máy có thể gây ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường mà các phương tiện này đi 

qua. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nhưng nhìn chung gồm các 

nguyên nhân phổ biến sau: 

- Bị che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông; 

- Bất cẩn khi tham gia giao thông; 

- Không tuân thủ luật an toàn giao thông của người tham gia giao thông; 
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- Khả năng xử lý tình huống chưa tốt khi có tình huống bất ngờ xảy ra; 

- Mất tự chủ như ngủ gật, say rượu của người tham gia giao thông. 

Khi tai nạn giao thông xảy ra sẽ gây thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của người 

tham gia giao thông. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án, các dự án lân cận và các tuyến đường 

giao thông trong khu vực. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án và người 

dân, nhà máy xung quanh Dự án. 

(8). Sự cố tràn dầu của phương tiện vận chuyển đường thủy 

Hoạt động của cảng không thực hiện việc cấp xăng dầu cho các tàu vào cấp cảng. 

Trên cảng có 01 phuy chứa dầu được vận chuyển ra cất giữ tại khu vực quy định phục 

vụ cho các phương tiện hoạt động trên cảng, từ đó xác định được các nguy cơ tiềm ẩn 

gây ra sự cố tràn dầu tại cảng bao gồm: 

- Sự cố va chạm tàu – tàu, tàu – cầu cảng, đắm tàu trên vùng mặt nước; 

- Chìm, thủng, bục hông gây dầu tràn ra mặt nước; 

- Các bồn dầu bị thủy, bục đáy, bục thân gây dầu chảy; 

- Các ảnh hưởng của thiên tai như bão lớn, gió to, lũ lụt,... dẫn đến làm đắm tàu, 

dầu tràn từ các cơ sở lân cận hoặc do thời tiết lốc xoáy dẫn cháy tàu. 

Sự cố rò rỉ, tràn đổ dầu từ phuy chứa trong quá trình cấp dầu cho thiết bị tại cảng: 

Phuy này được bảo quản trong kho chứa, được đậy nắp và kê chắc chắn, lượng dầu lấy 

ra mỗi lần cũng cấp cho thiết bị không nhiều, đồng thời các thao tác chiết suất dầu được 

thực hiện theo đúng quy định. Vì vậy, khả năng xảy ra sự cố tràn dầu ở công đoạn này 

rất ít, hầu như không đáng kể. 

Phạm vi ảnh hưởng: Các tuyến đường giao thông đường thủy trong khu vực. 

Đối tượng chịu tác động: Sông Đá Bạch, sông Thải, sông Bạch Đằng. 

(9) Sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu, hóa chất 

Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất có thể xảy ra ở các vị trí và nguyên nhân phát sinh 

như sau: 

+ Khu vực xuất nhập hàng hóa: 

- Bao bì chứa hóa chất bị rách thủng như va chạm mạnh với các thùng hàng trong 

quá trình vận chuyển 

- Quá trình di chuyển và sắp xếp, kiểm tra hàng hóa có thể làm thùng hàng bị rơi mạnh 
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+ Kho chứa nguyên liệu, thành phẩm: 

- Bao bì hóa chất bị đâm thủng rò rỉ hóa chất hoặc rơi từ trên cao xuống do pallet 

không chắc chắn, thiếu đai vòng quanh 

- Quá trình sắp xếp hàng hóa trong kho do công nhân đã xếp hàng quá cao, vượt 

quá chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng và đổ, kéo theo 

các lô hóa chất kế bên. 

- Do sau khi lấy nguyên liệu, không đậy kín hoặc buộc chặt bao bì chứa hóa chất. 

Nhà máy có phòng thí nghiệm và khu xử lý nước thải sử dụng nhiều loại hóa chất 

khác nhau. Các hóa chất sử dụng tại dự án được dán nhãn cảnh báo nguy hại trong quá 

trình vận chuyển, sử dụng và lưu trữ. Trong quá trình sử dụng nếu bị rò rỉ hoặc đổ tràn 

sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các cán bộ, công nhân tham gia sản xuất; gây tác 

động tới môi trường do hóa chất chảy tràn vào các hệ thống thoát nước tại dự án, ảnh 

hưởng tới chất lượng nguồn nước tiếp nhận; gây cháy, nổ ảnh hưởng tới tính mạng người 

lao động và tài sản tại dự án. 

Các sự cố này có thể dẫn tới thiệt hại về kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái khu 

vực và vùng lân cận. Khả năng xảy ra sự cố rò rỉ tại khu vực nhà máy chủ yếu phụ thuộc 

vào ý thức của công nhân trong công tác bảo quan nhiên liệu, hóa chất.  

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. 

 (10) Sự cố vận hành máy móc  

Các nguyên nhân sự cố vận hành máy móc là do: 

+ Thao tác vận hành quy trình sản xuất không đúng quy định 

+ Thiếu kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất; 

+ Lơ đãng của công nhân trong quá trình vận hành; 

+ Không thường xuyên định kỳ kiểm tra máy móc, thiết bị bảo trì bảo dưỡng; 

+ Ý thức kém của một số cán bộ công nhân, lơ là trong quá trình làm việc; 

Sự cố vận hành máy móc sảy ra trong quá trình vận hành sẽ gây ảnh hưởng thiệt hại 

tới kinh tế của nhà máy và ảnh hưởng tới sức khỏe tính mạng của công nhân vận hành 

tại nhà máy. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. 

(11). Sự cố lây lan dịch bệnh 
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Giai đoạn dự án đi vào hoạt động, lượng chất thải phát sinh lớn và đa dạng về thành 

phần, môi trường làm việc chật hẹp, tập trung đông người. Do vậy, nếu công tác vệ sinh 

không tốt, tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, là nguyên nhân gây 

ra các dịch bệnh, nguy cơ gây ra lây lan, lan truyền các loại dịch bệnh. Ban đầu có thể chỉ 

những công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, vận hành hệ thống xử lý chất thải bị 

nhiễm bệnh, sau đó mầm bệnh có thể lây lan cho các công nhân khác tạo thành dịch bệnh, 

như vậy rất nguy hiểm vừa làm suy giảm sức khỏe cộng đồng vừa làm ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất bình thường của nhà máy, kéo theo những thiệt hại về kinh tế. 

Ngoài ra, khi dự án đi vào hoạt động, sự tập trung lượng lớn công nhân có khả 

năng phát sinh lây lan dịch bệnh nhanh chóng. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án và khu vực dân cư lân cận 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án và người 

dân, nhà máy xung quanh khu vực dự án. 

(12). Sự cố ngập úng 

Sự cố ngập úng có thể xảy ra do một số nguyên nhân như: 

- Tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa, nước thải. 

- Thiên tai, lũ lụt,.. 

 Ngập úng xảy ra có thể tác động đến toàn bộ hoạt động của dự án, đình trệ hoạt 

động sản xuất của dự án. Do đó, ngập úng gây thiệt hại cho nhà máy cũng như cán bộ, 

công nhân viên làm việc tại dự án. 

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án và xung quanh. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân làm việc trực tiếp tại dự án và khu vực 

xung quanh. 

(13). Sự cố thiên tai:  

Các hiện tượng thời tiết bất thường như lốc cuốn, mưa to gây lụt cũng gây ảnh hưởng 

đến quá trình hoạt động của dự án. Tuỳ theo mức độ ngập lụt mà gây nên những thiệt hại khác 

nhau, trong đó điển hình là hệ thống mương dẫn, bể chứa nước, nhà xưởng, thiết bị bị phá hủy, 

hư hỏng làm tràn lượng lớn nước thải, hoá chất ra môi trường.  

Phạm vi ảnh hưởng: Nội bộ khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại dự án và các 

nhà máy, người dân xung quanh. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường nguồn gây tác động có liên quan 

đến chất thải 

(1). Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 
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a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu và sản phẩm bằng đường thủy, đường bộ 

- Các phương tiện giao thông đường thủy không được chở quá trọng tải quy định, 

hạn chế hoạt động vào những giờ cao điểm; 

- Sử dụng nhiên liệu có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

- Các phương tiện vận chuyển tại cảng sẽ được thường xuyên kiểm tra, bảo trì để 

tránh rò rỉ, rơi vãi nhiên liệu trên đường vận chuyển; 

- Giảm thời gian chạy không tải của máy móc trên tàu (dùng nguồn điện bờ khi tàu 

nằm tại cảng thay cho cháy máy phát điện trên tàu); 

- Các phương tiện tham gia vận chuyển được bảo dưỡng định kỳ, đăng kiểm đúng 

hạn, tuân thủ đúng vận tốc quy định, phủ bạt che kín để giảm thiểu rơi vãi nguyên, vật 

liệu và sản phẩm. Tần suất bảo dưỡng các phương tiện tham gia vận chuyển 06 tháng/lần. 

- Vận hành xe hút bụi, phun nước rửa đường, hệ thống rửa xe tự động để giảm thiểu 

bụi trong quá trình vận hành dự án. 

- Thực hiện quan trắc định kỳ môi trường tại khu vực theo quy định hiện hành. 

b. Biện pháp giảm thiểu tải lượng và nồng độ của các chất ô nhiễm trong khí thải 

của dự án 

Xét toàn bộ hoạt động của Công ty từ khâu khai thác vận chuyển nguyên, nhiên liệu 

đến khâu sản xuất sản phẩm, theo kết quả tính toán và đánh giá cho thấy, bụi và khí thải 

là chất gây ô nhiễm chính trong khí thải của nhà máy. Bụi và khí thải phát thải ở hầu hết 

các công đoạn sản xuất xi măng: khói của lò hơi, các buồng đốt, bụi trong quá trình 

nghiền đập, vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu xi măng và khí độc hại, bụi từ quá trình 

nung, làm lạnh clinker và nghiền xi măng. Do vậy, các phương án kiểm soát ô nhiễm 

môi trường không khí tại nhà máy tập trung vào khống chế bụi. Tùy thuộc vào nguồn 

phát sinh mà bụi xi măng ở các công đoạn có thành phần và nồng độ và kích thước khác 

nhau, mang những đặc trưng khác nhau trên mỗi công đoạn sản xuất, Công ty đã xây 

dựng, trang bị các thiết bị xử lý bụi tương ứng, cụ thể như sau:   

Nhà máy đã lắp đặt 05 thiết bị lọc bụi tĩnh điện cho dây chuyền sản xuất tại các 

công đoạn nghiền nguyên liệu, lò nung và làm nguội clinker, nghiền than và nghiền xi 

măng; 87 thiết bị lọc bụi túi bố trí tại các két chứa, các tuyến vận chuyển, đập đá vôi, 

đất sét, thạch cao và nghiền xi măng cho toàn bộ dây chuyền sản xuất 

* Hệ thống lọc bụi tĩnh điện: 
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Lọc bụi tĩnh điện có thể thu bụi với hiệu suất cao 99,5 %. Lưu lượng khí thải lớn, 

bụi có kích thước siêu nhỏ, dưới 1µm, và nồng độ bụi lớn 50 g/m3. 

Có thể làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao lên đến 500oC và phạm vi áp suất 

cao hoặc áp suất chân không, khả năng tách bụi có độ ẩm cao. Dòng khí lẫn bụi được 

đưa vào lọc bụi và qua tấm phân khí. Khí được phân đều ra và đi vào khoảng không gian 

giữa hai bản cực. Hai hệ thống bản cực này được cấp điện áp một chiều để tạo ra từ 

trường mạnh làm ion hoá mãnh liệt khí. Các ion có xu hướng di chuyển về các điện cực 

trái dấu. Dòng khí mang những hạt bụi đi vào không gian giữa hai bản cực bị các ion 

bám dính lên mặt các hạt bụi (các hạt bụi nhiễm điện) tích điện chỉ các hạt bụi, các hạt 

bụi tích điện sẽ di chuyển về các điện cực trái dấu. Lượng bụi bám chủ yếu ở bản cực 

dương (bản cực lắng). Trên điện cực âm cũng có bụi bám vào nhưng không nhiều. Sau 

một thời gian (được cài đặt trước) hệ thống búa gõ sẽ hoạt động gõ vào các điện cực làm 

rơi bụi. Bụi được lắng xuống các phễu hứng ở đáy lọc bụi và được tháo ra ngoài vào 

xích cào vận chuyển thu hồi. 

 

Hình 3- 25. Lọc bụi tĩnh điện 

* Lọc bụi tĩnh điện công đoạn nghiền liệu và lò (341.EP390) 

+ Thông tin chung: Dòng khí lẫn bụi được quạt 341.FN400 hút vào lọc bụi điện 

341.EP390 để thu hồi bụi liệu (lưu lượng được điều chỉnh qua van 341.LD395) . Khí 

sạch ra khỏi lọc bụi điện hút và đẩy ra ngoài qua ống khói với nồng độ bụi là 50mg/Nm3, 

nhiệt độ khí thải từ 100-150oC. Sản phẩm bụi thu hồi được ở dưới đáy lọc bụi 341.EP390 

được các băng tải xích vận chuyển qua hai van cánh khế 341.RF390 và 341.RF391, đổ 

vào vít tải 341.SC460 quay trở lại Silo bột liệu hoặc cấp liệu cho Lò. 

+ Cấu tạo lọc bụi điện 341.EP390 gồm các thiết bị chính sau:  
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- Cửa vào của khí mang bụi, cửa khí ra, tấm phân phối khí. 

- Hệ thống cửa sửa chữa, cửa kiểm tra, đường ống, các khớp giãn nở ra vào. 

- Vỏ lọc bụi điện, khung đỡ, lớp bảo ôn, nắp an toàn van xả nổ. 

- Hệ thống bộ gõ bụi, hệ thống vận chuyển, khoang lọc bụi, phễu thu hồi bụi, hệ 

thống van xả. 

- Hệ thống các bộ sấy, bộ chỉnh lưu, hệ thống điện cao áp, công tắc khẩn cấp. 

- Hệ thống tiếp địa, hộp cách điện, hệ thống khóa. 

+ Nguyên lý hoạt động: 

- Lọc bụi điện có nhiệm vụ để lọc thu hồi các hạt bụi trong khí thải, dựa trên nguyên 

lý của lực hút trong trường tĩnh điện. 

- Dòng khí nóng lẫn bụi từ công đoạn nghiền liệu và khí thải lò đi vào lọc bụi điện 

có nhiệt độ khoảng 335oC (max 385 oC) nhờ quạt hút 341.FN400. Nhiệt độ khí ra của 

lọc bụi điện từ (100-150oC), nồng độ bụi ra khỏi lọc bụi điện thải ra ngoài môi trường 

khoảng 50 mg/Nm3, 

- Các hạt bụi nhờ lực hút của quạt 341.FN400 trước tiên đi vào cyclon lắng sơ bộ 

341.CN250. Một phần bụi được lắng tại đây, phần còn lại tiếp tục theo dòng khí đi vào 

lọc bụi điện 341.EP390. Tại đây các hạt bụi bị iôn hóa trong một điện trường mạnh 

chuyển về các cực rơi lắng xuống đáy và được thu hồi bởi hệ thống rung và búa gõ vào 

phễu lọc bụi điện. Khí sạch ra khỏi lọc bụi điện nhờ quạt 341.FN400 đưa ra qua ống 

khói thải ra môi trường. Bột liệu thu hồi dưới đáy Cyclon 341.CN250 được vít tải 

341.SC450 đưa tới vít tải 341.SC460. Bụi thu được từ lọc bụi điện 341.EP390 được các 

xích cào vận chuyển qua các van 341.RF390 - 391 , đưa đến vít tải 341.SC460. Từ vít 

tải 341.SC460, bột liệu được đưa quay trở lại cấp liệu cho hệ thống lò hoặc cho hồi lưu 

trở lại silô bột liệu 361.SI010 thông qua việc đóng mở van 341.SG465. 

Bảng 3- 39. Thông số kỹ thuật thiết bị chính lọc bụi tĩnh điện 341.EP390 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Quạt hút  341.FN400   

 - Loại MT355S   

 Hãng FLS   

 - Lưu lượng khí vào max m3/h 469860 

 - Nhiệt độ cho phép oC 400 

 - Nhiệt độ làm việc oC 295 

 - Áp suất tuyệt đối tại cửa vào quạt mbar -19 
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 - Tổng áp suất 

+ Tại năng suất bình thường 

+Tại năng suất max 

 

mbar 

mbar 

 

0 

19 

 - Tỷ trọng khí vào kg/Nm3 0.67 

 - Nồng độ bụi mg/Nm3 50 

 - Hiệu suất quạt % 80 

 - Đường kính quạt mm 3550 

 - Tốc độ rôto V/ph 389 

2 Quạt giảm tốc 341.FN400   

  - Công suất KW 475 

 - Dầu giảm tốc lít 68 

 - Tốc độ v/ph 380-1500 

3 Lọc bụi điện 341.EP390   

 - Lưu lượng khí vào max m3/h 469860 

 - Nồng độ bụi ra khỏi mg/Nm3 50 

 - Nhiệt độ làm việc max oC 385 

 - Nhiệt độ thiết kế cho phép oC 400 

 - Áp suất cho phép Kpa -2.4 

* Lọc bụi tĩnh điện sau khi làm nguội Clinker (441EP600) 

- Thông tin chung: 

+ Lọc bụi điện 441EP600 là loại lọc bụi tĩnh điện kiểu 1F400, được thiết kế cho 

dòng khí đi qua với lưu lượng từ 50-500 m3/s. Lọc bụi điện 441EP600 được lắp đặt sau 

máy làm lạnh Clinker để thu hồi bụi và khí dư trong quá trình làm lạnh Clinker. Phần 

khí nóng sau lọc bụi được đưa sang quá trình nghiền sấy của máy nghiền than. Phần còn 

lại đươc thải ra môi trường qua ống khói.  

+ Lọc bụi 441EP600 được thiết kế làm việc trong môi trường khí bụi nhiệt độ cao, 

ăn mòn, áp suất cũng như áp lực của gió lớn 

- Cấu tạo: Lọc bụi có cấu tạo gồm các phần sau: 

+ Thân lọc bụi: Thân lọc bụi có kết cấu bằng thép, gồm các tấm thép được hàn với 

dầm cứng.Lọc bụi được đỡ trên 6x2 trụ đỡ, trong đó mỗi trường được đỡ bởi 2 trụ đỡ. 

Các trụ đỡ này được đỡ trên các ổ đỡ lăn và một ổ định vị. Lọc bụi được trang bị với 

một cửa dẫn khí bụi vào và một cửa dẫn khí sạch ra. Tại đầu vào lọc bụi có bố trí 2 tấm 

phân phối khí để phân phối đều dòng khí bụi theo chiều ngang của lọc bụi. Vỏ của lọc 

bụi được bọc một lớp bảo ôn bằng bông cách nhiệt. 
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+ Các trường lọc: 

 - Lọc bụi được thiết kế với 3 trường lọc riêng biệt, mỗi trường được bố trí các 

cửa kiểm tra phía trước và phía sau. Trong mỗi trường lọc có lắp hệ thống các điện cực 

thu và điện cực phóng. Cả 2 hệ thống điện cực này đều được trang bị với các thiết bị gõ 

bụi độc lập. 

 - Hệ thống điện cực thu gồm các tấm thép mỏng được bắt vào khung đỡ. Các 

khung đỡ này được treo vào đỉnh lọc bụi. Các điện cực thu được treo thành các hàng. 

Đầu dưới của mỗi hàng điện cực có bố trí các thanh gõ bụi. 

 - Hệ thống điện cực phóng gồm các khung treo bằng thép, mỗi trường gồm 1 

khung treo. Các khung treo này được treo bởi 4 trụ treo trên đỉnh lọc bụi. Các trụ treo 

này được bọc sứ cách điện và đặt trong hộp cách điện. Trong 4 trụ treo có 1 trụ treo 

được sử dụng để dẫn điện áp cao vào khung treo điện cực phóng. Các điện cực phóng 

được thiết kế là các là các ống thép tròn, trên mỗi ống đều có các răng thép nhọn. 

 + Hệ thống gõ bụi: 

 - Mỗi trường của lọc bụi đều được bố trí 2 thiết bị gõ bụi: Một cho hệ thống điện 

cực phóng, một cho hệ thống điện cực thu. Ngoài ra còn bố trí một thiết bị cho cả 2 tấm 

phân phối khí đầu vào lọc bụi. 

 - Thiết bị gõ bụi cho hệ thống  điện cực  phóng bao gồm: Một động cơ được lắp 

trên đỉnh của lọc bụi tương ứng với mỗi trường, động cơ này truyền chuyển động cho 

trục búa nằm ngang qua một trục truyền động thẳng đứng. Trục búa được đặt theo chiều 

ngang và ở giữa khung treo điện cực. Các trục búa đều được lắp ở đầu vào của mỗi 

trường lọc. 

 - Thiết bị gõ bụi điện cực thu bao gồm: Một động cơ được đặt bên ngoài thành 

tương ứng với mỗi trường của lọc bụi. Động cơ này truyền chuyển động trực tiếp cho 

trục búa nằm ngang. Trục búa này được đặt trên các ổ đỡ bằng thép đúc và ở đầu dưới 

của khung treo điện cực thu.  

 - Thiết bị gõ bụi cho các tấm phân phối khí đầu vào gồm: Một động cơ được đặt 

trên đỉnh của lọc bụi. Động cơ này truyền chuyển động cho một trục búa nằm ngang qua 

một trục thẳng đứng. Trục búa này được sử dụng để gõ bụi cho cả 2 tấm phân phối khí 

đầu vào. 

 + Phễu thu hồi bụi: 

 - Phễu thu hồi bụi được thiết kế kiểu máng. Dưới đáy phễu có lắp các cấu tử gia 

nhiệt, lớp ngoài cùng được bọc bảo ôn. Bụi được vận chuyển nhờ hệ thống xích cào 

được bố trí dưới đáy phễu. 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 259 

 

- Nguyên lý hoạt động: 

+ Lọc bụi điện có nhiệm vụ để lọc thu hồi các hạt bụi  trong khí thải, dựa trên 

nguyên lý của lực hút trong trường  tĩnh điện, nồng độ bụi ra khỏi lọc bụi điện thải ra 

môi trường khoảng 50 mg/Nm3. 

+ Khí nóng lẫn bụi sau khi đã làm mát bằng hệ thống phun nước, ra khỏi ghi làm 

nguội  khoảng 280oC. Nhờ quạt hút, hỗn hợp khí bụi đi vào lọc bụi điện với nhiệt độ 

khoảng 265oC. Nhờ trường tĩnh điện các hạt bụi bị iôn hóa trong một điện trường mạnh 

chuyển về các cực rơi lắng xuống đáy và được thu hồi bởi hệ thống rung và búa gõ vào 

phễu lọc bụi điện. Khí sạch ra khỏi lọc bụi điện nhờ ống dẫn  qua van, quạt 441.FN620 

đưa qua ống khói thải ra môi trường (1 phần khí thải được trích trở lại máy sấy nghiền 

than ). Bụi thu hồi dưới đáy phễu lọc bụi điện được vận chuyển bởi các xích cào 

441.CV600 và 441.CV601 qua hai van cánh khế 441.RF600,441.RF601 xuống xích cào 

441.CV630, vít tải 441.SC910; 441.SC920 đổ vào băng gầu vận chuyển 471.AC010 đổ 

vào một trong hai silô chứa clinker. 

Bảng 3- 40. Thông số kỹ thuật chính của lọc bụi 441.EP600 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Kích thước lọc bụi (dài x rộng cao) mm 16410 x 10660 x 15734 

2 Số trường lọc  3 

3 Lưu lượng khí m3/s 19,06 

4 Vận tốc khí m/s 0,86 

5 Nhiệt độ vận hành oC 270-370 

6 Áp suất vận hành mmWg -5 đến -20 

7 Nồng độ bụi đầu ra mg/Nm3 50 

8 Công suất động cơ búa gõ điện cực thu V/KW 380/0,18 

9 Công suất động cơ búa gõ điện cực phóng V/KW 1500 

10 Công suất điện trở sấy KW 800 

11 Công suất động cơ quạt hút V/KW 389 

* Lọc bụi tĩnh điện nghiền than (461EP250) 

- Thông tin chung: 

Lọc bụi điện 461EP250 là loại lọc bụi tĩnh điện kiểu EF300, được thiết kế cho 

dòng khí đi qua theo chiều ngang. Lọc bụi điện 461EP250 được sử dụng để thu hồi sản 

phẩm than mịn trong dòng khí thải ra khỏi hệ thống sấy nghiền liên hợp chu trình kín  

kết hợp với phân ly khí động hiệu suất cao. Đồng thời xử lý khí thải tới nồng độ bụi yêu 

cầu trước khi thải ra môi trường. 
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- Cấu tạo lọc bụi tĩnh điện 461EP250: Lọc bụi có cấu tạo gồm các phần sau:  

+ Thân lọc bụi:  

 - Thân lọc bụi có kết cấu bằng thép, gồm các tấm thép được hàn với dầm cứng. 

Lọc bụi được đỡ trên 6x2 trụ đỡ, trong đó mỗi trường được đỡ bởi 2 trụ đỡ. Các trụ đỡ 

này được đỡ trên các ổ đỡ lăn và một ổ định vị. Lọc bụi được trang bị với một cửa dẫn 

khí bụi vào và một cửa dẫn khí sạch ra. Tại đầu vào lọc bụi có bố trí 2 tấm phân phối 

khí để phân phối đều dòng khí bụi theo chiều ngang của lọc bụi. Vỏ của lọc bụi được 

bọc một lớp bảo ôn bằng bông cách nhiệt. 

+ Các trường lọc: 

 - Lọc bụi được thiết kế với 3 trường lọc riêng biệt, mỗi trường được bố trí các 

cửa kiểm tra phía trước và phía sau. Trong mỗi trường lọc có lắp hệ thống các điện cực 

thu và điện cực phóng. Cả 2 hệ thống điện cực này đều được trang bị với các thiết bị gõ 

bụi độc lập. 

 - Hệ thống điện cực thu gồm các tấm thép mỏng được bắt vào khung đỡ. Các 

khung đỡ này được treo vào đỉnh lọc bụi. Các điện cực thu được treo thành các hàng, 

trong mỗi trường lọc có 21 hàng điện cực và trong mỗi hàng có 7 điện cực. Đầu dưới 

của mỗi hàng điện cực có bố trí các thanh gõ bụi. 

 - Hệ thống điện cực phóng gồm các khung treo bằng thép, mỗi trường gồm 1 

khung treo. Các khung treo này được treo bởi 4 trụ treo trên đỉnh lọc bụi. Các trụ treo 

này được bọc sứ cách điện và đặt trong hộp cách điện. Trong 4 trụ treo có 1 trụ treo 

được sử dụng để dẫn điện áp cao vào khung treo điện cực phóng. Các điện cực phóng 

được thiết kế là các là các ống thép tròn, trên mỗi ống đều có các răng thép nhọn. Các 

điện cực phóng được lắp vào các khung treo thành 20 hàng, mỗi hàng gồm 7 điện cực. 

+ Hệ thống gõ bụi: 

 - Mỗi trường của lọc bụi đều được bố trí 2 thiết bị gõ bụi: Một cho hệ thống điện 

cực phóng, một cho hệ thống điện cực thu. Ngoài ra còn bố trí một thiết bị cho cả 2 tấm 

phân phối khí đầu vào lọc bụi. 

 - Thiết bị gõ bụi cho hệ thống điện cực phóng bao gồm: Ba động cơ được lắp trên 

đỉnh của lọc bụi tương ứng với mỗi trường, động cơ này truyền chuyển động cho trục 

búa nằm ngang qua một trục truyền động thẳng đứng. Trục búa được đặt theo chiều 

ngang và ở giữa khung treo điện cực. Các trục búa đều được lắp ở đầu vào của mỗi 

trường lọc và trên mỗi trục có 10 búa gõ. 

 - Thiết bị gõ bụi điện cực thu bao gồm: Ba động cơ được đặt bên ngoài thành 

tương ứng với mỗi trường của lọc bụi. Động cơ này truyền chuyển động trực tiếp cho 
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trục búa nằm ngang. Trục búa này được đặt trên các ổ đỡ bằng thép đúc và ở đầu dưới 

của khung treo điện cực thu. Trên mỗi trục búa đều có 20 búa gõ. 

 - Thiết bị gõ bụi cho các tấm phân phối khí đầu vào gồm: Một động cơ được đặt 

trên đỉnh của lọc bụi. Động cơ này truyền chuyển động cho một trục búa nằm ngang qua 

một trục thẳng đứng. Trục búa này được sử dụng để gõ bụi cho cả 2 tấm phân phối khí 

đầu vào. Trên trục búa có 6 búa gõ. 

+ Phễu thu hồi bụi: 

 Lọc bụi gồm 6 phễu thu hồi riêng biệt, trong mỗi phễu đều có một tấm phân chia 

để ngăn cản dòng khí đi bên dưới hệ thống các điện cực. Ở thành phễu có lắp các cấu tử 

gia nhiệt, lớp ngoài cùng được bọc bảo ôn. Phía đáy ở phễu thu hồi có lắp các van quay 

để xả than mịn xuống vít vận chuyển bên dưới. Ngoài ra tại các phễu thu hồi này còn 

được trang bị các búa khí nén để loại bỏ bột than dính bết ở thành phễu khi cần thiết. 

- Nguyên lý hoạt động 

Khí và bụi than đi vào lọc bụi điện 461EP250 do quạt hút 461FN270 tạo ra sự 

chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra lọc bụi điện. Lưu lượng khí được phân phối 

bởi 2 sàng đầu vào lọc bụi điện và đi vào các trường lọc. Một lượng bụi than bám vào 2 

sàng phân phối khí được rũ bụi định kỳ bởi các búa gõ được điều khiển bằng động cơ 

đặt trên đỉnh lọc bụi điện. Bụi than được tách khỏi dòng khí khi đi qua các trường lọc, 

dưới tác dụng của điện trường các hạt bụi than sẽ bị ion hóa và chuyển động theo hướng 

điện cực thu. Tại điện cực thu, các hạt bụi được trung hòa điện và được rũ xuống các 

phễu thu hồi bởi các búa gõ bụi. Như vậy quá trình tách bụi có thể phân chia thành các 

giai đoạn sau: 

+ Hình thành các hạt bụi treo lơ lửng trong dòng khí 

+ Chuyển động của các hạt bụi đi về phía các điện cực 

+ Trung hòa (khử) các hạt bụi lắng động ra khỏi các điện cực 

Lượng bụi than thu hồi ở các phễu lắng được tháo xuống vít tải nhờ các van quay. 

Khí sạch ra khỏi lọc bụi một phần được hồi lưu trở lại máy nghiền qua van hồi lưu 

461BV280, phần còn lại được thải ra ngoài qua ống khói. Nồng độ bụi ra khỏi lọc bụi 

điện thải ra ngoài môi trường yêu cầu khoảng 50 mg/Nm3. 

 Để chống lại sự ngưng tụ hơi ẩm trong lọc bụi điện, có bố trí các cấu tử gia nhiệt 

để sấy các sứ cách điện và phễu thu hồi. Ngoài ra để đảm bảo cho sự hoạt động an toàn 

của lọc bụi cũng như phòng tránh các nguy cơ cháy nổ, lọc bụi 461EP250 còn trang bị 

hệ thống phân tích khí CO, hệ thống phun khí trơ CO2, các sensor đo nhiệt độ tại đầu 

vào, ra lọc bụi tại các phễu thu hồi, các báo mức trong các phễu thu hồi. 
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  Lọc bui điện 461EP250 sử dụng nguồn điện cao áp 1 chiều cho hệ thống điện 

cực, kết hợp bộ điều khiển PIACS DCmk3 và T/R biến đổi điện áp từ 380VAC thành 

125 KVCD. 

Bảng 3- 41. Thông số kỹ thuật chính của lọc bụi 461.EP250 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Kích thước lọc bụi (dài x rộng x cao) mm 16410x7060x6901 

2 Số trường lọc  3 

3 

Diện tích vùng thu bụi: 

+ Trường 1 

+ Trường 2 

+ Trường 3 

m2 

m2 

m2 

  m2 

 

1120 

1120 

        1120 

4 Hệ thống điều khiển PIACS mk.3 bộ 3 

5 T/R cấp nguồn 1 chiều cho các trường: 

+ Trường 1 

+ Trường 2 

+ Trường 3 

KV/mA 

 

80/400 

80/400 

       80/400 

6 Công suất động cơ quạt hút Kw 800 

* Lọc bụi tĩnh điện nghiền xi măng 541 (541EP430) và nghiền xi măng 531 

(531EP450) 

* Lọc bụi tĩnh điện nghiền xi măng 541 (541EP430)  

- Thông tin chung: 

Lọc bụi 541.EP430 là loại lọc bụi tĩnh điện kiểu1C300, được thiết kế cho dòng 

khí đi qua theo chiều ngang. Lọc bụi tĩnh điện 541.EP430 được sử dụng để tách bụi có 

trong dòng khí ra khỏi máy nghiền xi măng 541. 

- Cấu tạo: Lọc bụi có cấu tạo gồm các phần sau: 

+ Thân lọc bụi: 

 Thân lọc bụi có kết cấu bằng thép, gồm các tấm thép được hàn với dầm cứng. Lọc 

bụi được đỡ trên 6 x2 trụ đỡ, trong đó mỗi trường được đỡ bởi 2 trụ đỡ. Các trụ đỡ này 

được đỡ trên các ổ đỡ lăn và một ổ định vị. Lọc bụi gồm 1 cửa dẫn khí + hạt bụi xi măng 

vào và một cửa dẫn khí sạch ra. Tại đầu vào lọc bụi có bố trí 2 tấm phân phối khí để 

phân phối đều dòng khí bụi theo chiều ngang của lọc bụi. Vỏ của lọc bụi được bọc một 

lớp bảo ôn bằng bông cách nhiệt, và được bao bọc bằng các tấm tôn phía ngoài cùng. 

+ Các trường lọc: 
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Lọc bụi được thiết kế với 3 trường lọc riêng biệt, mỗi trường được bố trí các cửa 

kiểm tra phía trước và phía sau. Trong mỗi trường lọc có lắp hệ thống các điện cực thu 

và điện phóng. Cả 2 hệ thống điện cực này đều được trang bị búa gõ bụi độc lập. 

- Hệ thống điện cực thu gồm các tấm thép mỏng được bắt vào khung đỡ. Các khung 

đỡ này được treo vào đỉnh của lọc bụi. Các điện cực thu được treo thành các hàng, đầu 

dưới của mỗi hàng điện cực có bố trí các búa gõ bụi. 

- Hệ thống các điện cực phóng gồm các khung treo bằng thép, mỗi trường gồm 

một khung treo. Các khung này được treo bởi 4 trụ treo trên đỉnh lọc bụi. Các trụ treo 

này được bọc sứ cách điện và đặt trong hộp cách điện. Trong 4 trụ treo có một trụ được 

sử dụng để dẫn điện áp cao vào khung treo điện cực phóng. Các điện cực phóng được 

thiết kế là các ống thép tròn, trên mỗi ống đều có các răng thép nhọn. Các điện cực 

phóng được treo thành các hàng xen kẽ với các điện cực thu. 

+ Hệ thống gõ bụi: 

 Mỗi trường của lọc bụi đều được bố trí 2 thiết bị gõ bụi: Một cho hệ thống điện 

cực phóng, một cho hệ thống điện cực thu. Ngoài ra còn bố trí một thiết bị cho cả 2 tấm 

phân phối khí đầu vào lọc bụi. 

- Thiết bị gõ bụi cho hệ thống điện cực phóng bao gồm: Ba động cơ được lắp bên 

ngoài lọc bụi tương ứng với mỗi trường, động cơ này truyền chuyển động cho cho một 

trục búa nằm ngang.Trục búa được đặt theo chiều ngang và ở giữa khung treo điện cực. 

Các trục búa đều được lắp ở đầu vào của mỗi trường lọc.  

- Thiết bị gõ bụi điện cực thu bao gồm: Ba động cơ được đặt bên ngoài thành tương 

ứng với mỗi trường của lọc bụi. Động cơ này truyền chuyển động trực tiếp cho trục búa 

nằm ngang. Trục búa này được đặt trên các ổ đỡ  bằng thép đúc và ở đầu dưới của khung 

treo điện cực thu.  

- Thiết bị gõ bụi cho các tấm phân phối khí đầu vào gồm: Một động cơ được đặt 

trên đỉnh của lọc bụi. Động cơ này truyền chuyển động cho một trục búa nằm ngang qua 

một trục thẳng đứng.Trục búa này được sử dụng để gõ bụi cho cả 2 tấm phân phối khí 

đầu vào.  

+ Phễu thu hồi bụi 

Lọc bụi gồm 1 phễu thu hồi chung, trong phễu có các  tấm phân chia để ngăn cản 

dòng khí đi bên dưới hệ thống các điện cực. ở đáy phễu có lắp các cấu tử gia nhiệt, lớp 

ngoài cùng được bọc bảo ôn. Bụi được vận chuyển ra ngoài nhờ hệ thống vít tải. 

- Nguyên lý hoạt động: 
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Khí bụi ra khỏi máy nghiền bi được dẫn vào lọc bụi 541.EP430 do quạt hút 

541.FN450 tạo ra sự chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra lọc bụi. Lưu lượng khí 

được phân phối bởi 2 kênh đầu vào lọc bụi và đi qua các trường lọc. Lượng bụi dính vào 

2 tấm phân phối khí được rũ định kì bởi các búa gõ được điều khiển bằng động cơ đặt 

trên đỉnh lọc bụi. Bụi được tách khỏi dòng khí khi đi qua các trường lọc, dưới tác dụng 

của điện trường các hạt bụi  sẽ bị ion hoá và chuyển động theo hướng điện cực sa lắng 

(điện cực thu). Trong quá trình tích tụ các hạt bụi lắng đọng ở các điện cực thu, chúng 

bị khử và được rũ xuỗng phễu thu hồi bởi các búa gõ bụi. Như vậy quá trình tách bụi có 

thể phân chia thành các giai đoạn sau: 

+ Hình thành các hạt bụi  treo lơ lửng trong dòng khí. 

+ Chuyển động của các hạt bụi đi về phía các điện cực. 

+ Lắng đọng các hạt bụi ở các điện cực ( ion dương và  ion âm). 

+ Khử các hạt bụi lắng đọng ra khỏi các điện cực. 

Cơ sở của quá trình là sự hình thành các quầng sáng giữa 2 điện cực (điện cực thu 

và điện cực phóng). 

Lượng bụi  thu hồi ở các phễu lắng được vận chuyển ra ngoài nhờ hệ thống vít tải. 

Khí sạch ra khỏi lọc bụi được quạt hút đưa ra ống khói và thải ra môi trường. 

Để tránh sự ngưng tụ hơi ẩm trong lọc bụi, các cấu tử ra nhiệt được bố trí để sấy các 

trụ sứ cách điện và phễu thu hồi. 

Hệ thống sử dụng nguồn điện áp cao 1 chiều cho hệ thống điện cực, kết hợp bộ điều 

khiển PIACS DC mk3 và T/R biến đổi điện áp từ 380 VAC thành  100 KVDC. 

Bảng 3- 42. Thông số kỹ thuật chính của lọc bụi nghiền xi măng 541.EP430 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Kích thước lọc bụi EP mm 14400 x 3600 x 6000 

2 Số trường lọc  3 

3 Diện tích vùng thu bụi 

Trường 1 

Trường 2 

Trường 3 

m2 

m2 

m2 

m2 

 

778 

778 

583 

4 Công suất động cơ quạt hút KW 900 

5 Tốc độ dòng khí m/s 0,8 

6 Hệ thống điều khiển PIACS mk.3 Bộ 3 

* Lọc bụi tĩnh điện nghiền xi măng 531 (531EP450) 
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 Lọc bụi tĩnh điện nghiền xi măng 531 (531EP450) có cấu tạo và nguyên lý hoạt 

động giống với lọc lọc bụi nghiền xi măng (541.EP430) 

- Lọc bụi điện 531.EP450 được thiết kế cho dòng khí đi qua theo chiều ngang, được 

sử dụng trong dòng khí ra khỏi máy nghiền phụ gia 

* Hệ thống lọc bụi túi (lọc bụi tay áo kiểu CE) 

- Thông tin chung 

+ Thiết bị lọc bụi tay áo loại CE được thiết kế để làm sạch dòng khí có bụi được 

lắp đặt ở các nơi phát sinh bụi với lưu lượng khí không lớn như các cửa đổ, gầu nâng,... 

Các lọc bụi loại này được thiết kế bao gồm một hoặc nhiều modul. Loại CE1 có diện 

tích lọc từ 24 m2 đến 242m2 , loại CE2 có diện tích lọc từ 242 m2 đến 886 m2. Bộ lọc có 

thể có hoặc không có phễu và van ở đáy kèm theo. 

+ Dòng khí lẫn bụi được hút qua ống đầu vào và qua tấm khuyếch tán, tấm này 

làm giảm vận tốc khí. Khí sau khi được hút vào khoang lọc và đi qua mặt ngoài của các 

túi lọc rồi đi vào mặt trong túi rồi đi lên khoang khí sạch và ra ngoài, trong quá trình đó 

bụi được lắng đọng ở mặt ngoài của túi. Đối với lọc bụi không có phễu thu hồi bụi thì 

khí lẫn bụi đi trực tiếp vào khoang lọc.  

+ Khí đi được qua các túi lọc ra ngoài là do sức hút của quạt tạo ra. Trong qúa trình 

đó, bụi sẽ tích tụ dần bên ngoại mặt túi gây ra tổn thất áp suất qua các túi lọc, do vậy 

định kỳ phải làm sạch bụi lắng đọng trên bề mặt túi. Tại mỗi thời điểm thì có một hàng 

túi lọc được làm sạch. Các túi lọc làm sạch bằng cách thổi dòng khí nén có áp lực đủ 

mạnh qua ống phun đi ngược vào phía mặt ngoài của túi. Các túi được thổi phồng làm 

cho phần bụi lắng đọng nhanh chóng tách ra và rơi xuống dưới. Dòng khí thổi vào được 

van màng điều khiển bằng điện với tiết diện dòng chảy lớn, quá trình phun khí vào trong 

thời gian ngắn (100ms). 

+ Lọc bụi túi laọi nhỏ nhất thường là 2 hoặc 4 modul. Mỗi modul có  số túi khác 

nhau tuỳ theo thiết kế và mục đích sử dụng.  

- Cấu tạo: 

- Cấu tạo của mỗi bộ lọc bao gồm : buồng lọc, các túi lọc và rọ lọc, cầu thang, lan 

can, hệ thống van, quạt, thiết bị làm sạch túi lọc và một bộ điều khiển lọc bằng tay để 

tiến hành làm sạch . 

- Thiết bị lọc có phễu ở đáy. Cửa tháo liệu có van kín khí và môtơ giảm tốc. Buồng 

lọc được ngăn cách với khoang khí sạch bằng một đĩa có lỗ, qua đó các túi lọc và rọ lọc 

được đưa vào khoang lọc. Rọ lọc và túi lọc gắn với đĩa có lỗ bằng các kẹp giữ . 
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- Khoang khí sạch nắp nối tiếp với một đầu ra, từ đó khí sạch ra khỏi lọc bụi .Trong 

khoang khí sạch  mỗi hàng túi được trang bị một  ống phun khí . 

- Hệ thống khí nén : Đầu vào khí nén trên lọc bụi được lắp một van chặn , van điều 

khiển áp suất cùng với bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất. Đầu vào khí nén có thiết bị 

phân phối, từ đó khí nén được đưa qua các van màng tới ống phun. 

 

 
Hình 3- 26. Cấu tạo lọc bụi túi 

Bảng 3- 43. Bảng các thông số của lọc bụi túi 

Loại 
Số hàng 

túi 

Số 

túi/hàng 

Tổng số 

túi 
Số modun 

Diện tích 

lọc (m2) 

Số phần tử 

sấy* 

CE1-1-03 3 7 21 1 24 3 

CE1-1-04 4 7 28 1 32 3 

CE1-1-05 5 7 35 1 40 3 

CE1-2-06 6 7 42 2 48 6 

CE1-2-08 8 7 56 2 64 6 

CE1-2-10 10 7 70 2 82 6 

CE1-4-06 6 14 84 4 97 12 

CE1-4-08 8 14 112 4 129 12 

CE1-4-10 10 14 140 4 161 12 

CE1-6-12 12 14 168 6 193 18 

CE1-6-15 15 14 210 6 242 18 

CE2 -10-25 25 14 350 10 403 27 
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- Nguyên lý hoạt động  

+ Quá trình lọc: Khí lẫn bụi được đưa trực tiếp qua ống đầu vào và đi qua tấm phân 

bố làm giảm vận tốc khí. Sau đó khí được hút vào khoang lọc khí đi từ ngoài vào trong 

túi lọc trong khi đó bụi bị lắng lại trên bề mặt túi. Khí sạch đi qua lỗ Ventori lên khoang 

khí sạch và qua đầu ra. 

+ Quá trình giũ: Sụt áp (chênh áp) qua túi lọc sẽ tăng từ từ khi lớp bụi bám trên bề 

mặt túi tăng vì vậy phải giũ bụi theo một chu kỳ nhất định. Khi giũ bụi van gió sẽ đóng 

không cho khí lẫn bụi đi vào khoang giũ và van từ điều khiển xịt khí nén vào khoang 

thực hiện quá trìng giũ bụi. 

Hiệu suất xử lý bụi của các lọc bụi điện và lọc bụi tay áo: 

+ Lọc bụi điện lò và nghiền liệu (ký hiệu 341.EP390)là 99,929%; 

+ Lọc bụi điện sau khi làm nguội clinker  (ký hiệu 441EP600) là 99,758%; 

+ Lọc bụi điện nghiền than (ký hiệu 461EP250) là 99,14%; 

+ Lọc bụi điện nghiền xi măng 541 (ký hiệu 541EP430) và nghiền xi măng 531 

(ký hiệu 531EP450) là 99,48%; 

+ Lọc bụi tay áo kiểu CE là 99,85%. 

* Các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải khác: 

Công ty có đội ngũ vận hành các hệ thống lọc bụi và đào tạo cán bộ, công nhân kỹ 

thuật chuyên ngành bố trí tại Xưởng Sửa chữa các thiết bị lọc bụi. Trong quy trình vận 

hành đã yêu cầu các bộ phận, đơn vị trực tiếp quản lý phải thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống lọc bụi. Thay thế các túi lọc bụi bị bục hỏng. 

Công ty đã xây dựng, lắp đặt hệ thống bao che các băng vận chuyển nguyên nhiên 

vật liệu để tránh rơi vãi, gây bụi phát tán ra môi trường. 

Ngoài ra Công ty còn bố trí các giàn phun nước giảm thiểu bụi tại các vị trí như 

trạm đập đá, kho 151-153, trồng cây xanh giảm sự phán tán của bụi ra ngoài môi 

trường,… 

Công ty đã đầu tư 01 xe phun nước tưới đường nhằm giảm thiểu bụi phát sinh trong 

quá trình vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu. Xe có téc chứa nước 07 m3 và hệ thống 

thiết bị tưới nước đạt yêu cầu. Định kỳ, 03 giờ tiến hành tưới nước tại tất cả các tuyến 

đường trong nội bộ nhà máy. 
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- Yêu cầu các chủ phương tiện thực hiện đúng Luật giao thông đường bộ, đặc biệt 

là các quy định về vận chuyển vật liệu. Xe vận chuyển nguyên nhiên liệu ra vào Công 

ty phải được phủ bạt kín. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. Hạn chế dùng xe sử dụng dầu 

diezen để giảm thiểu phát thải khí NOx, SO2. 

- Tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng phương tiện vận chuyển theo đúng định 

kỳ và đánh giá chất lượng khí thải của xe. Công ty kiểm soát và yêu cầu không sử dụng 

xe ô tô, máy xúc, máy gạt quá liên hạn sử dụng. Chủ yếu ưu tiên các loại xe còn trong 

thời gian hoạt động tốt. 

- Để bảo vệ môi trường, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nhiều 

biện pháp như: Phát động cán bộ, CNVC trong toàn Công ty vệ sinh các phần bụi phát 

sinh, hạn chế tối đa những phát sinh do nhập, xuất, vận chuyển vật tư, trồng thêm cây 

xanh, đồng thời hàng năm đầu tư hàng tỷ đồng cải tạo mặt bằng nhà máy, kho bãi chứa 

nguyên, vật liệu và duy tu, bảo dưỡng các thiết bị lọc bụi...  

*  Phương án cải tạo, tối ưu hóa công nghệ hệ thống lò nung 

* Động cơ lò: 

- Về công suất động cơ: Theo thiết kế 450 kWh, công suất huy động thực tế 107 

kWh. Do vậy động cơ lò (431MD 300) đáp ứng khi nâng công suất lò nung từ 3.435 tấn 

clinker/ngày lên 4.000 tấn clinker/ngày vẫn có thể đáp ứng. 

- Tốc độ lò: Theo thiết kế lò nung có tốc độ 0,5÷5,0 vòng/phút. Khi nâng công suất 

lò nung từ 3.435 tấn clinker/ngày lên 4.000 tấn clinker/ngày tốc độ lò nung sẽ vận hành 

ở khoảng 4,0÷4,4 vòng/phút. 

Do vậy động cơ lò hoàn toàn đáp ứng khi sửa chữa nâng công suất mà không cần 

cải tạo thay thế gì thêm. 

* Quạt ID: 

TT  Thông số Theo thiết kế 
Vận hành thực 

tế 
Ghi chú 

1  Lưu lượng 150 m3/s 135155 m3/s  

2  Áp suất đầu vào 7.000 Pa 6500÷6800 Pa  

3  Tốc độ 790 v/p ~1044 v/p  

4  Công suất động cơ 1600 kWh ~1440 kWh  

5  Công suất biến tần 1800 kWh 1400÷1500 kW Đã nâng cấp lên 2500kW 
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Thực tế Vicem Chinfonsau khi thay đổi biến tần quạt ID tốc độ động cơ quạt đã 

chạy 103÷105%; Công suất động cơ 1350÷1.450 kWh (công suất định mức 1.600kWh) 

mới đáp ứng được năng suất lò 3.500 tấn/ngày. 

Để đáp ứng nâng năng suất lò lên 4.000 tấn/ngày, và đáp ứng sụt áp hệ thống 

khi đấu nối các thết bị tận dụng nhiệt thừa để phát điện, cần tăng lưu lượng quạt ID, gia 

tăng sức hút quạt ID (áp suất tĩnh đầu vào). 

Hiện nay trục quạt và cánh quạt ID đang bị mòn làm giảm sức hút của hệ thống 

Vicem Chinfondự kiến thay thế vào tháng 01/2021. Do vậy, việc cải tạo hệ thống Quạt 

ID không nằm trong phạm vi phương án này. 

* Hệ thống Calciner và tháp trao đổi nhiệt 

Theo mô tả nêu trên, hệ thống Calciner và tháp trao đổi nhiệt dây chuyền lò nung 

clinker của Vicem Chinfonđang tồn tại các nhược điểm sau:  

- Theo thiết kế ban đầu, năng suất lò nung 3.300 tấn clinker/ngày với thể tích hiệu 

dụng của Calciner (kiểu SLC-D) là 552 m3, cho phép thời gian lưu liệu chỉ đạt 2,7 giây 

do vậy không có khả năng đốt được 100% than nhiệt trị thấp và không có khả năng nâng 

công suất lò lên 4.000 tấn/ngày. Với hiện trạng năng lực hệ thống Calciner dây chuyền 

lò nung hiện nay của Vicem Chinfonđang vận hành với lưu lượng khí thải có hại như 

NOx ra ngoài môi trường là rất cao. 

- Hệ thống tháp trao đổi nhiệt, trong đó bao gồm cả hệ thống Cyclon lắng được thiết 

kế, lắp đặt kiểu cũ có độ sụt áp cao làm tăng trở lực hệ thống, nhiệt độ khí thải cao (345 

- 360 oC) dẫn đến hệ thống quạt ID luôn làm việc ở mức cao. Riêng đối với hệ thống 

Cyclone tầng trên cùng của tháp trao đổi nhiệt lò nung có hiệu suất thu hồi bụi khá thấp, 

chỉ đạt~94%. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng tiêu hao điện năng và nhiệt 

năng của toàn bộ hệ thống. 

Với hiện trạng nêu trên để đáp ứng mục tiêu phương án đặt ra là tăng công suất lò 

lên 4.000 tấn clinker/ngày, đốt được 100% than có chất lượng thấp, có khả năng đốt 

được nhiên liệu thay thế giảm được tiêu hao nhiệt năng và điện năng cho hệ thống lò 

nung. 

Đối với hệ thống Calciner và tháp trao đổi nhiệt sẽ lựa chọn phương án cải tạo như sau: 

- Cải tạo calciner Chinfonsang dạng mới từ kiểu SLC-D sang kiểu ILC (chi tiết 

như hình 3.27), thể tích lớn hơn để nâng cao thời gian lưu liệu trong calciner (hệ thống 

calciner mới dự kiến có thể tích >1.000m3, thời gian lưu liệu > 6,0s), hệ thống vòi đốt 

calciner mới kiểu đốt đa điểm sử dụng nhiên liệu than cám 4a.1 hoặc tương đương (có 

thể sử dụng than phẩm cấp thấp hơn) và có cửa chờ để lắp thiết bị đốt rác thải 
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Hình 3- 27. Mô hình Calciner kiểu ILC dự kiến cải tạo 

 
Hình 3- 28. Mô hình Cyclon 421.CN101 dự kiến sẽ cải tạo 

- Cải tạo Cyclone 421.CN101 sang dạng Cyclone với thiết kế mới có độ sụt áp 

thấp, để tăng hiệu suất lắng liệu lên tới 96% (chi tiết như hình 3.28). 
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- Cải tạo ống gió từ 421.CN102 tới 421.CN101 (phù hợp với Cyclone mới) 

- Cải tạo lại một phần ống gió 3 phù hợp với Calciner mới. 

- Cải tạo lại ống đứng của buồng khói lò (Kiln Riser) phù hợp với Calciner mới. 

- Cải tạo lại ống dẫn khí từ C1 xuống quạt tháp điều hòa (Ống DOWN COMER) 

phù hợp với Cyclone mới. 

* Hệ thống cân than: 

Đối với hệ thống thiết bị cân than Calciner: 

Theo thiết kế mới hệ thống đốt than trên calciner là kiểu đốt đa điểm để giảm phát 

thải NOx nên hệ thống vòi đốt trên Calciner được thay đổi theo thiết kế mới. 

Cân than theo thiết kế cho Calciner 12 tấn/giờ. Hiện tại, khi đốt than 4a.1 khi vận 

hành lò với năng suất 3.500 tấn/ngày, cân than Calciner đã huy động tối đa năng suất thiết 

kế. Do vậy cần phải nâng cấp hệ thống cân than cho Calciner. 

Đối với cân than lò: 

Theo thiết kế, năng suất cân than lò và năng suất vòi đốt lò vòi đốt lò đến 8 tấn/giờ. 

Hiện tại than đốt qua vòi đốt lò 4,5÷6 tấn/giờ (ứng với lò năng suất 3.500 tấn/ngày loại 

than 4a.1, khi nâng năng suất lò lên 4.000 tấn clinker/ngày lượng than đốt lò 6,57,5 

tấn/giờ). Do vậy khi nâng công suất lò nung lên 4.000 tấn clinker/ngày hệ thống thiết bị 

cân than cấp cho lò và vòi đốt lò vẫn đáp ứng và không cần thay thế. 

Trong trường hợp với yêu cầu sản xuất cần giảm phẩm chất lượng than từ loại 4a.1 

HG xuống loại 5a.1 HG hoặc 6a HG thì cần phải nâng cấp cân than lò và thay thế vòi đốt 

(trong trường hợp này, dự kiến sẽ tận dụng cân calciner thay thế ra lắp cho cân than lò). 

* Hệ thống Cooler: 

Theo thiết kế tải trọng riêng của hệ thống Cooler dây chuyền lò nung Vicem Hải 

Phòng 45 tấn/ngày/m2. Thực tế khi vận hành với công suất lò 3.500 tấn/ngày là 40,7 

tấn/ngày/m2, sau cải tạo là 44,2 tấn/ngày/m2, các thông số trên đều nằm trong dải vận 

hành thông thường. 

Năng lực cung cấp gió làm mát hiện tại là 3,27 kg/kg Clinker, hiện tại theo đo đạc 

tính toán lượng gió làm mát là 2,97 kg/kg Clinker (ứng với năng suất lò 3.500 tấn/ngày). 

Sau khi cải tạo nhu cầu gió làm mát 3,22 kg/kg Clinker. 

Từ các dữ liệu trên có thể thấy thiết bị làm nguội clinker của dây chuyền lò nung 

clinker của Vicem Chinfonvẫn có thể đáp ứng được sau khi sửa chữa lại tháp trao đổi 

nhiệt để nâng năng suất lò lên 4.000 tấn/ngày, ngoài ra hiệu suất hiện tại của thiết bị làm 

nguội còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các điều kiện hoạt động của tháp trao đổi nhiệt và 
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Lò quay (Ví dụ như trong trường hợp lớp cô la bị rơi sẽ tạo ra nhiều vật liệu hơn trong 

lò, v.v…). 

Như vậy, về cơ bản hệ thống Cooler hiện có vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của 

hệ thống sau khi sửa chữa tháp trao đổi nhiệt để nâng năng suất lò lên 4.000 tấn/ngày. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống sau sửa chữa, khi thấy tháp trao đổi nhiệt 

và lò quay chạy trong điều kiện ổn định Vicem Chinfonđể đánh giá các ảnh hưởng có 

liên quan (nếu có) từ thiết bị làm nguội và xây dựng phương án cải tạo Cooler cho phù 

hợp (nếu cần thiết). 

* Về phần điện và tự động hóa: 

- Đối với hệ thống điện động lực: Việc cải tạo hệ thống nâng năng suất lò nung về 

phần điện chỉ thực hiện hoán đổi vị trí, thay thế thiết bị cũ, bố trí lại các thiết bị điện phụ 

trợ như điện chiếu sáng, đo lường,… với phụ tải tương đương so với trước khi cải tạo, 

do vậy gần như không làm thay đổi phụ tải của toàn bộ khu vực tháp trao đổi nhiệt; 

        - Đối với hệ thống đo lường điều khiển: Hệ thống điều khiển tự động ngoài việc 

đấu nối thiết bị sẽ điều chỉnh lại chương trình PLC cho phù hợp. 

* Lựa chọn thiết bị cải tạo 

TT Hạng mục Đơn vị Trước cải tạo Sau cải tạo 

1  Calciner    

-  Kiểu  SLC-D ILC  

-  Thể tích  m3 552 1.450-1.650 

-  Thời gian lưu liệu  giây 2,7 > 6 

-  Chất lượng than  Cháy hết 100% 3c 
4a.1, than cám 5 

hoặc than cám 6 

-  Vòi đốt tại Calciner  Đốt 1 điểm Đốt đa điểm  

2 
Hiệu suất Cyclone 

tầng đỉnh  
% 94 > 96 

*  Mô tả hệ thống thiết bị sau khi sửa chữa, cải tạo 

Đường ống công nghệ 341.XA910: Cải tạo đoạn đường ống khu vực ra khỏi 

Cyclone 421.CN101. 

Cyclone 421.CN101: Cải tạo thay mới Cyclone 421.CN101 với thiết kế mới có độ 

sụt áp thấp, để tăng hiệu suất lắng liệu, thay mới đường ống từ 421.CN102 đến 

421.CN101. 

Calciner 421.CI110: Cải tạo thay thế toàn bộ Calciner từ SLC-D sang kiểu ILC, 

tăng thể tích Calciner để nâng cao thời gian lưu liệu trong Calciner, hệ thống vòi đốt 

calciner mới kiểu đốt đa điểm sử dụng nhiên liệu than cám 4a.1 hoặc tương đương (có 
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thể sử dụng than phẩm cấp thấp hơn); có cửa chờ để lắp thiết bị đốt rác thải. Ngoài ra 

để phù hợp với Calciner mới phải cải tạo thay thế một phần đường ống gió 3, thay mới 

ống đứng buồng khói (421.KR405) và đầu tư mới hệ thống đường ống cấp than mịn tại 

Calciner (461.XA595) 

Lắp đặt mới hệ thống van chia liệu 4 cửa (421.DG112) dưới Cyclone 421.CN104 

và lắp mới toàn bộ đường ống chút từ van chia liệu tới Calciner mới. 

* Tính toán xác định hiệu quả kinh tế về mặt kỹ thuật sau khi sửa chữa, xử lý nút thắt. 

    Việc sửa chữa, xử lý nút thắt hệ thống lò nung clinker dây chuyền Công ty xi 

măng Vicem Hải Phòng, ngoài việc tăng sản lượng clinker, còn đáp ứng nhu cầu cho 

sản xuất, khai thác tối đa khả năng vận hành của dây chuyền, đồng thời góp phần cải 

thiện nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Sau khi sửa chữa, xử lý nút thắt nâng cao năng suất 

hệ thống, tiêu hao nhiên liệu cho hệ thống giảm đáng kể, quan trọng là đốt 100% than 

4a.1 hoặc tương đương và than phẩm cấp thấp than cám 5,6. Chỉ tiêu tiêu hao nhiệt theo 

tính toán được thể hiện trong bảng sau: 

TT  Nội dung  Đơn vị Hiện tại Sau cải tạo Sau cải tạo 

1  Tiêu hao nhiệt  kcal/kg clinker 830* < 800 Giảm ~30 

2  
Tiêu hao nhiên liệu: 

- Than cám 4a.1 (100%)  
kg/tấn clinker 128,3 123,6 Giảm 4,7 

3  Năng suất lò  
Tấn 

clinker/ngày 
3.435 4000 Tăng ~500 

4  Phát thải NOx  mg/Nm3 600800 500650 
Giảm 

100150 

5  Tiêu hao điện  
Kwh/tấn 

Clinker 
3435 32,533,5 Giảm 1,5 

6  Chất lượng Clinker  MPa 5355 5456 Tăng 1,0 

* Phương án xử lý NOx trong khí thải lò nung:  

Trong ngành công nghiệp sản xuất xi măng các phương pháp xử lý NOx được áp 

dụng cần đáp ứng được nhiều yếu tố để: đảm bảo hiệu quả xử lý, không gây ảnh hưởng 

tới quá trình sản xuất, phù hợp với chi phí cũng như thuận tiện trong quá trình vận hành. 

Nhà máy đã có phương án cải tạo, tối ưu hóa xử lý nút thắt lò nùng để giảm thiểu phát 

thải nhưng hiện nay nồng độ phát thải khí NOx trong lò nung vẫn cao để đảm bảo nồng 

độ NOx trong khí thải nằm dưới quy chuẩn cho phép nhà máy lựa chọn phương án hệ 

thống khử chọn lọc không xúc tác (SNCR) với dung dịch khử Ure. 
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 Để xử lý khí thải NOx trong lò nhiệt độ cao, phương pháp sử dụng là dùng vòi 

phun có có cấu tạo chuyên dụng để phun dòng áp lực cao hỗn hợp khí và dung dịch ure 

lỏng vào lò. Vòi phun có 3 đường cấp chính là: dung dịch Ure lỏng; Khí áp lực; Khí làm 

mát. 

+ Ure lỏng: Nước sạch và ure dạng rắn được cấp bể khuấy URE với lượng được 

tính toán từ trước; tại đây ure được khuấy trộn tan hoàn toàn trong nước tạo thành dung 

dịch ure lỏng. Ure sau khi được hòa trộn xong sẽ được bơm sang téc chứa dung dịch 

Ure. Sau đó bơm phun Ure sẽ bơm dung dich ure này đến vành phân phối tới các vòi 

phun vào calciner và buồng hòa trộn. 

+ Khí áp lực: được lấy từ trạm khí nén của nhà máy và được cấp vào vành phân 

phối tới các vòi phun. 

+ Khí làm mát: Được tạo ra từ quạt làm mát đặt tại khu vực bố trí gần phun. Khí 

từ quạt cao áp dùng ống dẫn tới vành phân phối vào các vòi phun. 

+ Các vòi phun được bố trí hoạt động tùy thuộc vào lượng nguyên liệu đầu vào và 

lượng khí NOx cần xử lý.   

Quy trình xử lý NOx trong khí thải lò nung được thể hiện chi tiết tại hình 3.29 dưới 

đây: 
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Hình 3- 29. Quy trình xử lý khí thải NOx trong khí thải lò nung 

Bảng 3- 44. Bảng thiết bị hệ thống phun Urê 

TT Tên/loại Đơn vị Số lượng 

1 Téc khuấy trộn 3m3 - Inox  Cái 01 

2 

Động cơ HGT cánh khuấy 

Model CNMV2-6100-13 

Công suất 1.5kW, tỉ số truyền 13 

Tốc độ đầu ra 112 v/p 

Kiểu lắp đa hướng, mặt bích, trục thẳng, Vật liệu 

gang. 

Bộ 01 

3 Bơm hóa chất chuyển téc Wilo PM-150PE  Cái 01 

4 Téc chứa dung dịch 3m3 - Inox  Cái 01 

5 
Bơm phun dung dịch CDLF2-9FDWSC, 

P=1.1kW, Q=2m3/h, H=67m  
Cái 01 

6 Quạt làm mát vòi phun P= 2.2kW  Cái 01 

7 Vòi phun ure  Cái 06 

8 Hệ thống đường ống:  Cái 01 

8.1 Ống cấp nước  Cái 01 

82 Hệ thống ống cấp dung dịch Ure  Cái 01 

8.3 Hệ thống ống khí nén  Cái 01 
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8.4 Hệ thống ống khí làm mát vòi  Cái 01 

9 Hệ thống điện  Bộ 01 

Bảng 3- 45. Bảng tiêu hao Ure 

TT TÊN / LOẠI  ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

1 Khối lượng chất khử sử dụng Ure  kg/h 164.5 

2 Nồng độ dung dịch khử  % 20% 

3 Lượng dung dịch khử sử dụng  kg/h 822.5 

4 Lượng nước sử dụng  l/h 658 

5 Tỉ trọng dung dịch phun  kg/m3 1138 

6 Lưu lượng phun  l/h 723 

 

Hình 3- 30. Sơ đồ nguyên lý hệ thống khử DE-NOx 

* Vận hành hệ thống khử NOx: 

+ Trước khi vận hành: 

- Kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật hệ thống điện của các thiết bị; hệ đường ống 

cần đảm bảo kín khít tuyệt đối; hệ thống van khoá trên các đường ống công nghệ luôn 

ở vị trí thiết kế. 
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- Kiểm tra mở các van tay hệ thống khí nén, hệ thống đường phun Ure. 

- Kiểm tra và đảm bảo duy trì mực nước công tác tại bể chứa ure 1; 2. 

- Hoàn thành việc pha chế Ure theo nồng độ quy định. 

- Hoàn thành công việc định kỳ vệ sinh. 

+ Bắt đầu vận hành: 

- Kiểm tra điện áp tại tủ điện. 

- Xả nước sạch vào bể khuấy 1 tới mực nước thiết kế (téc 3m3) 

- Cho ure vào téc khuấy (pha nồng độ ure 20% ~ 1m3 nước pha 200kg Ure) 

- Bật công tắc máy khuấy. 

- Đợi đến khi hòa tan hoàn toàn Ure thì bật công tắc bơm chạy chuyển dung dịch 

Ure đã khuấy sang téc chứa dung dịch số 2. 

* Vận hành phun Urê 

Sau khi tiến hành các bước chuẩn bị vận hành trên, đủ điều kiện để vận hành liên 

tục bình thường theo thiết kế 

- Hệ thống hoạt động dựa vào nồng độ khi NOx và lượng nhiên liệu tiêu thụ của 

nhà máy, ứng với các ngưỡng giá trị của NOx và lượng nhiên liệu tiêu thụ thì hệ thống 

sẽ cần lượng dung dịch trung hòa tương ứng.  

- Hệ thống được phân cấp thành 2 cụm vòi phun, mỗi cụm 3 vòi phun. 

- Các bước vận hành phun Ure: 

+ Khi giá trị NOx tại ống khói đạt ≥600mg/m3, vận hành trung tâm kết hợp với 

công nhân vận hành tại phân xưởng lò kiểm tra thiết bị và chạy bơm phun Ure vào nhánh 

1 (nhánh 3 vòi phun buồng hòa trộn). 

+ Theo dõi thông số NOx sau khoảng 5 phút, nếu thông số NOx vẫn cao hơn 

ngưỡng cho phép, tiến hành phun tiếp Ure nhánh số 2 (nhánh 3 vòi phun buồng đốt 

trước). 

+ Khóa nhánh phun buồng đốt trước nếu thông số NOx xuống dưới ngưỡng và 

dừng hệ thống phun Ure nếu NOx giảm xuống dưới 600mg/Nm3. 

+ Trong quá trình phun Ure, công nhân vận hành tiếp tục cho hòa trộn và khuấy 

Ure tại téc 1 và bơm cung cấp sang téc số 2 để đảm bảo lượng dung dịch phun liên tục. 

+ Sau khi dừng phun, kiểm tra khóa các van tay đường khí nén và đường phun 

Ure. 
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+ Ghi nhật ký vận hành thiết bị, theo dõi lượng tiêu hao Ure. 

* Ngoài ra, tại đây bố trí hệ thống xử lý sự cố trong trường hợp bơm ure: 

- TH1: dung dịch ure được bơm từ xe bồn vào bể chứa ure. Tại đây bố trí phao tự 

động. Trường hợp bể chứa đầy có đường bơm dung dịch ure ngược lại xe bồn. 

- TH2: dung dịch ure tràn ra ngoài bể chứa, bố trí hệ thống rãnh thu về bể chứa 

ure sự cố. Tại đây bố trí bơm để bơm dung dịch ure ngược về bể chứa ure. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ khu vực phòng điều khiển trung tâm, nhà ăn ca, khu 

nhà 4 tầng. Mỗi khu đều xây dựng công trình vệ sinh riêng biệt và được xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại 03 ngăn. Bể tự hoại đồng thời có 03 chức năng: lắng, lọc và phân hủy 

cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ 

bị phân giải, một phần thành khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước 

thải sau đó được dẫn vào ống gang Ф200 dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để tiếp 

tục xử lý trước khi thải ra sông Thải. 

Bảng 3- 46. Thông số các bể tự hoại tại Nhà máy 

STT Vị trí khu vực Số lượng Kích thước hầm (m) 

1 Nhà ăn tập thể 02 2,1 × 1,9 × 1,2 

2 Văn phòng nhà máy và ban QLDA  04 2,5 × 2,0 × 1,5 

3 Xưởng Clinker 01 2,2 × 2,0 × 1,5 

4 
Xưởng Xi măng, phòng bảo vệ, phòng 

tiêu thụ 
01 2,1 × 1,9 × 1,2 

5 Xưởng Sửa chữa 01 2,6 × 2,0 × 1,2 

6 Xưởng Khai thác 01 2,6 × 2,0 × 1,2 

7 Xưởng Nguyên Liệu 01 2,6 × 2,0 × 1,2 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy  

phát sinh trong giai đoạn vận hành khoảng 48,6 m3/ngày đêm sẽ được xử lý qua bể tự 

hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào trạm XLNT tập trung với công suất xử lý là 200 

m3/ngày đêm. Như vậy hệ thống xử lý nước thải hiện tại của nhà máy vẫn đáp ứng đủ 

nhu cầu xử lý.  

Để duy trì hiệu suất của bể phốt thì định kỳ hút bể phốt với tần suất 6 tháng/lần, 

thường xuyên bổ sung chế phẩm Biox với tần suất 2 tháng/lần. 

 
Nước thải  

sinh hoạt 
Bể tự hoại 3 ngăn 

Trạm XLNT  

tập trung 
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Hình 3- 31. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

b. Đối với nước thải sản xuất 

Nguồn nước thải công nghiệp từ các xưởng cơ khí, kho chứ, rửa thiết bị. Hệ thống 

thu gom nước thải sản xuất được xây dựng với tổng chiều dài 942m, đường ống thu gom 

có kích thước Ф100 đến Ф160. Trên dọc tuyến ống thu gom nước thải sản xuất có bố trí 

tổng cộng 28 hố ga nhánh, hố ga chính. Sau khi từ các tuyến cống thu gom từ các phân 

xưởng sản xuất có phát sinh nước thải và từ phòng thí nghiệm, nước thải được dẫn về 

tuyến cống hộp Ф200 và dẫn nước thải về trạm XLNT tập trung trong khuôn viên nhà 

máy. 

 

 

 

Hình 3- 32. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

- Nước cấp cho hệ thống phun nước như: tiếp nhận phụ gia, than; đập và vận chuyển 

đá vôi, nghiền liệu, tháp điều hòa khí thải, làm nguội clinker, nghiền than được ngấm 

vào vật liệu và bốc hơi hoàn toàn. Vì vậy, không phát sinh nước thải. 

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất như nghiền liệu, tháp trao đổi nhiệt + lò quay, 

làm nguội clinker, nghiền than, trạm khí nén được tuần hoàn tái sử dụng. Tại đây nước 

được giải nhiệt và tuần hoàn cấp làm mát cho thiết bị sản xuất nên không phát sinh 

nước thải. 

Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt của Công ty sau khi qua hệ thống xử 

lý nước thải tập trung đạt yêu cầu được xả vào sông Thải theo phương thức ven bờ, lưu 

lượng thải lớn nhất 200m3/ngày.  

* Công trình xử lý nước thải  

Hệ thống xử lý nước thải là một phần trong dây truyền sản xuất của Công ty do 

hãng FLSmith thiết kế và cung cấp thiết bị. Vị trí trạm xử lý nước thải được đặt ở phía 

rìa mặt bằng nhà máy, cạnh bờ sông Thải. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp dẫn tới 

bể xử lý bằng cống hộp Ф200. Công suất xử lý của trạm xử lý nước thải 200m3/ngày 

đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường sẽ thải ra sông Thải. 

Công trình xử lý nước thải tập trung của Công ty xi măng VICEM Chinfonđã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành theo Giấy phép số 72/GXN-TCMT 

ngày 28/06/2017 và cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1405/GP-UBND 

ngày 31/08/2012 do UBND thành phố Chinfoncấp. 
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Trạm xử lý nước thải hoạt động có hiệu quả khi lưu lượng và chất lượng nước thải 

nằm trong tiêu chuẩn sau: 

+ Lưu lượng lớn nhất trong ngày 200m3/ngày; (tương đương 20m3/h); 

+ Mức độ nhiễm bẩn BOD5: 60kg BOD5/ngày; 

+ Chất rắn lơ lửng SS: 30 kg/ngày; 

+ pH nước thải: 6,5 ÷ 8,5; 

+ Nhiệt độ nước thải: >12oC. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy được thiết kế đạt chất lượng nước 

đầu ra đạt được tiêu chuẩn sau: 

+ Nhu cầu ô xy sinh học BOD5 <75 mg/l; 

+ Nhu cầu ô xy hóa học COD <160 mg/l; 

+ Chất rắn lưởng SS < 50 mg/l; 

+ Dầu mỡ <1mg/l; 

+ Sunfua <0,5 mg/l 

+ pH: 6,5 ÷ 8,5. 

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 

 

Hình 3- 33. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải 

Bể thu hồi 

Sàng cơ khí 

Tách dầu mỡ 

Xử lý sinh học 

Cống thải 

Chứa chất thải rắn 

Thùng chứa dầu mỡ 

Bể chứa bùn cặn 

Máy bơm 
nước 

thải 
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Trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty gồm có 02 hệ thống (modul) hoạt động 

độc lập. Nước thải được đưa về  trạm bơm nước thải, tại đây có 02 máy bơm nước thải 

với công suất lớn nhất 20m3/h bơm nước thải từ bể chứa đưa đi qua các công đoạn của 

hệ thống xử lý nước thải. 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được thu gom qua song chắn rác về bể 

thu hồi. Các chất thải rắn (rác thô) được tách ra khỏi nước thải thông qua hệ thống sàng 

cơ học trước khi chảy sang bể tách dầu mỡ để xử lý. Tại bể tách dầu mỡ, do mỡ nhẹ hơn 

nên nổi lên trên mặt nước, mỡ sẽ dược tách bằng phương pháp thủ công (vớt váng mỡ 

nổi trên mặt nước) đưa sang thùng chứa dầu mỡ. Cát và chất rắn nhỏ còn lại lắng tự 

nhiên xuống đáy bể được bơm vào thùng chưa cát bằng bơm khí nén. 

Nước thải sau xử lý lọc cát và dầu mỡ, phần còn lại được đưa qua bể sinh học hiếu 

khí sẽ được xử lý bằng quá trình vi sinh vật tăng trưởng lơ lửng hiếu khí, những vi sinh 

vật này sẽ sử dụng các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải để tạo năng lượng sống và 

phát triển. Cung cấp oxy cho quá trình này bằng hệ thống đĩa khí tinh và máy thổi khí 

liên tục 24/24h. 

Từ bể sinh học hỗn hợp nước và bùn được dẫn về lọc sinh học hình trống để tách 

nước và bùn. Nước được thoát ra ngoài, bùn được dẫn về các bể chứa bùn và được hút 

đem phơi khô hút. Bùn sau khi xử lý sinh học có thể bón cho cây xanh trong khuôn viên 

của Nhà máy 

Hiệu suất xử lý Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 200m3/ngày đêm là 96%. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải cộng nghiệp, cột B trước khi thải ra môi trường. Nước thải từ hệ thống xử lý nước 

thải được thải ra sông Thải bằng hệ thống cống tròn. 

Bảng 3- 47. Thông số thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

TT Thiết bị Thông số 

1 Bơm nước thải 

- Hãng chế tạo: KSB 

- Kiểu: Amarex 65160/002UG-115 

- Lưu lượng: 20m3/h x5,2 mWC 

- Công suất: 1,6 KW 

- Điện áp: 3×400V, 50Hz 

2 Sàng cơ khí 

- Nhà chế tạo: OJM 

- Lưu lượng: 20m3/h 

- Khoảng cách mắt sàng: 5mm 

- Công suất tiêu thụ: 0,37KW 

- Điện áp: 3×380V, 50Hz 
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TT Thiết bị Thông số 

3 

Quạt gió cho bộ 

giữ cặn và bộ giữ 

dầu, mỡ 

- Nhà chế tạo: Busch Vakuumtcknik A/S 

- Kiểu: CAT WD 0050 AP 

- Lưu lượng: 20 Nm3/h x 0,45 bar 

- Công suất: 0,66 KW 

- Điện thế: 3×400V, 50Hz 

4 
Quạt gió cho khối 

xử lý sinh học 

- Nhà chế tạo: Busch Vakuumtcknik A/S 

- Kiểu: CAT WD 0050 AP 

- Lưu lượng: 174 Nm3/h x 0,3 bar 

- Công suất: 4 KW 

- Điện thế: 3×400V, 50Hz 

5 Khối xử lý sinh học 

- Kiểu: ECO-LINE 

- Vật liệu, bể: Sợi thủy tinh đặt cốt polyeste (GRP) 

- Vật liệu vỏ: Polyethylene (PE) 

- Vật liệu chi tiết kim loại : Thép chống ăn mòn và chịu axít 

- Tổng dung lượng nước: 20m3 

- Tổng chiều dài: 9.060mm 

- Tổng chiều cao: 2.200mm 

- Tổng chiều rộng: 2.200mm 

- Trọng lượng: 4.600kg 

- Đầu vào: <160mm 

- Đầu ra: <160mm 

- Đường kính độ dư bùn đầu ra: <110mm 

- Tổng diện tích lọc: 466m2 

- Số thiết bị lọc: 7 

- Lưu lượng thủy lực: 100m3/ngày 

- Lưu lượng thủy lực: 4,16m3/h (24h/ngày) 

- Dung lượng hệ thống: 30kg BOD/ngày (24h/ngày) 

6 Trống lọc 

- Kiểu: HDF 802 1F- S/N 2580 và 2581 

- Vật liệu, bể - vỏ: AISI 316 - Aluminium 

- Vải lọc: 20 micron PELVHDF 

- Đầu vào: <160mm 

- Đầu ra: <160mm 

- Bùn thu hồi: <110mm 

- Xả ra: <110mm 

- Bánh răng: Rossi 

- Động cơ: Rossi 0,25 KW   3 x 400V-50Hz 

- Bơm thoát nước: Grundfos GRN2 110 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, cán bộ vận hành tuân thủ theo 

đúng quy trình vận hành. Các thiết bị của hệ thống được bảo dưỡng định kỳ. Nước thải 

đảm bảo chất lượng sau khi xử lý phù hợp với yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN trước khi 

thải ra sông Thải. 

c. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
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*  Bên trong khu vực nhà máy 

Bên trong khuôn viên khu vực nhà máy, Công ty đã xây dựng hệ thống mương thu 

gom và thoát nước mưa ở 2 bên, dọc theo các tuyến đường nội bộ xung quanh từng cụm 

công trình của nhà máy sau đó qua về các hố ga thu gom, toàn Nhà máy có 11 hố ga có 

kích thước 2 x 1,5 x 1m để lắng cặn trước khi thoát chảy ra sông Thải với độ dốc thiết 

kế là 3%. Mương kín có tấm đan, xây gạch, đáy đổ bê tông M200; kích thước trung bình 

của tuyến mương là 0,8×1,2m. Định kỳ 1 năm/lần tiến hành nạo vét bùn tại các hố ga 

thu gom nước mưa. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa bên trong Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Giấy xác 

nhận số 72/GXN-TCMT ngày 28/06/2017. 

 

 

 

Hình 3- 34. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

 
Hình 3- 35. Hình ảnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa bên trong nhà máy 

* Bên ngoài nhà máy 

Do địa hình khu vực nhà máy trũng hơn các khu vực xung quanh, nên nước mưa 

chảy từ núi Mỏ Vịt và khu tập kết có thể tràn vào nhà máy gây ngập lụt cục bộ. Vì vậy 

Công ty đã xây dựng hệ thống mương thu và thoát nước xung quanh chân núi Mỏ Vịt 

dẫn nước đổ ra sông Thải. Đào mương phía ngoài nhà máy ở phía Tây Bắc tiếp giáp với 

khu đất trũng dẫn ra sông Thải. Mương được xây dựng là loại mương hở, xây bằng đá 

hộc, đáy đổ bê tông M200. 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hệ thống mương 

rãnh nội bộ 
Sông Thải 
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Hình 3- 36. Hình ảnh hệ thống mương thu gom và thoát nước mưa ngoài nhà máy. 

* Đánh giá khả năng tiêu thoát nước mưa của khu vực nhà máy: 

 Theo hiện trạng mặt bằng xây dựng hệ thống thoát nước mưa tại Nhà máy trong 

những năm vừa qua khả năng tiêu thoát nước mưa của Nhà máy tương đối tốt. Các vị trí 

thu gom nguồn nước mưa bên trong và ngoài nhà máy được khơi thông, thông thoáng 

không bị tắc nghẽn nguồn nước gây ngập lụt (kể cả khi có lượng mưa lớn nhất thời điểm 

trong năm).  

(3). Biện pháp giảm thiểu CTR, CTNH 

a. CTR sinh hoạt 

Nhà máy đã, đang sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cụ thể dưới đây để giảm thiểu 

các tác động do CTR sinh hoạt: 

- Tiếp tục sử dụng các thùng chứa rác hiện trạng; 

- Tiếp tục thực hiện theo nội quy, quy định đồng thời tuyên truyền đến các CBCNV 

để rác vào thùng theo đúng quy định 

- Công ty bố trí ga chứa rác thải sinh hoạt có diện tích khoảng 80m2, có tường cao 

0,5 m bao quanh, nằm ở vị trí chân cầu Gia Đức cách nhà máy khoảng 1km chứa rác 

thải sinh hoạt của CBCNV Công ty. 
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Hình 3- 37. Ga chứa chất thải sinh hoạt của Nhà máy 

- Nhà máy đã ký hợp đồng về việc thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt số 

18/XMHP-ATMT với Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kho vận Phú Hưng để thu 

gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà 

máy. 

Nhà máy đã bố trí 50 thùng tại các vị trí và tần suất thu gom như sau: 

+ Khu nhà ăn NMKL: bố trí 5 thùng (dung tích 240 lít); tần suất 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: bố trí 45 thùng (trong đó có 5 thùng 140 lít và 40 thùng 240 lít); 

tần suất 02 lần/tuần (vào buổi sang từ 5h-7h vào các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần). 

b. CTR sản xuất thông thường 

*) Biện pháp thu gom, xử lý 

- Nhà máy đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng các thùng chứa hiện trạng tại khu vực sản 

xuất, để thu gom toàn bộ lượng CTR sản xuất phát sinh. 

- CTR thông thường (túi lọc bụi đã qua sử dụng, vỏ bao xi măng rách, vỡ dính xi 

măng đông cứng, lốp ô tô các loại đã qua sử dụng…) sẽ tiến hành thu gom tập kết về 

kho chứa và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 
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- Các loại phế liệu có thể tái sử dụng, tái chế (sắt thép...), Nhà máy sẽ 

bán lại cho đơn vị có nhu cầu tại địa phương. 

- Các loại bụi clinker, bụi nguyên liệu lắng đọng tại các khu vực sản xuất, bụi từ 

các hệ thống xử lý bụi được thu gom và tái sử dụng hoàn toàn. 

 Tại các khu vực xưởng sản xuất đã bố trí các thùng chứa rác thải sau đó tập trung 

về kho chứa CTR sản xuất. Hiện tại, Nhà máy tiến hành hành thu gom chất thải công 

nghiệp thông thường về kho chứa theo đúng quy định. Toàn bộ khối lượng chất thải rắn 

thông thường sẽ được thu gom, lưu giữ tại kho với diện tích 500m2 (tận dụng kho vật tư 

của nhà máy). 

+ Kho chứa được thiết kế có mái che, tường gạch bao xung quanh, nền bê tông đảm 

bảo kín khít, không rạn nứt có cao độ cao hơn bên ngoài tránh được tình trạng nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào kho chứa. Kho được trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC 

cần thiết. Công ty đã ký hợp đồng số 01/HĐKT-XMHP ngày 04/01/2022 với Công ty 

TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Thắng về việc thu gom, vận chuyển, xử lý tiêu hủy 

chất thải nguy hại và thu mua phế liệu, phế thải. 

c. Chất thải nguy hại 

*) Đánh giá khả năng đáp ứng của kho chứa CTNH 

Kho chứa CTNH có diện tích 150m2 Kho chứa khép kín, thiết kế theo quy định. 

+ Kho có độ cao nền đảm bảo không bị ngập lụt, nhà được thiết kế chắc chắn, tránh 

nước chảy tràn từ bên ngoài vào; 

+ Kết cấu: nền bê tông; vách xây gạch, trát vữa; mái tôn; 

+ Mặt sàn đảm bảo kín mít, không rạn nứt, có độ bền chịu được tải trọng của lượng 

CTNH cao nhất theo tính toán. 

+ Kho có gờ chống tràn CTNH, bên trong kho có các thùng chứa chuyên dụng để 

chứa các loại chất thải khác nhau và có bảng, biểu cảnh báo theo đúng quy định. 

Toàn bộ CTNH phát sinh được phân loại, thu gom vào các thùng chứa sau đó tập 

kết về kho. Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng số 01/HĐKT-XMHP ngày 04/01/2022 

với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Thắng về việc thu gom, vận chuyển, xử 

lý tiêu hủy chất thải nguy hại và thu mua phế liệu, phế thải. 

CTNH phát sinh tại nhà máy hiện hữu là 43.840 kg/năm tương đương với 139,1 

kg/ngày. 

*) Biện pháp thu gom, xử lý 
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- Giảm thiểu ngay tại nguồn phát sinh là biện pháp được Công ty ưu tiên hàng đầu. 

Biện pháp này giảm thiểu tối đa về số lượng và chủng loại chất thải nguy hại phát sinh. 

Chất thải nguy hại phát sinh tại các khu vực sửa chữa được công nhân lao động trực tiếp 

phân loại và thu gom vào thùng chứa riêng biệt (các thùng nhựa màu vàng có nắp đậy, 

có dán nhãn chứa từng loại chất thải). Chất thải nguy hại được nhân viên thu gom,vận 

chuyển và tập kết về kho chứa chất thải nguy hại trong nhà máy. Tỷ lệ thu gom đạt 100% 

chất thải nguy hại phát sinh. Công tác quản lý chất thải nguy hại của Công ty do bộ phận 

An toàn - Môi trường quản lý với nguồn nhân lực với nguồn nhân lực là các kỹ sư 

chuyên ngành kỹ thuật, có trình độ chuyên môn trong đó 01 kỹ sư được đào tạo trong 

lĩnh vực môi trường. 

Chủ dự án đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng các thùng chứa hiện trạng tại khu vực sản 

xuất, để thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh. Sau đó vận chuyển về kho CTNH. 

Mỗi xưởng nhà máy: khu VP nhà máy, xưởng clinker, xưởng khai thác, xưởng sửa chữa, 

xưởng xi măng, xưởng nguyên liệu, phòng thí nghiệm,… tại vị trí phát sinh chất thải 

nguy hại sẽ được bố trí các thùng chứa 120L có phân loại, dán nhãn, cuối ngày thu gom 

về khu lưu giữ chất thải nguy hại của nhà máy. 

Các loại chất thải nguy hại khác (bao tay dính dầu mỡ, dầu thải, bao bì ....) đều được 

thu gom, phân từng loại và được chứa vào từng thùng nhựa PP có thể tích 120 lít, nắp 

đậy, được dán nhãn đánh số mã ký hiệu từng loại chất thải nguy hại đúng quy định và 

được sắp xếp gọn gàng trong kho chứa CTNH (kho chứa bố trí 12 thùng chứa các loại 

chất thải nguy hại riêng biệt),. 

Các thùng phuy chứa dầu  thải lỏng được xếp gọn về kho chứa CTNH theo đúng vị 

trí quy định. 

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Chinfoncấp Sổ đăng ký chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 31000039T số: 234/2014/SĐK-STNMT cấp 

lần đầu: ngày 31/10/2007, cấp lại lần thứ 02 ngày 29/12/2014.  

Công ty đã ký hợp đồng số 01/HĐKT-XMHP ngày 04/01/2022 với Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ Toàn Thắng về việc thu gom, vận chuyển, xử lý tiêu hủy chất thải 

nguy hại và thu mua phế liệu, phế thải. 

 Ngoài ra, Công ty còn thực hiện một số biện pháp sau: 

Tất cả công nhân viên trong Công ty đều được đào tạo về nhận thức môi trường, 

việc phân loại và quản lý rác thải. Phân công nhiệm vụ phân loại, thu gom, tập kết chất 

thải vào các thùng rác quy định, đảm bảo vệ sinh nơi làm việc cho tất cả các bộ phận 

phát sinh chất thải nguy hại. 
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Trong quá trình vận chuyển chất thải phải có biện pháp an toàn trong vận chuyển 

không để va chạm, làm đổ, tràn, rơi vãi chất thải. Trong trường hợp chất thải nguy hại 

bị tràn, đổ, rơi vãi phải tiến hành xử lý và thu gom ngay tránh để xảy ra ô nhiễm môi 

trường và ảnh hưởng đến người lao động. 

 

Hình 3- 38. Kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy 

3.2.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường nguồn gây tác động không liên 

quan đến chất thải 

(1). Tiếng ồn, độ rung 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý; 

- Các quạt công nghệ chính được trang bị thiết bị có đo độ rung để giám sát độ rung 

của quạt; 

- Các trạm nén khí được thiết kế thiết bị chống ồn đảm bảo độ ồn cho phép. 

- Tổ chức làm việc theo ca để giảm tác động của tiếng ồn đối với CBCNV vận hành 

Nhà máy. 

- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các thiết bị nhằm làm giảm 

chấn động do thiết bị gây nên. 

- Trang bị thiết bị tránh tiếng ồn cho công nhân làm việc tại những bộ phận gây ồn 

(bịt tai chống ồn). 
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- Trồng cây xanh tại khu vực tuyến đường trục chính, dọc vỉa hè các tuyến đường nội 

bộ và công viên để hạn chế tiếng ồn phát tán, đồng thời tạo cảnh quan môi trường. 

(2). Tác động của nhiệt lượng 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc: mũ bảo hộ, quần 

áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay,... 

- Hạn chế sự hoạt động tập trung các phương tiện thi công cùng một thời điểm trên 

công trường, giảm thiểu sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. 

- Hạn chế hoạt động vận hành máy móc tại các thời điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài 

trời tăng cao trong những ngày nắng. 

(3). Tác động của điện từ trường 

Đảm bảo cường độ điện trường không vượt quá 5kV/m theo đúng quy định tại Nghị 

định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014. 

- Trong quá trình thiết kế tính toán và lựa chọn khoảng cách hành lang an toàn tuyến 

mỗi bên cách 4m đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của ngành điện. Không cho phép người 

dân xây nhà, trồng cây cao trên 4m dưới hành lang an toàn đường dây. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV tiếp xúc trực tiếp với điện 

từ trường như: ủng, găng tay, mũ, quần áo,... nhất là tại vị trí có cường độ điện từ trường 

cao. Ngoài ra, có chế độ phụ cấp độc hại theo quy định và tiến hành khám sức khỏe định 

kỳ cho toàn bộ CBCNV 6 tháng/lần. 

- Công nhân vận hành sửa chữa tuân thủ quy trình vận hành để đảm bảo các yêu cầu 

về an toàn đối với người (Quyết định số 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 của Tổng 

công ty Điện Lực Việt Nam; QCVN 01:2008/BTC). 

- Thường xuyên kiểm tra tính an toàn của hệ thống tổ máy, tuabin, máy biến áp, 

đường dây, trạm phân phối. 

(4). Tác động đến giao thông khu vực 

- Tổ chức phân luồng giao thông trong khu vực Nhà máy; 

- Lên kế hoạch điều phối phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý; 

- Phương tiện vận chuyển di chuyển đúng tốc độ; 

(5). Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Đề ra các quy định, quy chế nghiêm khắc để xử lý kỷ luật đối với CBCNV trong 

nhà máy nếu gây mất trật tự, cờ bạc,... giáo dục cán bộ, công nhân viên có lối sống lành 
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mạnh, hòa đồng với nhân dân địa phương, tôn trọng văn hóa, tập tục và lối sống của 

nhân dân địa phương. 

- Tăng cường vệ sinh môi trường trong khu vực, nâng cấp hệ thống y tế phục vụ 

chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trong Nhà máy để kiểm soát các nguy cơ gây dịch bệnh. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý về nhân khẩu 

để tránh tình trạng di dân tự do, giảm tối đa mức độ tăng dân số cơ học. Khai báo tạm 

trú, tạm vắng cho công nhân vận hành Nhà máy. 

- Quản lý tốt CBCNV vận hành để không tham gia, mắc phải các tệ nạn xã hội. 

- Thông báo, niêm yết công khai hoạt động của Dự án để người dân địa phương có 

kế hoạch sinh hoạt phù hợp. 

(6). Tác động của dự án đến BĐKH 

- Thực hiện biện pháp giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông quá trình thực 

hiện Dự án như đã nêu ở trên. 

- Trồng cây xanh tại các tuyến đường trục chính, dọc vỉa hè các tuyến đường nội bộ 

và công viên để tăng khả năng hấp thụ CO2, tạo cảnh quan. 

Hiện nay tỷ lệ cây xanh của Nhà máy đạt 29,1 % tổng diện tích phạm vi vùng đất 

của toàn Dự án để bố trí cây xanh. Như vậy, diện tích cây xanh tại Dự án tuân thủ đúng 

theo quy định của QCVN 01:2021/BXD về tỷ lệ diện tích cây xanh trong nhà máy 

(≥20%). Nhà máy trồng chủ yếu các loại cây: Cỏ nhung, Cỏ đậu phộng (Cỏ Hoàng lạc), 

cây kè bạc, bằng lăng, bông hoa các loại…. 

- Không xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn ra ngoài môi trường 

gây ô nhiễm nguồn nước. 

- Khi có nắng nóng bất thường, sẽ tăng cường lượng nước tưới cây, tăng cường khả 

năng giữ ẩm bằng cách tạo màng che để giảm khả năng mất nước, thoát nước của cây. 

- Khi có bão lũ bất thường, duy trì tốt công tác vận hành trạm XLNT tránh hiện 

tượng ngập úng. Đồng thời gia cố gốc cây, tạo các cột đỡ chống gãy đổ đối với các cây 

cao trong khu vực. 

3.2.2.3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường gây nên bởi các rủi ro, sự 

cố của Dự án trong giai đoạn vận hành dự án 

Công ty đã thành lập BCH Phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố với số lượng 

cán bộ công nhân viên 20 người được chia thành 3 ca. Các thành viên trong BCH sự cố 

được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu để kịp thời ứng phó và hành động khi xảy 

ra sự cố tại Nhà máy. Hàng năm được cử đi học đào tạo các lớp tập huấn về phương 
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pháp ứng phó những sự cố thường xảy ra trong nhà máy và đề ra những biện pháp cụ 

thể để cán bộ công nhân viên trong Công ty triển khai và thực hiện, Cụ thể: 

(1). Sự cố tai nạn lao động 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong việc sử dụng từng thiết bị.  

- Tập huấn quy trình sản xuất thành thạo cho công nhân, sử dụng công nhân lành 

nghề cho từng công đoạn sản xuất định kỳ 1 năm/lần. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện, kiểm tra và nhắc 

nhở người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động trong sản xuất. 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước. 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đã đề xuất tại các mục trên để cải thiện môi 

trường lao động.  

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, nút 

bịt tai chống ồn, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ....  

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết đặt trong khu vực làm việc của công nhân và 

phòng bảo vệ. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất  

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất cần 

thiết với điện trở Rtđ<10Ω. 

+ Có cầu dao an toàn đối với các thiết bị. 

(2). Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về PCCC, an toàn điện trong quản lý và vận 

hành Dự án. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động gồm tủ trung tâm báo cháy, các đầu dò báo 

cháy và báo nhiệt, chuông đèn, nút ấn báo cháy,... Hệ thống báo cháy được kiểm tra 

thường xuyên và nằm trong tình trạng sẵn sàng hoạt động theo đúng quy định PCCC. 

- Bố trí họng nước cứu hỏa, các thiết bị chữa cháy tại chỗ như: bình bột, bình CO2,... 

- Trong quá trình hoạt động của Dự án, có nội quy, quy định cũng như những hướng 

dẫn sử dụng cụ thể đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện; Hệ thống điện được lắp đặt các 

rơle chống sự cố để hạn chế chạm điện, những tình huống xấu do sự cố về điện gây ra. 
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- Huấn luyện CBCNV làm việc tại Nhà máy hiểu biết, nắm bắt và thành thạo công 

tác phòng cháy, nổ và xây dựng một đội phòng, chống cháy được huấn luyện thường 

xuyên và luôn ở trạng thái thường trực. 

- Công ty xi măng Chinfon cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp quản 

lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố cháy nổ tại nhà máy. 

- Công ty xi măng Chinfon  cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách 

nhiệm khắc phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại khu vực nhà máy. 

* Các biện pháp cụ thể đối với kho chứa CTTT và kho than: 

+ Các biện pháp phòng ngừa  

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa nguyên liệu với các công trình khác 

(từ 5-10m). Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu và hóa chất theo thứ tự, dễ bảo quản, vận 

chuyển và sử dụng.  

- Lập kế hoạch sử dụng để tránh tồn kho nhiều dễ phát sinh cháy nổ mùa nắng nóng. 

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực hiện hệ 

thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng như cách 

ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu 

ý tiếp đất cho các thiết bị. 

- Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và 

thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như khu vực 

chứa dầu, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh. 

- Công ty đã có phương án PCCC và đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm 

vụ và trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ. 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế hoạch 

thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng được. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy Chữa 

cháy của tỉnh Hải Phòng. 
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- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tình trạng máy móc thiết bị điện. 

+ Các biện pháp ứng phó 

Quy trình chữa cháy tại dự án: 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và thiết 

bị chữa cháy hiệu quả. 

- Báo động cho nhân viên nhà máy sơ tán ra khu vực an toàn 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại khu vực xưởng 

sản xuất, kho chứa nguyên nhiên liệu, thành phẩm, kho hóa chất,… cần tiến hành ngay 

các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa. 

- 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 

Công ty sẽ cùng với cơ quan hữu quan tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân 

và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra, Công ty 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). Sự cố hỏng hệ thống xử lý bụi và khí thải 

Trường hợp xảy ra sự cố, Chủ dự án ngừng hoạt động tại khu vực phát sinh sự cố 

và phối hợp với bộ phận quản lý để khắc phục kịp thời. Biện pháp khắc phục trong 

trường hợp xảy ra sự cố như sau: 

- Đối với lọc bụi túi:  

+ Sự cố 1.Tăng áp suất qua lọc bụi, áp suất vi sai tăng đến điểm báo động  

* Nguyên nhân 1: Lượng khí tới lọc bụi là quá lớn  

→ Khắc phục: Đặt lưu lượng khí tới giá trị đúng. Dùng thiết bị đo lưu lượng, cân 

lượng bụi ra khỏi van kín khí, nếu lượng bụi vượt quá 50g/m3 khí thì thay đổi vị trí 

ống tách bụi. 

* Nguyên nhân 2: Có khí giả từ đáy lọc bụi  

→ Khắc phục: Kiểm  tra van kín khí, các bích nối, thay thế nếu cần thiết.  

* Nguyên nhân 3: Chu kỳ làm sạch quá thấp  
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→ Khắc phục: Tăng số lần làm sạch trong một đơn vị thời gian; Kiểm  tra độ chính 

xác của thiết bị đo thời gian và thay thế các phần tử bị hỏng.  

* Nguyên nhân 4: Các van từ, van màng không làm việc  

   → Khắc phục: Kiểm tra khả năng làm việc của các van, thay thế các van bị hỏng . 

+ Sự cố 2 Có bụi trong khí thải  

* Nguyên nhân 1: Có túi lọc bị bục hoặc bị kênh. 

   → Khắc phục: Kiểm tra thay thế các túi lọc bị hỏng. 

* Nguyên nhân 2 : Giữa khoang lọc và khoang khí sạch có khe hở. 

  → Khắc phục: Kiểm  tra độ kín giữa túi lọc và tấm lỗ; Xiết lại các bu lông kẹp túi 

lọc bị  lỏng.  

Sự cố 3  Lưu lượng qua lọc bụi thấp  

* Nguyên nhân 1: Áp suất quạt thấp.  

  → Khắc phục: 

- Kiểm tra tốc độ quạt, tình trạng cánh quạt – Hàn vá hoặc thay thế cánh bị hỏng. 

- Kiểm tra, điều chỉnh độ căng, chủng loại dây đai quạt.  

* Nguyên nhân 2: Tần số làm sạch thấp.  

   → Khắc phục:  

- Tăng tần số làm sạch (rũ bụi) trong một đơn vi thời gian.  

- Kiểm tra thiết bị đo thời gian, thay thế các phần tử bị hỏng. 

* Nguyên nhân 3: Cửa kiểm  tra mở.  

   → Khắc phục: Đóng cửa kiểm tra.  

* Nguyên nhân 4: hiếu khí nén tới các van từ.  

  → Khắc phục :  

- Sử dụng van điều khiển áp suất để kiểm tra bộ lọc khí nén ở những nơi bị tắc. 

- Kiểm tra sự làm việc của bộ tách nước tự động.  

- Dịch chuyển đầu vào khí nén ở nơi nhiệt độ đầu vào là trên điểm 0 

- Đối với lọc bụi tĩnh điện: 

+ Sự cố vận chuyển lọc bụi đáy khắc phục bằng cách kiểm tra hệ thống lục bụi đáy, 

thay thế sửa chữa trong trường hợp hư hỏng. 
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+ Sự cố đối với hệ thống lọc bụi bị quá tải: xem xét lại nhiệt độ môi trường trên mái 

lọc bụi; kiểm tra loại bỏ các trục kẹt, hệ thống truyền động xích. 

+ Biến áp chỉnh lưu có nhiệt độ và áp suất cao: yêu cầu xưởng điện kiểm tra các 

điều kiện ở buồng cao áp; kiểm tra có phải có hiện tượng ngắt mạch về cơ khí (chập) 

nếu có. 

+ Xuất hiện báo mức đầy ở đáy lọc bụi xử lý bằng cách kiểm tra lại phần điện chỉ 

thị, kiểm tra lại sự ách tắc bột ở thiết bị vận chuyển; nếu bột bị treo trong máng tiến hành 

làm sạch. 

+ Sự cố đối với quạt xử lý bằng các biện pháp: kiểm tra và cân bằng lại cánh quạt, 

vệ sinh cánh và bên trong hộp nếu cần thiết; thay ổ đỡ mới trong trường hợp bị mòn, 

xiết lại toàn bộ bulông đế, nắp quạt nếu bị lỏng. 

(4). Sự cố trạm XLNT và nước thải sản xuất 

* Đối với sự cố trạm XLNT 200m3/ngày đêm: 

- Trang bị một số thiết bị dự phòng cho một số máy móc dễ hư hỏng như bơm dự 

phòng, máy thổi khí, các phụ tùng khác; 

- Kiểm tra thường xuyên và có kế hoạch khắc phục kịp thời những hỏng hóc các 

thiết bị xử lý môi trường; 

- Định kỳ theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra trạm XLNT; 

- Đảm bảo chất lượng hóa chất sử dụng trong quá trình XLNT; 

Một số biện pháp khác phục sự cố cụ thể đối với từng sự cố được thực hiện như sau: 

- Bơm nước: loại bỏ hết khí trong buồng bơm, tăng mực nước trong bể, lắp đặt lại 

ống hút, vệ sinh lọc, thông tắc đường hút, giảm chiều cao hút, vệ sinh máy bơm, tháo và 

vệ sinh, …; 

- Khi sự cố hỏng nặng như vỡ kết cấu bể, tắc nghẽn và vỡ đường ống dẫn nước, Nhà 

máy sẽ dừng sản xuất để chờ khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục được sự cố, hệ thống 

vận hành bình thường. 

- Một số sự cố thường gặp của thiết bị trống lọc trong khối xử lý sinh học trong trạm 

XLNT 200m3/ngày đêm như sau:  

Bảng 3- 48. Một số sự cố thường gặp thiết bị trống lọc trong khối xử lý sinh học 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 
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Thiết bị lọc không 

khởi động mặc dù 

mức nước bên trong 

đã vươn tới đầu dò 

mức 

Nước “rất sạch” Ví dụ: Có độ dận 

thấp. 

 

 

 

 

Tăng sự bén nhậy bằng cách 

xoay núm điều chỉnh sự bén 

nhậy tới vị trí MAX. Nếu 

điều đó không giúp ích gì, có 

thể thay đổi sự lựa chọn 

khoảng bén nhậy bởi công tắc 

ở mặt trước của Rơle tới vị trí  

bén nhậy hơn. 

Vị trí của cảm biến không chính 

xác. Sự nhận ra, nước đã tiếp xúc 

với đầu rò của cơ cấu hình trống. 

Một dây từ rơle mức được bắt tới 

cơ cấu hình trống 

Kiểm tra tất cả các dây là 

không hỏng và tất cả các vít 

là được bắt chắc chắn vào 

trong cơ cấu lọc. 

Rơle mức bị hỏng, đèn điện tử 

mầu đỏ trên rơle mức và trên rơ 

le thời gian trễ TR1 sẽ sáng lên 

miễn là mức nước được tiếp xúc 

với đầu dò. Đèn điện tử mầu xanh 

sẽ luôn sáng (khi nguồn điện đưa 

tới role) 

Thay thế rơle mức bị hỏng. 

 

Thiết bị lọc không 

dừng sau khi đạt tới 

thời gian trên rơle 

thời gian 

Sự tiếp xúc lâu dài giữa đầu dò và 

bể lọc 

 

 

Dịch chuyển các đối tượng có 

thể sẽ nối tới cảm biến từ bể 

lọc (ví dụ nhóm sinh vật) 

Rơle mức quá bén nhậy 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giảm sự bén nhậy bằng cách 

xoay núm điều chỉnh sự bén 

nhậy tới vị trí MIN. Nếu điều 

đó không giúp ích gì, có thể 

thay đổi sự lựa chọn khoảng 

bén nhậy bởi công tắc ở mặt 

trước của Rơle tới vị trí ít bén 

nhậy hơn. 

Rơle thời gian trễ bị hỏng. Khi 

đèn đỏ trên rơle mức sáng, đèn đỏ 

trên rơle mức sẽ sáng lên miễn là 

mức nước tiếp xúc với đầu dò 

mức. ấn vào ấn định thời gian trên 

rơle thời gian. Đèn xanh trên rơle 

thời gian sẽ luôn sáng (khi nguồn 

điện đưa tới rơle). 

Thay thế rơle thời gian trễ bị 

hỏng. 

Rơle cảm biến mức bị hỏng Thay thế  
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* Đối với nước cấp dùng cho sản xuất: 

- Tháp làm mát: điều chỉnh van cấp, góc nghiêng của cánh quạt, xiết lại bulông cánh 

quạt; 

- Bộ lọc: làm sạch bể chứa hoặc thay nước trong bể, điều chỉnh van cấp nước, vệ 

sinh học, hiệu chỉnh van đầu vào; 

- Bể nước tuần hoàn: điều chỉnh van cấp, kiểm tra sửa chữa đường nước cấp nếu 

hỏng, kiểm tra đường nước và van trên hệ thống, sử dụng bộ lọc nước; 

- Tăng cường hiệu suất của quá trình tuần hoàn nước sản xuất giảm tải cho hệ thống 

xử lý nước thải. 

(5). Sự cố ngộ độc thực phẩm, lây lan dịch bệnh 

- Thường xuyên cắt cử công nhân dọn vệ sinh các khu nhà ở công nhân, khu vực 

nấu ăn với tần suất 2 lần/tuần; 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt được xử lý đảm bảo đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT trước khi thải ra sông Thải. Rác thải sinh hoạt được thu gom và tập 

kết về khu tập kết để xử lý theo đúng quy định; 

- Thực hiện ăn chín, uống sôi. Tuyên truyền, phổ biến công nhân giữ gìn vệ sinh 

chung tại khu vực nhà làm việc và căng tin; 

- Bố trí đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, nước uống cho công nhân đảm bảo sức khỏe 

trong ngày nắng nóng; 

- Trong trường hợp địa phương có xảy ra dịch bệnh, Chủ dự án phối hợp với trung 

tâm y tế của thị trấn Minh Đức thực hiện biện pháp phòng chống dịch như: phun thuốc 

diệt muỗi, thu dọn nơi ở đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ,...; 

- Trường hợp công nhân bị nhiễm bệnh, thực hiện cách ly, đưa đến các cơ sở y tế 

gần nhất tránh lây lan sang người khác; 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với CBCNV làm việc tại Nhà máy. 

(6). Sự cố sản phẩm đầu ra không đạt chất lượng 

- Bố trí cán bộ kiểm soát nghiêm túc chất lượng nguyên liệu đầu vào; 

- Vận hành theo đúng quy trình sản xuất; 

- Xây dựng hệ thống nhà kho đảm bảo quy định. 

(7). Sự cố tai nạn giao thông 

- Tổ chức phân luồng giao thông trong khu vực Nhà máy; 
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- Lên kế hoạch điều phối phương tiện vận chuyển vật liệu hợp lý; 

- Phương tiện vận chuyển di chuyển đúng tốc độ: Công ty sẽ lắp đặt biển cảnh báo 

yêu cầu tốc độ các phương tiện tham gia giao thông trong nhà máy không vượt quá 

30km/h và bên ngoài nhà máy không không vượt quá 60km/h; 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ 

cháy nổ... 

Đối với hoạt động vận chuyển đường thủy, nhà máy đã và sẽ tiếp tục duy trì thực 

hiện đúng các quy định của Luật giao thông đường thủy; thực hiện các quy tắc an toàn 

khi tàu neo, cập bến và di chuyển trong khu nước như: 

- Với tàu có chiều dài Lt ≥ 55 m, khi cập bến, di chuyển trong khu nước của bến và 

khi rời cầu cảng phải có tàu lai dắt hỗ trợ; 

- Điểm cập tàu (điểm tiếp xúc đầu tiên của tàu và đệm tàu) phải nằm trong khoảng 

chiều dài tính từ tâm tàu đến điểm cách mũi tàu ¼ Lt dọc theo tuyến mép bến; 

- Góc cập tàu ≤ 100, vận tốc cập tàu v ≤ 0,22 m/s, cập ngược chiều dòng chảy; 

- Khi tàu neo buộc tại cầu cảng, phải buộc vào các bích neo với số lượng dây neo 

tối thiểu là 4 chiếc (02 dây dọc và 02 dây chéo mũi lái). Đồng thời trong quá trình neo 

buộc tàu tại cầu cảng, phải bố trí điều động tàu thuyền đảm bảo khoảng cách an toàn tới 

tàu neo đậu tại bến số 02 tối thiểu là 10 m; 

- Quá trình neo đậu tàu tại khu nước của cầu cảng phải đảm bảo góc nghiêng theo 

phương nằm ngang của tàu không quá 30; 

- Khi có gió bão từ cấp 8 trở lên (v > 20,7m/s) tất cả các tàu thuyền phải kiểm tra 

điều kiện neo đậu để đảm bảo an toàn cho tàu và cầu cảng. 

(8). Sự cố tràn dầu 

Trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu Ban chỉ đạo ứng phó tập hợp đội ứng cứu có mặt 

tại cảng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội trong việc sử dụng các 

phương tiện, thiết bị tham gia ứng cứu ngay trong mọi trường hợp, mọi nguyên nhân. 

- Ưu tiên cấp cứu người trước nếu có tai nạn về người; 

- Nhanh chóng tiến hành tìm nguyên nhân gây nên sự cố tràn dầu, đồng thời thông 

báo cho cơ quan chức năng của địa phương biết để hỗ trợ ứng phó; 

- Khắc phục nguyên nhân gây sự cố không để dầu tiếp tục tràn môi trường; 

- Dùng phao quây, dụng cụ hứng khống chế không cho dầu loang ra môi trường; 
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- Dùng máy hút dầu loang trên mặt nước đổ vào thùng, phuy hoặc sà lan chứa cho 

đến khi không còn vết dầu loang trên mặt nước; 

- Tập trung vớt dầu hắc ín vón cục nổi sát bờ, quanh mương thoát nước cho vào bao 

rồi đêm về cho chứa CTNH để thu gom xử lý. 

Đội ứng phó tình trạng khẩn cấp khi bị sự cố tràn dầu được thành lập với phân công 

trách nhiệm như sau: 

Bảng 3- 49. Nhiệm vụ đội ứng phó sự cố tràn dầu 

STT Người thực hiện Nhiệm vụ khi xảy ra tình trạng khẩn cấp 

1 
Người phát hiện/ 

người cùng làm 

- Thông báo cho trưởng ca/tổ trưởng 

- Sơ cứu nạn nhân, tập trung ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu 

- Tìm cách đưa người bị tai nạn lên trạm ý tế nhà máy 

2 Trưởng ca/ Tổ trưởng 

- Thông báo cho phòng ATMT, điều động người, phương tiện 

tham gia ứng phó 

- Tổ chức chuyển người lên trạm y tế 

- Tổ chức hỗ trợ các nhân viên y tế thực hiện sơ cứu ban đầu 

- Tập trung ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu 

3 Bác sĩ/y sĩ trực ca 

- Quyết định các biện pháp sơ cứu ban đầu phù hợp, tốt nhất 

- Tham gia trực tiếp sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát 

sinh 

Trường hợp tai nạn nhiều người: 

- Bố trí người tham gia hỗ trợ vào các vị trí cần thiết 

- Phân loại mức độ, chỉ đạo, hướng dẫn phương pháp cho 

người tham gia các bước cấp cứu 

- Thông báo cho bệnh viện huyện Kiên Lương biết và dự kiến 

số người sẽ được đưa vào bệnh viện. Yêu cầu hỗ trợ của bệnh 

viện (nếu có) 

4 Những người hỗ trợ 

- Sử dụng các phương tiện tại chỗ để chuyển bệnh 

- Thực hiện đúng biện pháp cấp cứu theo hướng dẫn của nhân 

viên y tế 

- Tập trung ứng phó sự cố tràn dầu 

5 
Bộ phận bảo vệ, nhân 

viên bảo vệ 

- Thông báo cho chính quyền địa phương hỗ trợ ứng phó 

- Ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu 

- Ổn định trật tự, sắp xếp thứ tự ưu tiên chuyển bệnh phải theo 

sự hướng dẫn của nhân viên y tế theo mức độ: nặng chuyển 

trước, nhẹ chuyển sau 

- Ngăn cấm người không phận sự vào nơi xử lý sự cố tràn 

dầu, cấp cứu người bị nạn 

- Hướng dẫn, phân luồng xe để việc di chuyển bệnh được dễ 

dàng và thuận lợi 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BVMT 

3.3.1. Danh mục các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Bảng 3- 50. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của Dự án 
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STT Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường Số 

lượng 

Hiện 

hữu 

Xây 

mới 

I Các hạng mục công trình chính   

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 01 x  

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 01 x  

3 Hệ thống thu gom và thoát nước thải sản xuất 01 x  

4 Bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 11 x  

7 Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày.đêm 01 x  

8 Lọc bụi tĩnh điện cho lò và nghiền liệu 01 x  

9 Lọc bụi tĩnh điện nghiền than 01 x  

10 Lọc bụi tĩnh điện sau khi làm nguộn Clinker 01 x  

11 Lọc bụi tĩnh điện nghiền xi măng 531 01 x  

12 Lọc bụi tĩnh điện nghiền xi măng 541 01 x  

13 Lọc bụi tay áo kiểu CE 87 x  

14 Ga lưu trữ CTR sinh hoạt diện tích 80 m2 01 x  

15 Kho lưu trữ chất thải thông thường với diện tích 500 m2 01 x  

16 Kho lưu trữ chất thải nguy hại với diện tích 80 m2 01 x  

17 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 01 x  

18 Hệ thống DE-NOx 01  x 

II Các hạng mục công trình phụ trợ   

1 Hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà máy 01 x  

2 Hệ thống Quạt hút, quạt thông gió phân xưởng sản xuất 30 x  

3.3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Chủ Dự án phối hợp với các đơn vị thi công, các nhà thầu và các đơn vị có chức 

năng khác để thực hiện cải tạo, sửa chữa, lắp đặt máy móc, thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường trong suốt thời gian thi công và khi Dự án đi vào hoạt động. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Nhanh chóng khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra theo 

quy định; 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các cán bộ công 

nhân làm việc tại công trường thi công; 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí cán bộ có chuyên môn phụ trách về vấn đề môi trường của công ty. 
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- Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để phụ trách các vấn đề môi 

trường cho công ty khi Dự án đi vào hoạt động. 

- Phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ vấn đề 

môi trường khi Dự án đi vào hoạt động. 

3.3.3. Dự toán kinh phí cho chương trình quản lý môi trường 

Bảng 3- 51. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

Stt 
Công trình xử lý  

môi trường 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đơn giá Kinh phí (đồng) 

I Giai đoạn thi công xây dựng  

1 
Thùng chứa CTR sinh 

hoạt 
Cái 50 - Sử dụng chung với 

nhà máy hiện hữu 
2 Thùng chứa CTNH Cái 10 - 

II Giai đoạn hoạt động 8.550.000.000 

1 Hệ thống PCCC HT - - 
Tính trong chi phí 

đầu tư xây dựng 

2 
Đảm bảo chất lượng 

nước thải 
HT 1 500.000.000 500.000.000 

3 
Thu gom, vận chuyển, 

lưu, xử lý chất thải rắn 
HT 1 300.000.000 300.000.000 

4 
Công tác cảnh quản, cây 

xanh 
gói 1 7.500.000.000 7.500.000.000 

5 
Quan trắc giám sát môi 

trường 
Năm  1 250.000.000 250.000.000 

 Tổng kinh phí cho hạng mục môi trường 8.550.000.000 

Kinh phí trên được dự toán dựa vào giá thành thực tế trên địa bàn thị trấn Minh 

Đức, và một số công trình có quy mô tương tự. Chủ dự án quản lý và chi trả. 

Kinh phí này được tính trong kinh phí BVMT giai đoạn hoạt động. Ước tính kinh 

phí tại Nhà máy sau khi hoạt động tối đa công suất khoảng 8.550.000.000 đồng/năm. 

3.3.4. Tổ chức thực hiện 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và tổ chức 

bộ phận chuyên trách về môi trường, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của dự 

án theo đúng quy định của pháp luật, cũng như kiểm soát việc thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành của dự án. 

Các biện pháp tăng cường quản lý môi trường của dự án sẽ được áp dụng như sau: 
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- Chủ dự án sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trường trong thời gian thi công xây 

dựng với số lượng tối thiểu là 1 người, đủ năng lực để quản lý các hạng mục công trình 

xử lý chất thải của dự án. 

- Chủ dự án sẽ lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ môi trường tại dự 

án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thực 

hiện các nguyên tắc bảo vệ môi trường trong khu vực dự án. 

- Chủ dự án theo dõi sự hoạt động của các công trình bảo vệ môi trường của nhà 

máy trong suốt quá trình vận hành. 

- Giám sát, kiểm soát hoạt động của hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải. 

- Vận hành trạm XLNT của nhà máy. 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Các phương pháp ĐTM áp dụng trong báo cáo là các phương pháp đánh giá hiện 

đang sử dụng rộng rãi trong công tác ĐTM cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở 

Việt Nam cũng như trên thế giới và mang lại những kết quả nhất định trong công tác 

BVMT gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

Bảng 3- 52. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá 

Stt Nội dung đánh giá Phương pháp Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy 

I Giai đoạn chuẩn bị, thi công cải tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị máy móc 

1 

Tác động đến môi 

trường không khí 

(bụi, khí thải) 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử dụng tính 

toán được lựa chọn trên cơ sở khối lượng 

máy móc thiết bị lắp đặt và điều kiện tự 

nhiên khu vực Dự án. Các phương pháp tính 

toán được công nhận và sử dụng nhiều. Các 

số liệu tính itoans được so sánh với giới hạn 

cho phép theo quy định tại các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn Việt Nam trên cơ sở đó xác định 

mức độ ô nhiễm, đề xuất biện pháp giảm 

thiểu phù hợp 

Độ tin cậy: Trung bình 

2 

Tác động đến môi 

trường nước (nước 

thải sinh hoạt) 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Nhận xét: Sử dụng các hệ số ô nhiễm thực 

hiện ở Việt Nam để tính toán. Tuy nhiên, hệ 

số ô nhiễm này không đại diện cho chất 

lượng nước thải sinh hoạt của tất cả các 

vùng miền, trong đó có khu vực dự án. 

Ngoài ra, khối lượng nước thải phát sinh 

phụ thuộc vào số lượng CBCNV ở lại công 

trường hoặc tự túc ăn ở. Do vậy, nồng độ 

các chất ô nhiễm có thể lớn hơn hoặc nhỏ 

hơn so với tính toán 
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Stt Nội dung đánh giá Phương pháp Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy 

Độ tin cậy: Trung bình 

3 

Tác động đến môi 

trường do CTR (CTR 

sinh hoạt, CTR xây 

dựng, CTNH) 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

Nhận xét: Dựa vào giáo trình và định mức 

của Bộ Xây dựng đưa ra định mức khối 

lượng CTR phát sinh. Tuy nhiên, lượng 

CTR sinh hoạt phụ thuộc vào số lượng 

CBCNV làm việc tại công trường  

Độ tin cậy: Trung bình 

II Giai đoạn hoạt động 

1 

Tác động đến môi 

trường không khí 

(bụi, khí thải từ các 

công đoạn trong nhà 

máy) 

- Phương pháp 

kế thừa 

- Phương pháp 

mô hình hóa 

- Phương pháp so 

sánh 

Nhận xét: Kế thừa số liệu, thông tin từ quá 

trình vận hành nhà máy hiện hữu, kết quả 

giám sát môi trường định kỳ, báo cáo ĐTM, 

quá trình hoạt động của các dự án có quy 

mô, công nghệ tương tự để tính toán tải 

lượng chất thải phát sinh 

Độ tin cậy: Trung bình 

2 

Tác động đến môi 

trường nước (nước 

thải sinh hoạt, nước 

thải sản xuất, nước 

mưa chảy tràn) 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp 

mô hình hóa 

- Phương pháp so 

sánh 

Nhận xét: Sử dụng phương pháp đánh giá 

nhanh kết hợp kế thừa số liệu, thông tin từ 

quá trình vận hành Nhà máy hiện hữu, kết 

quả giám sát môi trường định kỳ, báo cáo 

ĐTM các dự án có quy mô, công nghệ tương 

tự để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm 

phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy, 

và đánh giá mức độ tác động đến môi trường 

khu vực 

Độ tin cậy: Cao 

3 

Tác động đến môi 

trường do CTR (CTR 

sinh hoạt, CTR sản 

xuất, CTNH) 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp 

kế thừa 

Nhận xét: Sử dụng phương pháp đánh giá 

nhanh kết hợp kế thừa số liệu, thông tin từ 

quá trình vận hành nhà máy hiện hữu, kết 

quà giám sát môi trường định kỳ, báo cáo 

ĐTM các dự án có quy mô, công nghệ tương 

tự để tính toán cụ thể chủng loại, thành phần 

CTR phát sinh trong quá trình sản xuất của 

nhà máy 

Độ tin cậy: Cao 

4 
Tác động do tiếng ồn, 

độ rung 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp 

kế thừa 

Nhận xét: Kế thừa số liệu, thông tin từ quá 

trình vận hành nhà máy hiện hữu, kết quả 

giám sát môi trường định kỳ, báo cáo ĐTm 

các dự án có quy mô, công nghệ tương tự để 

dự báo mức ồn, rung tại các vị trí điển hình 

trong khu vực sản xuất của nhà máy, từ đó 

có cơ sở đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác 

động tới công nhân làm việc 

Độ tin cậy: Cao 
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Stt Nội dung đánh giá Phương pháp Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy 

5 

Các rủi ro, sự cố (sự 

cố tai nạn lao 

động,...) 

- Phương pháp 

kế thừa 

Nhận xét: Trên cơ sở kế thừa số liệu, thông 

tin từ quá trình vận hành nhà máy hiện hữu, 

kết quả giám sát môi trường định kỳ, báo 

cáo ĐTM các dự án có quy mô, công nghệ 

tương tự để dự báo các rủi ro, sự cố có thể 

xảy ra trong quá trình vận hành nhà máy, 

đồng thời đánh giá mức độ tác động tới công 

nhân làm việc và khu vưc lân cận 

Độ tin cậy: Trung bình 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày ở trên. 

Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức độ tác động của 

dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn 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 của dự án. 

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động gây tác 

động của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót như: Ý kiến chủ quan của người 

đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu tham khảo, sai số trong phương pháp đo đạc, 

phương pháp lấy mẫu cũng như phân tích mẫu,... Tuy nhiên, đây là những sai số nằm 

trong ngưỡng cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả của báo cáo. 
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Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chương trình quản lý môi trường được thực hiện ngay khi dự án bắt đầu thi công 

cải tạo, sửa chữa đến khi vận hành, hoạt động ổn định. Nội dung của chương trình quản 

lý môi trường sẽ căn cứ vào: 

+ Tính chất, quy mô các hạng mục công trình của Dự án; 

+ Phương án thiết kế, thi công; 

+ Mức độ tác động môi trường qua các giai đoạn; 

+ Các giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa sự cố môi trường. 

KHQLMT là cần thiết để giám sát các chỉ tiêu môi trường để có thể dự đoán được 

các biến đổi môi trường và có các biện pháp trước khi những biến đổi môi trường xảy ra.  

Mục tiêu của KHQLMT cho các dự án là cung cấp các hướng dẫn để dự án có thể 

được đảm bảo về mặt môi trường. KHQLMT bao gồm chương trình giảm thiểu môi 

trường, chương trình tuân thủ giảm thiểu môi trường, các yêu cầu báo cáo, cơ cấu tổ 

chức thực hiện KHQLMT và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các sự cố có thể xảy ra. 

* Mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự cho công tác quản lý môi trường 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Chủ Dự án cùng chủ thầu xây dựng cùng là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành, 

thực hiện các công tác bảo vệ môi trường của dự án. Để đảm bảo các công tác về an toàn 

môi trường trong giai đoạn này, Công ty sẽ đưa ra các điều khoản về công tác bảo vệ 

môi trường trong quá trình thi công cải tạo, sửa chữa và yêu cầu cam kết tuân thủ nghiêm 

túc các điều khoản đưa ra. 

- Đồng thời Công ty sẽ bố trí từ 1-2 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo dõi 

các công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động. 

b. Giai đoạn hoạt động dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện việc 

quan trắc giám sát môi trường của dự án. 
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Bảng 4.1. Chương trình quản lý môi trường của Dự án 

Giai đoạn 
Các hoạt động 

của dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí thực 

hiện  (đồng) 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Thi công 

cải tạo, sửa 

chữa 

- Vận chuyển 

máy móc, thiết bị  

- Thi công cải 

tạo, sửa chữa 

- Bụi và khí thải phát sinh từ 

phương tiện vận chuyển máy 

móc, thiết bị 

- Bụi và khí thải phát sinh từ 

quá trình thi công có gia 

nhiệt hàn, cắt 

- Sử dụng phương tiện, thiết bị, máy móc đảm bảo 

đạt đúng quy định kỹ thuật và vận chuyển đúng 

công suất 

- Tuân thủ các quy định về an toàn đối với phương 

tiện và thiết bị lắp đặt và công nhân lắp đặt 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân 

hàn, mặt nạ hàn, gang tay, khẩu trang, đồng phục 

bảo hộ lao động,... 

83.239.301.000 

VNĐ  

 

Trong giai 

đoạn thi công 

xây dựng, lắp 

đặt thiết bị từ 

tháng 

11/2022 -

03/2023 

Nước thải sinh hoạt của 

CBCNV tham gia hoạt động 

sản xuất tại nhà máy và 

CBCNV thi công cải tạo, 

sửa chữa xử lý nút thắt lò 

nung 

Tiếp tục sử dụng các công trình xử lý nước thải hiện 

có của nhà máy 

- CTR sinh hoạt của 

CBCNV tham gia hoạt động 

sản xuất tại nhà máy và 

CBCNV thi công cải tạo, 

sửa chữa 

- CTR từ quá trình thi công 

- CTNH của toàn nhà máy 

- Tiếp tục sử dụng các thùng chứa rác hiện tại của 

nhà máy 

- Thu gom, lưu trữ, chuyển giao cho đơn vị thu gom 

CTR thông thường 

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý 

CTNH hiện hành 

- Tiếng ồn, độ rung 

- Tác động đến kinh tế - xã 

hội 

- Tác động đến giao thông 

khu vực 

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, cho dầu 

mỡ bôi trơn trong quá trình sử dụng các máy, móc 

thiết bị tại công trường 

- Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với công nhân 

tham gia cờ bạc, lô đề, trộm cướp,... 

- Lắp đặt các biển báo hiệu 

- Bố trí khu vực neo tàu thuyền, phân luồng trách 

va chạm 
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Giai đoạn 
Các hoạt động 

của dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí thực 

hiện  (đồng) 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Giai đoạn 

vận hành  

- Vận chuyển 

nguyên vật liệu 

phục vụ quá trình 

sản xuất; 

- Hoạt động sản 

xuất các sản 

phẩm 

- Tác động do bụi, khí thải 

trong quá trình sản xuất đến 

môi trường; 

- Tác động do khí thải và 

mùi hôi từ hệ thống xử lý 

nước thải; 

- Các biện pháp giảm thiểu của nhà máy sẽ tiếp tục 

được thực hiện 

- Phun nước giữ ẩm liên tục tại trên tuyến vận chuyển 

nguyên liệu 

- Tăng cường xe hút bụi thu gom bột liệu, clinker 

rơi vãi nếu có 

- Vệ sinh công nghiệp sẽ được duy trì thường 

xuyên 

- Tiếp tục sử dụng các biện pháp giảm thiểu nhà 

máy đang áp dụng như hệ thống xử lý lọc bụi túi 

và hệ thống xử lý lọc bụi tĩnh điện cho các khu vực 

phát sinh bụi và khí thải trong quá trình sản suất. 

- Tăng cường trồng cây xanh xung quanh nhà máy 

8.550.000.000 

Trong giai 

đoạn hoạt 

động từ 

tháng 3/2023 

trở đi 

- Tác động do nước thải sinh 

hoạt của CBCNV; 

- Tác động do nước thải sản 

xuất; 

- Tác động do nước mưa 

chảy tràn 

- Nước thải sản suất được tuần hoàn tái sử dụng để 

làm mát 

- Thực hiện kiểm tra đường ống dẫn PVC và thay 

thế những đoạn ống bị hư hỏng 

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng sân, đường nội 

bộ hàng ngày vào cuối ngày làm việc 

- Nạo vét định kỳ, tăng tần suất nạo vét 

- Nhà máy đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu hiện tại đang áp dụng 

- CTR sinh hoạt; 

- CTR sản xuất thông 

thường; 

- CTNH 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhà 

máy đang áp dụng 

- Thu gom CTR sinh hoạt đến nơi tập kết và xử lý 

đúng quy định 

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý 

CTNH hiện hành 
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Giai đoạn 
Các hoạt động 

của dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí thực 

hiện  (đồng) 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Tiếng ồn, độ rung 

- Nhiệt lượng 

- Điện từ trường 

- Giao thông khu vực 

- Kinh tế - xã hội 

- Tác động đến BĐKH 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công 

nhân viên 

- Thực hiện đăng ký tạm trú cho cán bộ công nhân 

viên 

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ tuân thủ yêu 

cầu pháp luật về an toàn sức khỏe 

Sự cố 

Giai đoạn thi 

công cải tạo, sửa 

chữa 

- Tai nạn lao động 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố công nhân ra vào tự 

do trong nhà máy 

- Tai nạn giao thông 

- Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc 

- Trang bị bình chữa cháy xách tay tại các khu vực 

thi công và có thể sử dụng một số họng chữa cháy 

của phân khu hiện trạng tại các vị trí gần khu vực 

thi công trong trường hợp khẩn cấp 

- Quản lý chặt chẽ lượng công nhân thi công, 

không đi lại tự do trong nhà máy, CBCNV chỉ 

được vào khu vực sản xuất của nhà máy khi có thẻ 

xuất trình do phòng trực ban cấp 

- Lắp đặt các biển báo tín hiệu giao thông cho các 

khu vực trọng điểm quan trọng trên tuyến đường 

nội bộ và giao nhau với đường ngoại tuyến 

85.258.300 

Trong giai 

đoạn thi công 

cải tạo, sửa 

chữa 

Giai đoạn vận 

hành 

- Tai nạn lao động 

- Cháy nổ, hỏa hoạn 

- Hư hỏng hệ thống xử lý bụi 

và khí thải 

- Sự cố ngừng vận hành 

XLNT 

- Sự cố ngộ độc thực phẩm, 

lây lan dịch bệnh 

- Sự cố sản phẩm đầu ra 

không đạt chất lượng 

- Sự cố rò rỉ tro bay trong 

quá trình vận chuyển, bơm 

nạp vào silo chứa 

- Tuân thủ quy định về ATLĐ tại nhà máy (5 

nguyên tắc chính, yêu cầu về phương tiện bảo vệ 

cá nhân, các biển báo,...) 

- Thực hiện công tác PCCC theo phương án chữa 

cháy tại nhà máy 

- Phải có đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi pha 

chế hóa chất (mặt kính, khẩu trang, găng tay cao 

su,...) 

- Thực hiện ăn chín, uống sôi, tuyên truyền cán bộ 

công nhân giữ gìn vệ sinh chung khu vực nhà làm 

việc và căng tin 

- Phải thực hiện đúng các bước chỉ dẫn khi nhập 

chất thải 

1.057.214.000 

Trong giai 

đoạn hoạt 

động 
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Giai đoạn 
Các hoạt động 

của dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí thực 

hiện  (đồng) 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Sự cố tai nạn giao thông 

- Sự cố tràn dầu 

- Tránh để chất thải rò rỉ tiếp xúc với nước trong 

quá trình lưu trữ và bảo quản 

- Bố trí cán bộ kiểm soát nghiêm túc chất lượng 

nguyên liệu đầu vào 

- Công nhân vận hành cần có kinh nghiệm 

- Kiểm tra sự an toàn của các thiết bị điện 

- Bố trí cán bộ giám sát quá trình vận chuyển, bơm nạp 

vào silo chứa 

- Tránh để các vật có khả năng gây cháy nổ và nước 

bẩn vào trong tủ điện điều khiển 

- Tuân thủ quy trình ứng phó tràn dầu 

 - Xây dựng Quy chế ứng phó sự cố chất thải và 

quy chế ứng phó sự cố tràn dầu 
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4.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

4.2.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa 

Trong giai đoạn thi công cải tạo, sửa chữa lò nung thực hiện trong giai đoạn ngắn 

khoảng 4,5 tháng nên trong giai đoạn này Nhà máy sẽ tiếp tục quan trắc, giám sát định 

kỳ môi trường nước, không khí và khí thải đang thực hiện theo giấy xác nhận hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường số 72/GXN-TCMT ngày 28/06/2017 do Tổng Cục 

Môi trường cấp cho Nhà máy Xi măng Vicem Hải Phòng. đã được phê duyệt. Chương 

trình giám sát hiện tại của Nhà máy xi măng Chinfonđang được thực hiện được thể hiện 

chi tiết tại mục 4.2.2 dưới đây. 

4.2.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận 

hành thương mại của Dự án 

a. Giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm lò nung, nhà máy vẫn duy trình chương 

trình giám sát môi trường theo ĐTM hiện hữu và theo giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trường, đồng thời giám sát thêm vị trí theo bảng dưới đây: 

Bảng 4- 1. Nội dung giám sát môi trường ống khói thải lò nung trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

Ký hiệu Vị trí Tần suất  Thông số Quy chuẩn 

Môi trường khí thải 

KT5 
Khí thải ống khói thải 

lò nung 

75 ngày: 15 

ngày/lần 

Nhiệt độ, lưu lượng, áp 

suất, O2, bụi tổng, SO2, 

NOx (tính theo NO2), 

CO. 

QCVN 

23:2009/ 

BTNMT  

(Kp = 1 và 

Kv = 0,6) 

b. Giai đoạn vận hành thương mại của Dự án 

Bảng 4- 2. Nội dung giám sát định kỳ môi trường trong giai đoan 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 

 

Lưu lượng, pH, 

nhiệt độ, Amoni, 

TSS, BOD5, COD, 

tổng N, tổng P, dầu 

mỡ khoáng, 

coliform, Hg, Pb, 

Cd, As, Cu, Zn 

QCVN 

40:2011/BTNM

T, Cột B (Kq = 

1; Kf  = 1,1) NT2  
Đầu ra của trạm xử lý 

nước thải 
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Ký hiệu Vị trí Tần suất Thông số Quy chuẩn 

II. Chương trình giám sát bụi, khí thải 

II.1. Giám sát tự động liên tục 

KT1 
Khí thải ống khói 

nghiền than  

Tự động  liên 

tục truyền dữ 

liệu về Sở 

TNMT Hải 

Phòng 

Lưu lượng, áp suất, 

nhiệt độ, bụi tổng 

QCVN 23:2009/ 

BTNMT (Cột 

B2, Kv=0,6, 

Kp=1); 

KT2 
Khí thải ống khói làm 

nguội  

KT3 
Khí thải ống khói 

nghiền xi măng 531  

KT4 
Khí thải ống khói 

nghiền xi măng 541  

KT5 
Khí thải ống khói thải lò 

nung  

Tự động  liên 

tục truyền dữ 

liệu về Sở 

TNMT Hải 

Phòng 

Nhiệt độ, lưu 

lượng, áp suất, O2, 

bụi tổng, SO2, NOx 

(tính theo NO2), 

CO. 

QCVN 23:2009/ 

BTNMT  

(Kp = 1 và Kv = 

0,6) 

II.2. Giám sát định kỳ 

KT6 

Cửa xả hệ thống lọc bụi 

khu vực chuyển nguyên 

liệu 

3 tháng/lần Bụi tổng, tiếng ồn 

QCVN 23:2009/ 

BTNMT (Cột 

B2, Kv=0,6, 

Kp=1); QCVN 

24:2016/BYT 

KT7 
Cửa xả khu vực nghiền 

nguyên liệu  

KT8 
Cửa xả khu vực trộn 

Clinker 

KT9 
Cửa xả hệ thống lọc bụi 

khu vực cấp nhiên liệu 

3 tháng/lần 
Bụi tổng, bụi hô 

hấp, tiếng ồn 

QCVN 23:2009/ 

BTNMT (Cột 

B2, Kv=06, 

Kp=1); QCVN 

02:2019/BYT 

KT10 
Cửa xả khu vực nghiền 

xi măng 

KT11 
Cửa xả khu vực nhà 

đóng bao 

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 02:2021/BYT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 

03:2021/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 

- 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). 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 312 

 

Ký hiệu Vị trí Tần suất Thông số Quy chuẩn 

- 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 

01 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, chất thải sinh hoạt 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. 
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Chương 5. KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Chủ Dự án đã gửi nội dung tham vấn đến Bộ Tài nguyên môi trường để xin tham 

vấn tại văn bản số 937/TTr-Hs ngày 06/07/2022 để xin tham vấn trên trang thông tin 

điện tử của Bộ. Nội dung tham vấn được thể hiện trên trang tham vấn đánh giá tác động 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Đại diện Chủ dự án và Đơn vị Tư vấn lập báo cáo ĐTM đã tổ chức buổi tham 

vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi công trình tại UBND TT Minh Đức 

vào ngày 14/07/2022 (buổi tham vấn được tổ chức công khai). 

Các thành phần tham gia buổi tham vấn gồm:  

- Đại diện UBND TT Minh Đức: Phó Chủ tịch UBND Thị Trấn; 

- Đại diện Chủ dự án; Đại diện đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM của dự án; 

- Đại biểu tham dự: đại diện của UBMTTQ, HĐND, hội Nông dân, hội Phụ nữ, 

hội Cựu chiến binh, đại diện cộng đồng khu dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án tại 

các tổ dân phố: Thắng Lợi, Chiến Thắng. 

Trong quá trình tổ chức tham vấn, Đại diện Chủ dự án và Đơn vị Tư vấn môi 

trường đã thực hiện: 

- Phổ biến những nội dung cơ bản của dự án (mục đích xây dựng, quy mô các hạng 

mục công trình, tiến độ thi công, những tác động tiêu cực đối với môi trường và sức 

khỏe cộng đồng có thể phát sinh khi thực hiện dự án,...) 

- Đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực sẽ áp dụng. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. 

- Tham vấn ý kiến của các hộ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án. 

Danh sách thành phần tham dự họp tham vấn được thể hiện chi tiết tại biên bản 

họp tham vấn tại phụ lục III của báo cáo. 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định  

- Công ty xi măng Chinfon đã gửi công văn xin tham vấn số 938/TT-HS ngày 

06/07/2022 về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 
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trường của Dự án "Đầu tư cải tạo, tối ưu hóa công nghệ, nâng công suất Nhà máy xi 

măng Chinfon(Nâng năng suất hệ thống lò nung clinker từ 3.300 tấn clinker/ngày lên 

4.000 tấn clinker/ngày)" 

 - UBND Thị trấn Minh Đức đã có văn bản trả lời công văn xin tham vấn số 

938/TT-HS ngày 06/07/2022 của Công ty xi măng Chinfon tại văn bản số 102/CV-

UBND ngày 14/07/2022. 

- UBMTTQVN Thị trấn Minh Đức đã có văn bản trả lời công văn xin tham vấn 

số 938/TT-HS ngày 06/07/2022 của Công ty xi măng Chinfon tại văn bản số 16/CV-

UBMTTQ ngày 14/07/2022. 

- Công ty xi măng Chinfon đã gửi công văn xin tham vấn số 133A/XMHP-

AT&MT ngày 11/10/2022 về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh 

giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư cải tạo, tối ưu hóa công nghệ, nâng công 

suất Nhà máy Xi măng VICEM Hải Phòng". 

 - Ban quản lý  Di tích Bạch Đằng Giang đã có văn bản trả lời số 012/BĐG ngày 

15/10/2022 về việc tham vấn qua trình thực hiện báo cáo ĐTM của Dự án theo công văn 

133A/XMHP-AT&MT ngày 11/10/2022. 

Các văn bản xin tham vấn và trả lời được đính kèm tại phụ lục III của báo cáo. 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và giải trình việc tiếp thu kết 

quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

TT Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc giải 

trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Chương 1 

Không ý kiến - 

Công văn số 953/VP-

CTTĐT ngày 

08/08/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

(Đính kèm trong phụ 

lục) 

Chương 2 

Chương 3 

Chương 4 

Chương 5 

Ý kiến khác 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

Chương 1 
Không ý kiến - Biên bản họp tham vấn 

cộng đồng dân cư chịu 

tác động trực tiếp bởi 

dự án họp tại UBND 

TT Minh Đức ngày 

14/07/2022 

Chương 2 

Chương 3 

Khi thi công và vận hành , 

Chủ dự án cần thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tác 

động do bụi, khí thải, nước 

Chủ dự án nghiêm túc 

thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu 

cực đối với môi trường 
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thải, chất thải rắn tránh ảnh 

hưởng tới khu vực dân cư 

xung quanh 

do dự án gây ra trong 

quá trình thi công cải 

tạo, sửa chữa và vận 

hành. Trọng tâm là 

không gây ô nhiễm 

không khí, không gây 

tác hại đến nguồn nước 

và đất ở địa phương 

(Đính kèm trong phụ 

lục) 

Trong quá trình vận hành khi 

xảy ra sự cố môi trường, đặc 

biệt là sự cố cháy nổ phải 

khắc phục kịp thời và phối 

hợp với UBND thị trấn để 

giải quyết sự cố 

Chủ dự án đã lập các 

phương án phòng ngừa 

ứng phố sự cố môi 

trường và cam kết thực 

hiện đúng như trong báo 

cáo cam kết; Đồng thời 

phối hợp chặt chẽ với 

UBND thị trấn trong 

trường hợp xảy ra sự cố  

Xe vận tải phải phù hợp cam 

kết và phải sửa chữa, bảo 

dưỡng xe trong quá trình vận 

chuyển 

CĐT cam kết phương 

tiện tham gia vận 

chuyển trong và ngoài 

nhà máy đều còn niên 

hạn sử dụng, được che 

chắn bạt đầy đủ và định 

kỳ bảo dưỡng sửa chữa  

Chương 4 Không ý kiến - 

Chương 5 Không ý kiến - 

Các ý kiến 

khác 

Chủ Dự án quan tâm, ưu tiên 

giải quyết công ăn việc làm, 

sử dụng nguồn lao động tại 

địa phương, phối hợp chặt 

chẽ địa phương trong việc 

quản lý lao động, ngăn chặn  

các tệ nạn xã hội phát sinh 

Chủ dự án sẽ ưu tiên tạo 

điều kiện an sinh xã hội, 

công ăn việc làm cho 

người dân địa phương 

và có biện pháp, nội quy 

quy định đối với công 

nhân viên trong nhà máy 

trong việc quản lý ngăn 

chặn phát sinh tệ nạn 

Đề nghị chủ đầu tư thực hiện 

nghiêm chỉnh cam kết trong 

báo cáo ĐTM 

Chủ đầu tư cam kết 

nghiêm chỉnh chấp hành 

các biện pháp công trình 

công tác bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn 

thi công và vận hành 

III Tham vấn bằng văn bản 

III.1 Tham vấn UBND và UBMTTQVN thị trấn Minh Đức 

Chương 1 
Đồng ý với các nội dung đã 

nêu trong báo cáo ĐTM 
- 

Công văn số 102/CV-

UBND ngày 

14/07/2022 của UBND 

TT Minh Đức và Công 

Chương 2 

Chương 4 



Báo cáo ĐTM 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)" 

Chủ dự án: Công ty Xi măng Chinfon Trang | 316 

 

Chương 3 

Đề nghị vận hành đầy đủ 

các công trình xử lý chất 

thải, thực hiện đầy đủ biện 

pháp giảm thiểu tác động để 

tránh ảnh hưởng đến người 

dân và môi trường xung 

quanh gần dự án 

Chủ đầu tư cam kết vận 

hành đầy đủ các công 

trình biện pháp bảo vệ 

môi trường như đã nêu 

trong báo cáo 

văn số 16/CV-

UBMTTQ ngày 

14/07/2022 của 

UBMTTQVN TT Minh 

Đức (Đính kèm trong 

phụ lục) 

III.2 Tham vấn Ban quản lý Di tích Bạch Đằng Giang 

Chương 1 

Đồng ý với các nội dung đã 

nêu trong báo cáo ĐTM 
- - 

Chương 2 

Chương 3 

Chương 4 

Chương 5 

Ý kiến khác 

Đề nghị Chủ đầu tư phối 

hợp cùng cơ quan quản lý 

địa phương; Ban quản lý di 

tích quốc gia Bạch Đằng 

Giang trong việc kiểm soát 

phát thải, gây ô nhiễm và 

khắc phục sự cố (nếu có) 

xảy ra trong quá trình thực 

hiện Dự án 

CĐT cam kết khi xảy ra 

sự cố sẽ khắc phục kịp 

thời và thông báo tới cơ 

quan quản lý địa 

phương, BQL Di tích 

Bạch Đằng Giang để 

phối hợp thực hiện Công văn số 012/BĐG 

ngày 15/10/2022 của 

BQL Di tích Bạch Đằng 

Giang (Đính kèm trong 

phụ lục) Nghiêm chỉnh thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi 

trường cảnh quan trong khu 

vực từ quá trình cải tạo, tối 

ưu hóa và trong suốt quá 

trình vận hành dự án 

CĐT cam kết nghiêm 

chỉnh thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu 

tác động tiêu cực đến 

môi trường cảnh quan 

trong khu vực từ quá 

trình cải tạo, tối ưu hóa 

và trong suốt quá trình 

vận hành dự án 
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  II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN 

 

TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình 

I Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học  

I.1 
TS Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường Nguyễn Như Dũng - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường Việt Nam - Chi 

nhánh miền Nam 

1 

Bổ sung mô tả về các thủ tục môi trường đã cấp cho Nhà máy như phê 

duyệt ĐTM, xác nhận hoàn thành các công trình BVMT gần nhất bao gồm 

những gì 

Đã mô tả rõ các thủ tục môi trường đã cấp cho Nhà 

máy như phê duyệt ĐTM, xác nhận hoàn thành các 

công trình BVMT gần nhất theo GXN 72/GXN-

TCMT ngày 28/06/2017 (trang 1) 

2 
Rà soát các văn bản pháp qui, viết cho chuẩn xác tên của văn bản; Lược bỏ 

đã hết hiệu lực thi hành 

Đã rà soát, viết lại thêm tên Luật, văn bản pháp quy 

cụ thể: Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 

và  Luật số 40/2013/QH13 (trang 6) 

3 

Mục tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM: Lưu ý làm rõ Các nguồn 

phát sinh nước thải, khí thải …trong giai đoạn vận hành phục vụ lập hồ sơ 

cấp phép môi trường sau này 

Đã mô tả rõ các nguồn phát sinh nước thải, khí thải, 

CTR trong giai đoạn vận hành để phục vụ lập hồ sơ 

giấy phép môi trường sau này (trang 30-33) 

4 

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng nhà máy xi măng 

Chinfonmới” đã được xác nhận tại Giấy xác nhận số 72/GXN-TCMT ngày 

28/06/2017 của Tổng Cục Môi trường thì công trình nào vẫn đáp ứng được 

sau khi thực hiện cải tạo, nâng công suất; Công trình nào cần bổ sung mới; 

Đối với các công trình đã được xác nhận tại Giấy xác nhận số 72/GXN-

TCMT ngày 28/06/2017 thì cần mô tả bám vào hồ sơ hoàn công trước đây, 

tránh mô tả rườm rà 

Đã mô tả rõ các hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường nào vẫn đáp ứng được sau khi thực hiện cải 

tạo, nâng công suất và công trình nào sẽ lắp đặt bổ 

sung mới (trang 42 và 67) 

5 
Mô tả thống nhất, ngắn gọn phương án cải tạo hệ thống lò nung Clinker để 

làm sao những người không thuộc ngành sản xuất xi măng cũng có thể nắm 

bắt được nội dung chính; Những hạng mục thuộc phạm vi công việc duy 

Đã mô tả, thống nhất, ngắn gọn phương án cải tạo hệ 

thống lò nung clinker, trong đó ghi rõ nôi dung thiết 

bị nào cần thay mới, bảo dưỡng và tháo dỡ (trang 49-
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tu, bảo dưỡng định kỳ cũng nên làm rõ để tránh hiểu nhầm 50) 

6 
Một số bảng mô tả về công suất sau khi cải tạo cần qui đổi về cùng thứ 

nguyên để dễ theo dõi, so sánh 

Đã đổi về cùng đơn vị mô tả công suất sau cải tạo 

(trang 65) 

7 
Nên bổ sung thêm chuỗi số liệu giám sát môi trường nhiều năm hơn (ví dụ 

từ 2019-2020) thì tốt hơn 

Chuỗi số liệu giám sát môi trường được đánh giá tại 

thời điểm gần nhất quan trắc vào tháng 06/2022; 

Ngoài ra tại thời điểm lập ĐTM đơn vị tư vấn đã thực 

hiện lấy mẫu chất lượng môi trường nền đánh giá vào 

ngày 21/04/2022 

8 
Thống nhất sử dụng dữ liệu về chế độ gió đã mô tả trong chương 2 để dự 

báo, đánh giá các tác động môi trường 

Đã thống nhất sử dụng dữ liệu về chế độ gió tại Trạm 

Phù Liễn để dự báo đánh giá tác động với tốc độ gió 

trung bình khu vực là 3,09 m/s 

9 
Xem xét lại hệ số dòng chảy bề mặt khi tính toán lượng nước mưa chảy 

tràn 

Đã tính toán lại dòng chảy bề mặt khi tính toán nước 

mưa chảy tràn từ hệ số 0,37 sáng 0,81 

10 

Nhà máy đã hoạt động được trên 10 năm, do vậy nên sử dụng số liệu thống 

kê từ giám sát môi trường của nhà máy để dự báo cho tương lai chứ không 

nên sử dụng dữ liệu lý thuyết của WHO, 1993 

Đã sử dụng số liệu thống kê giám sát môi trường của 

nhà máy để dự báo cho nồng độ phát thải trong tương 

lai 

11 
Đối với lò nung cải tạo mới theo công nghệ châu Âu nên tham khảo dữ liệu 

từ tài liệu BAT mới nhất của EU về ngành sản xuất xi măng để đánh giá 

Đã tham khảo dữ liệu tài liệu BAT mới nhất của EU 

về ngành sản xuất xi măng để đánh giá 

12 

Cân nhắc việc áp dụng mô hình khi đánh giá tác động: Trong trường hợp 

thải lượng phát thải các chất ô nhiễm trong khí thải sau khi cải tạo không 

vượt quá thải lượng hiện nay thì có thể cân nhắc bỏ áp dụng do cách nhà 

máy khoảng 1 km còn có nhà máy xi măng chinfon (là hộp đen) 

Theo tính toán nồng độ phát thải chất ô nhiễm trong 

khí thải sau cải tạo nhằm mục đích cải thiện chất 

lượng khí thải, giảm thiếu nồng độ phát thải (khí NOx) 

nên Công ty sẽ chạy mô hình đánh giá tác động để 

nhận biết ngưỡng ảnh hưởng 

13 
Cần xây dựng kịch bản áp dụng mô hình để đánh giá tác động khi khi có 

sự cố đối với các công trình XLKT của DA một cách phù hợp 

Báo cáo đã xây dựng kịch bản số 3 với lưu lượng phát 

thải tối đa trong điều kiện khí tượng 12 tháng gần nhất 

của Nhà máy để đánh giá tác động ở ngưỡng phát thải 
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lớn nhất 

14 

Tính đầy đủ, khả thi đối với các cam kết bảo vệ môi trường của chủ dự án 

đầu tư: Xem lại việc cam kết đảm bảo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh; QCVN 

06:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh 

Đã xem xét lại và cam kết chất lượng môi trường 

không khí xung quanh nhà máy đảm bảo QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 06: 2009/BTNMT 

I.2 TS, Trưởng phòng Nguyễn Tuấn Minh Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

1 

Xem xét thay đổi từ “nâng năng suất hệ thống lò” trong tên dự án thành “ 

nâng công suất hệ thống lò” thì phù hợp hơn vì đấy là quá trình sản xuất 

sản phẩm trên lượng nguyên liệu đầu vào. 

CĐT tiếp thu ý kiến và xin ý kiến hội đồng thẩm định 

2 

Bổ sung và biện luận thêm về việc các công trình xử lý khí và bụi (5 hệ 

thống lọc bụi tĩnh điện và 87 thiết bị lọc bụi túi) vẫn giữ nguyên không thay 

đổi khi nâng công suất vì ô nhiễm khí và bụi là ô nhiễm được quan tâm 

nhiều nhất tại các nhà máy sản xuất xi măng. 

Đã bổ sung và liệt kê rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, 

hiệu suất xử lý của công trình xử lý khí và bụi (5 hệ 

thống lọc bụi tĩnh điện và 87 thiết bị lọc bụi túi) (trang 

225 -238) 

3 

Bổ sung và làm rõ cụ thể hơn các nguồn phát sinh nước thải sản xuất. Việc 

khẳng định nước thải sản xuất chỉ phát sinh 10 m3 trong vòng 5 năm hoạt 

động là không thực tế. 

Đã bổ sung và làm rõ cụ thể hơn các nguồn phát sinh 

nước thải sản xuất (trang  208-209) 

4 

Bổ sung và mô tả rõ hơn khu vực kho chứa nguyên liệu đầu vào vì đây 

cũng là khu vực có khả năng phát sinh bụi rất lớn cũng như liên quan đến 

việc thu gom nước mưa chảy tràn 

Đã bổ sung và mô tả rõ hơn khu vực kho chứa nguyên 

liệu đầu vào mục 1.4 của báo cáo 

I.3 TS Nguyễn Hồng Đăng - Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

1 
Nên cấu trúc lại báo cáo để tránh tình trạng lặp lại các nội dung các phần, 

rất nhiều nội dung trong các chương bị trùng lặp, có nội dung tương tự 

Cấu trúc báo cáo được viết theo mẫu số 4 ban hành 

kèm theo phụ lục II của Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022, một số nội dung trùng lặp 

tại phần tóm tắt, chương 1 và chương 3 của báo cáo 

để được lược bỏ bớt 
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 Bổ sung đầy đủ danh mục chữ viết tắt Đã bổ sung danh mục chữ viết tắt 

2 

Trang 3 cần giải thích rõ vì sao Dự án thực hiện trong phạm vi dây chuyền 

lò nung Clinker không thay đổi về diện tích cũng như các quy hoạch liên 

quan khác 

Dự án thực hiện cải tạo, tối ưu hóa công nghệ tại dây 

chuyền lo nung thuộc dây chuyền sản xuất hiện có của 

Nhà máy và nằm trong phần đất được giao nên không 

thay đổi về diện tích cũng như quy hoạch về đất đai 

của Dự án 

3 
Nên bổ sung sơ đồ dây chuyền công nghệ ở các công nghệ sản xuất của 

nhà máy 

Sơ đồ quy trình công nghệ xi măng đã liệt kê rõ các 

công đoạn sản xuất như tập kết nghiền nguyên liệu, 

nghiền than, lò nung, nghiền xi măng, đóng bao và 

xuất xi măng được mô tả rõ tại hình 1.11 của báo cáo  

4 
Trang 21 giải thích rõ hơn tại sao các công trình đơn vị khác đều đã cũ tại 

sao không phải cải tạo mà chỉ cải tạo hệ thống lò nung 

Thực tế quy trình sản xuất của Nhà máy chỉ phát sinh 

nguồn bụi và các khí thải tại lò nung, còn các công 

trình đơn vị khác như hạng mục phụ trợ, trạm xử lý 

nước thải tập trung và các ống khác của Nhà máy là 

máy nghiền chỉ phát sinh bụi; Theo kết quả quan trắc 

định kỳ hệ thống xử lý nước thải và quan trắc tự động 

nồng độ bụi của 4 ống còn lại đều nằm trong giới hạn 

cho phép so với QCVN nên không cần phải cải tạo, 

vẫn đáp ứng được 

5 
Trang 22 giải thích rõ mức độ ảnh hưởng hiện tại của lưu lượng khí thải có 

hại như NOx ra ngoài môi trường là rất cao 

Theo thiết kế ban đầu, năng suất lò nung 3.300 tấn 

clinker/ngày với thể tích Calciner là 552 m3, thời gian 

lưu 2,7s nên không có khả năng đốt 100% than nhiệt 

trị thấp và theo kết quả quan trắc tự động 6 tháng đầu 

năm 2022 có một số thời điểm giá trị NOx vượt quy 

chuẩn cho phép theo QCVN 23: 2009/BTNMT nên 

gây ảnh hưởng nhất thời tới chất lượng không khí 

xung quanh tại thời điểm bị vượt 
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6 Trang 25 làm sao xác định được công suất cấp nước 3000 m3/ngày đêm 

Theo tính nhu cầu sử dụng nước tại Nhà máy khoảng 

2.200 m3/ngày đêm để đảm bảo nguồn nước cung cấp 

đủ và dự phòng Công ty xin cấp giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt số 2785/GP-UBND ngày 

07/12/2015 do UBND thành phố Chinfoncấp với lưu 

lượng xin cấp phép 3.000 m3/ngày đêm 

7 

Trang 29 Khoảng cách từ Nhà máy tới khu vực dân cư gần nhất là tổ dân 

phố Thắng Lợi khoảng 500m về phía Tây Nam là tuân thủ theo văn bản 

pháp luật nào 

Để xác định yếu tố nhạy cảm về môi trường dự trên 

yếu tố dân cư nằm gần khu vực Dự án khoảng cách 

bao nhiêu km. 

8 Trang 38 Nêu phương án thu giữ cặn bùn từ bể tự hoại 
Cặn bùn từ bể tự hoại sau khi hút, phơi khô và bón 

cho cây xanh trong khuôn viên Nhà máy  

9 Thành phần NTSX là gì mà xử lý sinh học 

Nước thải sản xuất của Nhà máy là một chu trình khép 

kín và tuần hoàn, chỉ phát sinh lượng nhỏ không đáng 

kể từ quá trình rửa xe, thiết bị và từ phòng thì 

nghiệm…Tại trạm xử lý nước thải tập trung xử lý chủ 

yếu xử lý nước thải sinh hoạt nên cần xử lý sinh học 

10 
Trang 40 Giải thích vì sao nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu theo TCVN 

khi thải ra môi trường, thải ra theo TC, QC nào? 

đã chỉnh sửa nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 

2011/BTNMT, cột B 

11 Trang 42 vì sao tính toán ra 8 bể tự hoại 

Đã thống kê lại số bể tự hoại hiện có trong Nhà máy 

được bố trí tại các phòng ban, khu chức năng… (trang 

249) 

12 Cân nhắc lại cấu trúc dự án vì nhiều thông tin bị trùng lặp giữa các phần 
Đã xem xét, tiếp thu và chỉnh sửa tại chương 1 và 3 

trong báo cáo 

13 Số lượng công nhân của nhà máy là bao nhiêu? 
Số lượng công nhân hiện tại của Nhà máy là 790 

người. Sau khi cải tạo, tối ưu hóa công nghệ, nâng 

công suất nhà máy dự kiến sẽ bổ sung thêm 20 cán bộ 
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công nhân viên nâng tổng số lên 810 người 

14 
Làm rõ chất lượng nước thải sản xuất là thế nào, từ đó mới đưa ra được 

dây chuyền công nghệ xử lý 

Nước thải sản xuất của Nhà máy là lượng nước cấp 

cho công đoạn nghiền nhiên liệu, tháp trao đổi nhiệt, 

lò nung, làm nguội clinker…là chu trình khép kín 90% 

được tuần hoàn lại, 10% còn lại bốc hơi nên hầu như 

không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ còn lượng rất 

ít không đáng kể từ nước rửa xe, vệ sinh thiết bị, rửa 

đường, phòng thí nghiệm chủ yếu thành phần là cặn 

được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà 

máy để xử lý 

15 
Trang 70 làm rõ nhà máy xử lý nước thải Vận hành vào những giờ nào vì 

20m3/h x 10 = 200 m3/ngày 

Nhà máy vận hành trạm xử lý nước thải liên tục với 

công suất bơm khoảng 8m3/h còn công suất 20m3/h là 

công suất lớn nhất của máy bơm 

16 Hình 1-7 trùng hình 0-3 2 hình ở 2 chương đề mục khác nhau 

17 Trang 75 Nêu cụ thể thông tin hệ thống giám sát khí thải tự động, liên tục 

Đã nêu rõ thông tin về hệ thống giám sát khí thải tự 

động của Nhà máy về tên gọi, các vị trí quan trắc, 

thông số và dải tín hiệu về datalogger về Sở Tài 

nguyên và Môi trường TP Chinfon(trang 76-77) 

18 
Quy trình sản xuất xi măng gồm rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau, có 

cần phải phân loại không 

Quy trình sản xuất xi măng nhiều nguyên liệu khác 

nhau được phân loại tập kết tại kho nguyên liệu 151 

(kho đá vôi), 152 và 153 (kho phụ gia, thạch cao, kho 

than, sét) (thể hiện ở hình 1.11) 

19 Giải thích rõ trong quá trình sản xuất, Thu gom bao bì tái chế như thế nào 

Trong qua trình sản xuất bao bì xi măng rách, đông 

cứng loại bỏ được bán lại cho đơn vị thu gom là Công 

ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Thắng 
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20 
Trang 108 làm rõ Kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường được tính như 

thế nào 

Kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường được tính 

cho các hạng mục công trình xử lý, thu gom 

CTR,CTNH, giám sát môi trường… được liệt kê chi 

tiết tại bảng 3.48 của báo cáo 

21 Nước thải sau xử lý xả vào sông Thải là Cột A hay cột B? 
Nước thải sau xử lý trước khi xả vào sông Thải đảm 

bảo đạt cột B theo QCVN 40: 2011/BTNMT 

22 

Trang 152 Tính toán lại lưu lượng nước thải sinh hoạt vốn có của công 

nhân nhà máy 120 người lên đến 47,4 m3/ngày và 200 người bên ngoài 

làm việc 

Số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại của Công ty 

là 790 người, định mức 60 lít/người → lượng nước 

thải phat sinh là 790 người x 60 lít = 47,4 m3/ngày 

đêm và 200 người bên ngoài x 60 lít = 12 m3/ng.đ 

23 

Trang 205, làm rõ vấn đề “khi dự án đi vào hoạt động các chất ô nhiễm 

được phát tán trong môi trường không khí, nếu không được xử lý sẽ gây ra 

các ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp 

tại nhà máy và khu vực nhạy cảm xung quanh khu vực dự án” xử lý như 

thế nào? Cần thảo luận rõ hơn các phương án kịch bảnEN VIMAP 

Để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm tới môi trường 

không khí trong và bên ngoài nhà máy, Công ty đã lắp 

đặt 05 thiết bị lọc bụi tĩnh điện và 87 thiết bị lọc bụi 

túi; Đồng thời trong giai đoạn tới ngoài việc tối ưu hóa 

công nghệ Công ty lắp đặt hệ thống khử chọn lọc 

không xúc tác (SNCR) vơi dung dịch Ure để giảm 

thiểu khí NOx → Hàm lượng bụi và các khí độc hại 

đều nằm trong QCVN cho phép 

24 

Trang 208, kết luận “Như vậy, quá trình hoạt động của các công đoạn trong 

giai đoạn vận hành nhà máy trung bình khoảng 5 năm nhà máy sẽ phát sinh 

khoảng 10 m3/ngày đêm nước thải từ quá trình vệ sinh bồn chứa dầu. , cần 

cụ thể hơn 

Đã rà roát và nhận định loại kết luận đã nêu theo đó 

ngoài lượng nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh 

bồn chứa dầu còn phát sinh từ quá trình rửa vệ sinh 

thiết bị, xe, hoạt động phòng thí nghiệm 

25 Trang 224, Nêu rõ nguyên lý dùng ure lỏng để khử NOx 
Đã nêu rõ nguyên lý dùng Ure để khử NOx (trang 247 

- 248) 

26 Thống nhất lại con số tổng lượng nước thải sinh hoạt trong báo cáo 
Đã thống nhất tổng lượng nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn cải tạo, sữa chữa lắp đặt thiết bị là 59,4 

m3/ngày đêm và tổng lượng nước thải sinh hoạt trong 
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giai đoạn vận hành là 48,6 m3/ngày đêm 

IV Th.S kỹ thuật Môi trường Nguyễn Thành Vinh - Nghiên cứu viên chính, Viện Nhiệt đới Môi trường 

1 

Vị trí đầu tư dự án đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, chấp thuận 

có nghĩa đã và đang phù hợp quy hoạch. Theo quy định hiện hành, vị trí 

đầu tư không thuộc yếu tố nhạy cảm về môi trường. Tuy nhiên, về khoảng 

cách ly vệ sinh dự án cần lưu tâm là cách khu dân cư gần nhất 500m, do 

vậy, cần rà soát kỹ quy định tại QCVN 01:2021/BXD và TCVN 4449:1987 

Dự án không thuộc yếu tố nhạy cảm, trong quá trình 

thi công cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị và vận hành 

CĐT cam kết thực hiện đúng, đủ các biện pháp bảo vệ 

môi trường đề ra trong báo cáo 

2 

Trước tiên, cần thống nhất cách tiếp cận vấn đề trong nhận diện, đánh giá 

tác động: Hoạt động cải tạo lò nung clinker trong điều kiện dự án hiện hữu 

vẫn hoạt động, do vậy, các đánh giá trong giai đoạn cải tạo lò nung clinker 

cần có thông tin đánh giá dạng ‘’3 cột” Hiện hữu, Cải tạo và Tổng 2 hoạt 

động. Từ đó, hoàn thiện lại cho các đánh giá 

Đã chỉnh sửa và nêu rõ những hạng mục công trình 

hiện hữu và những mục cải tạo lò nung clinker (tháo 

dỡ, lắp đặt) mới 

3 

Đánh giá tác động từ hoạt động vận chuyển thiết bị cần xem lại nguồn tài 

liệu tham chiếu Hệ số ô nhiễm “Nguồn: WHO, 2003)” cho bảng 3-6 trang 

156, bảng 3-16 trang 162, bảng 3-22 trang 179 

Đã rà soát chỉnh sửa lại nguồn tài liệu tham chiếu từ 

Tổ chức Y tế thế giới - 1993 

4 
Trang 159, bảng 3-11 cần rà soát lại định mức dầu tiêu thụ cho các phương 

tiện thi công quy ra kg/ca.  

Đã rà roát lại định mức tiêu thụ cho các phương tiện 

thi công tại bảng 3.11 

5 

Bổ sung đánh giá tác động từ hoạt động sơn phủ các bề mặt (sơn chịu nhiệt). 

Hoạt động sơn diễn ra trong thời gian ngắn của giai đoạn hoàn thiện nhưng 

nồng độ bụi cực cao (bụi kim loại), ngoài tác động trực tiếp đến người lao 

động trực tiếp còn phát tán đi xa và tác động đến các doanh nghiệp đang 

hoạt động nằm kế cận dự án 

Đã bổ sung tác động từ hoạt động sơn phủ bề mặt 

(trang 164) 

6 Về CTRSH cần tham khảo nguồn tài liệu mới nhất của Bộ TNMT. 

Định mức khối lượng CTRSH không tìm thấy tài liệu 

mới nhất của BTNMT, hiện tại đang tính Nguồn Lê 

Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây 

dựng, 2006 
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7 

CTR từ thi công sửa chữa cần tham khảo Thông tư 12/2021/TT-BXD  định 

mức xây dựng. Hiện văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ 

Xây dựng đã hết hiệu lực. 

Đã tính toán lượng CTR từ thi công sửa chữa theo 

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 

8 

Đánh giá dự báo tác động của các công đoạn trong hoạt động sản xuất cần 

tính toán, đánh giá trong trường hợp không có công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường. Từ đó mới có cơ sở đề xuất hoặc nhận định công trình và biện 

pháp BVMT đã hoặc sẽ thực hiện. 

Dự án đầu tư cải tạo, tối ưu hóa công nghệ, nâng năng 

suất Nhà máy Xi măng là dự án đã đi vào hoạt động 

và được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình 

BVMT vì vậy nguồn số liệu đánh giá dự trên số liệu 

kết quả quan trắc định kỳ và quan trắc tự động hàng 

năm của Nhà máy; Dự án cũng cải tạo, tối ưu hóa lại 

hệ thống lò nung nhằm năng suất hiệu quả xử lý của 

thiết bị lọc bụi và giảm phát thải khí NOx vì vậy các 

công trình được đã xây dựng hiện hữu vẫn đáp ứng 

được nguồn thải sau cải tạo, sửa chữa. 

9 

Theo nhận xét tại trang 205 sau khi chạy mô hình “Như vậy, khi dự án đi 

vào hoạt động các chất ô nhiễm được phát tán trong môi trường không 

khí, nếu không được xử lý sẽ gây ra các ảnh hưởng đến sức khỏe của cán 

bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại nhà máy và khu vực nhạy cảm xung 

quanh khu vực dự án” cho thấy số liệu tính toán cho trường hợp chưa có 

công trình Xử lý bụi và khí thải. Vì vậy, cần xem lại cơ sở tính toán dữ liệu 

đầu vào của mô hình. 

Đã chỉnh sửa lại nhận xét cho phù hợp với kết quả 

quan trắc tự động và mô hình phát thải (trang 206) 

10 

Bảng 3-28 cần xem lại nồng độ CO phát sinh từ lò nung clinker, quá thấp 

so với thực tế đã kiểm tra tại nhiều nhà máy sản xuất xi măng tương đồng 

công nghệ dự án. Ngoài ra, cần nhận diện bổ sung các chất ô nhiễm từ công 

đoạn nghiền than (SO2, CO, HC) làm dữ liệu đầu vào của mô hình mô 

phỏng. 

Nồng độ CO phát sinh từ lò nung clinker được lấy giá 

trị trung bình từ kết quả quan trắc tự động 6 tháng đầu 

năm 2022 của Nhà máy. Theo chương trình quan trắc 

tự động đối với ống khói nghiền than chỉ quan trắc tự 

động đối với thông số lưu lượng và bụi nên chỉ có số 

liệu của 2 thông số trên 
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11 

Tài liệu tham khảo hệ số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt cần tham khảo 

cùng nguồn để dễ nhận diện, đánh giá tác đông. Hiện báo cáo đang tham 

khảo 2 nguồn tài liệu WHO 1993 và TCVN 7957:2008). 

Tài liệu tham khảo hệ số ô nhiễm trong nước thải đã 

tham khảo điều chỉnh cùng nguồn dễ nhận diện chung 

là tài liệu WHO 1993 

12 
Trang 216 cần rà soát lại nhận định “Góp phần làm tăng nguồn thu cho 

ngân sách Nhà nước và tỉnh Kiên Giang nói chung”. 

Đã chỉnh sửa tên địa danh phù hợp Dự án là thành phố 

Hải Phòng 

13 Bổ sung việc rào chắn tại mặt đất và lưới che khu vực thi công 
Đã bổ sung việc rào chắn tại mặt đất và lưới che khu 

vực thi công (trang 172) 

14 Bổ sung biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động sơn phủ các bề mặt. 
Đã bổ sung biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt 

động sơn phủ các bề mặt (trang 172) 

15 
Bổ sung biện pháp giản thiểu tác động của hoạt động vận chuyển chất thải 

đi thải bỏ và vị trí dự kiến thải bỏ 

Dự án thi công chủ yếu tháo dỡ và lắp đặt thiết bị, cải 

tạo sữa chữa tối ưu hóa công nghệ; Đối với phần tháo 

dỡ thiết bị được tập kết tại sân đất trống trong khuôn 

viên nhà máy phía sau sân bóng một phần được tái chế 

sử dụng lại 1 phần bán phế liệu 

16 

Đối với hoạt động vận tải và hoạt động giao thông khác cần bổ sung đề 

xuất giải pháp tối ưu, có tính khả thi và thuyết phục hơn để giảm thiểu ô 

nhiễm và giảm thiểu áp lực giao thông. 

Đã bổ sung biện pháp giảm thiểu hoạt động giao thông 

(tràng 176) 

17 

Dự án tăng công suất sản xuất nhưng vẫn sử dụng các công trình xử lý bụi, 

khí thải hiện hữu. Do vậy, cần chứng minh các công trình này vẫn đảm bảo 

công suất xử lý khi tăng công suất sản xuất. 

Dự án tăng công suất clinker dẫn tới tăng công suất 

sản xuất xi măng. Mục tiêu của Dự án là tối ưu hóa, 

cải tiến công nghệ để tăng công suất đồng thời tăng 

hiệu quả lắng lọc bụi và giảm thiểu nồng độ phát thải 

khí thải đặc biệt là khí NOx chính vì vậy các công 

trình xử lý bụi, khí thải hiện hữu vẫn đảm bảo đáp ứng 

được khi tăng công suất lò nung clinker 

18 
Ngoài ra, cần rà soát lại thông tin nồng độ bụi đầu ra (380mg/Nm3) của bộ 

lọc bụi 441.EP600 tại bảng 3-39. Như vậy, sẽ vượt giới hạn cho phép theo 

Đã rà soát lại thông tin nồng độ bụi đầu ra của bộ lọc 

bụi 441.EP600 là 50mg/Nm3 
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QCN 23:2009/BTNMT. 

19 
Bổ sung thông tin làm rõ về 87 thiết bị lọc bụi túi bố trí tại các két chứa, 

các tuyến vận chuyển,… 

Đã bổ sung làm rõ thông tin về lọc bụi túi (trang 233-

238) 

20 
Bổ sung thông tin hoặc thuyết minh làm rõ công đoạn xử lý sinh học của 

Công trình xử lý nước thải 

Đã bổ sung thông tin, làm rõ công đoạn xử lý sinh học 

của công trình xử lý nước thải tập trung  

21 
Cần chuẩn hóa lại thông tin tại trang 1 “theo quy hoạch Vicem 

Chinfonkhông có khả năng đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy”. 

Đã chuẩn hóa lại thông tin sửa lại thành “trong khi đó 

theo quỹ đất hiện tại Nhà máy xi măng Chinfonkhông 

có khả năng đầu tư mở rộng nâng công suất, điều này 

cũng làm hạn chế khả năng tăng trưởng thị phần tiêu 

thụ của Vicem Chinfontại các địa bàn tiêu thụ tại thời 

điểm hiện tại và trong tương lai” 

22 

Cần làm rõ, chỉ cải tạo, cải tiến để tăng công suất lò nung clinker vậy máy 

nghiền hiện hữu có đáp ứng công suất tương ứng không và sản phẩm xi 

măng có tăng không? 

Dự án cải tạo thiết bị tăng công suất lò nung clinker, 

máy nghiền hiện hữu đáp ứng công suất và sản phẩm 

xi măng tăng lên khoảng 10-12%. 

23 
Quá trình chế tạo các thiết bị, cụm thiết bị phục vụ công tác cải tạo được 

thực hiện ngoài nhà máy hay tại khu vực cải tạo?  

Các thiết bị, cụm thiết bị phục vụ công tác cải tạo được 

thực hiện gia công chế tạo bên ngoài nhà máy (Dự 

kiến tại Nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương) 

Hải Dương 

24 
Cần rà soát lại Giới hạn bụi hô hấp và bụi toàn phần cho các bảng 2-16 và 

2-17 (theo QCVN 02/2019/BYT) 

Đã rà soát lại giới hạn bụi hô hấp và bụi toàn phần cho 

các bảng 2-16 và 2-17 (theo QCVN 02/2019/BYT) 

25 
Bổ sung số đợt lấy mẫu khảo sát mẫu tại dự án (tr. 131-134) theo quy định 

hiện hành 

Theo quy định tại mẫu số 4 Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT không quy định tần suất lấy mẫu nhiều lần, 

đơn vị đã thực hiện lấy mẫu hiện trạng vào ngày 

21/04/2022 
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26 

Bổ sung một số văn bản: 

- Bộ luật lao động số 45/2019/QH 14, ngày 20 tháng 11 năm 2019;  

- Luật hóa chất; 

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP, hướng dẫn Luật hóa chất; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi NĐ 113/2017/NĐ-CP;  

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường (hiệu lực từ 25/8/2022); 

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và 

Nghị định 136/2020/NĐ-CP 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 32/2017/TT-BCT; 

- Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT về sự cố tràn dầu; 

- Quyết định 02/2013/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013 về  Quy chế hoạt động 

ứng phó sự cố tràn dầu; 

- QCVN 16:2019/BXD về Sản phẩm hàng hoá VLXD (xỉ lò cao, tro bay 

Đã bổ sung một số văn bản tại mục 2.1.1 của báo cáo 

27 

Lược bỏ một số văn bản hết hiệu lực: 

- Luật Lao động năm 2012 của bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư (trùng lặp) 

Đã lược bỏ văn bản hết hiệu lực và văn bản trùng trong 

mục 2.1.1 của báo cáo 

I.5 TS Trần Ngọc Khải - Trung tâm Hoá - Lý kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc Phòng 

1 
Nên có bản thông kê ngắn gọn rõ ràng về các hạng mục sẽ thay đổi trong 

dự án, từ đó nhận diện được các phát sinh, thay đổi về môi trường: Khí 

Nội dung báo cáo chủ yếu cải tạo, tối ưu hoá hệ thống 

lò nung clinker trong mục 1.2 đã nêu rõ những hạng 

mục nào cải tạo, hạng mục nào tháo dỡ 
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thải, bụi, nước… và đề ra được các biện pháp xử lý sự thay đổi, phát sinh 

các yếu tố gây ô nhiễm môi trường đó; 

2 

Trong báo cáo ĐTM, có nhiều phần còn trình bày tản mạn (Ví dụ: Phần 

trình bày các phương pháp đánh giá tác động môi trường hơi dài, chỉ cần 

nhấn mạnh cho phương pháp nào để lập báo cáo này; phần đa dạng sinh 

học trang 137) mà chưa tập trung mô tả các biện pháp cụ thể công nghệ xử 

lý môi trường. 

Đã lược bỏ bớt một số nội dung còn trình bày lang 

man, trùng lặp trong báo cáo 

3 

Bên cạnh việc đưa ra các biện pháp chống ô nhiễm môi trường cho từng 

khâu, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất của nhà máy, tác giả bản 

nhận xét này cho rằng việc mô tả diễn giải các biện pháp đưa ra còn chưa 

được tỷ mỉ, cụ thể, tản mạn, chưa làm nổi bật yếu tố tối ưu hóa công nghệ 

của dự án…ví dụ: Nguyên nhân sinh ra các khí thải, các loại bụi độc hại 

trong hoạt động của nhà máy…trong lúc đó lại đưa ra một danh mục rất 

đầy đủ các thiết bị của toàn bộ dây chuyền sản xuất của nhà máy 

Đã đánh giá lại những nguồn tác động chính từ đó đưa 

ra các biện pháp giảm thiểu đối với từng nguồn tác 

động trong báo cáo 

II Tham vấn tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán của mô hình (đối với các dự án phải tham vấn theo quy định) 

II.1 Trung tâm nghiên cứu Công nghệ và Kiểm định Môi trường- Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

1 

Báo cáo kết quả chạy mô hình gồm có gồm 04 phần, cụ thể: phần mô tả 

các chất ô nhiễm trong khí thải; xác định tải lượng các chất ô nhiễm trong 

khí thải; cơ sở tính toán, dự báo khếch tán chất ô nhiễm ra môi trường xung 

quanh; và đánh giá, dự báo tác động do khí thải từ các ống khói. Báo cáo 

đã trình bày tương đối rõ ràng loại mô hình sử dụng (mô hình khếch tán 

chất ô nhiễm hàm Gauss AnViAir 1.0), các dữ liệu đưa vào mô phỏng và 

trình bày các kết quả tính toán phù hợp. Các giá trị tải lượng phát thải được 

xem xét, tính toán tương đối kỹ và được trình bày ở dạng kịch bản xây 

dựng; do đó, các kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm (TSP, SO2, NO2 

và CO) của báo cáo là có thể chấp nhận được 

Dữ liệu tính toán và hình ảnh chạy mô hình có thể 

chấp nhận được 
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2 

Tuy nhiên, việc lựa chọn mô phỏng cho các phép tính toán bằng mô hình 

hàm Gauss AnViAir 1.0 là tương đối cổ điển, đây là dạng mô hình lan 

truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí chưa xem xét đến các dữ 

liệu điều kiện địa hình phức tạp của khu vực dự án và những thông số khí 

tượng lớp biên thực theo thời gian tính toán (real-time). Đồng thời, tính 

phổ biến, hiện đại và sự công nhận của mô hình áp dụng trong các bài toán 

đánh giá tác động môi trường là thấp hơn so với mô hình AERMOD VIEW 

đã được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển trên thế giới khi xem xét 

khá toàn diện về các dữ liệu đầu vào về địa hình và khí tượng thực.  

Công ty nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ 

chức 

3 

Các kết quả mô phỏng của những trường hợp tính toán đã được trình bày 

khá rõ ràng với các thông tin về giá trị nồng độ cực đại, vị trí có nồng độ 

cực đại, hướng và phạm vi lan truyền chất ô nhiễm so với khu vực dự án 

cũng như đã so sánh, đánh giá với Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 

05:2013/BTNMT) và được trực quan hóa bằng các bản đồ phân bố nồng 

độ. 

Chấp nhận được 

4 

Tuy nhiên, cần phải chuẩn hóa lại các bản đồ phân bố kết quả nồng độ các 

chất ô nhiễm lan truyền (cấu trúc, định dạng, font chữ, kích thước chữ, tỷ 

lệ,…) và giải thích, làm rõ các kết quả mô phỏng trong đó cần phải đánh 

giá được mức tỷ lệ đóng góp ô nhiễm trực tiếp từ dự án và so với các nguồn 

cộng hưởng lân cận kết hợp để đảm bảo đánh giá chính xác tác động của 

dự án đến môi trường không khí xung quanh khu vực. 

 

Đã chuẩn hóa lại các bản đồ phân bố kết quả nồng độ 

các chất ô nhiễm lan truyền (cấu trúc, định dạng, font 

chữ, kích thước chữ, tỷ lệ,…). Nguồn số liệu cộng 

hưởng lân cận từ nhà máy Xi măng ChinFon 

Chinfonkhông cung cấp nguồn số liệu nên không đánh 

giá được tác động cộng hưởng đến môi trường không 

khí xung quanh khu vực 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở phân tích đánh giá các tác động ô nhiễm đối với môi trường, kinh tế xã 

hội và đưa ra biện pháp giảm thiểu 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)” 

có thể rút ra những kết luận sau:  

+ Dự án được thực hiện ở vị trí thuận lợi, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương; 

+ Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời 

góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn 

định cho lực lượng lao động tại địa phương; 

 + Quá trình hoạt động của Nhà máy phát sinh ra các loại chất thải có thể gây ra các 

tác động xấu cho môi trường. Báo cáo ĐTM đã nhận dạng được hầu hết các loại chất 

thải phát sinh, đồng thời cũng phân tích, đánh giá được hầu hết các tiêu cực đó đến môi 

trường.  

+ Chủ Dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế kỹ thuật 

và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm để kịp thời điều chỉnh mức độ ô nhiễm 

nhằm đạt Tiêu chuẩn/Quy chuẩn môi trường quy định và phòng chống sự cố môi trường 

khi xảy ra;  

+ Đồng thời, báo cáo đã đề ra được các giải pháp có tính thực tế có thể áp dụng trên 

quy mô nhà máy. Đây là các giải pháp thực tế và có tính khả thi cao trong việc ứng phó 

và giảm thiểu các tác động và xử lý các loại chất thải của nhà máy (chương 3 của báo 

cáo). Qua việc đánh giá cho thấy, cần kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về khí thải, nước 

thải, chất thải rắn và đặc biệt là CTNH phát sinh ra sau quá trình hoạt động.  

+ Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường trong 

từng giai đoạn đúng theo quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với hoạt động 

của Dự án.  

2. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá, cam kết kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, để Công ty hoàn thiện các 

quy trình và công tác quản lý môi trường của Dự án.  

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Chinfonvà các cơ quan 

chức năng tạo điều kiện trong quá trình thực hiện Dự án.  
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3. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

a. Cam kết đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động  

Công ty xi măng Chinfon - Chủ 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)” cam 

kết trong quá trình hoạt động, Dự án đảm bảo tốt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

Việt Nam hiện hành:  

- Môi trường không khí:  

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

xung quanh;  

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh;  

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

+  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; 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ QCĐP 07:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp sản 

xuất xi măng tỉnh Quảng Ninh;  

+ QCVN 23:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng Cột B2; Kp=1; 

Kv=0,6; 

- Môi trường nước:  

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

cột B;  

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

nghiệp, cột B, Kq=1; Kf = 1. 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Công ty cam kết thuê đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường đến nơi xử lý theo đúng quy định hiện hành 

như Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

b. Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường  

+ Công ty xi măng Chinfon cam kết tuân thủ đúng Luật Bảo vệ Môi trường và các 

quy định của NhàNước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường; 
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+ Cam kết tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ cảnh quan khu vực khai thác đá vôi và 

cảng trong quá trình hoạt động của Nhà máy; 

+ Cam kết hoạt động sản xuất tại Nhà máy và các công trình xử lý, bảo vệ môi 

trường về khí thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường của hệ thống lọc bụi và xử lý NOx 

và nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải vào môi trường tiếp nhận. 

+ Cam kết thực hiện hoàn thành các công trình BVMT đúng tiến độ và vận hành 

thử nghiệm theo quy định. 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình vận hành để kịp thời kiểm 

soát mức độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự 

cố môi trường; 

+ Tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng cao năng lực quản 

lý môi trường trong Công ty, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường; 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu các tác động xấu hoạt 

động của Dự án như đã nêu cụ thể trong báo cáo này.  

+ Cam kết đền bù và khắc phục các sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường 

trong quá trình hoạt động của Dự án.   

+ Cam kết lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ gửi các cơ quan quản lý để 

giám sát.   

+ Cam kết hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục hoạt động ổn định, được 

kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định và phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền 

dữ liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. 

+ Cam kết thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định và có báo cáo 

định kỳ tình hình phát sinh chất thải nguy hại gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chinfontheo quy định của pháp luật.   

+  Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước 

Quốc tế, các quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN 
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PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN 
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Can ca Quydt Binh so 2638/2016/QD-UBND ngay 28/10/2016 cia Uy ban 

nhan dein thanh ph a Hai Phong ve viec ban Ithnh Quy Binh vd chtiv nang, nhiem 

vy, quydn han va ca cciu to chac caa 	hogch va Dail to thanh ph a Hai 

Phong; 

Can ca Giciy Chung nhOn cleiu tu. so 021022000120 cap thong nhOn thay clai 

lan tha nom ngay 13/5/2014 cia Uji ban nhcin don thanh ph a Hai PhOng; 

Can ca Gay chang nhcin clang ky dau tu. so 7636888570 do So• Ke hogch va 

flau to thanh plio Hai Ph(ing chang nhOn ljn dau ngay 24/12/1992, cluing nhOn 

thay doi lan this tam ngay 25/5/2018; 

Can cu (i) cac y kidn chuyen nganh tgi cac van ban: Cong 	so 

2711/BXD-VLXD ngay 20/7/2022 vd viec clidu chinh du an nha may xi mang 

Chinfon do thay dai 9) le phai .tr On chat thai cong nghiep lam xi mang cia BO 

Xcry dung; Cong van so 1495/SXD-KTVL ngay 22/4/2022 va Cong van so 

1961/SXD-KTVL ngay 24/5/2022 caa Sa Xcly,,dy.ng vd viec tham gia y kidn vd de 

xucit clidu chinh Drx an Nha may Xi mang Chinfon; Cong van 1712/STNMT-KS 

ngay 16/5/2022 vd viec phtic clap van ban so 927/KHDT-KTDN ngay 20/4/2022 

cia So Tai nguyen va MO! tru.o.ng; Gong van so 2215/STNMT-CCBVMT ngay 

13/6/2022 vd viec tham gia y kidn bcio coo clanh gia so b5 tac clOng moi trirdeng 
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caa Du an Nha may xi mang Chinfon caa Sa Tai nguyen va A/16i fru-Ong; Cong 

van so 1168/SVHT7-QLDSVH ngay 18/5/2022 caa SO Van hoci va The thao ve 

viec tham gia y kien clai voi d xudt clieu chinh Du an Nha may Xi 'Wing Chinfon; 

COng van so 974/SCT-QLCN ngay 25/4/2022 va Cong van so 1290/SCT-QLCN 

ngay 26/5/2022 caa So' Cong Thuryng ve viec cle xudt dieu chinh Du an Nha may 

Xi pricing Chinfon; Cong van so 2946/UBND-TNMT ngay 09/9/2022 caa Oy ban 

nhan thin huyen Thay Nguyen ve viec cle xudt dieu chinh Du an Gong ty Xi mang 

Chinfon tai huyen Thay Nguyen; va (ii) Bien ban hQp ngay 15/6/2022 girra So' Ke 

hogch va Ddu to va So Van haa'va The thao; 

Can ca ban de nghj dieu chinh Gidy Chung nhan clang kj, dclu to va ha scr 

kem theo do nha ciciu to Cong ty Xi mang Chinfon nOp ngay 15/4/2022 va tai lieu 

ba sung nOp ngay 18/8/2022, 

SO la HO ACH VA DAU TU' THANH PHO HAI PHONG 

Chirng nhAn: 

Dy an dAu tu: Dy an nha may xi mang Chinfon; ma se du an: 7636888570, 

do So Ke hoach va DAu tu thanh pile Hai Phong chimg nh4ri Can dAu ngay 

24/12/1992, chimg nhAn thay doi tan thir tam ngay 25/5/2018; 

duoc clang 1c* dieu chinh thong tin nha dAu tu (ten nha dAu tu, thOng tin ve 

ngueri dai dien cua nha dAu tu), quy me du an d6i vofi hoat Ong san xuAt xi 

mang, thOng tin dia diem thuc hien du an va diOn tich dAt sir dyng de thuc hiOn du 

an. 

Nha dAu tir: 

1. Nha clau tur tilt? nhAt: 

Ten to chirc: f.117  BAN NHAN DAN THANH PHO HAI PHONG - dai dien 

chic sir him yen nha mot. 

Dia chi try kr: Se 18, Hoang DiOu, Hong Bang, Hai Phong 

Dien thoai: 0225-3552288 	 Fax: 0225-3757891 

ThOng tin ve nguai dai dien theo uy quyen ctia Uy ban nhan dan thanh phe 

Hai Phong tai Cong ty xi mang Chinfon gem: 

- Ong Nguygn Ng9c Tu, sinh ngay 14/6/1980, quec tich: ViOt Nam, Chimg 

minh nhan dan se 031080005795 cap ngay 16/10/2018, mai cap: Cyc Canh sat 

DKQL cu tru va DLQG ve Dan cu, dia chi thuerng 	So 63 Le 22 duang LO 
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Wong Phong, quAn NO QuyL, thanh ph6 Hai Phong, Viet Nam, chirc vv: Chanh 

Van phong I:Jy ban nhan dan thanh phei Hai PhOng. 

- Ong Le Minh Hi6u, sinh ngay 28/11/1962, qu6c tich: Viet Nam, Can cuac 

cong dan s6 031062013134, ngay cap: 19/11/2021, noi cAp: Cvc canh sat QLHC 

v'e TTXH, dja chi thuttng tro tai Se) 83A Du Hang, quAn Le Chan, thanh ph6 Hai 

PhOng, Viet Nam, ch8 a hien nay tai S6 83A Du Hang, quAn Le Chan, thanh ph6 

Hai Phong, Viet Nam, s6 dien thoai: 0225-3875372, chirc vv: Pho T6ng Gam 

doc C8ng ty Xi mang Chinfon. 

2. Nha du tit. thin hai: 

Ten doanh nghiep: TONG CONG TY XI MANG VIVT NAM 

GiAy chimg nhAn dang 14 kinh doanh so: 0100106320 do So K6 hoach va 

DAu to thanh ph6 Ha NOi cAp dang 14 lAn dAu ngay 01/07/2011, dang k-s) thay d6i 

tan thir 6 ngay 11/11/2021. 

Dia chi try so.  chinh: S6 228, Le DuL, quan D6ng Da, thanh ph6 Ha N8i, 

Viet Nam. 

Dien thoai: 024-38512425 	 Fax: 024-38512778 

Thong tin .‘,' ngueri dai dien theo phap luAt dm doanh nghiep: Ong Le Nam 

Khanh, sinh ngay: 11/11/1964, qu6c tich: Viet Nam, Can cuOc cong dan s6 

040064004176 cAp ngay 25/4/2021 tai Cvc Canh sat QLHC v' TTXH, dia chi 

thuOng trii: SO 12BT1, to 14, phu?mg CAu Dign, quAn Nam Tir Liem, thanh ph6 

Ha N8i, Viet Nam, ch8 ?). hien nay tai S6 19, ngach 28, ngo 80, phi) Chita Lang, 
phuang Lang Thuvng, quAn DOng Da, thanh phO Ha NOi, Viet Nam, chirc vv: 

T6ng Gam d6c. 

3. Nha dAtt tir tin? ba: 

Ten doanh nghiep: CHINFON VIETNAM HOLDING CO., LTD. 

GiAy chimg nhAn clang lc)", kinh doanh s6: 181921 cAp tai British Virgin 

Islands ngay 09/04/1996. 

Dia chi try soy chinh: Citco Building, P.O Box 662 Road Town, Tortola, 

British Islands. 

Thong tin v&s nguai dai dien theo phap luAt dm doanh nghiep: Ong Ganda 

Thio, sinh ngay: 07/03/1957. qu6c tich: Indonesia, HO chiL s .6 X31214748 cAp 
ngay 	26/8/2021 	tai 	Jakarta 	Utara, 	dja 	chi 	thuimg 	frit: 	PT. 	CEMINDO 
GEMILANG, Gama Tower, 43th Floor, JI, H.R, Rasuna Said, Kay, C22, Jakarta, 
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Indonesia 12940, 66 a hien nay tai: PT. CEMINDO GEMILANG, Gama Tower, 

43th Floor, JI, H.R, Rasuna Said, Kay, C22, Jakarta Selanta, Indonesia 12940, 

chirc 	Gam dec COng ty. 

TO clific kinh to thtre hign dy. in 'Jail tir: Cong ty Xi mang Chinfon; thanh 

lap theo Giay chirng nhan clang ky doanh nghiep se 0200110200, dang ky FA'n dau 

ngay 23/7/2008, thay dei Ian thir .13 ngay 12/8/2022 do Ph6ng Dang 141 kinh 

doanh, Sef Ke hoach va Blau tu thanh phe Hai Pheng cap. 

Dang ky thuc hien du an dau tu yeyi nei dung nhu sau: 

Dieu 1: Ni)i dung dt, an dAu tir 

1. Ten du an (IL tu: Dix AN NHA MAY XI MANG CHINFON. 

2. Mvc tieu du an: San xuat xi mang; san xuat be tong. 

3. Quy mo du an: San xuat xi mang, cong suat 4.200.000 tan xi mang /nam; 

San xuat be tong, cong suat 120m3/gi6. 

4. Dia diem thuc hien du an: S6 288 duang Bach Dang, thi tan Minh Dim, 

huyen Thu)/ Nguyen, thanh phe Hai Pheng, Viet Nam. 

5. Dien tich dat sir dung: 847.339 m2. 

6. Tong Yen dau tu cim du an: 7.200.000.000.000 VND (bay nghin, hai tram 

tS,  deng Viet Nam), tuang duang yth 450.000.000 USD (ben tram nam muai 

trieu do la My). 

Trong do Yen &Sp de thuc hien du an: 1.319.392.356.562 VND (met nghin 

ba tram muai chin tS,  ba tram chin muai hai trieu ba tram nam muai sau nghin 

nam tram sau muai hai deng Viet Nam) tuang duang 110.000.000 USD (met 

tram muai trieu do la My). 

Gia tri, tS,  le, phuang thirc \fa tien de gop yen nhu sau: 

- Uy ban nhan dan thanh pile Hai Phong gop 17.112.000 USD (muai bay 

trieu met tram muai hai nghin do la my), chiem 15,56% (muai lam phay nam 

muai sau phan tram) yen dieu re, trong do 14.000.000 USD (muai ben trieu do la 

My) gop bang gia tri quyen sir dung 85 (tam muai lam) ha (rat trong th6i gian 50 

(nam muai) ram tir ngay 24/12/1992 va 3.112.000 USD (ba trieu met tram muai 

hai nghin do la My) bang tien do la My; 

- Tong Cong ty Xi mang Viet Nam gop 15.888.000 USD (muai lam trieu 

tam tram tam muai tam nghin do la My), chiem 14,44% (muai ben phay ben 

muai ben phan tram) yen dieu le, trong do 13.000.000 USD (muai ba trieu do la 
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My) gop bang tin Viet Nam va 2.888.000 USD (hai trieu tam tram tam mucri 

tam nghin do la My) gop bang tin do la My; 

- Chinfon Vietnam Holding Co., Ltd gop 77.000.000 USD (bay muai bay 

trieu do la my), chiSm 70,00% (bay mtrai phan tram) von diSu le bang tin do la 

My. 

Th6i han gop 90.000.000 USD: da thvc hien d6n 31/12/2007. 

ThOi han gop 20.000.000 USD b6 sung: 10 (mugi) ngay kS tir ngay Uy ban 

nhan dan thanh ph6 Hai Phong cap Giay chimg nhan dau tu diSu chinh lan thir 

nhat ngay 23/6/2009. 

7. Thai han thtrc hien du an la 50 (nam mucri) nam, k'S tir ngay 24/12/1992. 

8. Tien d6 thvc hien dkr an: 

Dv an Bang hoat d6ng san xuat kinh doanh sau khi Giay phep dau tu s6 

490/GP ngay 24/12/1992 dm Uy ban nha ntrac VS Hqp tac va Dau tu co hieu lvc. 

Dieu 2: Cie uu dai, hi) try' dau tu. 

1. DOi vai link vvc san xuat xi mang: Nha dau tu dugc kle thira cac uu dai tai 

Giay phep dau tu s6 490/GP ngay 24/12/1992 cila Uy ban nha nth:iv VS Hqp tac 

va Dau to (nay la B6 KS hoach va Dau tu): 

a) COng ty dugc mien thus nhap khau d6i vai: 

- Thiet bi, may moc, phi tong va cac vat tu dugc nhap khau bang von la 

mot phan dm tong von dau tu dm Cong ty lien doanh de tin hanh dau tu xay 

dkmg ca ban hinh thanh cong ty; 

- Nguyen lieu, b6 phan r6i, phi tong va cac vat tu nhap khau a san xuat 

hang xuat khau. 

Hang hod ten ntu nhugng ban tai thi tn.rimg Viet Nam phai n6p thus' nhap 

khau va cac loai thuS khac theo quy dinh dm phap luat Viet Nam. 

b) Cong ty co nghia vu n6p cho Nha nuac Viet Nam: 

- Thus' thu nhap doanh nghiep bang 15% (muari lam phan tram) lqi nhuan 
thu dugc. 

- Cac loai thud khac theo quy dinh hien hanh dm phap luat Viet Nam. 

Cong ty dugc mien thud thu nhap doanh nghiep trong 4 (ban) nam kS to khi 
kinh doanh c6 lai va dugc giam 50% trong 4 (ban) nam tip theo. 
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Cac tru dai tren dugc dp dung tir thoi diem GiAy phep dAu tu s6 490/GP 

ngay 24/12/1992 dm Oy ban nha ntrOc ve Hop tac va DAu to (nay la B6 Ke hoach 

va DAu tu) c6 hieu Luc. 

2. D6i voi linh vuc san xuAt be tong: 

- Doanh nghiep n6p thue thu nhap doanh nghiep theo quy (firth ctla Luat 

Thug thu nhap doanh nghiep va cac van ban quy pham phap luat khac c6 lien 

quan. 

- Doanh nghiep dugc mien thue nhap khAu d6i v&i hang hod nhap khAu theo 

quy dinh tai Luat Thue xuAt khAu, thue nhap khAu va cac van ban quy pham phap 

luat khac c6 lien quan. 

Dieu 3: Cac clieu kien diii voi hot dOng cila Dty an 

- Nha dAu tu, doanh nghiep c6 trach nhiem thuc hien bao cao thong qua He 

th6ng thong tin qu6c gia ve du tu ntriocc ngoai theo quy dinh tai Luat D'Au tu; tuan 

thu cac quy dinh ve bao cao giam sat va danh gia dAu tu theo quy dinh tai Nghi 

dinh so 29/202 UND-CP ngay 26/3/2021 dm Chinh phit quy dinh ye trinh W., thii 

tuc th'Am dinh du an quan tong qu6c gia va giam sat, danh gia dAu tu; thuc hien 

quy dinh ve bao cao tai chinh kiem toan theo Luat kiem toan Oc lap, Nghi dinh 

s6 17/2012/ND-CP ngay 13/3/2012 quy dinh chi tiet va huong clan thi hanh mot 

so dieu dm Luat kiem toan d6c lap. 

- Nha du tu chiu trach nhiem ve tinh trung thuc, chinh xac dm ht.) so clang 

Icf dieu chinh n6i dung du an dAu tu, dam bao thuc hien du an tuan thu quy dinh 

phap luat hien hanh va chit' trach nhiem ve hieu qua du an d'Au tu. 

- Viec dieu chinh du an dAu tu va qua trinh thuc hien du an cAn bao dam su 

phit hop yen quy hoach da duce phe duyet va cac yeu cAu ve quy hoach an toan, 

bao ve mai tnrerng, phong, ch6ng chay, n6, qu6c phong, an ninh, an toan lao dOng 

da dugc co quan nha nuac c6 thAm quyen chAp thuan. 

Nha dau tu phai thuc hien cac thu tuc de &roc phe duyet Bao cao danh gia 
tac d6ng moi trtr&ng dieu chinh theo quy dinh phap luat ve bao ve m6i truemg; ap 
dung cac bien phap, cong trinh bao ve mai truang dam bao thu gom, xir 1)% toan 
b6 chAt thai phat sinh dap img tieu chuAn, quy chuAn ks,  thuat hien hanh d6. i ved 
timg loai chAt thai phat sinh trong qua trinh thuc hien danh gia tac Ong mOi 
tnremg dm du an. 

Viec trien khai quy mo san xuAt xi mang vOi cong suAt 4.200.000 tAn/nam 
dieu chinh kSr nay chi &roc trier) khai sau khi dap img cac dieu kien ve khoang 
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san, bao v8 moi throng, xay dung 
bao khong lam tang san ltrong khai 

- Nha dAu tu can dam bao qua 
den cac di tich va khu vtrc thuec 
02/NQ-HDND ngay 28/02/2020 dm 
Trong qua trinh hoat Ong san xudt, 
h6a thuec pham vi doanh nghi'8p quan 
bao cao chinh quyen dia phucmg 
bin pita!) xir lr phir hop. 

Tr-IR:mg hop dia diem thuc hi8n 
phvc hai va phat huy gia tri cac 
ch6ng giac ngoai xam tr8n song Bach 
COng ty Xi mang Chinfon phai chdp 
lien quan ve bao v8, bao ton di tich. 

Dieu 4: Gidy chimg nhan clang 

thay the Giacy chimg nhan dang 14 

to thanh ph6 Hai Phong chting nhan 

d6i lan thir tam ngay 25/5/2018. 

Dieu 5: Gidy chi:mg nhan dang 

ban gloc; 01 (met) ban cap cho fong 

cap cho Chinfon Vietnam Holding 

dan thanh ph6 Hai Phong; 01 (met) 

COng ty Xi mang Chinfon; 01 (met) 

Hai Phong va &roc clang tai len He 

Nei nh0:: i Iiim 
- Nhtr Dieu 5; 
- Sao giri cac so, nganh, dan vi a phi 

qp: 
+ Cfic SO, nginh, dam vi: Cong Th4ahlYNG 
KHCN, TNMT, VHTT, .i.r4 4 i • 	A  17611f 
TP, Cuc Hai quan TP; if : 	1 	hity 
Nguyen, UBND TT Minh Ddc; 	2 0 -09-  
+ Cac pheng: KTDN, DKKD. 
- Luu VT. 

So: „441_ ____ 	./CT-UBND 
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vos,... - il 

va cac tinh vuc khac c6 lien quan va phai dam 
thac mo khoang san lam xi mang dm du an. 
trinh thuc hi8n du an Ichong lam anh huerng 

pham vi khoanh vimg thuec Nghi guy& s6: 
Hei dong nhan dan thanh ph6 Hai Phong. 

kinh doanh, trtrarng h9p phat hi8n di san van 
l, Cong ty Xi mang Chinfon phai kip thaii 

va So Van hoa va The thao Hai Phong a c6 

du an thuec Quy hoach bao guar', tu b6, 
khu Nitre lien quan toi cac cuec khang chitin 

I:Ang ducrc cap c6 thAm quyen ph8 duy8t, 
hanh cac quy dinh phap luat hi8'n hanh c6 

k.)",  du to nay c6 hi8u luc ke to ngay 14 va 

d'au tu s6 7636888570 do SO Ke hoach va DAu 

lAn dal' ngay 24/12/1992, chl:mg nhan thay 

14 d'au tu nay dugc thanh lap thanh 05 (narn) 

C8ng ty Xi mang Vi8t Nam; 01 (met) ban 

Co., Ltd; 01 (met) ban ltru tai Uy ban nhan 

ban cap cho to chirc kinh to thuc hi8n du an 

ban km tai Sal Ice hoach va DAu tu thanh ph6 

th6ng thong tin qu6c gia ye dAu tu./.// 
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U'ir BAN NHAN  DAN  
HUYN THUt NGUYEN 

ONG HOA XA-  110I CHU NGHIA 'MT NAM 
DOc 14p Tty do - II3nh phtic 

      

SO: "g6Y1 /QD-UBND 	 Thug Nguyen, ngay 08 thong 12 nom 2021 

QUYET DINH 

V/v thu hoi dAt cue bOi thuimg, 	phong mutt bang 

Uir BAN NHAN DAN HUYtN THUi( NGUYEN 

Can cir Ludt To chic chinh quyan dia phwang nom 2015; Luat sira ddi, bd 
sung mot so dieu ctia Luat To char Chinh phi va Luat To chic chinh quyan dia 
phicong nom 2019; 

Can cir Ludt Ddt dai nom 2013; 

Can dr Nghi Binh so 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cia Chinh phic quy dinh 
chi tat thi hanh mot se diau cia Ludt Didt dai; 

Can cir Nghi Binh so 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cia Chinh phi quy 
dinh va seia doi, b a sung mot so Nghi Binh quy Binh chi tat thi hanh luat Ddt dai; 

Can cir Nghi dinh so 148/2020/ND-CP ngay 18/12/2020 cia Chinh phi quy 
dinh va sfra ddi, ba sung mot so Nghi dinh quy dinh chi tat thi hanh ludt Ddt dai; 

Can cu Thong tu. so  30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia BO Tai nguyen 
va Mai &yang quy dinh va ha so. giao deft, cho thug thug ddt, chuyan myc dich 
dyng dot, thu hai dot; 

Can cti. Quyat dinh so 1856/QD-UBND ngay 02/7/2021 cia Uf) ban nhan don 
thanh phd Hai Phong va vac phe duyet ke hogch sze dyng ddt nom 2021 huyen 
Thu)) Nguyen; 

Can c.U. Thong boo so 322/TB-UBND ngay 10/9/2019 cia LIY) ban nhan don 
huyen Thu)) Nguyen ve vac thu hai clot thr,rc hien Dv an dau to cai too dudwg thi trdn 
Minh Dix, huyen Thu)) Nguyen; 

Xit de nghi cia PhOng Teti nguyen va Moi tryong tgi To• trinh so 871/TTr - 
TN&MT ngay 08/12/2021. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Thu h6i dien tich 2.661,0m2  dit Cling ty xi ming Chinfon, 	t6 dan 
ph6 Thing Lci six dling, có ngu6n g6c dit theo Giiy ching nhan quyL sir dling dit 
la Uy ban nhan 	thanh ph6 Hai Phong gop v6n bang gilt trj gia trj quyen sir dung 
850.000,0m2 dit then GiAy phep s6 490/GP ngay 24/12/1992 cUa Uy ban Nha mac 
ve hqp tic va ditu tu (nay la BO K6 hoach va Dan tu). 



Ngtlyen Van Vien 

vi tri: Theo Giay chimg nhan quyen sit dvng dat s6 vao s6 CT07040 do SO 
Tai nguyen va MOi truang cap ngay 30/5/2017; to• ban d6 01+02, thi tran. Minh Dix 
theo ban d6 giai thira (thuOc V:: ban d6 s6 06+07 theo Manh trich do dia chinh 
1/500 do Cong ty C6 phAn tu van thik cong trinh xay dvng 	Phang lap, dugc 

Tai nguyen va Mai truang tham dinh 23/11/2018). 

Dieu 2. Giao nhiem cho cac co quan, chirc thgc hi'en viec thu 	dat: 

1. Chit tich US,  ban nhan dan thi trAn Minh Dim c6 trach nhiem giao guy& 
dinh nay cho Cong ty xi mang Chinfon; truerng hop Cong ty xi mang Chinfon 
'thong nhan quyet dinh nay hoac yang mat thi phai lap bien ban; them yet Quyet 
dinh nay tai trij sOf US,  ban nhan clan thi tran Minh Dirc, tai noi sinh hog chung 
cOng d6ng dan cu t6 da.n ph6 Thang Loi, thi tran Minh Dirc. 

, 2. Giao Trung tam Phat trier' gust dAt huyen phOi hop voi Uy ban nhan' dan thi 

tan Minh Dirc quan VI chat che quy dat da thu h6i. 
3. Phang Van h6a - Thong tin c6 trach nhiem da'ng quy6t dinh nay tren trang 

thong tin dien tir cita US,  ban nhan da.n huyen. 

Dieu 3. 
• 1. Quyk dinh nay c6 hieu hrc 1(6 tir ngayk1. 

	

2. Chanh Van phong 	ding nhan dan va US,  ban nhan dan, Truong Phong 
Tai nguyen va Moi truang, Giam dOc Trung tam phat triL quy dat huyen, Thit 
truong co quan cac c6 	quan, Chit tich US/ ban nhan dan thi tran Minh Dim va 

	

Cong ty xi mang Chinfon 	trach nhiem thi hanh Quyk dinh nay././ 
TM. Ui? BAN NHA‘N 

- CT, cac PCT UBND huyOrt; 	 KT. CHU' TICH 
- Niur Dieu 3; 	 PHO CHU TICH 
- Ltru: 



UBND THANH PHO HAI PHONG 

SUS XAY DVNG 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

DOc lap-Tyr do -Hank ph tic 

      

St) : 5../SXD-QHKT 
V/v cho y kien quy hooch Mi viii the ding 
trinh )(Ay citmg thui)c D‘r in Nha may san 
xuat xi mang cua Cong ty xi mang Chinfon 
toi thi trAn Minh Mc, huyen Thuy Nguyen. 

Hai Phong, ngay lQ thang aim 2017 

Kinh 	Cling ty Xi man Chinfon. 

Sa Xay dung nIfOrt duqc Van ban so 06/TT-E2 ngay 28/11/2016 dm Cling ty 
Xi mang Chinfon xin y kien ye guy hoach d6i vOi cac cong trinh xay dung thuOc 
Du an Nha may san xuat xi mang tai thi tran Minh Dirc, huyen Thu)/ Nguyen 
(hZi so hoan chinh giri Soy Xay dung ngay 24/02/2017). 

Ve viec nay, Si Xay dung coy kien nhu sau: 

1. Ve qua trinh thirc WO Dv an: 

Du an Nha may san xuat xi mang cua Cling ty xi mang Chinfon tai thi tan 
Minh Dire, huyen Thity Nguyen da duct Uy ban nhan dan thrth,  pill; cap Gay 
chimg nhOn dau tu so 021022000120 ngay 23/7/2008 (thay doi lan thir ba ,ngay 
28/6/2012); duqc Tai nguyen va Moi ttirimg cap Giay chung nh4n guyen sir 
dung dat so BB 538513 n*ay 11/01/2012 vOi dien tich la 850.000m2. Du an 
chua duqc cap co tham guyen phe duyet quy hoach chi filet. 

Du an giim 2 day chuyen: day chuyer2. 1 da dtrq,c Uy Ban Nha nu& y,e ficp 
tac va Dau tu (nay la BO Ke hoach va Dau tu) guy& dinh dau tu tai Quyet dinh 
so 490/GP ngay 24/12/1992 yeti cong suat 2.300.000 tan xi mang/nam; day 
chuyen 2 da duqc la BO Ke hooch va Dau tu guy& dinh dau ttr tai Quyet dinh so 
490/GPDC8 ngay 12/5/2004 v&i cong suat 2.200.000 tan xi mang/narn. 

Theo Ban ye mat bang hien trang cac cong trinh xay dung tren,dat do Cong 
ty co phan Khao sat thiet ke va Dich vu thuong mai Mien Bac 14p thang 
11/2016, xac dinh có 108 cong trinh xay dung ten dat vOi tong dien tich la 
140.993,1m2; mat dO xay dung dat 16,6%. Cu the cac chirc rang sir dung dat tai 
du an nhu sau: 
STT Lo9i at MO tich 

(m2) 
TS,  1? 
(%) 

1 Dat xay dung cong trinh 140.993,1 16,6 
2 DAt mat ntrac, cay xanh, bon hoa, the dvc the Chao 234.780,1 27,6 
3 	Dat san bai, &rang giao thong 474.226,8 55,8 

Tong cong 850.000,0 100,0 
(Chi tat danh sach cac cong trinh tat phy luc gal kern theo) 

2. Nh4n xet, danh gia: 
A Ve g6c d5 quy hopch Ay dung: Theo Quy hoach chi tiet tS,  le,  1/2000 thi tan 

MinhDire tai nam 2020 da dugc Uy ban nhan dan thanh pho phe duyet tai 
Quyet dinh , 1028/QD-UB ngay 23/5/2005, xac dinh khu dat thuc hien du an 
DAQLQH\Thay Nguyen\Minh Dirc\Tr cong trinh trest dAt nha may XM ChinfotACV TT QH R2 
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&roc quy hoach la dat cong nghiep thuec to CN10. Theo Quy hoach chung thi 
tran Minh Dim den nam 2025, tam nhin den nam 2050 da dugc Be Xay dk.mg 
thong nhAt tai Cong van so 2912/BXD-QHKT ngay 23/12/2016, khu dat tren 
van giti nguyen tinh chAt la &At cong nghiep. 

Ve cong trinh 'thy dung tren elk Do Du an da dugc Be Ke hoach va D'au to 
quyet dinh dau to tai Quyet dinh so 490/GP ngay 24/12/1992 va Quyet dinh so 
490/GPDC8 ngay 12/5/2004, can cu Nghi dinh so 177-CP ngay 20/10/1994 dm 
Chinh phu ye ban hanh dieu le quan 1S,  dAu to va xay thing va Lu;at Xay Ong 
nam 2003 va Luat Xay dung nam 2014, xac dinh cac cong trinh xay dkmg tren 
dat dugc mien cap Giay phep xay dung. 

Cac cong trinh thuec day chuyen 1 da dugc Cuc Gam dinh Nha ntrOc ve chAt 
luong cong trinh xay Ong, So,  Xay dung va cac don vi co lien quan (long 
nghiem thu dua cong trinh vao hot deng tai Bien ban ngay 18/01/2001; cac 
cong trinh thuec day chuyen 2 da dugc Trung tam Kiem dinh chat luong xay 
Ong cong trinh thuec Se Xay dung cap Giay chUng nhan su phu hop ve chat 
Itrong cong trinh xay Ong so NO.*CFC-09-218/2009/GCN ngay 26/7/2009. 

Cac cong trinh nay nam trong pham,  vi ranh gioi dat, phil hop vOi 	dich 
sir dung dat theo Giay chung nhan quyen sir dung dat da cap va Quy ho4ch thi 
tran Minh Dire &roc duyet, dam bao chi tieu ve mat de xay dung, cay xanh theo 
Quy chuan xay dkrng Viet Nam QCXDVN 01:2008/BXD ye quy hoach xay 
dung. 

De dap Ong yeu cat' ve quan ly do thi va xay dkrng ten dia ban, Cong ty Xi 
mang Chinfon ce trach nhiem lap quy hoach chi tiet trinh cap ce tham quyen 
phe duyet theo quy dinh. Nei dung quy hoach chi tiet phai dam bao phi' hop vOi 
chirc nang sir dung dat theo quy ho4ch cap tren da &roc phe duyet, phu hop voi 
cong nang va nhu cau sir dung, tuan thil,cac quy dinh ye phong chay chira chay, 
ve sinh mei truOng, tieu chuan, quy chuan va cac quy dinh hien hanh. 

So Xay dkmg thong bao de COng ty Xi mang Chinfon thuc hien./.. /I)/ 

Nai nhtin: 
- Nhu tren; 
- Luu: PhOng QHKT, VP. 



DANH SACH CAC CONG TRiNH XAY DIEING TREN DAT 

(Kern theo Cong van so .53-.6../SXD-QKHT ngay,1.0../ ../2017) 
STT 

1 

Ten hang mgc cong trinh DUO tich xfiy 
thing (m2) 

So tang 
At_Ang) 

1 
1 
1 

Chien 

Day chuyen 1 
Kho mans bich xuat kh'au 
Kho mang bich xuit khau 

8.223,3 
3.455,5  
1.444,3 Tram dien chinh 

4 Nha kho 921,5 1 
5 Nha kho 435,2 1 
6 Silo xi mang 283,5 72,0 
7 
8 

SilO xi man& . 283,5  
283,5  
283,5 

 	72,0  
72,0 Silo xi mang 

Silo xi mang_ 9 72,0 

10 Nha indyidong bao 1.504,9 1 
11 Mang_xuat 510,0 1 
12 Tram diOn phg 272,6 1 
13 Nha nghien mans 2.604,5 7 
14 Silo Klanhke 426,8 45,8 
15 Silo Klanhke 426,8 45,8 
16 Silo th* Rham 79,7 27,8 
17 Nha nghien xi 2.027,0 1 
18 Tram dien phu 340,7 1 
19 LQC bui tinh dien 346,4 1 
20 Nha lam mat Klanhke 674,7 3 
21 Nal hai AQC-1 62,3 1 
22 Le luns 740,0 22,3 
23 Noi hai AQC-1 109,3 1 
24 Nha n • hien than 563,4 1 
25 Tram dien s hu 335,1 2 
26 Thap say so.  bO 359,4 101,7 
27 N6i hai PH-1 115,1 1 
28 Thip lam mat 47,2 13,0 
29 Silo lieu tho 227,0 52,0 
30 Silo lieu thei 227,0 52,0 

_31 
32 

Thong xd lieu tho 41,8 1 
LQc bui tinh dien 203,9 13,0 

33 Ong khoi chinh 	 65,6 110,0 
34 Tram dien phi 317,6 1 
35 Nha nghitn lieu tho 994,7 1 
36 Nha kho silica 2.271,3 1 
37 Nha kho dAt set 3.785,2 1 

1  
1 
1 

38 Nha kho da Vol 15.057,8 
39 Nha kho 856,9 
40 Nha kho vat lieu 9.403,4 
41 Nha kho than 7.976,2 

DAQLQH\Thtly NguyenNinh Dirc1TT cong trinh tree dt nha may XM Chinfon\CV TT QH R2 
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1 

	 317,2 
	

1 
	256,2 
	

1 
14.519,2  
1.518,9  
1.648,6 

Le lung 26 

Silo lieu the:, 
Nha nghien lieu the) 
Loc bui firth din  
k • 	• Ong khoi chinh 	 
Tram di ..p_phy 
Nha phoi lieu  

31 
32 
33  
34 
35 
36 

283,5 72,0  
72,0 
72,0 
72,0 

79,7 27,8 

11,0 

	

93,5 	 1 

	

746,3 	1 
184,0 

3 562,4 

13,0 
	245,9 

302,8 
391,9 
740,0 
170,6 
386,0 
227,0 

41,8 
	 227,0 

910,1 
313,4 
65,6 110,0 

1 

Dien tich xay 
dung (m2)  

SO tang 
(tang)  

Chien 
cao (m) 

Nha kho  vat to 	 
Xunghing cor khi 
Nha kho vat lieu  
Dam chuyin 2 	 
Van phong 
Van phOng  
Nha may dungbao 
Mang xuat 
Silo xi man 
Silo xi mang 
Silo xi  mang 

8 Silo xi mang  
9 Nha nghien xi ,mang  
10 Nha may nghien mang 
11 	Silo Klanh  - ke 
12 Silo thir phim  
13 Tram then phu  	-t 	• 	„ 	• 14 Tram then phy 
15 Trung tam theu khien 
16 N6i hcri AQC 
17 Nha lam mat Klanh-ke 	 
18 LQC bui tinh din  
19 Nha Chien  than  
20 Nha dieu hanh  
21  Nha dieu hanh  
22 Won loc 
23 N73i hal PH-2 	 
24  Thai) lam mat  
25 Thap say scrip°  

27 Van phong 	 
28 Tram dien phu 
29 	Silo lieu tho  
30  Thing xa lieu the, 

37 Nha kho da voi 
38 Nha kho qu4ng sat 
39 Nha kho silica 
40 Nha kho dat set 

5.023,4  

129,0 
152,8 

1.444,3 
921,5 

3 
7 

45,8 

	

244,9 	2 

	

470,4 	1 
875,6 	2 

523,0 

136,4 
414,6 

3.955,3 

6.204,3 
6.781,5 
3.475,1 

1 
1 
1 
1 

283,5 
283,5 
283,5 
523,5  

1.607,6 
7.692,9 

101,7 

52,0 
1 

1 
52,0 

13,0 

Ten hang myc Ong trinh 

Nha kho than 

STT 

42 
43 
44 
45 

1 
2 
3 J 

1 
1 
1 
1 





STT Ten hang myc cong trinh DO tich xay 
dung (m2)_ 

SO tang 
(tang)  

A Chien 
cao (m) 

III. Nha van phong NI khu nhit 
nghi can bi) cong nhan vial 

1 Van phong 607,2 3 
2 Van phong 1.904,3 
3 Nha nghi cling nhan 466,6 

466,6 4 Nha nghi cong nhan 
5 Nha nghi cong nhan 466,6 1 
6 Nha nghi cong nhan 466,6 1 
7 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
8 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
9 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
10 Nha nghi chuyen gia 147,9 1 
11 Nha nghi chuyen gia 147,9 2 
12 Nha nghi chuyen gia 140,6 2 
13 Nha nghi chuyen gia 140,6 
14 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
15 Nha nghi chuyen gia 140,6 
16 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
17 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
18 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
19 Nha nghi chuyen gia 104,7 1 
20 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
21 
22 

Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
Nha nghi chuyen gia 140,6 1 

23 Nha nghi chuyen gia 140,6 1 
Tang cong (kin tich xay dvng 140.993,1 
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UBND THANH PHO HAI PHONG 
S6 TAI NGUYEN VA MOI TRU'ItiNG 

SO BANG KY CHU NGUON THAI 
CHAT THAI NGUY HAI 

CHU NGUON THAI: CONG TY XI MANG CHINFON 

Dia chi: SO 288, duirng Bach Ding, thi trAn Minh Mc, huyen Thiiy Nguyen 
thanh phO Hai Phong. 

 

Ma so QLCTNH: 31.000148.T 

 

SO:d9 /2017/SDK-STNMT 
Cap lAn &au ngay 09 thing 6 nam 2009 

CAE) Iai tin 3 ngayd,(9 thang.6 n5m 2017 



UBND THANH PHO HAI PHONG CONG HOA XA-  HQI CHU NGI-11A VIET NAM 
SO TAI NGUYEN VA MOI TRIAING 	00c lap - Tty do - fivih pink 

SO: 	/2017/SDK - STNMT 	Hai Phong, ngay eZ thong nam 2017 

SO PANG 1(1( 
CHU NGUON THAI CHAT THAI NGUY HAI 

Ma s6 QLCTNH: 31.000148.T 
Cap lan cicju ngay 09 thong 6 nam 2009 

COP lai lOn 3  ngay.t6  thong'( nam 2017 

I. Thong tin chung ve chit nguton thai chat thai nguy 

Ten: CONG TY XI MANG CHINFON 

Try so. chinh: SO 288, dtrong Bach Dang, thi trAn Minh Dim, huy'en Thily 
Nguyen, thanh phO Hai Phong. 

Dien thoai: 02253875480 	Fax: 02253875459 

Nganh righe chit yeu: San xudt vat lieu xay dtmg (Clinker va Xi mang). 

Gidy chirng nhan dang14,  doanh nghiep so 0200110200, clang 14 Ian din ngay 
23/7/2008, clang 4 thay doi ran thir 8 ngay 09/5/2017 do So. K" hooch va Dau to 
thanh phO Hai Phong cap. 

II. NOi dung clang 4: 
Chit nguOn thai chit thai nguy hai da clang 14,  ca so.  phat sinh chdt thai nguy 

hai kern theo Danh sach eh& thai nguy hai tai Phi Itic kern theo. 

III. Trach nhiem vita chti ngutin thai: 

1. Tub thu cac quy dinh tai Lust Bao ve moi tru.Ong va cac van ban quy pham 
phap luSt ve mai tru&ng có lien quan. 

2. Thgc hi'en dung trach nhie'm va ddy du cac quy dinh tai Di8u 7 Thong to so 
36/2015/TT -BTNMT ngay 30/6/2015 dm BO Tai nguyen va Mai trtrong, dac biet 
lu.u3"/ cac not dung sau: 

- BO tri khu vtrc ltru gift CTNH; hru gift CTNH trong cac bao bi hoc thi let bi 
ltru china dap irng y8u cdu IcS% thuSt, quy trinh quan ly theo quy dinh tai Phi ltic 2 
(A). 

- Chi 14 hgp dOng chuy8n giao CTNH vai cac to chirc, ca nhan có Gidy phep 
xir ly CTNH hoac Gidy phep quan 1S/ CTNH phir hop; Khi có nhu cau xudt khdu 
CTNH de xir 13', a nuac,ngoai, 	nguOn thai CTNH phai tuan thir Cong tr.& Basel 
ve kiern soot van chuyen xuyen bien giai cac CTNH va viec tieu hiry chung theo 
quy dinh tai Di8u 23 Thong to so 36/2015/TT-BTNMT ngay 30/6/2015 cilia Bo Tai 
nguyen va Moi truing. 

1 



KT. GIAM DOC 
O GIANT DOC 

Noi 

- Chu ngu'on thai; 
- CCBVMTHP; 
- lAru: VT. 

an Phirceng 

- Sir dung chi ng tir CTNH moi lan chuyen giao CTNH theo quy dinh tai Phu 

ltic 3. 

- Ltru tit vai thai han 05 (nam) nam tAt ca cac lien chirng tir CTNH da sir 
dung, bao cao quan ly CTNH va cac 116 sa, tai lieu lien quan de cung cap cho cc 
quan c6 tham quyen khi dugc yeu cau. 

- Sau tiled han 06 (salt) thong ke tix ngay chuye'n giao CTNH, ne'u khOng nhin 
dugc hai lien cuoi ding cita chirng tix CTNH ma IchOng c6 ly do hop ly bang van 
ban tit phia to chirc, ca nhan tiep nhin CTNII thi chit nguon thai CTNH bao cao 
Tai nguyen va Moi truong hoac Tong cuc Moi truemg de kiem tra, xir 1/ theo quy 
dinh cua phap luit. 

- Bao cao quan ly CTNH dinh kSi hang nam (19) bolo cao tinh tit ngay 01 thong 

01 clefn heft ngay 31 timing 12) theo mau quy dinh tai Phu luc 4 (A) ban hanh kern 
theo ThOng to nay va n6p Sb Tai nguyen va Moi trueing truac ngay 31 thong 01 cua 
nam tiep theo. Bac, cao d6t xuat theo yeu cau cita co. quan nha nuac c6 tham quyen. 

3. S6 (tang 14,  chi cap lai trong trueing hgp co thay d6i ten chit ngutm thai hoac 

dia chi, s6 luting ca so.  phat sinh chit thai nguy hai; thay doi b6 sung phuang an ttr 
tai sir dung, tai ch6, d6ng xir ly, xir ly NIA thu hOi nang luting tir chat thai nguy hai tai 

ca sa. 

IV. Dieu khoin thi hanh: 

S6 clang 14.  Chit ngu6n thai chat thai nguy hai nay c6 gia tri sir dung cho den 
khi cap lai hoac chain dirt hoat d6ng va thay th6 S6 slang lc)",  Chit ngu6n thai chit 
thai nguy hai s6 29/2015/SDK-STNMT, ma s6 QLCTNH 31.000148.T cap lin &Au 
ngay 09/6/2009, cap lai lin 2 ngay 09/02/2015./. 
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Tram 01/02 

PHI,J LUC 
(Kern theo So clang 19', chi nguan thai CTNH co ma so' QLCTNH 31.009148.T 

do So Tai nguyen va Moi truOng thanh pho Hai Phong cap lcin dau 
ngay 09/6/2009, cap lai ldn 3 ngay f C /  4  /2017) 

1. Co' so' phat sinh chat thai nguy hai 

Ten co so: Cong ty xi mang Chinfon. 

Dia chi co sa: S6 288, du&ng Bach Dang, thi trAn Minh Duc, huyen Thuy 

Nguyen, thanh ph6 Hai Pheng. 

2. Danh sfich chat thai nguy hai da Tang 'is' Oat sinh thtriing xuyen: 

TT Ten chat thai 
Tr4ng thai ton tai 

(ran/long/bun) 

SO luvng 
trung 
binh 

(kg/nam) 

Ma 
CTNH 

1 Cac loci sap va met'  thai Long 1000 17 07 04 

2 
Dau Ong co, hOp so va boi 
tron tong h9p thai tong hop 

20000 17 02 03 

3 
Cac loci au dOng co, hOp s6 
	va boi tan thai kink 

Long 75000 17 02 04 

4 
Gie lau bi nhie'm thanh phan 
nguy hai (Gie lau dinh dau) 

Ran 33000 18 02 01 

5 Bao bi cimg thai bang nhua Ran 3200 18 01 03 

6 
Bao bi cimg thai bang kim 
loaf 

Ran 6500 18 01 02 

7 
Bao bi cimg thai bang cac vat 
lieu khac (chai 19 thdy tinh 
dung boa chat thai) 

Ran 200 18 01 04 

8 Pin, L quy chi thai Ran 2000 19 06 01 

9 
Bong gen huS/nh quang thai 
(bao Om ca bong den 
halogen thai) 

Ran 100 16 01 06 

10 
HOp muc in thai có cac thanh 

• phan nguy hai 
Ran 200 08 02 04 

11  BO 19c dau da qua sir dung Ran 800 15 01 02 

12 
Phe lieu kim loci thai lan dau 
hoac nhua than da. 

Ran 6100 11 04 01 

13 Dau nhien lieu thai (dau FO) Long 6600 17 06 01 

14 
Dung dich nuoc tay rira thai 
có cac thanh phan nguy hai 

Long 16000 07 01 06 

15 Nirerc Ian dau thai tir thiet bi Long  1000 17 05 05 



Phu luc DKCNT-CTNH 
	 Trans_ 02/02  

tach dau/nuac 
171700 TOng se Itrumg 

3. Danh sfich CTNH clang k tat sir dung, so' che, tai che, 	thing xir 

thu hi 'fang luvng tir CTNH ti co' so.: KhOng có  411 • 
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UY BAN NHAN DAN LONG HOA xA.  HOI CHU NGH1A VIET NAM 
THANH PHO HAI PHONG 	DOc lap — Ty do — H4nh phtic 

so:figiG-P-uBND 	Hai Pilot-1g, ngay26thananeim 2020 

GIAY PHEP XA NVOC THAI VAO NGUON NIYOC 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HAI PHONG 

Can c* Luat To chuc chinh quy&'n dia phuong s6 77/2015/QH13 ngay 
19/6/2015; 

Can cu Lust Tai nguyen nu& so 17/2012/QH13 ngay 21/6/2012; 
Can cur Nghi dinh se) 201/2013/ND-CP ngdy 27/11/2013 cua Chinh phu 

quy dinh chi tie't thi hanh mot di'eu 	Lu4t Tai nguyen nuo.c, 
Can cif Nghi dinh s('') 154/2016/ND-CP ngay 16/11/2016 dm Chinh phu 

vephi bao v" moi truamg d6i 	nuac thai; 
Can c* Thong to so 27/2014/TT-BTNMT ngay 30/5/2014 cila Bo Tai 

nguyen,va 	truemg quy dinh ve vi'c clang Ic5T khai tilde nuac duoi dat, mau 
ho so.  cap,  ia 	dieu chinh, cap lai giay phep tai nguyen nuo.c; 

Xet Don de nghi cap gidy phep xa nuo.c thai vao ngu6n nuo.c cua Cong ty 
Xi mang Chinfon va ho so.  kern the(); 

Theo de nghi cua Sor Tai nguyen NIA Moi trueng tai Tor trinh so 43/TTr-
STN&MT ngay 14/02/2020, 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Cho he COng ty Xi man Chinfon, dia chi try chinh tai s6 288 

cluemg Bach Dang, thi tran Minh Duc, hu)*. Thuy Nguyen duvc xa nu& thai 
sau khi xi:TV/ dat quy chuan vao nguon nu& with cac not dung chil yeu sau: 

1. Ngun nuo.c tip nh4n nuoc thai: song Bach Ding (d6i 	di6m xa se) 
1) va song Thai (cloi \Ted diem xa so 2,3 va 4) thuOc dia ph:an thi tan Minh Duc, 
huy'n Thu)/ Nguyen. 

2. Vi tri xa nu is thai: 4 di6m 
- Toa do diem xa so 1 (sau he thong xir 1ST nuo.c thai tap trung): 

X = 2318252.000; Y = 604977.000 (m) 
- Toa d'(5 di6m xa s6 2 (sau tram xi:r ly nu& thai khu cang 

X = 2318968.205; Y = 604141.102 (m) 
- Toa do diem xa s6 3 (sau tram xu ly nuoc thai khu ct;ng phy): 

X = 2318913.902; Y = 603870.401 (m) 
- Toa do diem xa so 4 (sau tram xu ly nu& thai khu van phong mo): 
X = 2319427.600; Y = 604003.020 (m) 
(Theo So' coo vi tri xa nu.6.c thai h" toa c1:6 VN 2000, kinh tuyin truc 

105°45' do Cong ty Xi meting Chinfon phai hop voi Cong ty CO philn Tu. van thik 
ke cong trinh xely dung Hai Phdng lap ngay 06/02/2020). 

3. Phuong thCrc xa nuo.c thai: Tkr chay 
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4. Ch6' do xa nuoc thai: Lien tuc (24/24h). 

5. Luu lugng xa nuoc thai: Trung binh 100 m'ingay dem; ion nhdt 110 
m'ingay dem. 

6. Chdt lucmg nixOc thai: 1\lozng do cac thong so' 6 nh16m phai nam trong 
gioi hqn cho phep cua QCVN 14:2008/BTNMT — Quy chuan ky thu4t quoc gia 
ve nuoc thai sinh hog, cot B va QCVN 40:2011/13TNMT - Quy chudn ICS'T thu4t 
qu6c gia ve nuOc thai cong nghiep, cot B. 

7. Thad han cda Gidy phep: 05 (nam) nam. 
Dieu 2. Cac yeu c'au d6i voi Cong ty Xi mang Chinfon 
1. Tuan thu cac not dung quy dinh tai Gidy phep. 
2. Thgc hien quan tr'ac nuOc thai va ngu'C'm nuOc ti6p nhan nuOc thai: 

a) Theo dai luu lugng xa nuOc thai hang ngay theo chi so tai dong ho do 
nuOc thai sau xirl)"7, 	nh4t vao Nh'41(.)'T van hanh 	th6ng )dr1Tritro'c thai. 

b) Quan tfac chAt lugng nue(c thai: 

- Vi tri ldy mAu: Tai 04 di6m xa thai cua Cong ty truOc khi xd thai có t9a 
de) cu the quy dinh tai Ithoan 2 Dieu 1 dm Giay phep 

- T'an s6 giam sat: 03 thang/lAn. 

- Thong s6 va quy chuAn ap dung: 

+ D6i voi diem xa s6 01: Theo QCVN 14:2008/BTNMT — Quy chu&'n1q7 
thulat qu6c gia ve nuOc thai sinh hog (c(A B, dp dung K=1) va QCVN 40:2011/ 
BTNMT (Ot B, ap dung Kr1=1; Kf: = 1,1), cu th6: 

STT Thong so Dun vi 
QCVN 40:2011/ 

BTNMT 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT 
C Cmax C Cmax 

1.  Nhi't dO °C 40 40 - - 
2.  pH - 5,5-9 5,5-9 - - 
3.  COD mg/1 150 165 - - 
4.  Tong N mg/1 40 44 - - 
5.  Tong P mg/1 6 6,6 - - 
6.  C1 mg/1 1000 1100 - - 
7.  Sunfua mg/1 0,5 0,55 - - 
8.  Cr VI mg/1 0,1 0,11 - 
9.  Hg mg/1 0,01 0,011 - - 
10.  Pb mg/1 0,5 0,55 - - 
11.  Cu mg/1 2 2,2 - - 
12.  As mg/1 0,1 0,11 - - 
13.  Cd mg/1 0,5 0,55 - - 
14.  Ni mg/1 0,5 0,55 - - 
15.  Fe mg/1 5 5,5 - - 
16.  Dau ma khoang mg/1 10 11 - - 
17.  BOD5  mg/1 - - 50 50 
18.  TSS mg/1 - - 100 100 	v 
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19.  TDS mg/1 - - 1000 1000 
20.  NH4+ mg/1 10 10 
21.  Phosphat mg/1 - - 10 10 
22.  Dau ma &Ong, thvcm 

vat 
g /1 

- - 20 20 

23.  Tong cac chat hog 
dOng be mat 

mg/1 
- - 10 10 

24.  Coliform IVFPN/100m1 - - 5000 5000 

+ D6i 	di6'm xa so 02, 03 ya 04: theo QCVN 14:2008/BTNMT Quy 
chudn ky thu4t qu6c gia NT"' nuac thai sinh hog (cot B, ap dung K=1), cu the: 

TT Thon so g Dun vi  
QCVN 14:2008/ BTNMT 

(Cot B, C.= C) 

1.  pH - 5,5 - 9 

2.  BOD5  (20°C) mg/1 50 

3.  TSS mg/1 100 

4.  mg/1 1.000 TDS 

5.  Sunfua (Tinh theo H2S) mg/1 4.0 

6.  Amoni (NH4+  tinh theo N) mg/1 10 

7.  Nitrat NO3-  (tinh theo N) mg/1 50 

8.  li)u ma dOng thu.c -qt mg/1 20 

. 
Tong cac chat hog clOng 
be mat 

mg/1 
10 

10.  Phosphat (P043-) mg/1 10 

11.  T6ng Coliforms MNP/100m1 5.000 

c) Quan trac chL lugng nguem nuot tiep nh4n nu& thai: 
- Vi tri ldy mL: 02 m'Au nu& mat song B4ch Ding ve phia boy xa each vi 

tri tiep nhen so 1 khoang each 50m ye phia thuong, luu ya 114 luu; 02 mknuot 
mat song Thai ye phia be.  xa each vi tri tie p nh4n so 2 khoang each 50m ye phia 
thugng km ya h4 

- Thong s'() quan trac theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chu jan ky 
thu4t quoc gia y&' chat lugng nuOt mat (Cot B2), cu th6. 

STT Thong so Don vi 
QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT (cOt 
B2) 

1.  pH - 5,5 - 9 

2.  BOD5 mg/1 25 

3.  COD mg/1 50 
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4. DO mg/1 > 2 

5. Amoni mg/1 0,9 

6. Nitrit mg/1 0,05 

7. Nitrat mg/1 15 

8. Phosphat mg/1 0,5 

9. Chit hog ciOng be mat mg/1 0,5 

10. TSS mg/1 100 

11. Pb mg/1 0,05 

12. T6ng Crom mg/1 1 

13. Cu mg/1 1 

14. Ni mg/1 0,1 

15. Hg mg/1 0,002 

16. Fe mg/1 2 

17. to'ng d'au ma khoang mg/1 1 

18. Coliform MPN/100m1 10.000 

3. Thuc hi*r the do bao cao dinh kST giri ve Sof Tai nguyen va Moi truong va 
Uy ban nhan dan huye; n Thuy Nguyen de theo doi, giam sat: 

Tnxoc ngdy 15/12 hang nam, Fjp Bao cao bang van ban NT' viec thuc hien cac 
not dung ghi trong Giay phep, bao gom: Thong ke lugng nuoc sach sir dung au 
vao; lugng mac xd hang ngay, hang thong (theo cap nhat,tai clang h8 do mot thai 
tai diem xa. hoc theo ghi the tai NirlatV van hanh thOng xfr15, noon thai); tinh 
hinh thu gom, xir 151 mot thai; danh gia ve chat lugng nuoc thai (dinh kern theo cac 
Phial ket qua quan trac chat lugng mot thai, mac nguon tie nNn mot thai); tan 
sulk quan trac nuoc thai, mot nguon tiep Wan; cac su co mot thai (neu co). 

4. Thueng xuyen nao vet, duy to cac cong trinh thu gom, 	15,  nuoc thai, 
dam bao thu gom 100% nuoc thai phat sinh xir 	v4n hanh th6ng xf.r 13"/ 
nuoc thai theo dung quy trinh neu trong ho so, bao dam cac thong so chat lugng 
thai luon dot quy dinh tai Gidy phep tnrefc 	vao nguon tiko 	thuc hien 
climg cac cam ket da neu trong ho so de nghi cap phep. 

Chiu trach nhiem tnrot phap loot khi có bAt Ic-ST thong s6 nao trong nuoc 
thai khong datyeu cau quy dinh cua Gidyphep, dong thoi phai ngimg ngay viec 
xa nuoc,thai de thgc hien cac bien phap khac phuc. 

5. Luu gifr Gidy phep xd mac thai, Bao cao xa nuoc thai, So do vi tri khu 
vuc xa nuoc thai; luu 	cac thong tin, so 	quan trac nuoc thai, nuoc nguon 
tiep nhan dinh lcST dung quy dinh. 

6. Chili sv: ki6m tra, giam sat dm So• Tai nguyen va Moi truerng,va cac Co 
quan 	quan; chuan bi nhan luc,,trang bi cac phuang tie; n, thiet bi can thiet de 
san sang *rig ho, khac ph-vc sir co gay nhiem nguon nuoc, &rig thai bao cao 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH , 	• 

U TICH 

en Dinh Chuyen 

kip thai ve So. Tai nguyen va Moi tn.rong va chinh quy'en dia phuang trong twang 
hop có su co gay 8 nhiem nguon mot do vi& xa nuoc thaigay ra. 

7. Thuc hien nOp phi bac) NT" moi tnthng d6i ved nu& thai va cac nghia vu 
tai chinh khac theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 38 Lu4t Tai nguyen nuot va cac 
quy dinh phap 1u4t lchac. 

8. Bi dinh chi hoc thu hoi Gidy,phep n6u vi pham hoc khong thuc hien 
dung, day cac cam ket trong ho sa nghi cap phep, Lust Tai nguyen nuo.c va 
cac van ban phap luat lien quan. 

Dieu 3. Cong ty Xi mang Chinfon duov huo.ng cac quyan hop phap,  theo 
quy dinh tai Khoan 1 Dieu 38 Lust Tai nguyen nu& nam 2012 va cac quyen lgi 
hop phap lchac theo quy dinh phap 14thi.n hanh. 

Dieu 4. Trach nhiem cua cac ca quan lien quan: 
1. So. Tai nguyen va Moi throng: Kim tra, giam sat viec thuc hien Giay 

phep xa nuot thai va cac cam ket cua Cong ty Xi mang Chinfon neu trong ho 
sa xa nuot thai. 

2. Uy ban nhan dan hu)*. Thuy Nguyen: Phi hop voi cac Soy, nganh, dan 
vi lien quan kiem tra, giam sat v* thuc hien Giay phep xa, nuoic thai va cac cam 
ket cua COng ty da neu trong ho sa xa nuot thai. 

Dieu 5. Gidy phep nay có hien luck6 tix ngaylc$T NIA thay th6 Gidy phep xa 
so 2586/GP-UBND ngay 24/12/2009 	UBND thanh ph6. Chlam nha't 90 (chin 
muai) ngay tnroc khi GiAy phep,he't han, neu Cong ty con tie'p tic nuoc thai 
voi ca.c not dung guy dinh tai Dieu 1 c-Ou Giay he thi phai lam thu tuc gia han 
Gila)/ phep theo quy dinh. Cong ty phai 14p ho sa dieu chinh Giay phep doi vdi cac 
trueng. hop quy dinh tai Khoan 3 Dieu 23 Nghi dinh so 201/2013/ND-CP ngay 
27/11/2013 cua Chinh 

Chanh van phong UST ban nhan dan thanh ph& Giam d6c Sei Tai nguy8n va 
Moi truemg, Chu tich UST ban nhan dan huy'n Thuy Nguyen, Chil tich UST ban 
nhan dan thi trap Minh Due; T6ng Giam d6c Cong ty Xi mang Chinfon va Thu 
truemg cac ca quan lien quan can cu GiAy phep thuc 

Noi nhtp: 
- Nhu. Di&I 5; 
- Chu tich; 
- PCT Nguyen Dinh Chuy6n; 
- CVP, PCVP Than Huy Kien; 
- Cac phong: NNTNMT, NCKTGS; 
- CV: MT; 
- Um: 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VITT NAM' 
THANH PHO HAI PHONG 	DOc lap - Tu. do - H4rth phtic 

SO: 4166 /GP-UBND 
	

Hthi Phong, ngay '10 thong 5  ;lam 2014 

GIAY PEEP 
KHAI THAC, StY DUNG N1U'OC MAT 

IJi( BAN NHAN DAN THANH PHO HAI PHONG 

Can cu Luat TO chirc hOi dO'ng nhan don va US,  ban nhan dan ngay 
26/11/2003; 

Can cir Luat Tai nguyen 'luck ngay 21/6/2012; 
Can cir Nghi dinh 201/2013/ND-CP ngay 27/11/2013 quy dinh chi tiet thi 

hanh mot so dieu cua Luat Tai nguyen mot; 
Can cir Thong to so 02/2005/TT-BTNMT ngay 24/6/2005 -cua BO Tai 

nguyen va Moi tnrOng hugng dan thxxc hien Nghi dinh so 149/2004/ND-CP cua 
Chinh phu quy dinh viec cap phep tham do, khai thac, sir dyng tai nguyen !luck, 
xa nugc thai vao nguon nuoc, 

Can cir Gidy chimg nhan dau to so 021022000120 do US,  ban nhan d 	./14ANN 

thanh phO Hai Phong cap thay dOi Fan thin to ngay 11/09/2013 cho Cong  
mang Chinfon; 

Xi mang Chinfon so 42/DDN/P9 ngay 12/03/2014 va ho so kern theo; 
Xet Dan de nghi cap giay phep khai thac, sir dung nu& mat cua Con 

Xet de nghi cua Su Tai nguyen va Moi truong tai To trinh so 125/TTr-
STN&MT ngay 25/4/2014, Cong ty xi mang Chinfon tai cac Van ban s6: 
87/CV-P91 ngay 16/5/2013, so 95/CV-P9 ngay 04/6/2014, 

QUYET DINH: 

Di&ii 1. Cho pile') Cong ty Xi mang Chinfon, c6 dia chi try so chinh tai 
thon Trang Kenh, thi trdn Minh Dirc, huyen Thuy Nguyen, thanh phO Hai PhOng 
dugc khai thac, sir dung nuac mat ho song Gia vai cac not dung chti yeti nhu 
sau: 

1.1. Myc dich, khai thac sir dung: Phyc vu Nha may xi mang va sinh host 
cua Cong ty Xi mang Chinfon. 

1.2. Nguon nu& khai thac, sir dung: song Gia. 
1.3. Vi tri khai thac, sir dung: cua Fay nugc thuOc dia ban thon Trang Kenh, 

thi trAn Minh Dirc, huyen Thuy Nguyen, thanh phO Hai Ph6ng. 
- Diem ldy nuerc so T1 (duerng 'Ong 1): 

Toa dO: X = 2317681.314; 



Y = 602709.528. 
- Diem lay nuov s9 T2 (dirong 'Ong 2): 

Toa d9: X = 2317680.088; 
Y = 602713.660. 

- Diem lay nuov s8 T3 (Diem tim Nha tram barn): 
Toa d9: X = 2317688,927; 

Y = 602716.283. 
Thu9c to ban d9 tS,  le 1/25.000, he VN-2.000, kinh tuyen truc L=105°45' do 

Vien Dia chit va. Mai truarng lap (kern theo gidy pile') nay). 
1.4. Lugng nuOc khai thac, sir dung: 5.500 m3/ngay, dem. 

STT 
Thai gian  
sir dung Dan vi Nhci nhAt Urn nhAt Trung 

binh 
1 Trong ngay m3 5.000 6.000 5.500 
2 Trong thang m3 150.000 180.000 165.000 
3 Trong nam m3 2.160.000 

1.5. Phuang thirc khai thac, sir dung: sir dung he th9ng barn chim cap 
nuov tut tiep vao Tram xir ly twat sach cua Cong ty Xi mang Chinfon. 

1.6. Thai han khai thac, sir' dung: 10 nam (ke tir ngay giay phep c6 hieu 
luc thi hanh). • • 

Dieu 2. Carg,,ty";"X!,....tyrAng Chinfon co trach nhiem: 
2.1. Thvc hien dng, da t  du not dung dm Giay phep, cac cam ket trong 

Bao cao khai thac, sir dunetni:61C mat; cac quy dinh cua Lu'at Tai nguyen nuoc„. 
nam 2012,,  Nghi ,dinh so 2Q17 ,013/ND-CP ngay 27/11/2013 dm Chinh 	quk;'' 
dinh chi tit thi hanh mot so, 4ieu cUa Luat Tai nguyen nuorc va cac van ban phasOk 
lulat khac lien quan. 	 •••• 

2.2. Thgc hien nghla vu tai chinh: n9p phi tham dinh, le phi cap gidy ph 
khai thac, sir dung nirov mat theo quy dinh; boi thuerng thiet hai (neu co) o 
COng ty gay ra trong qua trinh khai thac doi 	nguon =Ore song Gia theo quy 
dinh; khai thac, , sir dung nuoc dung trinh 	va quy trinh ky thuat hien hanh, 
khong gay ach tac hay sir bien doi d9t ng9t ve clang chay tai diem lay truck. 

2.3. Dinh kST 6 thang/lan giri 	Tai nguyen va Moi truang ket qua quan 
trac chit lugng ntroc song Gia tai dia diem khai thac nuerc mat va chat lugng 
nuac sau xir ly dm Tram xu ly nuOc sach theo quy dinh. 

2.4. T6n trong quyen lqi h9p phap cira cac to chirc, ca nhan hien clang 
khai thac, sir dung nu is mat xung quanh khu vvc khai thac. 

2.5. Thvc hien viec ky ket h9p &Ong mua nuOt tho v6i C8ng ty trach 
nhiem hi u han M9t thanh vien Khai thac cong trinh thug lgi Thiry Nguyen. 
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TM. 017' BAN NHAN DAN THANH PHO 
KT. CHU TICH 

HiJ TICH 

2.6. C6ng ty Xi mang Chinfon se bi dinh chi hoc thu h6i Gidy phep khai 
thac, sir dijng nuac mat n6u vi pham hoc khong thgc hien trach nhiem cita minh 
doi veri viec thgc hien Ludt Tai nguyen nuac va cac van ban phap Ludt lien quan. 

Dieu 3. Cong ty Xi mang Chinfon dugc huang cac quyen lo:i hop phap 
theo quy dinh tai Dieu 43, Ludt Tai nguyen nuorc va c6 trach nhiem thtrc hien 
cac nghia vv cua Chu gidy phep theo quy dinh Lai Nghi dinh s6 201/2013/ND- 
CP 	27/11/2013 dm Chinh phir quy dinh chi tit thi hanh mot se; dieu cua 
Ludt Tai nguyen nuoc. 

Dieu 4. Gidy phep nay c6 hieu Luc tir ngay ky. Ba thang truck khi Gidy 
phep he't han, ne'su Cong ty Xi mang Chinfon con tiep Arc khai thac, sir dung 
nuorc thi phai lam thii tuc gia han Giay phep. 

Chanh Van phong US,  ban nhan dan thanh ph6, Giam d6c cac Soy: Tai 
nguyen va Mei truerng, Nong nghiep va Phat trien nong thon, Chu tich Uy ban 
nhan dan huyen ThUy Nguyen, US,  ban nhan dan thi trdn Minh Dim, Giam d6c 
Cong ty trach nhiem hal han M6t thanh vien Khai thac cong trinh thuS,  lgi Thily 
Nguyen, T6ng Giam d6c Cong ty Xi mang Chinfon va Thu truOng cac 
nganh, dun vi lien quan can cir Quyk dinh thi hanh./. 

Ncri nh'On: 
- Nhu Dieu 4; 
- Cue QL Tai nguyen nuerc; 
- Chu tich; 
- PCT Do Trung Thoai; 
- CVP va PCVP NguyZn Van Binh; 
- CV: MT, TL; 

Lull VT; 
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LONG TY XI MANG CHINFON 	 COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DOc lap - Tu do - Hanh phiic 

Hai Phong ngay 01 dieing 01 nom 202 

KIP BONG DICH V11 SO : CFC-22-065 

Cling  vfgc  :  Thu  gom,  Boc Xtic, V4n chuy& va XirlSiCac Chat Thai lie ca 
viec  Tai the cue tai sir dung laf mot sto loaf 

Can  cur  vao  BO luat  Dan  skr so : 91/2015/QH13 	Que)c HOi nu& COng H6a xa Ho i 

chi"  nghia  Viet  Nam  ban  hanh ngay 24/11/2015. 
Can  dr  vao  BO Luat Thuang mai se) : 36/2005/QH11 cua nude COng Hem. Xa HOi chi. 
nghia  V*  Nam  ban  hanh  ngay 14/06/2005. 
Can  dr  vao  Luat  Bao ve  Mai trubmg S6 : 72/2020/QH 14 dia. Quo'c hOi nu& CHXHCIN 
Viet  Nam  ngay  17  thong  11 nom 2020 co hieu hrc thi hanh ngay 01 thong 01 nom 2022. 
Can  cCr  vao  Nghi  dinh  s6 : 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 Quy dinh chi tiet mot s 
dieu  cita  Luat  Bao  ve Moi  trtrOng. 
Can  dr  Thong  ttr S6  :  02/2022/TT-BTNMT ngay 10 than 01 ram 2022 Quy dinh chi tie 
thi  hanh  mot  se) dieu  cCia  Ludt Bao ve Moi twang. 
Can  dr  vao  cdc van  ban  hien hanh khac do Chinh phii Viet Nam va cdc cap c6 than' quye r 
cong  b6  co  lien quan  den  viec boo ve M6i twang, Thu gom, B6c xuc , Van chuyen va X' 
ly  Rac thai ,sinh hoot  va  cdc Chat thai ran th6ng thuOng. 
Can  ca  Giay  phep  Xtl'r 1y  chat thai nguy hoi cua COng ty co phan Thuong mai va Dich 
kho  van  PH"  Hung  do  BO Tai nguyen va Moi trtrOng cap ngay 12/10/2020, ma 
QLCTNH  :  1-2-3-4-5-6.108.VX. 
Can  dr  vao  ket qua  &roc  hai ben th6ng nhat trong qud trinh thuang thao cho viec ky ke 
hop  (long  neu  tren. 
Can  dr  vao  nhu cAu  va  kha nang cua hai ben. 

Chung toi gom co 

1/  CONG TY  XI MANG CHINFON (DuOi day goi tat la ben A). 

- Dai  dien  : Ong LO LUNG-TOO - Chirc vu : TOng Giam Doc 
Dia  chi  :  SO  288 DU'ONG BACH DANG, THI TRAN MINH DU'C, HUYEN THU 
NGUYEN, T/P HAI PHONG. 

- Dien  thoai so : 0225-3.875480, 3875481, 3875482 Fax : 0225-3875075 
So  tai khoan : 003.1.00.696789.9 - Tai Ngan hang : VIETCOMBANK - HAI PHONG 
Ma  s6  thue  : 0200110200. 

2/ CONG TY CO  PHAN  THU'ONG MAI VA DICH VU KHO VAN PHU 
HUNG  (DuOi  day  goi  eat la ben B). 

- Dai  dien  :  Ong TRAN TRI MINH - Chirc vu : Pho Giam d6c 
Dia  chi  :  SO  49  PHO  DINH TIEN HOANG, PHYONG HOANG VAN THU, QUA 
HONG  BANG,  T/P  HAI  PHONG. 
Dien  thoai 	: 0225.6508999 	- Fax : 0225.3282309 
So  tai khoan : 3211  0001  263 036-Tai Ngan hang : BIDV CHI NHANH HAI PHONG 
Ma  so  thue 	 :  0200867992 

HOP  HONG SO : CFC-22-065 - S6 Trang : 1/10 



Sau khi xem xet, than 1u4n va kierntra tai hien truong hai ben thoa thu4n 14 ket hop d6n , 
kinh to nay de ben B Thu Gom, 	V4n chuyen va Xir ly Cac Chat thai trong qu 
trinh san xuat va sinh hoat cua Nha May ben A ke ca viec Tai Che de tai sir dung lai M 
so loai theo cac dieu khoan va dieu kien sau : 

Phin 1  :  MOT  S6  DINH NGH1A 

Trong HOP DONG NAY mot s6 tir holac thuiat ngu dugc dung se c6 N6i dung va Nghi 
cu the nhu sau trir khi c6qui dinh khac trong HOP DONG. 

"Hop d6ng": Bao g6rn toan b0 cac dieu khoan va dieu kien quy dinh trong Hgp d6ng 
ding nhu trong cac tai lieu khac dugc kern theo va cau thanh Hop long. 
"Ben A" : La Cong ty Xi mang Chinfon - Dugc thanh 14p va hoat dOng theo dung 1u4t 
Phap cua Viet nam va can thuc hien viec Thu gom, boc xuc, V4n Chuyen va Xir L 
Chat thai cho Nha may cua minh. 
"Ben B" : La Cong ty Dugc thanh 14p va hoat dOng theo dung 1u4t Phap cua Vi 

Nam va CO kha Wang va giay phep ,kinh doanh hop phap de thuc hien viec Thu go 
Boc xuc, V4n chuyen va Xir 11 chat thai cho Nha may ben A dap drig dugc cac ye 
ca. 0 cua ben A quy dinh trong Hop &mg va cac quy dinh hien hanh. 

— "Nha may dia. ben A tai Trang Kenh": La nha may san xuat Xi mang dm ben A tai s 
: 288 Duong Bach Ding, Thi trAn Minh Dix, huyen Thuy Nguyen, T/P Hai Phong ban 
g6m ca hai day chuyen san xuat, Nha may Dien sir dung Nhiet du va Cac Khu vuc 
MO Da Vol va May Nghien Da Voi, MO Set va May Nghien Set, CALI cang XuAt Xj 
mang Tren Song Bach Dang, Cau cang Nh4p Nguyen Lieu, Khu Van Phong Lam viec 
va Xuang Sira chfra cua Phong MO. 

- " Chit thai Ran": La ChAt thai or the Ran hoac Set dugc thai ra tir qua trinh San XuAti, 
Kinh Doanh, Dich Vu, Sinh hoat hoac cac hoat dOng khac. Bao gom tat ca cac loai Ph 

Rac Sinh hoat va tat ca Cac loai Chat thai khac dugc ben A loai ra va/hoac thay th 
trong toan b6 qua trinh hoat dOng, bao dtrOng, sira china Nha may ben A ding nhu trong 
qua trinh lam viec va sinh hoat cua CBCNV (Sau day goi chung la Chat thai). Cac Chat 
thai nay ben A khong the tai sir dung cho bat 14 muc dich gi khac cho Nha may v4 
CBCNV cua ben A nen ben A can ben B thu gom, boc xuc, van chuyen va Xir ly theo 
diing cac quy dinh hien hanh. Cac Chat thai nay se bao gom cac loaf chinh nhu sau: 

• Cac chat thai nguy hai ben B phai xix ly theo dung quy dinh cua Lu4t bao ve MO1 
Truemg, Nghi dinh s6: 08/2022/ND-CP cua Chinh phu va Thong tu so: 02/2022/TT 
BTNMT cua  Bo  Tai Nguyen va Moi truemg cling nhu cac quy dinh hien hanh khac. 

• Cac  chat  thai  Ran  sinh  hoat  do qua trinh sinh hoat va lam viec cua CBCNV thai ra 
• Cac  chat  thai  ran  Cong Nghiep thong thuemg do hoat dOng san xuat, sira chi -1'a, bap 

duang Nha  may  va cac  hoat  dOng kinh doanh, cac dichvu khac thai ra. 
- "Cong Viec": La viec Thu gom, Boc xuc, V4n chuyen va Xir ly cac Chat thai theo  

dung cac quy dinh cua Lu4t bao ve Moi Tru6ng, Nghi dinh s6: 08/2022/ND -CP cud 
Chinh phu va Thong  tu so:  02/2022/TT -BTNMT cua BO Tai Nguyen va Moi truemg 
ding  nhu  cac quy dinh hien hanh khac cua cac Cap co tham quyen c6 lien quan ke ca 
viec Tai the de tai sir dung lai mot so loai. 

— "NM. than phu": Bao g6m cac T6 chirc, Ca nhan,Cong ty, Don vi co giAy phep kinh 
doanh hgp le dugc ben  B  thue va dugc ben A chap thu4n va phe duyet bang van b 
de thuc hien cho ben B mot phan Cong viec neu trong Hop &rig. 

— "Can b6 giam sat": Bao gom Can b6 giam sat cua ben A de thkrc hien cac Cong viec 
giam sat trong qua trinh ben B thuc hien va hoan thanh Cong Viec quy dinh trong Hop 
dong. 
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"Ngay": La ngay tinh theo lich hien hanh bao g6m ca ngdy Le, ngay Nghi va ng4 
Chu nhat Nhung khong bao gom ngdy tiled tiet xau ben B khong the to chirc thuc hien 
va hoan thien Cac Cong Viec dugc, nhang nguyen nhan do Bat Kha khang va ca•  
Nguyen nhan do ben A gay ra lam chain tien dO thuc hien va hoan thanh Cong Vie 
cLia  ben  B. 
"Ngay hoan thanh": La ngdy ben B hoan thanh toan 1)0 Cong Viec dugc can bO giarn 
sat cila ben A xac nhan  la  dap dng dugc cac yeu cau qui dinh trong Hop dong. 
"Phu luc ciia Hop La cac thod thuan bang van ban dugc hai ben ,dong va kO't 
cho  cac  not dung Cong  viec  chua qui dinh hoc c6 thay doi so vOi hop dong hai ben da 14 
trong qua trinh ben B  thuc  hien va hoan thanh Cong Viec quy dinh trong Hop &Ong. Phu 
luc  dm  Hop &rig se dugc kern theo va la mot 1)16 phan khong tach roi Hop clang. 
"Cac thi6t bicna ben  B":  La cac May Moc, Thi6t bi, Vat lieu, Dung cu, Phuong tien 
ke ca cac thiet bi van pilot -1g, phuang tien di lai, dien thoai v.v. ma ben B can phai hu' 
dOng de phuc vu cho  viec  thuc hien va hoan thanh cac Cong viec cho ben A qui dinh 
trong Hop dong cho  ben  A. Tat ca cac May Moc, thiet bi cila Ben B de thuc hien ya 
hoar' thien Cong Viec phai dugc kiem dinh K57,  thuat an toan va c6 giay phep kie 
dinh theo dung cac quy dinh hien hanh cua cac cap c6 tharn quyen. 

—  "PhOng An Toan St:rc Kh6e Nghe Nghiep va Bao Ve Moi Truerng dm ben A" (Vi 
Tat  la  Phong  HSE)  :  La  Phong dugc ben A giao nhiem vu huang dan ben B trong viec 
thuc hien cac quy dinh  ve  dam bao an toan, ve sinh c6ng nghiep va m6i truOng tron 
suOt qua trinh ben B  thuc  hien va hoan thanh C6ng Viec Quy dinh trong Hop Dong 
trong Nha may ben A  theo  dung luat phap va cac quy dinh hien hanh. 
"Bang van ban" : Bao g6m cac tai lieu vi6c tay, danh may, tai lieu Fax, E-mail, cac 
bien ban cuOc hop co  chic  k.)"7 cua dai , dien c6 thArn quy& dugc hai ben trao d6i vote 
nhau trong qua trinh  thuc  hien Hgp Dong. Chi c6 cac tai lieu bang van ban mOi c6 gi 
tri phap ly rang buOc  trach  nhiem giira hai ben ding nhu dugc ,  dimg lam co sU de giAi 
quyet tranh chap giCra  hai  ben. Bat cu tai lieu gi khong dugc the hien bang van ban de 
khong c6 gia  tri  rang  buloc  hai ben ke ca cac bang ghi 
"Nghiem thu": La nhirng bien ban nghiem thu Cong Viec dugc dai dien hai ben l'T xd 
nhan sau khi hoan thanh timg phan Cong viec ding nhu toan be, Cong Viec quy din 
trong Hop dong. 

PhAn 2: CAC DIEU KHOAN CUA HOP BONG 

Dieu 1:  PHAM  VI  VA  NOI  DUNG CONG VIEC 

Ten, SC; lugng  va  Loai Chat ,  Thai ben B can thu gom, b6c xiic, van chuyen va 	13 ch 
ben A  ke  ca. viec Tai the  de  tai six dung lai MOt so loai se dugc quy dinh chi tiet tron 
BAN Kt KHOI LONG CONG VIEC VA DON GIA kern theo Hop d6ng nay. 

Digu  2  :  TRACH NHIEM  CUA  CAC BEN 

2.1- Ben A 

Ban giao Vi  tri  Cac  ChAt  Thai cho ben B ngay sau khi hai ben 14 k6t Hgp d6ng 
ben  B  tien hanh thuc  hien  va hoan thanh Cong Viec theo dung thed gian quy dinh 
Cung cap va thong bao cho ben B cac quy dinh hien hanh cho viec ra vao va latt 
viec  tai  Nha may ben  A  de ben B thgc hien va tuan thu dac biet la cac quy dinh 
An toan, Ve Sinh Cong Nghiep va Bao Ve Moi twang dang va se dugc ap dun 
trong nha may dm ben  A. 
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— To moi  ,dieu kin thuan lgi cung nhu kip thgi h6 try ben B giai quyet nhan
vuang mac phat sinh trong qua trinh ben B thuc hien va hoan thanh C6ng Viec. 
Ben A co quyen dieu chinh pham vi Cong viec va tien d6 thuc hien va hoan thanh 
C6ng Viec quy dinh trong Hop dong theo yeu 	 n , cau thuc to cua ben A vai dieu kie 
neu c6 chi phi Oat sinh hop 13'i do viec thay doi dO thi ben A CO trach nhiem thanh 
toan  cho  ben  B. 

— Ben  A  co quyen yeu  cat'  ben B dieu chinh hay thay the bat ctr nhan sir nao cua ben B 
khi thay cac  nhan  sir  nay  khong dap drig dugc yeu cau 	Cong viec quy dinh trong 
Hop dong  ,  trinh do chuyen mon, vi pham cac dieu khoan dm Hop dong hoac CO 
hanh  vi  hat hop tac  vai  ben  A trong qua trinh thkrc hien Hop &Ong ma khong can phai 
chtrng minh  hoac  giai  thich  gi vai ben B. Khi do ben B phai co trach nhiem chap hanh 
va  thuc  hien ngay yeu eau cua ben A trong th6i , gian ngan nhat co the nhung khong 
qua  Nam  (05) Ngay  sau  khi  nhan dugc yeu cau bang van ban cua ben A. 

— Cfr  can  b6  c6  tham quyen dm ben A de giam sat qua trinh ben B thuc hien va hoan 
thanh Cong Viec theo yeu eau ve thgi gian 	ben B 	cac van ban nghiem 
thu  Cong  Viec dong th6i de Om sat va xir ly cac van de va kho khan phat sinh 
trong qua trinh ben B thuc hien va hoan thanh Cong Viec. 

— Can b6 giam sat cua ben A thuc hien viec Giam Sat c6 quyen dinh chi viec thuc 
hien va hoan thanh Cong Viec cua ben B khi phat hien ben B khong tuan thu car 
quy dinh hien hanh cho Cong Viec nhu Xe van chuyen khong dam bao, khong Xtir 
ly  Chat  Thai theo dung quy trinh, do Chat Thai a nhung nai khong dugc phep. Can 
136 giam sat oh ben  A  co quyen yeu cau ben B cho ben A giam sat viec 	Chat 
Thai tai nai quy dinh cua ben B cung nhu giam sat viec van chuyen Chat Thai. 
Thuc hien thanh toan day du, kip theci cac ,  khoi lugng hoan thanh theo dUng Hop 
dong. Phi hgp cling vai ben B thanh quyet toan va thanh 1/ Hop dong theo dung 
cac quy dinh hien hanh cua cac cap co tham quyen. 
Chuyen giao chat thai cho ben B, dai dien co tham quyen ky va dOng dAu chUng tik 
CTNH theo Thong to S6:02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thang 01 nam 2022, gift lar 
lien  3  va ban giao cac  lien  con lai cho ben B. 
Thuc hien  cac  quyen  lgi  va cac nghia vu khac lien quan den Hop dong nay theo 
dung  cac  quy dinh hien hanh cua Phap Luat Viet Nam co lien quan. 

2.2-  Ben  B 

Ben B se cung cap cho ben A giAy phep kinh doanh hop le (Khi ben A yeu call) va 
Dam  bao  co Giay Phdp xir ly Chat thai cho ben A theo dimg cac Quy dinh Phap 
Luat  hien  hanh. 
Ngay sau khi hai ben 14 Hgp dong tien hanh ngay cac thit Ate co lien quan vai 
chinh quyen  ser  tai (Neu can)  de thuc hien va hoan thanh Cong Viec cho ben A. 
Lap  va  xac nhan chUng tir CTNH theo Quy dinh tai Thong tu .  SO:02/2022r17- 
BTNMT ngdy 10 thang  01  nam 2022. 
B6  tri nhan luc, thiet bi, phuang tien theo dung s6 luong, chat Wong va dac tinh 
thuat  nhu  quy dinh trong Hop dong de thuc hien va hoar' thanh COng Viec theo 
dung  thOi  gian hai  ben d'a  thong nhgt. D6i yeti cac Phtking tien van chuydn chat 
thAi nguy hai phai  dtioc  ghi trong giay phep xis ly CTNH. Neu Ben B khong dap 
ting cac yeu  cau  tren  &an  den lam cham tien dO thuc hien va hoan thanh Cong ViO'c, 
ben B phai chiu hoan toan trach nhiem va phai huy &Ong them cho du nhan 
thiet bi, vat to  dap  Ung  yeu  cau bang chi phi dm minh. 
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- Ngay sau khi  hai  ben  147  Hop dOng, ben B phai trinh ben A phuong an xif 17 Chat 
Thai  &rye  cac carp c6  thdm  quyen cho phep. 

- Cix  mgt  dai  dien  có  tham  quyen phu trach toan b6 viec thuc hien va hoan than 
COng Viec  neu  teen  de  ding ben A giam sat va .tiep nhan nhang kien dm ben 
qua  trinh  thuc hien va hoan thanh Cong Viec. Bong then phai phoi hop chat the v 
dai  dien  có  tham  quyen  dm  ben A nham giai quyet cac van de Oak sinh trong qu 
trinh  thuc  hien Hop  Bong. 
Lap  cac  bao  cao  dinh  ky  cho ben A ve ti6n d6, chat luong cac Cong viec thuc hie 
the  van  de nay sinh  trong  qua trinh ben B thuc hien va hoan thanh Cong Viec 

- T8  chirc  giam,  sat quan ly chat Wong va tao dieu kien thuan lqi de ben A thuc hie 
Cong viec  kiem  tra  va  giam sat.  trong qua trinh ben B thue hien va hoan th' 
Cong Viec  quy  dinh trong Hop &mg. 
Chuyen nhuqng Hop dong va  thau  phu : Ben B kh6ng duqc giao thau phu toan b 
Cong Viec  quy  dinh.  trong  Hop dong. Trix khi hop dong co quy dinh khac, ben 
khong &lye  giao  thau  phu  mot b6 phan cda Cong Viec ma khong co su dong 
throe bang  van  ban cila  ben  A. Su clang, nhu the se khong mien cho ben B kh' 
trach nhiem  hoac  nghia ,vu theo hop dong va ben B phai chiu hoan toan trac 
nhiem v6 hanh dOng thieu sot va su cau tha cda nha thau phu, nhan vien, ngu 
phuc vu hoac cong nhan cua Nha thau phu, coi nhu do la hanh d6ng, thi6u sot v 
cau  tha  cda  chinh  ben  B,  nhan vien, ngued phuc vu va cong nhan cda chinh minh. 

- TO  chile,  b6  trf  lao  Ong  : Ben B phai tax thu xep lam Ian trai tam them cho con 
nhan, khu \rue de xe va  khu  van phong lam viec (Neu can) cua minh o ngoai pha 
vi  Nha  may  caa  ben  A  va chiu moi chi phi an &, sinh hoat va cac dieu kien bao da 
cho lao dOng  cua minh lam  viec  binh  thu6ng. 
Dam bao an  toan,  an ninh  :  Trong su6t qua trinh ben B thtrc hien va hoan thanh Con 
Viec, ben B  phai  to  chiu  trach nhiem dam bao ,  an toan cho tat ca moi ngued lam vie 
cho minh.  Chap  hanh day dd cac quy dinh, the d6 lam viec tai Nha may ben A. Tri 
de  ton  trong  va  tuan  theo  moi quy dinh 	cac co quan co tham quyen de dam bao 
toan trong qua trinh  thuc  hien va hoan thanh C8ng Viec. 
Giai quyet ton  that  hoac thiet hai : Ben B phai chiu trach nhiem phap ly va cac chi p 
boi thueeng  cho  ben A  hoac  ben thin 3 tat ca cac ton that va khieu nai ve Ngued ch^ 
hoac bi thuong cling nhu  ton thAt hoac thiet hai ye tai ,san do Nu qua tha viec thu 
hien  va  hoan thanh  Cong  Viec va d6i voi tat ca. cac khieu nai, kien tung, thiet hai, c 
phi,  16  phi có  lien  quan.  Ben  B phai mua bao hiem tai nan cho ngued lao dOng lam thu 
trong suot thin gian ho lam thue cho minh va phai chiu trach nhiem ve thiet hai hod 
den  bu  cho nguiyi lao  dOng  hoac ngued nao ma ben B thue. 
B .ao  higm  :  Bang  chi  phi  cda minh ben B phai mua bao hiem cho may m6c thiet 13 .  
phticing  tien  cua minh  cling nhu bao hidm cho tai nan co thd xay ra cho  nhan  vien v 
cong  nhan  minh theo dung cac quy dinh hien hanh. 
Thue va le  phi  : Ben  B phai,  chiu hoan toan trach nhiem 	tra cac khoan thue, 1 
phi cac chi  phi  khac  nhu  thue  GTGT  de thuc hien hqp d6ng nay. 
Bao dam Ve  sinh  Moi trueng : Trong qua trinh thuc hien va hoan thanh Cong Vie 
Ben  B  phai  chiu  trach nhiem ve  viec  giir gin ve sinh va bao ve moi truOng tron 
Nha may cda  ben  A  theo  climg  quy  dinh hien hanh ve Luat bao ve moi truOng can 
nhu cac quy dinh khac ve gia gin ve sinh va bao ve moi truong ma ben A da ba 
hanh.  Nghiem  cam the hanh vi xa thai dau ma va chat thai dinh dau ra ngoai. Ca 
chat thai (Neu co)  phai  duqc phan  loai va phai de diing theo quy dinh. Khong v^ 
rac  va  rac  thai  sinh  heat  bila bai xuong N thong cong rdnh thoat nuoc va khu vu 
xung quanh gay 6  nhiem  va mat my quan moi tnremg. 
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Doi  voi  dueng di va flirting khu vire sir dung chung kirk trong Nha may ben A ben 
B ding phai c6 trach nhiem ve viec gift gin ve sinh cho khu Niue nay. Neu lam ban 
hoac mat ve sinh cac khu vire chung nay hoac de Chat Thai raj vai ra cac khu Niue 
nay thi ben B ding phai chit" trach nhiem thu don ve sinh khu vuc nay 

- Thuc hien cac quyen lqi va cac nghia vu khac lien quan den Hgp &Ong nay theo 
dung cac quy dinh hien  hanh  cua Phap LuSt Viet Nam CO lien quan. 

Di&I 3  :  QUY DINH DE  DAM  BAO TRAT TU.  AN  NINH TRONG NHA MAY. 

Toan 1)8 CBCNV cua ben  B  dugc huy Ong de thuc hien va hoan thanh Cong Viec 
theo Hop &mg cho ben A trong Nha may ben A (Neu co) phai c6 Dong Phuc cua 
ben B. 
Truck khi ben B tin hanh Cong viec trong Nha may ben A (NL co), ben B phi 
giri cho ben A ban danh sach CBCNV cua minh se lam viec tai  Nha  may ben A d 
ben A lam thir tuc phat the dugc phep lam viec tai Nha may ben A theo diing cac 
quy  dinh va quy trinh hien hanh dm ben A. Chi CO nhung CBCNV mac dong phuc 
dm ben B va có  the  dirge phep lam viec tai Nha may ben A, thi bao ve Ben A m6i 
cho vao Nha may lam viec. 
Trong qua trinh lam viec tai Nha may, CBCNV cua ben B phai mac &Ong phuc va 
deo the dugc phep lam viec tai Nha may ben A. NL khong ben B se bi phat theo 
mirc = 100.000 D/Lan CBCNV vi pham va ben A co quyL khong cho CBCNV 
ben B tiep tuc lam viec tai Nha may ben A nira 
Tuyet doi phai dam bao  an  toan cho thie't bi va tai san cua ben A dac biet la nhang 
hanh Ong tr8m cap trong Nha may. Neu ,  ben A Oat hien nhang ngueri cua ben B 
co hanh &Ong lay tr8m thi ben A c6 quyen dinh chi hop dong ma ben B con phai 
boi thuOng bang 10 lan tri gia so hang bi lay cap hoac thap nhat la 5.000.000  D 
gia nao cao han thi tinh phat). Neu dO la nhirng tai san quan trong gay anh huan 
den host &Ong san xuat cua ben A, mdc phat se bi tang len nhieu lan nfra tiry  the 
mdcd8 quan trong d8ng thi giao cho C8ng an dieu tra sir V/ theo phap lust. 

— Sau khi ben B hoan thanh toan bo Cong viec cho ben A, ben B phai ban giao lai  th 
dugc phep lam viec tai Nha may ben A. NL lam hong the ben B phai boi thtree4 
theo gia : 50.000 D/Chiec. N6u lam mat the ben B phai chiu phat theo mire 
500.000 D/Chi6c 
Ngodi cac quy dinh tren, ben B phai chap hanh tat ca cac quy dinh chung kirk 6.0 
dung  cho  viec ra vao va  lam viec  tai Nha may ben A khi dugc ben A thong bao va 
chi an cu the nhu sau: 

• Tat ca Xe  dap  va Xe may cua CBCNV ben B (NL co) phai de tai Khu Vuc do ben 
A bo tri trong Nha may ben A. 	 , 

• Ben B phai cung cap toan 1)8 nuOc uong cho CBCNV ben B (Neu can) trong 
theri gian lam viec  trong  Nha may ben A. 

Dieu  4  :  THOI GIAN THVC  HIEN. 

- Then gian cu  th6  cho viec thuc hiL va hoan thanh tirng Hang Muc Cong viec: Nhu 
quy dinh trong BAN  Id  KHOI LUONG CONG VIEC VA DON GIA kern theo Hop &Ong 
nay  ding  nhu can dr vao yeu cau cu the cua Ben A 

- Ben B ding cam ket se cung cap dit Nhan Luc, Phtrong tien va thie't bi can thie't 
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thuc hien Cong viec hai ben da thding nhat dd dap irng yeu cau cita ben A va trong 
moi truOng hop dit bat cu ly do gi ben B khong co quyen keo dai tien d6 thuc hiefi 
va hoan thanh Cong viec hai ben da thong nhat trir nhirng nguyen nhan do ben A 
gay  ra  hoac nhang truOng hop bat kha khang hai ben khong luting truck dtracL 
Trong truOng hop nay hai ben se tinh toan va kdo dai tiled gian thuc hien va hoan 
thanh Cong viec mot cac tuang irng. 

Dieu 5  :  NGHIEM THU VE SO LUVNG, CHAT LUONG. 

Toan b6 Cong viec cua tirng thang chi &roc nghi'dm thu khi Cac C6ng viec dtroc 
ben B thuc hien va hoan thanh theo dUng cac yeu cau quy dinh trong Hop dong va 
cac van ban Phap luat có lien quan khac. Khi Nghiem thu hai ben se lap bien ban 
va bien ban nghiem  thu  se la co so de hai ben tinh toan so tien ben A phai thanh 
toan  cho  ben  B  cho khoi Itrcrng Cong Viec ben B da hoan thanh cho ben B tirng thang. 
Ben  .B phai chiu hoan toan trach nhiem tnrac ben A N/A cac cap lien quan co than .) 
quyen khac ye Cong Viec ma ben B do thuc hien va hoan thanh. Neu sau nay co 
bat cu khieu nai gi cua Nhan dan thin cac cap chinh quyen lien quan den viec th 
gom, van chuyen va 	Cac Chat Thai cho Ben A theo Hop (long nay thi ben 0 
phai chiu hoan toan trach nhiem va nhanh chOng giai quyet bang chi phi ciia minh. 

Digu  6  :  GIA COA  HOP  HONG  VA DIEU KIEN THANH TOAN 

6-1-  Don Gia  (Cht.ra  co  thu6  GTGT) 

Don gia Chi tidt dia tirng Hang Muc Cong Viec theo dung: BAN KE CHI TIET VL 
DON GIA CHO CAC  HANG  Mt)C CONG VIEC dugc kern theo Hop d6ng nay. 
Don Gia ctla hop d6ng (Chua tinh thud GTGT) la Dan Gia de' ben B thuc hien va 
hoan thanh toan b6 Cong Viec theo dung yeu cau cna ben A &roc quy dinh trong 
Hop &rig ding nhu Cac nghia vu va trach nhiem khac cua minh da &roc hai ben 
quy dinh trong Hop dong bao g8m tat ca cac chi phi ve thiet bi, phuang tien, nhan 
cong, dien nude,  an eY,  sinh hoat va cac chi phi truc tiep va gian tiep khac. Thud 
GTGT co lien quan den viec thuc hien hop &Ong ma ben B phai nap cho Cu quan 
thud theo dung thud suat hien hanh do Nha Ntr6c va B6 Tai Chinh quy dinh va s . 

 &roc cong vao Don gia hai ben da thong nhat khi ben A thanh toan cho ben B theO 
Hop citing. 
Trong truOng hop ben A do yeu cau thuc to cua minh can tang hoac giam khOi 
luting Cong viec so vai phAn kh6i o ltrong Cong viec quy dinh trong Hop d6ng thi 
hai  ben  ,se 14,  nhang thea thuan 136 sung hoac thay dai cho tirng hang muc cong 
viec. Neu tinh chat cong viec phat sinh cling , giong nhu phan Cong Viec ,da quy 
dinh trong hop dong thi don gia trong Hop dng se duoc ti p dung cho phan khOi 
luting COng viec Phat Sinh. Neu khoi luting Cong viec Oat sinh khac vai quy dinh 
trong Hop dong thi hai ben se thoa thuan dua tren cac quy dinh hien hanh cua nha 
mac va tinh hinh gia ca thi truOng de tinh toan chi phi cho cac Cong Viec Phat 
sinh va Ky Phu Luc Hop Tong. 

6.2-  Th'Stllt  thanh toan  : 

— Ben  A  se thanh toan cho ben B M6t thang mot lAn bang VND. Vao ngay 1 ddn $ 
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thong sau, hai ben se  tinh  toan khi luting Cong viec thirc to ma ben B da thirc hien 
va hoan thanh trong thong do cho ben A va ky bien ban nghiem thu cho phan khoi 
luting va chat luting Cong viec nay. So tien thanh toan se bao gom Dan Gia chua 
có thud GTGT nhu quy dinh trong Hop d6ng + Phan thud GTGT do BO tai chinh 
quy dinh ma ben B phai nOp theo tirng thai diem. Can cir vao bien ban tinh toan chi 
phi nay có xac nhan  cua  dai dien co tham quyen cua hai ben, ,ben , A thanh toan 
cho ben B 100% so tien  de)  cho ben  B  bang phuang thirc chuyen tien trong yang  10 
ngdy, ke tir ngdy nhan  dugc  hod don doi tien clang va hap le ciia ben  B  cho toan 1)0 
so tien ben A phai thanh toan cho ben  B  trong thong theo dung mau  quy  dinh dui 
BO Tai Chinh phat hanh. 
Neu ben A chain thanh toan  cho  ben  B  theo then gian hai ben da theSng nhAt neat 
tren thi ke tir ngay  cham  ben A phai tra cho 	 n , ben B lai suat Ngan hang  do  Nga 
hang Nha nuOc cong bo. Phan lai suat nay (Neu co) hai ben thong nhat se tinh vao 
tien thanh quyet toan  cua  thong sau). 
Trong truOng hop co nhCrng khoan chi phi phat sinh ma hai ben tam thai chua 
thong  nhat dugc voi , nhau thi ben A phai thanh toan cho ben  B  cac khoan chi phi 
hai ben da thong nhat  dugc  theo dung then gian quy dinh neu tren. Cac khoan chi 
phi  ma  hai ben tam  thai  chua thong nhat dugc se dugc hai ben ban bac,  thong  nhat 
va thanh toan sau. 

Dieu  7  :  GIA TRI  HOP  HONG  VA CHAM  DUI'  HOP HONG 

Then  gian  thirc hien  Hop  deng nay : Du kin tinh tir ngay hai ben chinh thirc kST 
Hgp &mg nay den Het  ngay  la ngay 31/12/2022. 
Truck then han het  hieu  lire ciia Hap dong cac ben có quydn cham dirt thirc hien 
hap  (long trong  cac twang hap sau : 

• Ben  B  nhieu ran vi  pham  viec thirc hien Hop don va khong dap img dugc yeu can 
cua ben A gay anh huang den viec Thu Gom, Xuc, Van chuydn va Xir ly Cac ChAt 
Thai cho Nha may ben  A. 

• Cac ca quan guar' ly Nha nuac cua cac BO, nganh trung uang hoac dia phuang, 
kiem tra hoot dOng Thu Gom, Xuc,  Van  chuyen va Xir ly Cac , Chat Thai cda ben 
va co kien nghi dinh  chi  hoat dOng Thu Gom, Xtic, Van chuyen va Xir ly Cac Chat 
Thai do loi dm Ben  B  vi pham mot trong cac cac quy dinh cua Phap luat nhu 
Luat Bao Ve Moi Truerng, Quy dinh ve viec sir ly chat thai, cac quy dinh ve an 
toan trong qua trinh ben B Van chuyen va Xir ly Cac Chat Thai hoac vi pham cad 
quy dinh ye Ve sinh  va  Bao ve moi trung bi nhan dan, chinh quyen dia phuang 
hoac bat cir cac ben có  lien  quan  khac khieu nai, hoac ca quan có , tham quyen cita 
Nha nuac  khac  xac  nhan  ben  B  khong 	nang lire va tham quyen  thirc  hien cac 
Cong viec hai ben d6 thong nhat trong Hap dong. 

• Sau khi xay ra bat kha khong, mot trong hai ben thay khong the tie') tuc thi.xc hien 
hop d6rig dugc rata. 	, 

• Hai ben ding (long 3'7  cham  dirt hop &Ong tnrefc the han vi nhirng ly do rieng. 
• Trong truang hap ben A buOc phai cham dirt hop dong do cac nguyen nhan tren, 

ben B khong  có  quyen khieu nai hoac khong dirge yeu cau ben A boi ,  thuOng cho 
bat , cir chi phi gi lien  quan  den viec ben B da. 	to nhu chi phi mua shin may mOe 
thiet bi, thue Nhan Cong .v.v. 
Tuy nhien, Hop (long  nay  se duang nhien cham dirt trong cac truerng  hop  sau. 
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• Het  han  thuc hien hgp dong. 
• Cac trueng hop bat  kha  khang xay ra bat nge ngoai y muon cua hai ben clan den 

met Ileac ca hai ben khong the tiep tuc thut hien hap dong mac du da co gang khac phuc. 
• Thay doi trong ,chinh sach 	Nha nuec va Chinh pha Viet nam buec met trong 

hai ben phai cham dirt  hop  Ong. , 
• Theo thoa thuan 	ca  hai ben dong 	dirt hop dong vi nhang lST do rieng 

bang van ban. 
• Met trong hai ben bi giai the pha san theo quyet dinh dm tea an. 
• Met ben vi pham hop dong va ben con lai de nghi tea an phan 
• Trong trueng hop Hgp dong bi cham dirt vi cac 1ST do tren thi khong ben nao phai 

boi thlreng cho phia  ben  kia trig quyet dinh cua tea an quy dinh met ben phai boi 
thueng cho phia ben kia. 
Trong trueng hgp ben  B  vi nhirng 1ST do cua rieng minh khong dugc ben A dOng 
va chap nhan ma khong dam bao dugc ke hoach Thu Gom, Xuc, Van chuyen va 

Cac Chat Thai cua ben B cho ben A ma hai ben da thong nhat, ben A co 
quyen thue don vi thir  3  de  thuc hien viec Thu Gom, Xuc, Van chuyen va Xir ly 
Cac Chat Thai cho Nha may dia. ben A va moi chi phi phat sinh do viec ben A phai 
thue don vi thir 3 nay  se  do ben B chiu va hoar' tra cho ben A. , 
Trues khi het thei han hieu lac cua Hgp dong neu hai ben muon tiep tuc thuc hien 
hop dOng nay thi hai ben se gap nhau thao Juan va th6ng nhat viec tiep tuc thuc 
hien hop (long it nhat  la  30 Ngdy truac khi hgp dong het han. Ben A se  uu  tien 
tiep hop &Ong vai ben  B  neu ben A có nhu cau va ben B da thuc hien cac Cong 
viec hai ben cid quy  dinh  trong Hap (long nay dat ket qua tot trong thei gian hien 
lac neu tren cua Hop dong. 

Dieu 8  :  CAC TRVONG HQP BAT  KHA  KHANG 

- Ca hai ben deu khong phai chiu trash nhiem ve viec khong thuc hien day du nghia 
vu  cua  minh nhu quy  dinh  trong Hgp &Ong neu nhu cac nghia vu dO kh6ng the thue 
hien do nhilng nguyen nhan bat kha khang gay ra ngoai y muon cua hai ben dap 
den met hoac ca hai ben khong the tiep tuc thuc hien hop Ong mac du da c6 gang 
khac phuc nhu thien tai, dish hoa, chien tranh, , dinh song, bao loan hoac met trong 
hai ben bi pha san, hay sat nhap, nhang thay doi trong chinh sach cua Nha nu& va 
Chinh pha Viet nam  buec  met trong hai ben phai cham dirt Hop dong. Cac trueng 
hgp dugc cho la Bat Kha khang can dugc hai ben ban bac va thong nhat. Nett 
khOng thong nhat dugc hai ben se nhe Co quan co than quyen cua Nha nuec Viet 
nam xac nhan xem c6 la trueng hop Bat kha khang hay khong theo dung cac quy 
dinh hien hanh. 
Khi  xay  ra cac trueng hop BKK cac ben phai có nghia vu 

• Tien hanh cac bien  phap  ngan ngira hgp 17 va cac bien phap can thiet de han che 
t6i  da anh hueng do su kien BKK gay ra 

• Th6ng bao ngay cho ben kia biet ve su kien BKK xay ra trong \Tong 7 ngay 
• Trong trueng hop xay ra BKK hai ben se hop ban giai quyet va cac van ,  de phat 

sinh ngoai  quy  dinh cua Hap &Ong va dugc lap thanh Phu lac cua Hop dOng. 
Ngoai nhang trueng hgp bat kha khang gay ra neu tren neu met trong hai ben to 
chain dirt Hop dOng trtiec thei han ma khong dugc su dOng y cua phia ben kia thi 
phai chiu phat hop (long va boi thueng cho phia ben kia thiet hai true tiep do viec 
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tkr y cham dirt hop deng,  de gay ra theo dung quy dinh cda Phap Luat ViEt Nam ve 
the  de  hop  dong  kinh to cung nhu cac quy dinh CO lien quan cia cac cap CO thartl 
quyen khac 

Dieu 9  :  GIAI QUYET TRANH  CHAP 

- Trueng hop  co  bAt dong ve sHop dong bao gem nhang van a lien quan den tinlh 
hiEu luc phap 1)'T dm Hop dong hoac viEc cham dirt Hop dong ma hai ben khong 
the  giai  quyet thong qua thuang luang thi se dua len va se duac giai quyet tai Tot 
an kinh to -  Thuec  Toa an Nhan Dan thanh pho Hai Phong. ,  
Nai  xet  xir la  Hai  Pheng. Ngon ngit de xet xir sir dung tieng ViEt. 

- Phan quyEt  cua  tea an  nay  se la cuoi ding va hai ben cif) nghia vu bat buec phai 
tuan theo. Moi chi phi phat sinh lien quan den viEc xet xir do ben nao vi pham tra 
trir khi hai ben co quy dinh khac. 

- Luat  ap  dung  :  Hop &Ong nay se duac ap dung va tuan theo phap luat kinh to cia 
ViEt Nam. 

- TAt  ca  cac dieu kien  va diet'  khoan khac khong quy dinh trong Hop &Ong nay se dip 
dung theo Luat phap hiEn hanh cia ViEt Nam lien quan den Hop dong nay. 

- Trong trueng hop co tranh chap hai ben chua giai quyet duac, hai ben khong  duo.0 
phep dung viEc tiEp tic thirc hiEn va hoan thanh Cong viEc ding nhu cac nghia vP 
va  tranh  nhiErn khac minh trong Hop &Ong (Trir van de hai ben dang tranln 
chap). Moi  van  de vuang mac can dirge giai quyet bang thucmg luting truac gift 
hai  ben  de tim bin phap giai quyet tot nhat. 

Dieu  10  :  BAO MAT 

Ca  hai  ben  tham gia Ic)% Hop dong nay cam kEt se gift bi mat moi dieu khoan va dieP 
kin da 14 trong Hop dong ma khong dugc tiet 10 cho ben thin 3 bier trir trueng hoP 
cung cap cho ben thin 3 biet vi muc dich de kiem toan tai chinh cia co quan Nha nuaC 
trong  qua  trinh  xem  xet  kiem  tra tinh hinh tai chinh cia met trong hai ben hoac phai 
xuat trinh theo  yeu  cau cia Phap luat hoac cia Tea an hoac xuat trinh len Ngan hang 
vi  mpc dich lam  cac  thi tpc thanh toan theo Hop dong. 

Dieu  11   :  CAM KET  CHUNG 

- Trong moi truang hap, cac not dung quy dinh trong Hop dong se thay thE cho cac 
quy  dinh  thoa thuan, ban ghi nha, cac ding van hai ben da ky vao theyi gian truac 
khi  14  Hop Deng. 
Hai  ben  cam ket thpc hiEn day di cac dieu khoan va nghia vu da neu trong Hop 
dong se : CFC-22-065 tren co sa ton trong phap luat cia mrac Cong hoa xa hei 
chi nghia ViEt nam ciing nhu cac van ban, quy dinh hiEn hanh cia cac co quan ci 

tham quyen khac. Trong qua trinh thpc hiEn neu co gi wells mac, hai ben se cung 
nhau ban bac thong nhat va tim bin phap giai guy& tren tinh than hop tac tuang 
try, giip nhau. Moi thay dei be sung hop dong phai duac thE hiEn bang van 
ban  co  xac nhan cia hai ben. 
Ca  hai  ben  phai  tuan  theo  toan be cac Van ban Phap luat va cac Quy dinh hiEn 
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hanh khac  cua  Nha  Nuerc  va cac cap co thArn quyen khac lien quan den viec ky va 
thtrc  hien  Hop d6ng  ice  ca cac Van Ban Phap Luat duov cac CAp co thAm quyen 
phat hanh sau  khi  ky  Hop  Dt\ng nay. 
Hop cl6ng so  :  CFC-22-065 nay dugc lam thanh hai (02) ban chinh tieng Viet va 
bang tieng  Anh  co gia  tri  nhu nhau. Trong truemg hop co sir khong thong nhAt va 
mau thuAn giira cac  ban  tieng Anh va tieng Viet thi ban tieng Viet se co gia tri phap 
ly.  M8i  Ben  giir  mot  (01)  ban chinh moi loot 

DAI  DIEN  CHO BEN A 	 N CHO BEN B 

TRA RI MINH 
PHO GIAM DOC  ' 
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NOI DUNG CHI TIET VA 	GIA CUA CONG VIEC 
Thu gom, beic xtic, van chuyen va xirl/tai sir dung cac chit thai cua nha may 

Ke ca viec tai the de tai sir dung lui mot so loci 
(Kern theo hov dimg so  :  CFC-22-065) 

STT LORI CHAT THAI 
MA 

CHAT 
THAI 

TEN CHAT 
THAI Vi DU  CACH THITC THU GOM, BOC Xt1C,VAN 

CHUYEN VA XtY LY CHAT THAI 

DON GIA (TU.  
Ki7  

HOP HONG 

A 
CAC LORI CHAT THAI RAN CONG NGHIEP THONG THUONG CAN DU'OC THU GOM, VAN CHUYEN VA XU Li" CUA CONG 
TY (BEN A). TAT CA DON GIA DEU MAW TINH BANG KG QUA CAN 

Khi ben A thu gom &roc vao khoang  15  —  20 

Tin,  Ben B phai be tri nhan cong den de bee 

1 
Chat thai ran thong 11 06 04 Bong thug tinh Loc bui, mang loc Vic, van  chuyen di va xir li theo dfing  quy 3,000 VND/kg 
thu6ng thai, till loc (AIR SLIDE) dinh. 

2 
Chat thai ran thong 
thuirng 

19 01 06 
Gach chiu lira a 
qua sir dung 

Domgia tinh theo hai tnrerng hop 

• Trong tnrong harp Ben A co th6 dung xe xitc 200 VND/kg 

14 de xiic len xe cho Ben B de" cho di 

• Trong tnr6ng hop a nhang vi ,tri chat 

chi ben A kh8ng dung xe Vic 14 de the len 
xe cho b8n B duot ma ben B phai WO tri 
cong nhan, phucmg tin de thu don va tir b8c 
cac chat thai tren len xe cita Ben B de ch6 di 

500 VND/kg 



STT Vi du DVT Ma 
CTNH 

1(7 hieu 
phan loai 

Don gia 

(VND/DVT)  

Dim gia 
thu mua 

(VND/DVT)  
Loai chAt thai Ten chAt thai 

MOT SO CHAT THAI NGUY HAI CAN MAW THU THU GOM, VAN CHUYEN VA xe CiJA CONG TY (BEN A) 

2 

3 

6 

7 

1 

8 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 08 02 04 

15 01 02 

16 01 06 

17 07 04 

18 01 03 

18 01 04 

18 02 01 

19 06 01 

BO loc dau ciia cac loai xe 
Bo loc dau da qua Sir dung 

.... 

Bong den huYnh quang va 
cac loai thug tinh hot tinh 
thai 

Cdc loai sap va ma thai 

Bao bi nhua cirng (da 

china chat khi thai ra la 

CTNH) thai 

Bao bi cirng thai bang cac 
vat lieu khdc (COMPOSIT) 

Chat hap thu, v4t Ru 19c 
(Bao gm ca the vat lieu 
loc dAu chua neu tai cac ma 
khdc), Gie lau, vãi bao ve 

thai bi nhigm cac thanh 
phan nguy hai 

Ac quy chi thai... 

Hp chira mgc in (loai có 
cac thanh phan nguy hai 
trong nguyen iiusân xuAt 
nitro thAi  

Bong den tuyp den Neon, 
den cao 

ma Cu tir yang bi 	 

Thing, can nhua dung hod 
chat ... 

Chai lo thug tinh dung hod 
chat.... 

Gie dinh dau ma 

Pin, Ac quy chi thai . 

HOp muc cüa may in 
LASER, may Photocopy da' 
qua sir dung ..... 

Kg NH 2,000 

Kg NH 
5,000 

Kg NH 1,850 

Kg KS 
3,000 

Kg KS 4,500 

Kg KS 3,500 

Kg NH 
2,000 

Kg KS 2,500 



STT Loai chat thai 
Ma 

CTNH 
Ten chat that Vi du DVT Ky hieu 

phan loaf 

Don gia 
mi. 1 ., 

 (VND/DVT) 

Dan gia . 
thu mua 

(VND/DVT) 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Chat thai nguy hai 

Chit thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chit thai nguy hai 

Chit thai nguy hai 

Chit thai nguy hai 

07 01 06 

14 01 01 

13 01 01 

13 01 01 

17 02 03 

17 02 04 

Dung dich ntrac tay rira thai 
c6  cac thanh phan nguy hai 

Chit thai c6 du luting hoa 
chit trir sau va cac lodi  gay 

hai (chuOt, gian, mu8i...) 

Chat thai lay nhiern (bao 
, 	, 	, 

Om ca chat thai sac nhon) 

Chit thai lay nhi 7em (Chit 
thai y te c6 nguy co lay 
nhiern cao) 

, 
Dau Ong co, h6p so va boi 
trop tong hop thai 

Cac loci dau dOng co., hOp so 
va boi tran thai khac 

Ntrac tay rim thiet bi c6 cac 
thanh phan nguy hai nhu 

> 
nu& tay rixa cau can duang 
6ng,  not  hai 

1\46t s6 vo chai 19, vo bao  bi 

dm cac loci diet con thing, 

gian, chu6t .v.v. 

Kim tiern thai, bang gac y to 
thai ra tir Phong Y te. 

B6 xet nghiem nhanh, quAn 
do bao hO,...phkic vu cong the 
ch6ng dich Covid 19 

Dau T6ng Hgp cac loci dugc 
ht di ra tir hOp so va cac thiet 

bi khac cila Nha may ben A 
trong qua trinh sira china va 
bao &rang thiet bi. 

A Dau Khoang cac loci dugc 
thai ra tir HOp s6 va cac thiet 
bi khac cila Nha may ben A 
trong qua trinh sira chita va 
bao &Ong thi6t bi. 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

KS 

KS 

NH 

NH 

NH 

NH 

4,000 

3,500 

4,000 

22,700 

3,500 

3,500 

8,000 

8,000 

3 



STT Loai chAt thai 
Ma 

CTNH 
Ten chat thai Vi du DVT K ST hieu 

Wan bat 

Own gia 
xti 1S., 

 (VND/DVT) 

Don gia , 
thu mu,a 

(VND/DVT) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

hi Chat thai nguy h 

Chat thai nguy hai 

18 01 02 

18 01 02 

18 01 02 

15 01 09 

17 06 01 

11 04 02 

Bao bi kim loai et:mg (dã 

chira chit khi thai ra la 

CTNH, hoac chira áp suat 

chuabao  dam rong hoac 

c6 lap lot ran nguy hai 

nhu amiang) thai 

Bao bi kim loai ding (da-
chira chat khi thai ra la 
CTNH, hoac china áp suat 
chuabao darn rong ho ac 
c6 lop lot ran nguy hai 
nhi.r amian) thai 
Bao bi kim loai cfrng (da 
chfra chat khi thai ra la 	, 
CTNH, hoac chira áp suat 
chua bap dam rong hoac 
co lap lOt ran nguy hai 
nhux amiang) thai 
Cac thit bi va linh kin 
nguy hai khac veri cac loai 
teen 

Dau nhien 	1* vada u 
Dies 	thai el 

Cap kim loai fan dAu, nhira 
than da va cac thanh phan 

Thing phi thep dung dAu ma 

cac 10 

Nhu.  cac loai t4p chira chat 
Xit, Keo RP7.. 

Nhu cac xo, thing dung du
ma loai nho 

Cac thie't bi va linh kin din 
tir bi hong có chira cac thanh 
phan nguy hai 
Mt sO 11)&1 d6t (FO) thai ra 
k ca vi& thu gom tai mot so e, 
doan 'Ong bi re ri hoac trong 
qua trinh v" sinh b6/tec chira 
dAu 
Day cap the') thai dinh dAu 
ma thai va cac thanh phan 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

KS 

KS 

KS 

NH 

NH 

KS 

2,000 

4,000 

2,300 

3,000 

3,500 

3,000 

4,300 

4,800 

4,000 
nguy hai khac nguy hai khac. 

4 
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* M 

STT Loai chat that 
Ma 

CTNH 
Ten chat thai Vi du DVT Ky hieu 

phan loci 

Don gia 
xi• 1j 

(VND/DVT) 

Don gia , 
thu mua 

(VND/DV,T) 

21 

22 

23 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chit thai nguy hai 

17 05 05 

19 12 03 

17 02 02 

, 
Nu& lan dau thai tax thiet bi 

. 
tach dau/ntrac 

Cac loaf chat thai khac co 

thanh phan nguy hai vo co. 

 va him co 

D'au d6ng co, dau h6p s6 va 

boi trop g6c khoang thai 

khong co clo 

tr. N  ac tan dau thai thu gom -al. 
cac thiet bi tach dau, tach 
nuac, tax cac thiet bi bAy dau 

Cac Loai chat thai khac c6 

thanh phan nguy hai vo co.  va. 

him co vi du nhu beo dinh 

dau . 

D'au &Ong co, dAu h6p s6 va 

boi trop g6c khoang thai 

khong co clo dugc thai ra tit. 

 h6p s6, dOng co va cac thiet 

bi khac cila Nha may ben A 

trong qua trinh sira chita va 

bao du'ang. 

Kg 

Kg 

Kg 

NH 

KS 

NH 

3,000 

4,000 

4,000 8,000 

Don gia neu teen chua bao g6m thue GTGT ma ben B phai n6p theo dung cac quy dinh hien hanh dm B6 tai chinh. Thue GTGT se-  duoc Ong vao mix 
don gia tren khi ben B phat hanh Hoa don tai chinh cho khoan tien ben A phai thanh town cho ben B theo Hop d6ng nay va se &roc cong vao don gia 
tren. 
Don gia teen se khong dieu chi vi bat cur nguyen nhan gi cho den het 31/12/2022. Don gia cho Warn 2023 (Neu hai ben th6ng 'that gia han Hop dtmg), 
hai ben se xem xet lai mot s6 yeti t6 chinh anh Inrang den Don gia teen a xem xet va dieu chinh lai Don gia cho phis hop (Neu Can Thiet). Neu co thay 
d6i ve Don gia hai ben se k3"7pliu luc b6 xung hop d6ng nay cho mdc Don gia mai. Neu khong thay d6i thi mirc Don gia teen van se &rot ap dung cho 
cad not dung Cong viec ben B se thuc hien va hoan thanh cho ben A cho thai gian tiep theo hoc cho den khi Hop d6ng het thai han hieu luc. 



LONG TY XI MANG CHINFON 	 CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NA 
DOc lap — Ttr do — Hanh phtic 

Hai Phong ngay 10 thong 02 nam 2022 

licIP  BONG DICH VU SO : CFC-22-073 

Cling  vik'c  :  Thu  gom,  B6c Xtic, V;an chuyen va Xtr 157 Cac ChAt Thai Icie' ca 
viec  Tai the d'4 tai sir dung 10 mot so loaf 

Can  cur  vao  B6 lu:at  Dan  skr s6 : 91/2015/QH13 cua Qu6c I-10i mot COng Hoa Xd H6 
chu  nghia  Viet  Nam  ban  hanh ngay 24/11/2015. 

- Can  cir  vao  B6 LuatThucmg mai s6 : 36/2005/QH11 cua nu& COng floa Xd H6i ch' 
nghia  Viet  Nam  ban  hanh  ngay 14/06/2005. 
Can  cir vao Luat Bao  ve  Moi truOng S6 : 72/2020/QH14 cua Qu6c h6i nuac CHXHC 
Viet  Nam  ngay  17  thong  11 nam 2020 c6 hieu lirc thi hanh ngay 01 thong 01 nam 2022;. 

- Can cir vao Nghi  Binh  s6  :  08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 Quy dinh chi tiet mot s 
dieu cua  Luat  Bao  ve Moi  twang c6 hieu lkrc tir ngay 10/01/2022. 
Can  cir  Thong  to 56  :  02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thong 01 nam 2022 Quy dinh chi tie 
thi  hanh  rot  s6 dieu  cua  Luat Bao ve Mai twang co hieu lkrc thi hanh ngay 10 thong 01 
nam  2022. 

- Can  cir  vao  GiAy  phdp  XC 	chAt thai nguy hai Ma s6 QLCTNH : 1-2-3-5-6.002.V 
duot  B6  Tai  nguyen  va  Moi truong cap cho C6ng ty TNHH Tan Thu:an Phong nga 
09/08/2017. 
Can cir thong boo  S6  : 10/TB-BTNMT cila B6 Tai nguyen va M6i truOng nga 
20/01/2022 ve viec  gia  han thad han giAy phdp xir ly chAt thai nguy 
Can  cir  vao  ket qua  duoc  hai ben thOng nhAt trong qua trinh thucmg thao cho viec 14/ ke 
hop  d6ng  neu  tren. 
Can  cir vao nhu cAu  va  kha nang cCia hai ben. 

Cluing toi Om có 

1/ CONG  TY  XI MANG CHINFON (Dual day g9i tat la ben A). 

Dai dien  :  Ong  Lo Lung-Too - Chtic vu : T6ng Gam D6c 
Dia chi : SO 288 DUONG BACH DANG, THI TRAN MINH DUC, HUYEN THUY 
NGUYEN, T/P HAI PHONG 
Dien thoai  s6  : 0225-3.875480, 3875481, 3875482 Fax : 0225-3875075 
S6 tai khoan : 003.1.00.696789.9 - Tai Ngan hang : VIETCOMBANK - HAIPHONG 
ma  s6 thud  :  0200110200. 

2/ CONG  TY  TNHH TAN THUAN PHONG. (DuOi day goi tat la ben B) 

Dai  din :  Ong  BO  VAN BINH 	- Chirc vu : Giam d6c 
Dia  chi :  KM  SO 8, DUONG QUOC Lo 5, THON LUONG QUAN, XA NAM SON,  
HUYEN  AN  DUONG, T/P HAI PHONG. 

- Dien  thoai  :  0225  3589152 	- Fax : 0225 3770425 
- Co  tai khoan : 103  100  000 8866 Tai Ngan hang Vietcombank CN Nam Hai PhOng 

Ma  s6 thud  :  0200429212 
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Sau khi xem xet, than Juan va kiem ,tra tai hien trugng hai ben thOa thuan ket hop don* 
kinh to nay  de  ben B Thu Gom, B6c Vic, Van chuyen va Xir ly Cac Chat thai trong qua 
trinh san xuat va sinh host  dm  Nha May ben A ke ca, viec Tai Che de tai sir dung lai M6t 
so loci theo cac dieu khoan va dieu kien sau : 

Phan 1  :  MOT SO DINH NGHIA 

Trong HOP DONG NAY mot s6 tir hoc thuat ngir dugc dung se co N6i dung va Nghia 
cu the nhu sau trir khi co  qui  dinh khac trong HOP DONG. 

"Hop d6ng":  Bao  g6m toan b6 cac dieu khoan va dieu kien quy dinh trong Hop d6rig 
ciing nhu trong cac tai  lieu  khac dugc kern theo va cau thanh Hop dong. 
"Ben  A"  : La C6ng ty  Xi  mang Chinfon - Dugc thanh lap va host d6ng theo dUng lust 
Phap dm Viet nam va can thgc hien viec Thu gom, b6c xuc, Van Chuyen va Xir 14 
Chat thai cho Nha may cua minh. 
"Ben B" : La Cong ty Dugc thanh lap va hoat d6ng theo dung lust Phap cua ViOt 

Nam va co kha na'ng va giay phep kinh doanh hop phap de thtrc hien viec Thu gorn, 
B6c Vic, Van chuyen  va  Xir lY chat thai cho Nha may ben A dap img dugc cac ye 
cau cua ben A quy dinh trong Hop &rig va cac quy dinh hien hanh. 

- "Nha may cua ben A tai Trang Kenh": La nha may san xuat Xi mang cua ben A tai s 
: 288 Du6ng  Bach  Dang, Thi tran Minh Dirc, huyen Thuy Nguyen, T/P Hai Phong bao 
g6m Ca hai day chuyen san xuat, Nha may Dien sir dung Nhiet du va Cac Khu vkrc 
MO  Da  Voi va May Nghien Da Voi, MO Set va May Nghien Set, Cau cang Xuat Xi 
mang Tren Song Bach Dang, CAu cang Nhap Nguyen Lieu, Khu Van Ph6ng Lam viec 
va Xtiong Sira chira cua Phong M6, Khu kho bao quan Vat Lieu N. 

- " Chat thai Ran": La  Chat  thai 6 the Ran hoc Set dugc thai ra tir qua trinh San Xuat, 
Kinh Doanh, Dich Vu, Sinh host hoc cac hoat d6ng khac. Bao g6m tat ca cac loaf 
Phe lieu, Rac Sinh hoat va tat ca Cac 14 Chat thai khac dugc ben A loai ra va/hoSO 
thay  the  trong toan b6 qua trinh hoat dOng, bao dirOng, sira chita Nha may ben A ciing 
nhu trong qua trinh lam viec va sinh hog cua CBCNV (Sau day goi Chung la Chat 
thai). Cac Chat thai nay ben A lchong the tai sir dung cho bat kY muc dich gi khac chO 
Nha may va CBCNV cua ben A nen ben A can ben B thu gom, bOc xuc, van chuyen 
va Xir lY theo dung cac quy dinh hien hanh. Cac Chat thai nay se bao gom cac load 
Chinh nhu sau: 

• Cac chat thai nguy hai  ben  B phai xir ly theo dung quy dinh cua Lust bao ve MN 
Truiing, Nghi dinh so: 08/2022/ND-CID cua Chinh phu va ThOng to s6: 02/2022/TT-
BTNMT  cua  Bo  Tai Nguyen va Moi trugng cling nhu cac quy dinh hien hanh khac. 

• Cac chat thai Ran sinh host do qua trinh sinh host va lam viec cua CBCNV thai ra 
• Cac chat thai ran C6ng Nghiep thong thu6ng do host d6ng san xuat, sua chira, bao 

du6ng Nha may va cac hoat dOng kinh doanh, cac dich vu khac thai ra. 
"COng Viec": La viec Thu gom, 136c Vic, Van chuyen va Xir ly cac Chat thai theo 
dung cac quy dinh cua Luat bao ve Moi Throng, Nghi dinh s6: 08/2022/NO-CP cua 
Chinh phu va Thong to s6: 02/2022/TT-BTNMT cua B6 Tai Nguyen va MOi trugng 
ding nhu cac  quy  dinh hien hanh khac cua cac Cap co tham quyen co lien quan ke ca 
viec Tai the de tai sir dung lai mot so loai. 
"Nha than phu": Bao g6m cac T6 chdc, Ca nhan, ‘ Cong ty, Don vi c6 giay phep kinh 
doanh hgp le  dugc  ben B thue,  va dugc ben A chap thuan va phe duyet bang van bar 
de thirc hien cho ben  B  mot phan Cong viec neu trong Hop dong. 
"Can b6 giam sat": Bao g6m Can b() giam sat cua ben A de thgc hien cac COng vie 
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giarn  sat  trong  qua trinh ben  B thuc hien va hoan thanh Cong Viec quy dinh trong Hop 
&Ong. 
"Ngay":  La  ngay  tinh  theo lich hien  hanh bao g6m ca ngay Le, ngay Nghi va ngay 
Chu nhAt Nhung  khong  bao  g6m ngdy thoi tit xau ben  B  khong the to chirc dux high 
va  hoan  thien  Cac Cong  Viec &rye, nh&ng nguyen nhan do Bat KM khang va 6.4 
Nguyen  nhan  do  ben  A gay  ra lam chAm tien d0 that hien va hoan thanh Cong VieO 
dm  ben B. 
"Ngay hoan  thanh": LA ngay  ben  B  hoan thanh toan b6 Cong Viec dugc can b6 giarti 
sat  dia.  ben  A xac  nhAn  la  dap img dugc cac yeti cau qui dinh trong Hop (long. 

— "Phy  luc  cila  Hop (long":  La cac thod thuAn bang van ban dugc hai ben Tong y va 14 
ket  cho  cac  not  dung  Cong  viec chua qui dinh hoc CO thay doi so vii hop dOng hai 
ben  cid  14  trong  qua  trinh  ben,  B  that hien va hoan thanh Cong Viec quy dinh trong 
Hop  dong. Phu  luc  cila Hop  &Ong se dugc kern theo va la mot b0 ph4n khong tach raj 
Hop  Sing. 

— "Cac thiet  bi , cila  ben  B":  La cac May Mac, Thiet bi, V6t lieu, Dung cu, Phuong tieh 
ke  cac  thiet  bi  van phong, phuong tien di lai, dien thoai v.v. ma ben  B  can phai huy 
d6ng  de  phut  vu  cho viec that hien va hoan thanh cac Cong viec cho ben A qui dinh 
trong Hop  dong  cho ben A. Tat ca cac May Mac, thiet bi dm Ben  B  de thuc hien v4 
hoan thien  Cong  Viec phai dugc kiem dinh Ky thuAt an toan va co giay phep kienti 
dinh  theo  dung cac quy dinh hien hanh cua cac cap c6 tham quyen. 
"PhOng  An  Toan  Sirc  KhOe  Ngh" Nghiep va Bao Ve M6i Truing cila ben A" (Viet 

Tat  la  Ph6ng HSE)  : La  Phong dugc ben A giao nhiem vu huang clan ben B trong viec 
that  hien  cac  quy  dinh ve dam bao an toan, ve sinh tong nghiep va m6i truing trong 
suit  qua  trinh ben B that hien va hoan thanh Cong Viec Quy dinh trong Hop DOng 
trong Nha  may  ben A theo dimg luAt phap va cac quy dinh hien hanh. 
"Bang  van  ban"  : Bao gom cac tai lieu viec tay, , danh may, tai lieu Fax, E-mail, cab 
bien  ban  cu6c hop CO chit dai dien CO tham quyen dugc hai ben trao doi viii 
nhau trong  qua  trinh that hien Hop 'Jong. Chi CO cac tai lieu bang van ban mai co gi4 
tri  phap  13",  rang  bu6c trach nhiem gifra hai ben ding nhu dugc ,  dung lam co sa de giai 
quyet  tranh  chap  gifra hai ben. Bat cir tai lieu gi khong ducyc the hien bang van ban del,' 
khong  co gia  tri  rang bu6c hai ben ke ca cac bang ghi am. 

— "Nghiem  thu":  LA nhung  bi'en ban nghiem thu Cong Viec dugc dai dien hai ben 14 xac 
nhAn  sau  khi  hoan thanh  timg phan Cong viec cling nhu toan b6 Cong Viec quy dinh 
trong Hgp  &mg. 

Phan 2: CAC DIEU KHOAN CUA HOP DONG 

Dieu 1  :  PHAM VI VA NOI DUNG CONG  VIEC 

Ten,  S6 luang  va  Loai  Chat,  Thai ben B can thu gom, b6c 	van chuyen va xir 	o ch 
ben  A  ke  ca viec  Tai  che de tai sir dung lai MOt so loci se dugc quy dinh chi tiet tong 
BAN  Kt KHOI LUQNG CONG VIEC VA DON GIA kem theo Hop d6ng nay. 

Dieu 2 :  TRACH NHIEM CUA CAC BEN 

2.1- Ben A 

- Ban  giao  Vi  tri  Cac  ChAt  Thai cho ben B ngay sau khi hai ben 14 ket Hop dong de ben 
B tien hanh  that  hien  va  hoan thanh Cong Viec theo dung thad gian quy dinh 
Cung cap va  thong  bao  cho  ben B cac quy dinh hien hanh cho viec ra vao va lam viec 
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tai  Nha  may  ben  A de  ben  B thuc hien va tuan thil  dac  biet la cac quy dinh ye An toan, 
Ve  Sinh COng Nghiep va  Bao  Ve Moi  truong dang va se  dugc tip  dung trong  nha  may 
dia.  ben  A. 

— To  moi dieu kien thuian  lgi  ding  nhu kip thOi 116 trg ben  B  giai guy& nhting vuOng 
mac  phat sinh trong qua trinh  ben B thuc hien va hoan thanh Cong Viec. 

— Ben  A  c6  quyen dieu  chinh  pham  vi Cong viec va tien,  d6 thuc hien va hoan thanh 
COng  Viec quy dinh trong  Hop  dong  theo yeu cau thuc to dm ben A vOi dieu kien neu 
c6  chi  phi  phat  sinh  hgp  ly do viec thay d6i d6 thi ben A co trach nhiem thanh toan 
cho  ben B. 

— Ben  A  c6 quyen yeu cAu ben  B  dieu chinh hay thay the bat cir nhan su nao dm ben 
khi  thay  cac  phan  su  nay  khong dap Ung dugc yeu cau cua Cong viec quy dinh trong 
Hop dong ve  trinh  do  chuyen mon,  vi pham cac diet' khoan cua Hgp dong hoc CO 
hanh  vi  bat  hop  tac  vai ben  A trong qua trinh thuc hien Hop dong ma khong can phai 
chimg minh  hoc  giai  thich  gi vai ben B. Khi d6 ben B phai c6 trach nhiem chap hanh 
va  dux  hien  ngay  yeu  cAu  cua ben A trong thOi ‘ gian ngan nhat co the nhung khOng 
qua  Nam (05)  Ngay  sau khi  nhSn dugc yeu cau bang van ban dm ben A. 

— Cu  can  b6 co tham  quyen  dm ben A de giam sat qua trinh ben  B  thuc hien va hoan 
thanh Cong  Viec  theo  yeu  cau ve thOi gian ctia ,ben, B va 1c)"/ cac van ban nghiem th4 
Cong Viec  dong  thOi  de giam  sat va lY cac van de va kilo khan phat sinh trong qua 
trinh  ben  B  thuc  hien  va hoan  thanh Cong Viec. 

— Can  b6  giam  sat  cua  ben  A thuc hien viec Giam Sat co quyen dinh chi viec thuc hien 
va  hoan  thanh Cong  Viec  dia. ben B khi phai hien ben B khong tuan thu cac quy dinh 
hien  hanh  cho Cong  Viec  nhu  Xe  van chuyen khong dam bao, khong Xir bi Chat Thai 
theo  thing  quy trinh,  do Chat  Thai b nhung not khong dugc phdp. Can b6 giant sat cua 
ben  A  c6 quyen yeu  cau  ben B cho ben A giam sat viec xir 1)'T Chat Thai tai no'i quy 
dinh  cua  ben  B  ding  nhu  giam sat viec van chuyen Chat Thai. 
Thuc  hien thanh  toan  day  du, kip thin cac khi luting hoan thanh theo dung Hop d6ng, 
Phi hop ding vai  ben B  thanh ,quyet toan va thanh 15/ Hop dong theo dung cac quy 
dinh  hien hanh  cua cac  cap  c6 tham quyen. 

- Chuyen giao chat thai  cho  ben  B,  dai dien co tham quyen 1()"/ va dOng dau chUng 
CTNH theo Th6ng to S6:02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thang 01 nam 2022, gift .  ISi 
lien 3 va ban giao cac  lien  con lai cho ben B. 

— Thuc hien cac quyen  lgi  va cac  nghia  vu khac lien  quan  den Hop d6ng nay theo dung 
cac  quy  dinh  hien hanh cua  Phap Lust Viet Nam co lien quan. 

2.2-  Ben B 

Ben  B  se cung cap  cho ben A  giay phep kinh doanh hop le  (Khi  ben A yeu cAu) va 
Dam bao c6 Giay  Phep  xir ly Chat thai cho ben A theo dung cac Quy dinh Phap 
LOA hien hanh. 
Ngay sau ,khi hai ben  1c)'7 ,Hop,  d6ng  tin  hanh ngay cac 	tuc co 	quan  val 
chinh quyen tai (Neu can) de  thuc hien  va hoan thanh Cong  Viec  cho ben A. 
Lap va xac nhan  chdng  tir CTNH theo Quy dinh tai Thong to S6:02/2022/TT-
BTNMT ngay 10 thang  01  nam 2022. 

- B6  tri nhan  luc, thiet  bi, phuong  ti'en theo dung só hrong,  chat  Wong va dac tinh k9 
thuat  ram  quy dinh  trong  Hop d6ng de thuc hien va  hohn thanh  Cong Viec theo 
citing thai gian hai  ben da th6ng  nhat. iD6i vdi cac Phu'ong tin van chuygn chit 
th6i  nguy  hai  ph6i  du'oc  ghi trong giay phep xi? ly CTNH. 1\16.1 Ben B khong dap 
ting cac yeu  cau  tren  clan  den lam cham ti6n dO thuc hien va hoan thanh C6ng Vi"ad, 
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ben B phai chiu hoar' toan trach nhiem va phai huy dOng them cho du nhan loc, 
thiet bi, vat to dap ting yeu cau bang chi phi dm minh. 

- Ngay sau khi hai ben 14 Hap dong, ben B phai trinh ben A phucmg an xir 17 Chat 
Th5i duoc cac cap c6 thAm guy& cho phep. 

mot dai dien c6 tham quyen phu trach toan b0 viec thoc hien va hoan thanh 
Cong Viec  neu  ten  a ding ben A giam sat va tip nhan nhang y ki8n cua ben A 
qua trinh thoc hien va hoan thanh Cong Viec. DOng thai phai phoi hop chat the val 
dai dien c6  tham  quyen dm ben A nham giai quyet cac van de phat sinh trong qua 
trinh thoc hien Hop Dong. 
Lap  cac  bao cao dinh ky cho ben A ye tien dO, chat Luang cac Cong viec thoc hier4 
cac  van  de nay sinh trong qua trinh ben B thus hien va hoan thanh Cong Viec 
TO  chtrc  giam,  sat quan chAt Luang va tao dieu kien thuan de ben A thuc hien 
Cong viec  kiem  tra  va  giam sat.  trong qua trinh ben B thuc hien va hoan thanh 
Cong Viec  quy  dinh  trong  Hop &mg. 

- Chuyen nhuong Hop &mg va thu phu : Ben B khong duos giao thAu phu toan b0 
COng Viec quy dinh,  trong  Hap dOng. Trir khi hop dong co quy dinh khac, ben B 
khong dtroc  giao  thau  phu  mot 130 phan cua Cong Viec ma khong c6 so Tong 
tru6c bang  van  ban  oh  ben A. So &Ong y nhu the se khong mien cho ben B khori 
trach nhiem hoac  nghia  ,vu theo hop dOng va ben B phai chiu hoan toan traclit 
nhiem ye hanh dOng  thieu  sot va so cau tha cua nha thAu phu, nhan vien, nguai 
phuc vu hoac cong  nhan  cua Nha thAu phu, coi nhu d6 la hanh &Ong, thieu sot va 
cau tha cua  chinh  ben B, nhan vien, nguai phuc vu va cling nhan cua chinh minh. 

- T6 chCrc, b6 tri lao Ong : Ben B phai to thu xe'p lam lan trai tam thai cho cOng 
nhan, khu voc de xe  va  khu van phang lam viec (Neu can) cua minh 6 ngoai pham 
vi Nha may cua ben A va chiu moi chi phi an sinh hoat va cac dieu kien bao dart 
cho lao dOng  cua  minh lam viec binh thuang. 
Dam bao an toan, an  ninh  : Trong suit qua trinh ben B thoc hien va hoan thanh 
COng Viec,  ben  B phai to chiu trach nhiem dam bao an toan cho tat ca moi nguai 
lam  viec  cho minh.  Chap  hanh day du cac quy dinh, the dO lam viec tai Nha may 
ben  A.  Triet de ton trong va tuan theo moi quy dinh cua cac ca quan co thArn quyen 
de dam bao  an  toan  trong  qua trinh thoc hien va hoan thanh Cong Viec. 
Giai quyet  ton  that hoac thiet hai : Ben B phai chiu trach nhiem phap ly va cac chi 
phi  boi  thuang cho  ben A  hoac ben thin 3 tat ca cac ton that va khieu nai ve Ngu6i 
chet  hoac  bi thuang  cling  nhu ton that hoac thiet hai ve tai san do hau qua cua vied 
thoc hien va hoan  thanh  Cong Viec va doi v6i tat ca cac khieu nai, kien tung, thia 
hai, chi phi, le phi c6  lien  quan. Ben B phai mua bao him tai nan cho nguai lao 
dOng lam thud trong  suit  thai gian ho lam thud cho minh va phai chiu trach nhiem 
ye thiet hai hoac den  bit  cho nguai lao Ong hoac nguai nao ma ben B thud. 

- B5o Heim : Bang chi phi cua minh ben B phai mua bao him cho may m6c thi6t bi, 
phuang tien  cua  minh cting nhu bao him cho tai nan có the xay ra cho nhan vien va 
cling nhan 	minh theo  dung cac quy dinh hien hanh. 
Thud  va le  phi  : Ben B phai chiu hoan toan trach nhiem de tra cac khoan thud, 
phi  cac  chi  phi  khac  nhu  thud GTGT de thoc hien hop dOng nay. 

- Bao dam Ve sinh Moi throng : Trong qua trinh thoc hien va hoan thanh Cong Viec 
Ben B phai chiu trach nhiem ye viec gift .  gin ve sinh va bao ve moi truang trong 
Nha may cua ben A  theo  dung quy dinh hien hanh ve Luat bao ve moi tnrang ding 
nhu  cac  quy  dinh  khac  ve  giu gin ve sinh va bao ve moi twang ma ben A da ban 
hanh. Nghiem cam cac hanh vi xa thai dau moi va chat thai dinh dau ra ngoai. Cac 
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chAt thai 	co) phai  dugc  phan loci va  phai de dung theo quy dinh.  Khong va 
rac va rac  thai sinh  hoat  bita  bai xtiong he thong ding  ranh  thoat ntrOc va  khu  vu 
xung quanh  gay  6  nhiZm va  mat  my  quan  moi  tnrarng. 
Doi  vai du6ng  di  va  nhang khu  vuc  sir  dung  chung  khac  trong  Nha  may  ben  A be 
B  cling  phai c6  trach  nhiem  ve viec gift  gin  ve  sinh  cho  khu vue  nay. Neu  lam ban 
hoac mat ve  sinh  cac khu  vuc chung  nay hoac  de Chat  Thai raj vai  ra  cac  khu  vuc 
nay  thi ben  B cling phai  chiu  trach nhiem  thu  don ve  sinh  khu vuc nay 
Thuc  hien  cac  quyen  loi  va cac nghia  vu  khac lien quan den  Hop  dong nay  theO 
diing  cac quy  dinh hien  hanh cua Phap Luat Viet  Nam c6  lien quan. 

Dieu 3  :  QUY DINH DE DAM BAO  TRA, T AN NINH TRONG  NHA MAY. 

Toan  b6  CBCNV cua  ben B dugc  huy  dOng  6 thuc hien  va hoan  thanh Cong Vie 
theo  Hop dong  cho  ben  A trong  Nha may ben A (Neu co)  phai  c6  Dong  Phuc  cu 
ben  B. 

— Trtrac khi ben  B  tin  hanh  C6ng  viec  trong Nha  may  ben  A  (/‘16'u  co),  ben B phai 
gui  cho  ben  A ban  danh sach  CBCNV cua minh  se lam viec  tai Nha  may  ben  A  d 
ben  A lam thil tuc  phat the  dugc phep  lam viec  tai  Nha may ben A theo  dung  cac 
quy dinh  va  quy  trinh hien  hanh  ciia ben A. Chi c6 nhfing CBCNV  mac &Ong phut 
cda  ben B va c6 the  dugc  pile') lam  viec  tai  Nha may ben  A, thi  bao ve  Ben A  mali 
cho  vao Nha  may  lam viec. 

— Trong qua  trinh  lam  viec tai Nha may,  CBCNV cua ben B phai  mac  d6ng phuc va 
deo  the dugc  phep  lam viec tai  Nha may  ben A. Neu kh6ng ben B  se  bi phat theo 
muc =  100.000 D/LAn  CBCNV  vi  pham va  ben A  co quyen khong  cho CBCNV 
ben  B  tiep  tuc lam  viec  tai  Nha may ben A nib 

— Tuyet doi  phai  dam  bao  an toan cho thie't bi  va  tai  san dm ben A dac  biet la  nhang 
hanh  Ong  trOm  cap  trong  Nha may.  Neu  ben  A phat  hien nhfing  ngtr6i ctia ben  B 
co  hanh dOng  lay trOm thi  ben A  c6 quyen  dinh chi  hop dong ma ben  B con phai 
b6i  thu6ng  bang 10  lan  tri gia  so hang bi lay  cap  hoac  thap nhat la 5.000.000 D (Tri 
gia nao cao han  thi  tinh  phat). Neu  d6  la nhang  tai san  quan  tong gay  anh  huarn$ 
den  hog d6ng san  xuat  ciia  ben A, mirc  phat  se bi tang len nhieu  lan nfra tuy  the4 
mire dO quan  trong  dong  th6i giao cho  Ong  an  dieu  tra  sir 17 theo phap  lust. 

— Sau khi  ben  B  hoan thanh  toan  b6  Cong  viec cho ben  A,  ben B phai  ban giao  lai the 
dugc pile')  lam viec  tai  Nha may ben  A. Neu lam hong the ben B  phai boi  thu6ng 
theo  gia  :  50.000  D/Chiec. Neu  lam mat the  ben  B phai chiu phat theo mitc  : 
500.000 D/ChiL 

— Ngoai  cac quy  dinh tren,  ben  B  phai chAp hanh tat  ca  cac quy  dinh  chung  khac ap 
dung cho  viec  ra  vao  va  lam viec  tai  Nha  may  ben A  khi  dugc ben A  thong bao  va 
chi  an  cu the"  nhu  sau: 

• Tat  ca  Xe dap  va Xe  may  cua CBCNV  ben B (Neu  co) phai  de tai Khu Vuc  do  ben 
A  b6  tri  trong  Nha may  ben  A. 

• Ben B phai  cung  cap  toan b6  nuOc tiong cho  CBCNV  ben  B  (Neu can) trong su6t 
th6i  gian lam viec  trong  Nha may  ben  A. 

Di&I  3  :  TH6I  GIAN THVC HIEN. 

- Th6i  gian cu the  cho  viec thuc hien  va  hoan thanh timg Hang Muc  Cong viec:  Nhu 
quy  dinh  trong BAN  Kt  KHOI  WONG CONG VICC VA DON GIA  kern theo Hop don' 
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nay cung nhu can cir vao yeu cAu cu the dm Ben A 
Ben B cung cam ket se cung cap du Nhan Luc, Phuang tien va thiet bi can thiet de 
thuc hien Cong viec hai ben da thong nhat de dap img yeu eau caa ben A va trong 
moi  tru6ng hop du  bat  cir 1/ do gi ben B khong c6 quyen kdo dai tien dO thuc hien 
va  hoan  thanh  Cong viec hai ben da thong nhat trir nhitng nguyen nhan do ben A 
gay  ra  hoac  nhfing truang hop bat kha khang hai ben khong lacing truck dugc. 
Trong tru6ng hop nay hai ben se tinh toan va kdo dai th6i gian thuc hien va hoan 
thanh Cong viec mot cac tucmg 

Dieu 5   :  NGHIE,M THU VE SO LONG,  CHAT  LONG. 

Toan 1)0 C8ng viec cna timg thang chi dugc nghiem thu khi Cac Cong viec dugc 
ben  B thuc hien va hoan thanh theo dung cac yeu cau quy dinh trong Hop &mg va 
cac  van  ban  Phap luat co lien quan khac. Khi Nghiem thu hai ben se lap bien ban 
va  bien ban nghiem  thu  se Id co.  s6 de hai ben tinh toan s6 tien ben A phai thanh town cho 
ben  B  cho khoi luctng Cong Viec ben B dA hodn that -1h cho ben  B  cua tirng thang. 
Ben B  phai  chiu hoan toan trach nhiem truck ben A va cac cap lien quan co tham 
quyen khac ve Cong Viec ma ben B d6 thuc hien va hoan thanh. Neu sau nay co 
bat  cir khieu nai gi cua Nhan dan ,va cac cap chinh quyen 	quan den viec thu. 
gom,  van chuyen va 	Cac Chat Thai cho Ben A theo Hqp Tong nay thi ben Bi 
phai chiu hoan toan trach nhiem va nhanh chOng giai quyet bang chi phi dm minh. • 

Dieu 6  : GIA  CiJA HQP BONG VA DIEU KIEN THANH  TOAN 

6-1-  flan  Gia (Chu'a CO thug GTGT) 

- Dan gia Chi tiet  oda  tirng Hang Muc Cong Viec theo dimg: BAN Kt CHI TIET VE 
DON  GIA CHO CAC HANG WC CONG VieC dugc kem theo Hqp dOng nay. 

- Dan  Gia  dm  hop d0ng (Chua tinh thug GTGT) la Dan Gia de ben B thuc hien va 
hoan thanh toan b0 Cong Viec theo dung yeu eau caa ben A dugc quy dinh trong 
Hop  Tong ding nhu Cac nghia vu va trach nhiem khac cua minh cid dugc hai ben 
quy dinh trong Hgp dong bao gom tat ca cac chi phi ye thiet bi, phuang tien, nhan 
cOng, dien milk,  an  a, sinh hoat va cac chi phi truc tiep va gian tiep khac. Thug 
GTGT co lien quan den viec thuc hien hgp Tong ma ben B phai nOp cho Ca quari 
thug theo dung thug suat hien hanh do Nha Nu& va BO Tai Chinh quy dinh va se 
dugc Ong vao Dan gid hai ben da th'Ong nhat khi ben A thanh toan cho ben B theo 
Hgp  dong. 

- Trong true:mg hop ben A do yeu ,  eau thuc 	minh can tang hoac giam kh0i 
luting C6ng viec so vOi phan khoilugng Cong viec quy dinh trong Hgp dong thi 
hai ben  se  lcSr nhcing thoa thuan 1)6 sung hoac thay doi cho , timg hang mac cong 
viec. Neu tinh chat ding viec phat sinh ding giong nhu phan Cong Viec sda quy 
dinh  trong hop dong thi  don  gia trong Hop dOng dugc ap dung cho phan khoi 
luting COng viec Phat Sinh. Neu khoi lacing Cong viec phat sinh khac v6i quy dinh 
trong Hgp dong thi hai ben se thea thuan dua tren cac quy dinh hien hanh cua nha 
nu6c va tinh hinh gia ca thi trueng de tinh toan chi phi cho cac C6ng Viec Phat 
sinh va  1(57  Phu Luc Hop dOng. 
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6.2- The2  thOc thanh toan : 

— Ben  A se thanh toan cho ben B MOt thang mQt Fan bang VND. Vao ngay 1 den 5 
thang sau, hai ben  se  tinh toan khoi luting Cong viec thuc t6 ma ben B da thirc hien 
va  hoan thanh trong thang d6 cho ben A va Ic5r bien ban nghiem thu cho phan khoi 
Luang va chat Luang Cong viec nay. S6 tien thanh toan se bao g6m Dan Gia chua 
co  thue GTGT nhu quy dinh trong Hgp d6ng + Ph'An thue GTGT do BQ tai chinh 
quy  dinh  ma  ben B phai nOp theo timg th6i diem. Can cir vao bien ban tinh toan chi 
phi  nay  c6  xac nhan cua dai dien co thArn quyen cua hai ben, ben A se thanh toan 
cho  ben B 100%  s6  lien  d6 cho ben B bang phtrang thirc chuyen tien trong yang 101 
ngay  ke  tir  ngay nhan  dugc  hog dcm dai tien dung va hop le dia. ben B cho toan 1)0 
so tien ben A phai thanh town cho ben  B  trong thang theo dung mAu quy dinh cua 
BQ Tai Chinh phat  hanh. 
Neu ben A cham thanh toan cho ben B theo thai gian hai ben da thOng nhAt neu 
tren thi  ke  tir ngay cham ben A phai tra cho ben B lai suAt Ngan hang do Ngan 
hang Nha nuac ding bo. Phan lai suit nay (Neu co) hai ben thong nhAt se tinh vao 

• A tien thanh quyet town cua thang sau). 
Trong twang hgp c6 nhang khoan chi phi phat sinh ma hai ben tam th6i chua thOng niCat 
duct  voi  nhau  thi  ben A  phai thanh toan cho ben B cac khoan chi phi hai ben da thong 
nhAt  dugc theo thing thOri gian quy dinh neu teen. Cac khoan thai., chi phi ma hai ben tam thO 
chua th6ng nhat  dugc  se dugc hai ben ban bac, thOng nhat va thanh toan sau. 

Dieu 7  :  GIA TRI HOP BONG VA CHAM DIA HOP BONG 

Th6i gian  thirc  hien Hgp d6ng nay : Du kien tinh tir ngay hai ben chinh thirc 1c5r 
Hgp &Ong nay den Het ngay  la  ngay 31/12/2022. 
Trues  s  thai han het hieu Luc cua Hgp d6ng cac ben c6 quyenchAm dirt thtsc hien. 
hap d6ng trong cac tru6ng hgp sau : 

• Ben B nhieu lAn vi  pham  viec thus hien Hgp d6ng va khang dap img dugc yeu eau 
dm ben A gay anh hu&ng den viec Thu Gom, Xuc, Van chuyen va Xir 15/ Cdc Chat 
Thai cho Nha may  ben  A. 

• Cdc ea quan quan  ly  Nha  nuac  cua cac BO, , nganh trung ucmg Mac dia phtrang 
kiem  tra hoat dOng  Thu  Gom, 	Van chuyen va Xir 15,  Cdc Chat Thai oh ben B 
va co kien nghi  dinh  chi hoat dOng Thu Gom, Xuc, Van chuyen va Xir l5/ Cdc Chat 
Thai do  113i  cila  Ben  B vi pham mot trong cac cac quy dinh cua Phdp luat nhu : 
Lust  Bao Ve M6i Tru6ng, Quy dinh ye viec sir VI chat thai, cac quy dinh ye au 
toan trong qua trinh ben B Van chuyen va Xir ly Cdc Chat Thai hoac vi pham cac 
quy  dinh ve Ve  sinh  va Bao ve moi tru6ng bi nhan dan, chinh quyen dia phucmg 
hoac bat  cir  cac ben co lien quan khac khieu nai, hoac ca quan co , tham quyen cua 
Nha nu6c  khdc  xac nhan  ben B  khang nang Luc va tham quyen thirc hien cac 
C6ng viec hai ben  dO  th'Ong nhAt trong Hqp d6ng. 

• Sau  khi  xay  ra bat  kha  khang, mot trong hai ben thay khang the tiep tuc thus hien 
hap ang dugc 

• Hai ben ding d6ng  y  chAm dirt h9p dtmg trok th6i han vi nhang V,  do rieng. 
• Trong tnr6ng hap  ben  A buOc phai chAm dirt hgp dong do cac nguyen nhan tren, 

ben  B khang co quyen khieu nai hoac khang dugc yeu cau ben A boi thix6ng cho 
bat  cir chi phi gi lien quan den viec ben B da dau to nhu chi phi mua sari .) may mac 
thiet bi, thue Nhan Cong .v.v. 
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Tuy nhien, Hgp dong  nay  se &rang nhien cham dirt trong cac tnr6ng hop sau. 
• Het  han  thkrc hien hop dong. 
• Cac truemg  hop  bat  kha  khang xay ra bat ng6 ngoai y muon cua hai ben dart den 

met hoc ca hai ben khong the tiep tic attic hien hop Ong mac du da co gang khic phkic. 
• Thay doi trong chinh  sach  cUa Nha nook va Chinh phit Viet nam buOc met trong 

hai  ben  phai  cham  dirt  hop  dong. 
• Theo  thod  thuan cua  ca  hai  ben d6ng  St chant  dirt  hop dong  vi  nhu ng 1St do rieng 

bang van  ban. 
• Met trong hai ben bi  giai  the  pha  san theo  quyet  dinh cita tea an. 
• Met  ben  vi pham hgp dong va ben con lai de nghi tea an  phan  xir. 
• Trong truang hop Hop  dong  bi cham dirt vi cac ly do tren  thi  khong ben nao phai 

boi  thu6ng cho  phia  ben  kia trir quyet  dinh  cua  toa  an  quy dinh  met ben phai 1361 
thueng  cho  phia  ben kia. 
Trong truer-1g hop  ben  B vi nhang  lY  do  dm  rieng minh khong dugc ben A dong 
va  chap  nhan  ma  khong dam  bao  dugc ke hoach Thu Gom, Xuc, Van chuyen va 
Xir  1St  Cac  Chat  Thai  oh  ben  B cho  ben  A ma hai ben da thong nhat, ben A c6 
quyen thud  don  vi  thir  3  de  thkrc hien  viec Thu  Gom, Vic, Van chuyen va Xir ly 
Cac  Chat Thai  cho  Nha  may dm ben A va moi  chi  phi Oat sinh do viec ben  A  phai 
thud  dun  vi thir 3 nay  se  do ben B chiu va  hoan  tra cho ben A. , 
Tru6c , khi het th6i han hieu luc  dm  Hop  (long  neu hai ben muon tiep tuc  thuc  hien 
hop  &mg  nay thi hai  ben  se nhau thao  luan  va th6ng  nhat  viec tiep tuc thuc 
hien hop dong  it  nhat la 30  Ngay  truck  khi hop  dong het han. Ben A se uu tien ky 
tiep  hop  dong veli  ben  B neu ben A co nhu cau va ben B da  thuc  hien cac Cong 
viec  hai  ben da quy  dinh  trong Hop dong nay dat ket qua  tot  trong thi gian hien 
luc  neu  tren  oh Hop  dong. 

Dieu 8  :  CAC TRifeING HQP  BAT  KHA KHANG 

Ca  hai  ben  deu khong  phai chiu trach  nhiem  ve  viec  khong thkrc hien day dit nghia 
vu  cua  minh  nhu  quy dinh  trong Hop  dong neu nhu cac nghia vu do kitting the thin 
hien  do  nhang nguyen  nhan bat kha  khang gay ra ngoai y mu& cua  hai  ben dad 
den  met  hoc  ca  hai  ben  khong  the  tiep tuc thkrc hien hop (long mac dit da co gang 
khac phuc nhu thien tai, dich hoa, chien tranh, , dinh cong, bao  loan  hoc met trong 
hai  ben  bi pha san,  hay sat  nhap, nhang thay  doi  trong chinh sach cda Nha nu& va 
Chinh  phu  Viet  nam buec met trong  hai ben  phai cham dirt Hop dOng. Cac ,truerng 
hop dugc  cho  la  Bat  Kha  khang can  dugc hai  ben ban bac va thong nhat. Neu 
khOng thong nhat  dugc  hai ben se nhe Ca quan co tham quyen cua Nha nu6c Viet 
nam xac nhan xem  co  la truerng hop Bat kha khang hay khong theo dung cac  quy 
dinh  hien  hanh. 
Khi  xay  ra  cac  tnremg hop BKK cac ben  phai  co nghia vu 

• Tien  hanh cac  bien  phap ngAn ngira  hop  1S,  va  cac  bien  phap can thiet  de han the 
toi  da  anh  hueng  do  sir  kien BKK gay ra 

• Thong  bao ngay cho  ben  kia biet ve sir kien  BKK  xay ra trong yang 7 ngay 
• Trong trtremg  hop  xay ra BKK hai ben se  hop  ban giai quyet va cac van‘  de phat 

sinh ngoai quy dinh  dm  Hop dong va  dugc lap  thanh Phu luc  cda  Hop don& 
Ngoai nhang tru6ng  hop  bat kha  khang  gay ra neu tren neu  met trong  hai ben  tkr 
cham dirt  Hgp  di-mg  truck  thei han ma khong dugc su  dong  y cua phia ben kia thi 

Hqp  DOng so : CFC-22-073 - SO Trang : 9/11 



phai chiu phat hop &mg va bOi thuang cho phia ben kia thiet hai true tiep do viec 
toy cham dirt hop  (long dO  gay  ra theo  dung quy  dinh  cua Phap  Luat  Viet Nam v6 
the  d8  hop  &Ong kinh to  cling nhu cac quy dinh CO lien quan cua cac cap c6 tham 
quyen khac 

Dieu 9  :  GIAI QUYET TRANH CHAP 

Truang hop  c6  bat  dong  ve  Hap  (long bao gom nhirng van de lien  quan  den tinh 
hieu  ltrc phap ly  cita  Hop  d'Ong hok viec chant dirt Hop dong ma hai ben khong 
the giai  quyet  thong  qua thuong  Wong thi se dua len va se dugc giai quyet  tai  Toa 
an  kinh  to -  ThuOc Toa  an Nhan Dan  thanh ph6 Hai Phong. ,  
Novi  xet  xir la Hai Phong. Ngon nga de xet xir se sir dung tieng Viet. , 

- Phan quyet cita  tOa  an nay  se' la  cuiSi  ding va hai ben c6 	vu bat  buOc  phai 
tuan  theo.  Moi chi  phi phat  sinh lien quan den viec xet xir do ben nao vi pham tra 
trir  khi  hai ben co quy dinh khac. 

- Luat  ap  dung  :  Hop  dong  nay se  dugc  ap dung va tuan theo phap luat kinh to cua 
Viet Nam. 

- Tat ca cac dieu kien  va dieu  khoan khac khong quy dinh trong Hap  dong  nay se ap 
dung theo  Lust  phap  hien  hanh cita Viet Nam lien quan, den Hop d8ng nay. 

- Trong truemg  hop  co tranh  chap  hai  ben chua giai quyet dugc, hai ben khong dugo 
phdp ding viec tiep tuc  thuc hien va hoan thanh C6ng viec ding nhu cac nghia 
va , trach  nhiem  khac  ctla minh  trong Hop (long (Trir van de hai ben dang tranh 
chap).  Moi van  de  vtrang  mac  can  dugc giai quyet bang thuang luting  truac  gift 
hai  ben  de  tim  Wen  phap  giai quyet tot nhat. 

Dieu 10 : BAO MAT 

Ca hai ben tham gia ky  Hap  (fang nay cam ket se giir bi mat MQ1 dieu khoan va dieu 
kien  da  ksi  trong Hgp  &Ong  ma khong dugc tiet l8  cho  ben thir 3 biet trir tru6ng hap 
cung cap cho ben thir 3  biet  vi muc dich de kiem toan tai chinh dm CC/ quan Nha nude 
trong  qua  trinh  xem  xet  kiem  tra tinh hinh tai chinh cua mot trong hai ben hoac phap  
xuat  trinh theo yeu cau  cua  Phap luat hok coa Toa an hok xuat trinh len Ngan hang 
vi  muc  dich  lam cac thit  tuc  thanh toan theo Hap &mg. 

Dieu 11   : CAM 'CET CHUNG 

- Trong moi  trueng  hop, cac not dung quy dinh trong Hop dtmg se thay the cho cad 
quy  dinh  thoa thuan,  ban  ghi nho, cAc cong van hai ben da ky vao tiled gian truce 
khi ky Hap D'ong. 
Hai  ben  cam  ket  thtrc hien day di' cac dieu khoan va nghia vu da neu trong Hap 
dOng se) : CFC-22-073 tren ca se ton trong phap  luat  cua ntrac COng hoc xa hOi 
chit nghia Viet nam  cling  nhu cac van ban, quy dinh hien hanh caa cac ca quan ci 
tham quyen  khac.  Trong qua trinh thtrc hien neu co gi vuang mac, hai ben se ding 
nhau ban bac thong  nhat  va tim bien phap giai guy& tren tinh than hop tac tuong 
tru,  gulp  dd.  lan  nhau.  Moi  thay d6i 1)6 sung hop d6ng phai clugc the  hiO  bang van 
ban  co  xac  nhan  cita  hai  ben. 
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DAI DIN CHO BEN B 

BO VAN BINH 
GIAM DOC 

-TOO 
TONG GIAM DOC 

Ca hai ben phai tuan  theo  toan 1)6 cac VAn ban Phap luat va cac Quy dinh hien 
hanh khac cua Nha  Nugc  va cac cap co thAm quyen khac lien quan den viec ky vA 
dive hien Hop d6ng  ke  ca cac Van Ban Phap Lua‘t dtrgc cac Cap c6 tham quyen 
phat  hanh  sau  khi  ky Hop D6rig nay. 
Hop d6ng s6 :  CFC-22-073  nay duoc lam thanh  hai  (02) ban chinh tieng Viet va 
bang tieng Anh c6  gia  tri  nhu nhau. Trong thralls hop co s1r khong th6ng nhAt va 
mau  than giira  the  ban  tieng Anh va tieng Viet thi ban tieng Viet se co gia tri phap 

MiSi Ben giir mot  (01)  ban chinh moi loci. 

BAI DICN  CHO  BEN A 
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NOI DUNG CHI TIET VA DON GIA CUA CONG VIEC 
Thu gom, boc laic, sin chuye'n va xir 17/tai sir dung cfic chat thai cita nha may 

Ke ca vie:c tai che de tai sir dung lui mot so loci 
(Kem theo hop d'Ong so  :  CFC-22-073) 

STT LORI CHAT THAI 
mA 

CHAT 
THAI 

TEN CHAT 
THAI 

Vi DI) CACH THirC THU GOM, BOC XtC,VAN 
CHUYEN VA Xfr LY CHAT THAI 

DON  GIA (TU. 
 NGAY 17 

 HOOP BONG 

A 
CAC LORI CHAT THAI RAN CONG NGHIEP THONG THVONG CAN DOC THU GOM, VAN CHUYEN VA xe LY CUA CONG 
TY (BEN A). TAT CA DON GIA DEU MK TiNH BANG KG QUA CAN 

1 
ChAt thai ran thong 

thuong 
11 06 04 Bong thus( tinh 

thai, tui loc 

Loc bui, mang loc 

(AIR SLIDE) 

Khi ben A thu gom dugc vac) khoang  15  —  20 

Tan, Ben B phai bt) tri nhan ding den de boc 

xiic, van chuyen di va xir 11 theo dung quy 

Binh. 
3,000 VND/kg 

2 
Chat thai ran thong 
thugng 

19 01 06 
Gach chiu lira da 
qua sir &gig 

Don gia tinh theo hai tru6ng hop : 

• Trong trtkmg hop Ben A co the dimg xe xitc 
tat de xitc len xe cho Ben B de cha di 

...................... 
• Trong trueyng hop a nhang vi tri chat 

chi ben A khong ditng xe )(tic Fat de Vic len 
xe cho ben B &roc ma ben B phai 1)6 tri 
ding nhan, phuong tien de thu don va tir be•c 
cac chAt thai tren len xe cita Ben B de cho di 

200 VND/kg 

500 VND/kg 



DVT Vi du 
1(T hieu 

phan loai 

Don gia 
xüIy 

(VND/DVT)  

Dun giá 
thu mua 

(VND/DVT)  
Loai chAt thai 

Ma 
CTNH 

Ten chAt thai 

MOT SO CHAT THAI NGUY HAI CAN DlUVC THU THU GOM, VAN CHUYEN VA Xe CIA CONG TY (BEN A) 

BO loc dau cua cac loai xe  O 
to 

Bong den huSinh quang va 
cac loai thug tinh hoat tinh 
thai 

BO loc diu dã qua Sir dung 

B6ng den tuSip den Neon, 
den cao ap 

MO'cü tir yang bi 	 

Bao bi nhua cirng (cid 

chira chk khi thai ra la 

CTNH) thai 

Bao bi cirng thai bang cac 
vat lieu khac (COMPOSIT) 

ChAt hAp thu, 4t lieu loc 
(Bao gôm ca cac \Tit lieu 
loc diu chua nett tai cac ma" 
khac), Gie lau, vai bao 
thai bi nhim cac thanh 
phin nguy hai 

Ac quy chi thai... 

Hp chira muc in (loai c6 
cac thanh phan nguy hai 
trong nguyen lieu san xuat 

icg NH 2.000 

Kg NH 
5.000 

Kg NH 1.850 

Kg KS 
3.000 

Kg KS 4.500 

Kg KS 3.500 

Kg NH 
2.000 

Kg KS 2.500 

Cac loai sap va mar" thai 

Thing, can nhua dung hod 
chAt 

Chai 19 thuST tinh dung hod 
chAt.... 

Gie dinh dau mop 

Pin, Ac quy chi thai 

Hp muc cila may in 
LASER, may Photocopy da 
qua sir dung ..... 

Chit thai nguy hai 15 01 02 

ChAt thai nguy hai 16 01 06 

ChAt thai nguy hai 17 07 04 

ChAt thai nguy hai 18 01 03 

ChAt thai nguy hai 18 01 04 

ChAt thai nguy hai 18 02 01 

ChAt thai nguy hai 19 06 01 

ChAt thai nguy hai 08 02 04 

muc) thai 	



STT Loai chit thai 
Ma 

CTNH 
Ten ch it thai Vi du DVT 1“7 hi0 

phan loci 

Dom gia 
xir 1 ., 

 (VND/DVT) 

Dan gia . 
thu rnua 

(VND/DVT) 

9 

10 

11 

12 

13 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy h ai 

Chat thai nguy hai 

07 01 06 

13 01 01 

17 02 03 

17 02 04 

18 01 02 

Dung dich nuac tay rim thai 
co cac thanh phan nguy hai 

Chat thai lay nhiem (bao 
. 	, 	, 

Om ca chat thai sac  nhon) 

, 

Dau dOng co, hp so va boi

trop tong hp thai 

Cac loai dau Ong co, h8p
, 

so va boi trcm thai khac 

Bao bi kim loci cung (dä 

chira chdt khi thai ra la 

CTNH, hoc chfra áp suat 

chua bao dam rung ho4c 

cO lop lot ran nguy hai 

nhu amiang) thai 

Nuot tay rim thi6t bi có cac 
thanh pi-Ian nguy hai nhu. 

 nuot tay rda cau can throng 
6ng, not hoi 

Kim tiem thai, bang gac y te 
thai ra tir Phong Y te. 

Du T8ng Hop cac loci dugc 
ht  di ra  tir hp s8 va cac thiet 

bi khac dm Nha may ben A 
trong qua trinh sua chua va 
bao &rang thi6t bi. 

Du Khoang cac loai dugc 

thai ra tir 118p so va cac thiet 

bi khac dm Nha may ben A 

trong qua trinh sera chfra va 

bao du.a'ng thi6t bi. 

ThUng phi thep dung dau ma 

cac loaf 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

KS 

NH 

NH 

NH 

KS 

4.000 

4.000 

500 

500 

1.000 

5.000 

5.000 

3,300 

3 



STT Loai chat thai 
Ma 

CTNH 
Ten ch at thai Vi du DVT Ky hieu 

phan loai 

Dcnr 	gia 
xii.1 

(VND/DVT) 

Dcm gia  
thu twua 

(VND/DVT) 

14 

15 

16 

17 

18 

ChAt thai nguy hai 

ChAt thai nguy hai 

, 
Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy h ai 

ChAt thai nguy hai 

18 01 02 

18 01 02 

15 01  09 

Bao bi kim loci 
chira chat khi thai ra la 
CeINH, hoac chira áp suat 
chua bao dam rang hoac 
cc') lap lOt ran nguy hai 
&Rr amiang) thai 

Nhu cac loci hat 
Xit, Keo RP7.. 

Nhu cac xo, thong dung dau 
ma loci 

Cac thiet bi va linh kien dien 
tir bi hong co chua cac thanh . 
phan nguy hai 

Mt sti DAu d'6t (FO) thai ra 
es k ca viec thu gom tai mot so 

don Ong bi re ri hoac trong 
qua trinh ve sinh be/tec chira 
dAu 

Day cap the') thai dinh dAu 
mi thai va cac thanh phAn 
nguy hai khac. 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

KS 4.000 

1,800 

2,000 

Bao bi kim loci 
china chat khi thai ra la 
CTNH, hoac china áp suat 
chua bao dam rang hoac 
có lap lot ran nguy hai 
nhu amiang) thai 

Cac thiet bi va linh kien 
nguy hai khac vori cac • loai 
teen 

NH 

NH 

KS 

.300 

3.000 

500 

1,000 

17 06 01 

11 04 02 

Dau 	nhien 	lieu 	va 	dau 
Diesel thai 

Cap kim loci kra 
than dá va cac thanh phAn 
nguy hai khac 

4 
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STT Loai chit that 
Ma 

CTNH 
Ten chat thai Vi du DVT KS,  hieu 

phan loai 

Don gia 
xii• lSi 

(VND/DVT) 

Hon gia - 
thu nfaa 

(VND/DVT) 

4.500 

19 

20 

21 

Chat thai nguy hai 

Chat thai nguy hai 

Chit thai nguy hai 

17 05 05 

19 12 03 

17 02 02 

Nuoc lan da 
, 
u thai tir thie 

,
t bi 

. 
tach dau/ntrac 

Cac loai chat thai khac co 
thanh phan nguy hai vo co 
va hal ca 

D'au dOng co, dau h6p s8 va 
boi trop g6c khoang thai 
khong co clo 

Nuac tan dal' thai thu gom tir 
cac thidt bi tach dau, tach 
nuac, tir cac thidt bi bay dau 

Cac loai chat thai khk c6 
thanh phan nguy hai vo co va 
hal co vi du nhu beo dinh 
dau . 

D'au dOng co, dau h6p so va 
boi tron g6c khoang thai 
khong co clo duoc thai To tir 
h6p s8, dOng co va cac thidt 
bi khk dm Nha may ben A 
trong qua trinh sira chita va 
bao duang. 

Kg 

Kg 

Kg 

NH 

KS 

NH 

3,000 

4,000 

500 

Don gia neu teen chua bao gom thud GTGT ma ben B phai n6p theo dung cac quy dinh hien hanh cua B6 tai chinh. Thud GTGT se duac cong vao mirc 
don gia tren khi ben B phat hanh FL& don tai chinh cho khoan tin ben A phai thanh toan cho ben B theo Hop d8ng nay va se duac cong vao don gia 
teen. 
Dan gia teen se kh8ng didu chi vi bat cu nguyen nhan gi cho den het 31/12/2022. Don gia cho 'lam 2023 (Neu hai ben th6ng nhAt gia han Hop d6ng), 
hai ben se xem xet tai mot s6 ydu to chinh anh husang den Dan gia tren de xem xet va didu chinh lai Dan gia cho phu hop (Neu CAn Thidt). Ndu c6 thay 
doi N4 Dan gia hai ben se 14 phu luc b6 xung hop dong nay cho miry Dan gia mai. Neu khong thay d6i thi miry Dan gia tren van se &rye dp dung cho 
cac not dung Cong vidc ben B se thgc hien va hoan thanh cho ben A cho the gian tie') theo hoc cho den khi Hop dtmg het tiled han hidu ltrc. 

5 



V 

TRUNC 

QtIAN 

MOI TR 

UBND THANH PHO HAI PHONG CQNG HOA XA HQI CHT:J NGHIA VIET NAM 
S(1 TAI NGUYEN VA MOT TRUtiNG 	D(ic lap - Tv do - livnh pluic  

BIEN BAN XAC NHAN 

Henn nay, ngay 16 thang 11 nam 2017, tai Trung tam Quan trac Moi twang, — 

Sa Tai nguyen va Moi throng thanh ph6 Hai Phong, chfing t8i 

1. Dai din Sir Tai nguyen va Mai twang: 

Ba: Le Thi Hong Nhung — Chanh Van phong So.; 

Ong: Dam Van QuS/nh — Ph6 Giam d6c Trung tam QTMT. 

2. 14i din don vi chii nguOn thai: 

Ong: Nguyin Trgng Thanh — Chirc Tn.rong phong ATSKNN & Bao ve moi 

truing — Cong ty xi mang Chinfon 

3. Dfi then don vi cung cap he thang quan trAc ty' clang, cgn truyen du• 

lieu: 

Ong: Pham Dire Trung - Chirc Twang phong kinh doanh — Cong Ty TNHH 

Yokogawa Vi't Nam 

Cling nhau xac nhan viec tiep nhan dft lieu quan frac to clang. Cu the nhu 

sau: 

a. Tram quan trac khi thai to dung: 

Cac thong so dugc giam sat tir clang va cran truyen ve SO. Tai nguyen va Moi 

trueng g6tn 	Bkii tang, NOx, S02, CO, 02, ltru luting, nhiet du, 

TAn suAt truytn s6 lieu: 5 phtit/lAn 

b. Vi tri lip dat: Tai ong khoi chinh cita day chuyen s6 1 va s6 2; 

Cach thirc lAy tin hieu: Cac dir lieu dm cac ba phan tich se dugc dtra ve va 

luu tai ba ghi recorder. Sau do dir lieu dugc truyen tir recorder ve phAn mem 

SMARTDAC Data Logging GA10 dugc cai tren may tinh chit dat ten 

phong dieu lchien trung tam. Phan mem SMARTDAC Data Logging GA10 

se hien thi va luu dir trir da lieu cfia he thang giam sat Ichi thai lien tuc 

CEMs dtrai clang data, trend. 

c. Cach truyen: Dir lieu dugc truyen ve So' Tai nguyen va Moi truing thanh 
ph6 Hai Phong theo dung dinh clang *.txt ma BO Tai nguyen va Moi trutrng 

yeu can d6i voi he th6ng CEMs qua clueing truyen internet, giao thirc FTP. 
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Chit ngu6n thai cam k& duy tri hoot dOng cua he thong giam sat neu ten va 

dam bao viec truy&I dan dtt lieu giam sat ngu6n thai ve Soy Tai nguyen va Moi trus!mg 

dugc lien tuc va thong su6t 24/24 gib% 

Bien ban dugc 14p xong vao hiji 16 gib. 00 phut cimg ngay. Cac ben tham du 

nhAt tri thong qua. Bien ban dugc lap thanh 04 ban, có gia tri nhu nhau, moi ben gilt 

01 ban./. 
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UBND THANH PHO HAI PHONG CONG HOA XA HQI CHO NGHiA VIET NAM 
SOT' I NGUYEN VA MOI TRIANG 	DO lap — Tu. do —14nh phtic 

. 
CONG TY 0 

XI MANG o  

CHINFON 
CHINFON CEMENT 

CORPORATION .0 
Om nay, ngay 07 thang 11 narn 2017, tai Trung tam Quan trac Moi truOng — So Tai 

•  yen va Moi tnrong thanh pha Hai Phong, chimg toi g6m: 

1. Dai dien SO Tai nguyen va Moi truemg: 

Ba: Le Thi Hang Nhung — Chanh Van phong SO; 

Ong: Dam Van QuYnh — Ph6 Giam dac Trung tam QTMT. 

2. Dai dien don vi chu ngu6n thai: 

Ong: Nguygn TrQng Thanh — Chirc va: Tnrong phong ATSKNN & Bao ve moi truZmg 
— Cong ty xi mang Chinfon 

3. DO dien don vi lap dat camera: 

Ong: Trail Van Lai — Chirc 	Giam dac — COng ty TNHI:1 Ling dung ky thuat va 
Cong nghe 

ang nhau xac nhan viec tiep nhan du lieu camera giam sat ngu6n thai tai SO Tai 
nguyen va Moi truang theo ban so 2597/STNMT-QTMT ngay 19/10/2016 cira SO Tai 
nguyen va M8i truOng ve viec lap dat camera giam sat ngulin thai a an truyen hinh anh 

ve SO Tai nguyen va Moi truOng. Cu the nhu sau: 

1. Vi tri cac camera giam sat nguan thai: 

- WA (01) camera quay giam sat qua trinh van hanh he thang xir ly nuOc thai. 

- Mot (01) camera quay giam sat diem xa thai cuai ding. 

2. Dia chi IP tinh do chu nguan thai cung cap: tkcfc-ipca m.dyndns.org  

User: DoNRE; Pass 123456 
NAT cling dal vOi Camera nuOc thai SH1#1:35777 
NAT cling d6i vOi Camera nuOc thai SH1#2:36777 

3. Thai gian bat Mu tiep nhan:ggi6120philt, ngay 07 thang 11 nam 2017 

Chir nguan thai cam ket duy tri hoat clang cua cac camera giam sat neu tren va dam 
bito viec truyen an hinh anh giam sat ngu'an thai ve SO Tai nguyen va Moi twang dugc lien 

tic va thong suat 24/24 giO. 

Bien ban ducfc lap xong vao hai 16 giO 00 philt cling ngay. Cac ben tham du nhat tri 
thong qua. Bien ban duac lap thanh 04 ban, ca gia tri nhu nhau, moi ben gift 01 ban./. 

Chit nguim thai 	 • at 	 TN&MT 
TL. Giant MSc 	Trung tam QTMT0, 

an phon 

0 
BIEN BAN XAC NHAN 

VAN PHO  No HAI? PH6 GIAM 000 

AWaviztim9  YeAmtrditOwl 



cr-Fitk;_at, 

CHI NHANH 
CONG "1"\f TNHH 

MOT THANH VIEN 

DIEN LIJC HAJ PHI  

TH!1Y NGUYEN 

PHO GIAM DOG 

06 

-S. 

c huyen Thily Nguyen 	So.  Tai nguyen va MT NOI1V80c' w" 
iN 0430  Cini nguon that z 

Trung tam QTMT 

PH6 GiAm DOC 

aem, 

UBND THANH PHO HA' I PHONG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VICT NAM 
SO TAI NGUYEN VA MO! TRU'ONG 	D(ic lap - Tv do - 11#nh phtic 

BIEN BAN XAC NHAN 

Horn nay, ngay 06 thang 03 nam 2017, tai Cong ty xi mang Chinfon, chung toi g6m: 

1. Dai din So Tai nguyen va Moi trutrng Hai PhOng 

Ong:NIAtilirjLoi — Chirc 	Ph6 giam d6c — Trung tarn Quan trac moi trutrng 

2. Dai din phOng Di6n Ikrc huy6n Thily Nguyen 

Ong: Nguyen Dinh D6i — Chirc 	PhO giam d6c Di6n lkrc huy6n Thtly Nguyen 

3. Dai din Cong ty xi mang Chinfon 

Ong: Nguy6n Trong Thanh — Chirc 	Truerng phOng ATSKNN & Bao v6 mai trutrng 

— C6ng ty xi mang Chinfon 

Ong: Nguy6n H6ng Hai — Trtrong pheng Di6n — C6ng ty xi mang Chinfon 

ang nhau xac nhan hoan thanh vi6c lap dat cac cong to din ctia 04 loc bui finh din 

va 01 tram xir 1/ ntrac thai de truy6n dir lieu v6 don vi quan 1j,  thu6c SO.  Tai nguyen va Mai 

trutrng thanh ph6 Hai Phong. 

Stt Vi tri SO ltryng . So sun 

1 1122EP1 1 01249319264 

2 1222EP1 1 01242246294 

3 1124EP1 1 01247420932 

4 1224EP I 1 01247365942 

5 1090STA01 1 01247176780 

COng ty xi mang Chinfon cam k6t duy tri hoat d6ng cua cac cac cong to din neu teen. 

Bien ban dtroc lap xong vao h6i 16h00'ciing ngay. Cac ben tham du nit& tri thong qua. 

Bien ban &roc lap thanh 04 ban, c6 gia tri nhtr nhau, m8i ben Oa 01 ban. 
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UBND THANH PHO HAI PHONG 	CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
SO TAI NGUYEN VA MOI TlItY6NG 	Dac lap — Tkr do — Hanh pink  

BIEN BAN XAC NHAN 

Horn nay, ngay 25 thang 11 nam 2016, tai Trung tam Quan trac Moi twang—
SO Tai nguyen va M6i tnrorng thanh phi) Hai Ph6ng, chi:mg toi g6m: 

1. Dai dien SO Tai nguyen va M6i tnrerng: 
BA: Le Thi H6ng Nhung — Chanh Van phong SO.; 
Ong: Dam Van QuSinh — Pho Giam d6c Trung tam QTMT. 
2. Dai dien dan vi chu ngu6n thai: 
Ong Nguy6n Tr9ng Thanh — Chirc vu: TruOng phOng ATSKNN & Bao ve 

moi tru6ng — Cong ty Xi Mang Chinfon. 
3. 1E4 dien clan vi lap dat camera: 
Ong: Tran Van Lqi — Giam d6c - Cong ty TNHH cng dung ky thOt va 

Cong nghe. 
Cling nhau xac nhan viec tiep nhan dill lieu camera giam sat ngu6n thai 

tai SO Tai nguyen va Moi twang theo ban s6 2597/STNMT-QTMT ngay 
19/10/2016 dm SO Tai nguyen va Moi twang ve viec lap dat camera giam sat 
ngu'on thai de dan truyen hinh anh ve SO.  Tai nguyen va M6i tru6ng. Cu the 

nhu sau: 
1. Vi tri cac camera giam sat nguon thai: 
- 02 camera quay quet tai tang 9 - thap say day chuyen 1 de giam sat khi 

thai ra tit 6ng kh6i 16 nung day chuyen 1 va 16 nung day chuyen 2 
2. Dia chi IP tinh do chu ngu6n thai cung cap: tkcfc-ipcam.dyndns.org  

3. Th6i gian bat dau tiep nhan: 14 gi6 00 phut, ngay 25 thang 11 nam 
2016. 

Chu ngu6n thai cam ket duy tri hoat clOng cua cac camera giam sat neu 
tren va dam bao viec truyen clan hinh anh giam sat nguon thai ve SO Tai nguyen 
va M6i tru6ng duck lien tpc va thong suot 24/24 gia. 

Bien ban ducic lap xong vao h6i 15 gio.  00 phut ding ngay. Cac ben tham 
du nhat tri thong qua. Bien ban duot lap thanh 04 ban, c6 gia tri nhu nhau, m61 
ben giir 01 ban / 	 

7t 
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UBND THANH PHO HAI PHONG CQNG HOA XA HQI CHU NGIIIA VIET NAM 
SO TAI NGUYEN VA MOI TRUUNG 	DOc lap - Tu. do - Hanh pink 

BIEN BAN XAC NHAN 

Horn nay, ngay 	thing  .44..  ram 2020, tai Trung tam Quan trac 
MOi  tnamg — So Tai nguyen va Moi tru?mg thanh ph6 Hai Pilaf-1g, chung toi 
Om: 

1. DO dien SO' Tai nguyin va Mai truing: 

Ba: Le Thj H6ng Nhung — Chanh Van phong SO; 

Ong: Dam Van Qujrnh — Gam d6c Trung tam QTMT. 

2. DO diet' don vi chu nguOn thai: C8ng ty xi mang Chinfon. 

Ong: Le Minh Hieu — Ph6 Tong giam d6c - Cling ty xi mang Chinfon. 

Cling  nhau xac  nhin viec tiep nh4n dI lieu quan trac ter dOng (sau khi 
tach der lieu quan trac khi thai to dOng, lien tvc tai Cong ty xi mang Chinfon 
thanh 02 tram rieng biet). Cv the nhu sau: 

a. Tram 1: 

- Vj trf: Tai Ong khoi chfnh cila day chuyen s6 1 (T11); 

- Thong s6 giam sat khi thai tv dOng, lien tvc: NOx, S02, CO, 02, PM, 
Flow, Temp. 

b. Tram 2: 

- Vj tri: Tai Ong khoi chinh oh day chuyen s6 2 (T21); 

- Thong s6  giant sat khi thai tv dOng, lien tkfc: NOx, S02, CO,  02, PM, 

Flow, Temp. 

Cach truyen: Da lieu se duce truyen ve SO Tai nguyen va Moi tridmg 
thanh ph6 Hai Phong. Tin suit truyen s6 lieu: 5 ph6t/lAn. 

Chu nguOn thai cam ket duy tri host dOng dm he thong giam sat neu tren, 
dam bao viec truyen din der lieu giam sat nguen thai ve SO Tai nguyen va M6i 
tnftg ducic lien tVc va thong su6t 24/24 gib!. 
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Bien ban ducx 14p xong vao h6i  .1.6  gibs .04. phut cling ngay. Cac ben 
tham du nhat tri thong qua. Bien ban duov 1 p thanh 04 ban, cO gia tri nhu nhau, 
mOi ben giD 01 ban./. 

Pilo  TONG G1AM D6C 

Ce4-9;,1641 
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ran Thi Nga 

UY BAN NHAN DAN 	 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYEN THUY NGUYEN 	 DQc 14p - Tie do - H4nh phtic 

SO: .43../XN —UBND. Thu.); Nguyen, ngay.athcing 5 nom2007. 

GIAY XAC NHAN HANG KI 

BAN CAM KET BAO VE MOI TRLFONG 

Cita Du an: Dau to )(ay dung m& rOng cang nhap nguyen lieu 
cUa Cong ty xi mang Chinfon tai thi trgn Minh DLit, huyen Thug Nguyen. 

UY BAN NHAN DAN HUYEN THUY NGUYEN 

Can cd lust Bao ve mOi truing narn 2005; 
Can cd Nghi dinh s6 80/2006/ND- CP ngay 09/8/2006 dm Chinh phu ve viec 

quy dinh chi tier va twang dan thi hanh mot s6 dieu cua 141 Bao ve mOi twang; 
Can al ThOng to sO 08/2006/IT — BTN&MT ngay 08/9/2006 huang clAn ve 

danh gid mOi twang chitin lugc, danh gia tac Ong m6i twang va cam ket bao ve 
mOi twang. 

Theo de ngln caa Phong Tai nguyen & MOi truang tai Phial thgm dinh s6 
13/PTD - TN&MT ngay 02/5/2007. 

XAC NHAN 
Dieu 1. Ngay 19 thong 4 nam 2007, Chit du an la Ong Le Minh Hi6u — Ph6 

T6ng giarn,d6c Cong ty xi mang Chinfon c6 van ban 108- 07/CV - E2 dang k9 
ban cam ket bao ve mOi truang dm Du an Dau tu xay dung ma Ong cang nhap 
nguyen lieu dm COng ty xi mang Chinfon tai thi trgn Minh Ddc, huyen Thug 
Nguyen. 

Dieu 2. au du an c6 trach nhiem thkrc hien dung va day du nhirng not dung 
ye bao ve mOi truing da neu trong ban cam ket bao ve mOi truing. 

Dieu 3. Ban cam k6t bao ve mOi truing cua Du an Dau tu xay dtmg ma rOng 
cang nhap nguyen lieu cila ang ty xi mang Chinfon la ca s& de cdc ca quan 
quan l9 nha nubs ve bao ve mOi truing giam sat, Iciern tra, thanh tra viec bao ve 
mOi truing dm du an. 

Dieu 4. Gigy xac nhan nay c6 gia tri ke tir ngay k9./. 

Ncri nh4nx.L.s., 	 UBND HUYEN THU.)? NGUYEN 
- CT, PCT AND huy4n; 	 KT. CHU TICH 
- Phang TN&MT; PHO CHU TICH 
- UBND TT Minh Dtic; 
- Cty xi ming Chinfon; 
- Luu VP. 



UBND THANH PHO HAI PHONG COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO TAI NGUYEN VA MOI TRU'aNG 	DOc lap - Tv do - 1.1#nh phtic 

S g ./GXN-STNMT 	Hai Phong, ngay4Vthang 6 nam 2018 

GIAY XAC NHAN BANG KY 
KE HOACH BAO VE MOI TWANG 

Dv an 	ri)ng cang nh4p nguyen ligu cua Cong ty Xi mang Chinfon 
tai thi trAn Minh Mc, huy0 Thity Nguyen 

GIAM DOC SO TAI NGUYEN VA MOI TRVONG 

Can cir cac Dieu 29, 30, 31, 32 va 33 Lu4t Bao ve moi truang nam 2014; 

Can cir Dieu 18 va Dieu 19 Nghi dinh so 18/2015/ND-CP ngay 14/02/2015 
cua Chinh phil quy dinh ve quy hoach bao ve mai truang, danh gia moi truang 
chien lugc, danh gia tac dOng moi truang, Ice hoach bao ve moi truang; 

Can cir cac Dieu 32, 33, 34, 35 Thong to so 27/2015/TT-BTNMT ngay 
29/5/2015 dm BO twang BO Tai nguyen va Moi twang quy dinh ve danh gia mai 
truang chin lugc, danh gia tac dOng moi twang, ice hoach bao ve moi twang; 

Can cir Quyet dinh 1117/2015/QD-UBND ngay 22/5/2015 cua Uy ban 
nhan dan thanh ph8 ye viec ban hanh Quy dinh chirc nang, nhiem vu, guyen han 
va co cdu to chirc cua So Tai nguyen va M8i twang thanh ph6 Hai Phong; 

Can cir cac Quyet dinh so 1919/2016/QD-UBND ngay 09/9/2016, so 
2782/2016/QD-UBND ngay 11/11/2016, so 39/2017/QD-UBND ngay 
21/12/2017cua Uy ban nhan dan thanh ph6 quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen 
han cua Trung tam X& tien D'au ttr, Thtrcmg mai, Du lich thanh ph6 Hai Phong; 

Xet not dung Ke hoach bao ve moi truang Du an ma rOng cang nhap 
nguyen lieu dm Cong ty Xi mang Chinfon ldp ngay 30/5/2018, 

XAC NHAN: 

Dieu 1. Cong ty Xi mang Chinfon da dangkjf ke hoach bao ve moi truang 
dm Dv an ma rOng cang nhap nguyen lieu tai thi trdn Minh Dirc, huyen Thay 
Nguyen tai Sa Tai nguyen va Moi truang vao ngay 01 thang 6 ram 2018. 

Dieu 2. Cong ty Xi mang Chinfon có trach nhiem thkrc hien cac not dung sau: 

1. Tkr chiu trach nhiem truOc phap 1u4t ve thong tin, cac bien phap bao ve 
moi truang de xudt trong ban ice hoach bao ve moi truang da dang14. 

2. TO chirc thirc hien cac bien phap bao ve moi truang theo Ice hoach bao ve 
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moi truemg da dang ks,  va cac trach nhiem lchac theo quy dinh tai di'eu 33 Luat 
Bao ve moi twang nam 2014. 

3. Tuan thu nghiem cac quy dinh dm Ludt Bao ve tried truang, Ludt Ddt 
dai, Ludt Xay dirng, Ludt Tai nguyen nook, Ludt An toan ve sinh lao &Ong, Ludt 
Giao th8ng duang they rx)i dia, Ludt Phong chay va Chita chay, cac tieu chuan, 
quy chuan ky thuat quoc gia, quy pham ky thuat, cac quy dinh dm phap luat lien 
quan va not dung ke hoach bao ve moi twang dugc xac nhan. 

4. Chu d'Ong xir 15/, khdc phvc kip thai cac sv co, tinh hung bdt lgi xay ra 
gay anh htremg tieu cvc den moi throng trong suot qua trinh hoat dOng cua du an 
va bao ngay cho So Tai nguyen va Moi truemg, cac co quan lien quan khac a 
dugc ho trg, huang din. 

1(6 hoach bao ve moi tru?Yng dm Dv an ma rOng cang nhap nguyen lieu tai 
thi trdn Minh Dim, huyen Thily Nguyen ken theo Gidy xac nhan clang ks, nay 
dugc cap cho Cong ty Xi mang Chinfon de thtrc hien, giii f1" y ban,  nhan dan 
huyen Thuy Nguyen va dugc ltru tai SO Tai nguyen va Moi tmemg de kiem tra, 
giam sat/. 

Noi nhOn: 
- Cong ty Xi 'Tang Chinfon; 
- UBND huyen Thuy Nguyen; 
- GD, PGD SO V.B.Cong; 
- TTXTDTTMDL (02); 
- Um: VT. 

2 



Fn: HU. : 
	 Jun. 70 ---F21[;i:L: In: '7'4141 	PI 

UBND HIANI1P1I0 11AI PHONG 	CQNG HOA xtk 	CITH NGHIA VIET NAM 

SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG 	Hoc lap - Tir do - Honh phric 

S6: 	/GXN-STNMT 	 Hai phong, ngay 30thcing 3 IC1/2177 2012 

MAY XAC NHAN 
vmc THVC HIEN CAC CON G 	Int N PHAP 

BAO AIOI TRUING PIIUC NJ' GLAI DOAN VAN HAND 
ciia Dkr an dtm Us xay dtyng cling Dinh mg rQng tau citing xuat xi nuing, 

cho tau 2.000 DWT 

GIAM DOC SO TAI NGUYEN VA MOI TRLIONG 

Can cu LuOt Boo Ye mei truo-titz ngay 29/11/2005; 

Can cir Nghi dinh so 29/201 1/ND-CP ngay 18/4/2011 cina Chinn pltu quy dinh 
ye dank gia moi truoinu. chitin lucre, &kith gia tat ding_ mth truing, cam ket bad ve 
mei truth-1g; 

Can cur Thong hr se 26/2011/1T-EINMT,ngay 18/7/2011 ena BO Tai nguyen 
va MOi biking (Ito,' dint: chi tiet met s6 dien 	Nghi dinh se 29/2011/ND- 
CT ngay 18/4/2011 efia Chinh phi; 

Can cu Quiet dinh sit 386/QD-1 BND ngav 10/3/2008 cilia LEND that'k pho 
phe duyet Bao cad datth gia tae dew,  men tr Iforn2 Du an dam to xay dung cep trinh 
me reng can cane xuat xi man() 2.000 DWT tai thi trail Minh Dire. huv(in Thily 
Nguyen cOn COng tv xi Hang Chinfon; 

Can en ket (ma kiem tra vies give hien cue ceing trinh, hien phap bao 
mei truthig phut; vu giai dolor van hatitt ctia Du an dau M :J.)/ dung cong, trinh the 
reng cau cane xuat xi mang cho tau 2.000 DWT time hien Yap ngay 08/2/2012; 

Theo de nghi cna Chi cue trughg Chi cue Bao ve mei trueng Hai Pheng, 

XAC NHAN: 

Dieu I. CEng ty xi mang, Chinfon (gpi tat la OW Dv an) da thuc hien cac 
Gong trinh, hien phap bao ye mei truemg One vu giai down van hanh cua Dv an 
dau to xay ding cong trinh met Ong cau (ang xuat xi mAng cho tau 2.000 DWT 
sau day: 

1- He th6ng thu gom, xis ly nugc thai sink hoot, bien phap glarn thieu Lac dOng 
nine Intro yan mat da dirge thuc hien dam nao native thai oat guy chuan k' this r 
quoc gia ve ingi trueing tarot k.hi that ra mei truciing. Cu the: 

- Chti du an da ththth lAp dei chuyen v4 sixth. thu dpn xi mthw, rot vat nen be 
mat cau tang de giant Mien Mc Ong cida nuoc nura tit mat; 

- Nueic that sinh hoot duoc thu gom va xtt lY qua he th6ng be' ph6t, Chu thy an 
dttu to xay dunwe lie phei viii the tich 3m3. 

2- Cac hien phap quail 	chat thai ran, chat thai nguy hai; DA ho tri khu yve 
Mu gift chat thai tom thth tai cartg de cue' ngay  van chuyen ve i nt giui chunn tai 
kho ena Chit der an dap dug yeu cau quy dinh. CM: Du an da dirge Sot Tai nguven 
va Mei trueng cap SO clang 1:32  chn lagoon thai CINT1 so 30/STN&MT-SDK ngay 

9/6/2009, ma se QLCTNH 31.000148.T; Tipp (long thu nom, van chuven, xtr I}// 
GINE se L4010 ngay 1/1/2012, Hop (long thu gom, van chuyen, )(it Iy CTR sei 
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vA 
\ mep TRIONG, 

Pining Van Thank 

: 	 Z)i 2i)t)_F3 lu:2t)-ill 

CPC-12-091 ngay 01/01/2012 v&i Cong ty TNI-111 diming mai dick VU Main Thang 
va Hop dOug thu gom, van chuven, xtr 1Y-  CTNT1 se CFC-12-068 ngay 01/1/2012 v&i 

Cling ty 	Tan Thuan Phony,: 
2m- Ke }mid:, hien phap va (lieu hien can thiet 	chine, su co moi tro. nt.• 

Cllii du an da chrticOug Canh sat PCCC COno an thank pile Hai Phong cap Cria. 
chung nhan di dieu kien PCCC so 79/NT-PCCC Tway 21/12/2009 ma da kY hop 
dung \Teri don vi co chitc nang de ling phO, xirly kip thei khi 06 sv co dau ttan xa.}, 

Dieu 2. Cony, ty xi mang Chinfon c6 Mich item Uwe hien cac yeu calf bat 
huOc sau day trong giai down tie!) thee c-na Dv an: 

1- Chip hank dam di: cac guy clink ve bay ve nied trunkg, quail h tai n,,Lru> en 

nuOc, quan ly de: dieu vi phOng chong ltrt, bao MA an man phong. cheng chat' no va 
cac quy dinh plug) Mat lien quan tai Gang xuat xi mangy 

2- Thuc hien qtran LY chat thai theo dung quy dinh ve bao ve mei it-yang dicic bit 

quart tYi CTNI-1 phai twin thii they guy dinh tai Them,  at se 12/2011/TT-BTNMT ngay 

14/1/201 I can RS Tai ugumen vA fv1.61 Imam. quy 4)11 ye-. quan K CTNI-1. 

3- .1 ir chin tc;ich nitirnr doe vcri cac cOng trinh. hies phap bao v mni truing 
da ducic thvc hien cci May dOi. dieu chink sn viii hao cao dank gin Lac: (1.6ng tnei 
truong dirge phe duyet da lieu tai Dieu 1 Giay xac nhan nay, darn ha° man dill 
chap hank day du cac quy (huh tier chum, quy chump kg' thuat lien quan ciaaphap 
It* hien hanh. 

4- Van Minh cac cong trinh xii IS" chat thai da throe neu tai Dieu 1 Giav xac 
nhan nay theo Ch'ing rhiet k.e, dam bao cat: guy trinh, guy pham kip thuat. 

5- Tiep htc thuc hien cac hien phap bao ve mei truang, dam bao cac guy 
dinh, guy chuan lcv thuat guOc gia, tieu chuan ve mei trueng lien quan elm phdp 
lual hien hank 

6- Chia dOng xti 1Y, khae phuc kip tiled cac su co va cac tinh huOng bat 1pi 
xAy ra gay anh huerng tied cue den mdi alio-lig item? suet qua thrill van hinh  cua 
Du an ma bao cao ngay cho co: quan Tian nha mr6c ye bay vz Mei tilking Ma CAC 

co quan nha nu& 06 lien quan Id-lac de dirge huOka dan. hO try. 

7- Chiu sv kiem tra, giarn sat ctia cac co.  quail quan K nha nook me hen ve 

men true-1)g theo guy dinh cira phap Infit hien hank. 

Dien 3. Guy xac nhan nay co gia tri ke tir 

Arai /than :II>, 
- Nlnr kinh gut 
- GD, PGD Ser. P.V. Thanh; 
- UBND htly@i Thii) Nguyen; 
- Gong ty xi mang Chinfbn; 
- BL) phut TN va TWA 
- CC BV 	(3): 

- Lila VT. 



Bo TAI NGUYEN VA MOI TRIJONG CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIVT NAM 

TONG CI.JC MOI TRUIJNG 	 WO 14p - Tv do - Hanh phtic 

SO: $ 0 /GXN-TCMT 	 Ha NN, ngay ifthang 8 neim 2017 

GIAY XAC NHAN 

HOAN THANH CONG TRINH BAO VE MOI TRUtiNG 
dm Dv an alAu tir xay dlyng Nha may Xi mang Chinfon day chuyen 1 

TONG CUC TRVCING TONG CI,JC MOI TRUING XAC NII8N 

I. Thong tin chung ve dv an/co so': 

- Ten chi du an: Cong ty Xi mang Chinfon. 

- Dia chi van pilot-1g va dia diem hog dOng: St) 288, dueyng Bach Dang, thi tran Minh 
Disc, huyen Thily Nguyen, thanh pho Hai Phong. 

- Dien thoqi: 0225.35875480 	 Fax: 0225.35875478 

- Tai khoan s6: 003.100.6967899 Ngan hang Vietcombank tai Hai Phong. 

- Giay chimg nhan clang Ic)rf doanh nghiep Ong ty trach nhi'em him han hai thanh vien 
tra len ma so doanh nghiep 0200110200 cap ngay 09/5/2017. Nie cap: Si Ke hoach 
va Dau to thanh pho Hai Phong. 

- Quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac dOng med. truong cua Du an s8 2901/QD-
MTg ngay 19 thang 12 nam 1994 dm BO Khoa hoc, Cong nghe va Moi throng. 

II. NOi dung xac nh4n: 
Xac nhan hoan thanh cong trinh bao ve moi truemg dm Du an au to xay dung Nha 
may Xi mang Chinfon day chuyen 1 (tai Phu hic kern theo). 

HI. Trach nhqm cfia chfi dkr an: 

Tuan thU cac quy dinh cua phap luat ve bao ve moi throng; thuemg xuyen van hanh va 
lap nhat lc- f van hanh cac cong trinh bao ve moi truing da neu tai Mvc 1, 2, 3 va 4 dm 
Phij lvc kern theo Giay xac nhan nay; thuc hien the dO bao cao ve bao ve moi tnxemg va 
chucmg trinh giam sat moi tnxemg theo quy dinh cua phap luat. 

IV. To chic thvc 

Giay xac nhan nay la can dr de co quan nha nu& có th'am quyen kiem tra, thanh tra 
viec chap hanh phap luat ye bao ve moi tnxemg trong qu 	hog dOng dm co 

Noi 
- Nhu mnc I (02); 
- UBND thanh ph6 Hai Phong; 
- Sa TN&MT thanh ph6 Hai Phong; 
- VPMC BO TN&MT; 
- Urn: VT, KSMT (02), Tfae„,.... 

 

Nguyen Van Tai 
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PHU LVC 

(Kern theo Giay xac nh'cjn so: 	/GXN-TCMT ngay 2ythang narn 2017 
cita Tong cyc Moi truang) 

1. Ging trinh xir 1S7 ntrov thai: 

1.1. COng trinh thu gom 	mu.a, ntr thcii 

Da xay dung he th9ng thu gom, thoat nu cc mat: Nu& mua chay tran tir mai nha 
xuang, kho china, van phong lam viec va mat bang dugc thu gom ve he thong 
muong ranh thoat nuac ha bang be tong, cot the') co kich thuac rOng 0,4m ± 2,0m, 
sau 0,3m ± 1,1m; chay qua 35 ho ga bang be fang, cot thep c6 kich thuac dai 1,8m, 
rOng 1,10m, sau 1,15m de Fang d9ng cac chat ran truac khi xa qua 08 cira xa c6 kich 
thuac chieu rOng 1,0m ± 2,0m, sau 0,9m ± 2,6m ra song Bach D'ng va song Thai. 

- Da xay dung he th9ng thu gom nuerc thai sinh hoat: Nuac thai sinh hoat tir khu vuc 
van phOng chinh va nha an dugc thu gom qua duang Ong c6 kich thuac D500 dua ye 
he thong xir 1ST nuac thai sinh hoat c6 cong suat 100m3/ngay dem de xir 1ST chung voi 

nuac thai sinh hoat dia. Day chuyen 2. 

- Da xay ckmg he th9ng thu gom ntrac thai san xuat: 

+ Nixac,phat sinh tir qua trinh lam mat thiet bi, lay tir song Gia dugc thu gom tai sir 
dung tuan hoan, khong thai ra moi truang. 

+ Nuerc thai tir cac hoat dOng rtra,xe, phuong tin giao thong va cac vi tri c6 nguy ca 
bi re ri dau nhu khu vuc 16, nghien xi, nha nhiet du, co khi dugc thu gom ve be bay 
dau hai ngan. 

1.2. Cong trinh xir If, nithc thai cla duirc xay lap 

- Da xay chrng tram )(ix 1ST ntrac thai sinh hoat cong suat 100 m3/ngay dem a xir 1ST toan 

b9 nuot thai sinh boat Oak sinh ctia day chuyen 1 va 2 da dugc xac nhan hoan thanh 
tai Giay xac nhan s9 92/GXN-TCMT ngay 07/9/2015 cila T9ng cuc Moi truang. 

- Da xay dung 06 thiet bi bay dau 02 ngan c6 kich thuac dai 0,95m, rOng 1,06m, cao 
1,60m de xir 1ST lang can va tach dau ma, truang hap bi nhu tucmg hoa thi thu gom va 

xir 1ST bang h6a chat (LA10).. 

2. Ging trinh xir 1S7 bui, khi thai: 

- COng doan lam ngu9i clinker: Da lap dat (01) mot thiet bi 19c bui tinh dien (ESP). 
Khi thai sau xir I 'Y dugc thai ra ngoai moi truang qua 01 'Ong khoi c6 chieu cao 35m, 
duang kinh 3,5m. 

Che d9 van hanh: Van hanh lien tuc. 
Quy trinh xir 1ST bui, khi thai: Khi thai -›He th9ng ESP -› Thai ra moi truang qua 
Ong khoi cao 35m. 

- Cong doan 16,. thap say, nghien lieu tho: Da lkp dat (01) mot he th9ng khir NO, 
(SNCR) va (01) mot thiet bi 19c bui firth dien (ESP) de xir 1ST bui khi thai. Khi thai 
sau xir ly dugc thai ra ngoai moi truang qua 01 Ong khoi c6 chieu cao 110m, duang 
kinh 6,5m. 
Che do van hanh: He thOng ESP van hanh lien tuc, SNCR van hanh khi nong d9 
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NOx vugt nguang cho phep. 

Quy trinh xir 13'T bui, khi thai: Khi thai 	H" th6ng SNCR 	th6ng ESP --> Thai 
ra moi truang qua ong khoi cao 110m. 

- Da lap dat 80 thik bi 19c bui ki6u tui tai cac khu 	nghiki lieu, phi lieu va truoc 16, 
cap nhien lieu, kho clinker va nghien clinker, kho xi mang/ (long bao va van chuyen. 

3. Cong trinh xir 15r, quan ly cht thai ran, chAt thai nguy h4i: 

- Doi voi chat thai ran sinh hoat: Da trang bi 31 thUng chira rac loci 70 lit den 120 lit 
c6 nap day de kru china rac thai sinh hoat, dinh kST chuyen giao cho don vi c6 chirc 
nang van chuyen va xir 1ST theo quy dinh. 

- D6i voi chat thai ran col-1g nghi4: Da xay dung 05 kho chira chat thai ran ding nghip 
va phe lieu, moi kho co dien tich 25 m2  sau do chuyen giao cho don vi c6 chirc nang 
xir 1ST. 

- D6i voi chat thai nguy hai (CTNH): Da xay dung 10 kho china CTNH,, 	tich moi 
kho la 25 m2, ket cau bang be tong cot the') theo quy 	da c6 s clang kST ch o 
nguon thai CTNH va quan1ST theo quy dinh. 

4. Cong trinh bao 4 moi trtr&ng khic: 

- Da xay lap he thong tan dung nhiet khi thai tir 16 nung clinker de phat dien ding su 
12MW (tram nhik du). 

- Da dugc Uy ban Nhan dan thanh pho Hai Phong phe duyk ke" hoach *rig pho voi' .71 
co tan do dau tai Cang xuat va cang nhap hang boa tai Quyet dinh so 254/QD-
UBND ngay 20/01/2014. 

- Da dugc Cue Canh sat phOng chay, chtra chay cap Giay chimg nhan du di&T kien NT's 
ph6ng chay chira chay cho day chuyen so 1, theo Giay chirng nhan so 147 C23/2 
ngdy 18/3/1997. 

5. Chuang trinh giam sat moi truirng cua co' 

5.1. Giam sat nworc thai: 

- Tin suit giam sat: 03 thang/lin. 

- Vi tri giam sat: 02 vi tri (tai vi tri truck va sau he th6ng xir 1ST nuac thai cua nha may). 

- Thong s6 giam sat: nhik d8, pH, BOD5, COD, chat ran to limg, NH4+, T6ng nito, T6ng 
ph6tpho, Cl-, Cr, Hg, Pb, Cu, As, Cd, Fe, Ni, T6ng diu ma khoang, Coliform. 

- Quy chuan so sanh: QCVN 40:2011/BTNMT, cot B voi Ka  = 1,1 Kf  = 1,0 

5.2. Chuang trinh giam sat chat luvng khi thai 

5.2.1. Giam sat khi thai to cVng, lien tic: 

- 	Lap dat he thong quan trac,khithai tax &Ong, lien tic c6 camera theo 	 1-1 giam sat - 
thong xir 1ST khi thai va truyen so lieu truv tiep cho So Tai nguyen va Moi truang thanh 
pho Hai Phong. 

- Thong s6 giam sat: Bui, NO,, SO2, CO, CO2, 02, hxu lugng, nhiet do. 
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- Vi tri rap dat: 02 vi tri (sau he thOng xir 13"/ khi thai lo nung clinker va nghien lieu). 

5.2.2. Chuang trinh giam sat chat 	khi thai 

- Tan suat giam sat: 03 thang/lan. 

- Vi tri giam sat: 02 diem (trich ngang kg khOi 22CM1, 24CM1). 

- Thong so giam sat: Bui tong, CO, SO2, NOR. 

- Quy chuan so sanh: QCVN 23:2009/BTNMT (cOt B2). 

(Chuang trinh giam sat moi trineYng kern theo Giay xac nhOn nay thay thA not dung Si 
cam ket trong bow cao clanh gia tac Ong moi trithng twat phe duyet) 

6. HO so' kern theo GiAy xac nh4n: 

HO so sau day dugc TOng cuc Moi trueng °tong clan xac nhan trang bia va dau giap lai 
la b0 phan khong tach rad kern theo Giay xac nhan nay: 

Bo hO so de nghi xac nhan hoan thanh cong trinh bao ve moi truarng 	&rig chit sau 
ten bia: "Kern theo Giay xac nhan so .9 o/GXN-TCMT do Tong cuc Moi truorng cap 
lan 1  ngdy Z9 thang g nam 2017". 

7. Yeu cau khac: 

Trong qua trinh hog dOng, nau co sir c0 bat thuOng xay ra dOsi veri cong trinh bao ve 
moi truong hoac Co sit thay doi not dung trong Giay xac nhan nay, chit du an phai bao 
cao bang van ban den co quan xac nhan de kip thai xir 1y hoac dieu chinh cho phu hop 
vai thuc 



Noi nhi:in: 
- Nhu muc 1 (02 
- UBND thanh p 
- TN&MT th 
- VPMC, Eliii. TN& 
- Luu: VT, KSMT (02), THn. 

cH4 TICH 
PHCi CNU TICH 

rib* 
Nguyen Van TM 

C TRUING 

BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VItT NAM 
TONG CVC MO! TRUONG 	 Doc lap - Tv do - Hanh phtic 

BAN SAO 
GIAY XAC NHA: N  

HOAN THANH CONG TR1NH BAO NT MO! TRITUNG 
ciia Dv an "Diu tir xay dung day chuy'en II Nha may xi mang Chinfon, 

ding suit 4.000 tan Clinker/ngay" 
(Di&I chinh, b6 sung lAn thin nhit) 

TONG CI,JC TRIYONG TONG CUC MO! TRIJONG 'CAC NHAN 

I. Thong tin chung ve thy an/co' 

- Ten cha du an: COng ty Xi mang Chinfon 

- Dia chi van pheng va dia diem hoat deng: Th6n Trang Keith, thi tran Minh Dire, 
huyen Thay Nguyen, thanh ph6 Hai Phong. 

- Dien thoai: 0313.875480 	 Fax: 0313.875478 

- Tai khoan s6: 3001110.002 tai Ngan hang INDOVINA - Thath phO Hai Phong. 

- GiAy chimg Titian dau to s6: 021022000120; 	Ngay cap: 13/05/2014 (cAp thay doi 
fan thu 05); Noi cap: ty ban than dan thanh ph6 Hai Phong. 

- Quyet dinh phe duyet bao cao (lath gia tic deng mOi trtremg s6 1070/QD - BTNMT 
ngay 17 thang 7 nam 2007 dm BO tnrOng BO Tai Nguyen va MCA throng. 

t\.  

II. Nia dung xac nhan: 
Xac than dieu chinh, be sung ding trinh bao ye moi trifling caa Dv an "Diu to xay 
dung day chuyen II Nha may xi mang Chinfon, cOng suit 4.000 tan Clinker/ngay" (tai 
Phu luc kern theo). 

Trach nhitm cua chit thy an: 

Titan thu cac quy dinh 	.0fiitakyitibiko m6i truang; thuang xuyen van hanh va 
lap nhat IcY van han§Age 	UfiiMaliA9ELNialibirring da neu tai Mix 1, 2, 3 va 4 caa 
Phu luc kern theo Gidy xac nhan nay; Uwe Men the dO bao cao ve bao ve mei tnremg 
va chucmg trinh giam sat mei tax* titgi quy dinh caa phap lust. 

IV. TO chic that 	 Q.so' 	 
.13IID TT. MINH DUCH.THOY NGUYENPHONE 	, 

Gthy xac nhan n 	dr de ca quan 	nuac co tharn quyen kiem tra, thanh tra 
viec chap ha 	:.• 11 - • r ban ye m6i twang trong qua trinh hog deng caa co sad. 

sex 9i, /GXN-TCMT 	Ha 1\10i, ngay OF than 
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PH-12 LkJC 

(Kern theo Giciy xcic nhan sa: .92 /GXN-TCMT ngay O thong .9 nom 2015 
cilia Tong cyc Mai tracing) 

1. Cing trinh xir 1ST ntrot thai: 

Cong ty da có he thgng xir ly nuec thai tap trung, cong suet 100m3ingay.clem. Nuem 
thai sau xir ly phai dat QCVN 40: 2011/BTNMT, cet B truot khi xa ra mai truerng. 

- Cong nghe xir 11: Xir ly vi sinh hieu khi (be Aroten) ket hop phucmg phap xir ly 
hoa 1Y. 

- Quy trinh tong nghe: Nuot thai 4 song than roc 4 be tiep nhan nugc thai be 
dieu hoa -> be thieu 'chi -> be hieu khi 1, 2 -4 be lang 4 be khfr trung 4 be 19c 
4 be kit trung song Thai (co ha sa thiet ke, ban ve hoan cong kern theo). 

- Cher' de Van hanh: Thu tong ket hap yeti AT do, ng. 

- Hoa chat van hanh: PAC, Cloramin B. 

2. Cong trinh xir 1ST bui, khi thai: 

2.1. He thong Lac byi kieu tai 

- Cac thiet bi 19c bui kieu tai dugc,log tri tai cat vi tri phat sinh bui trong day 
chuyen san xuat (tong clop dap, nghien the, deng bao). 

- Quy trinh tong nghe: Deng khi va bui dugc thu vao tai 19c bang vai, cac hat bui • 
len dirge gia lai tren be mat vai 19c theo nguyen ly ray, do va cham nen cac hat .-
nho han se barn lai tren be mat vai, luc hap d'An va luc but tinh dien dan dan se tao'.(.  
nen met man bui day cep the gilt lai cat hat bui nho hon. Bui tren mat vai duge-
clinh Ic37 lam sach thong qua thei ngugc lai bang khi nen (co danh -nryc thiet bi va 
eau kw kern theo). 

2.2. N thong lac byi tinh dien 

- Cong ty da lap dat 02 thiet bi 19c bui tinh dien tai cong doan nghien lieu va nung 
clinker gem: thiet bi 222EP1 c6 luu lacing - 11.389 m3/phut, ngng de bui dAu ra 
50mg/Nm3; thiet bi 224EP1 c6 luu luting 8.950 m3/phat, nong de bui dau ra 
50mg/Nm3. 

- Quy trinh cong nghe: Deng khi va bui phat sinh trong qua trinh san xuat dugc 
thu vao bueng 19c bui tinh dien, ben trong c6 dat the tam cue song song. Hat bui 
'chi di qua dien trueng manh se bi ion hod thanh cot phan to ion mang dien tich am 
sau do chuyen deng ve phia tam cut duong va barn vao tam cut do. Bui se dugc 
tech Ichoi cat tam cut bang viec rung ra tam cut (co ha sa kj2-  thu at, nhat 195 van 
hanh kern theo). 

2.3. N thong tan dung nhiet khi thai tic 13 clinker de phcit dien 

COng ty da xay lap he thong tan dung nhiet khi thai tiz 16 nung clinkende phat dien 
tang suet 12,85MW (tram nhiet du). 

- Nguyen,  ly hoat Ong: IChi,thai tir thap lien nung va thiet bi lam mat clinke cua 
day chuyen 1 va 2 day chuyen san xuat xi mang co nhiet do to 320 - 360°C duac 

VA •, 

ase- 

CFC
Highlight
NHiet du
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clan vao not hai thut hien trao d6i nhiet vied nuec da khir Ichoang va met se phu gia 
can thiet khac tao ra hai qua nhiet. Dung hai qua nhiet quay turbine dan deng may 
phat dien. ,Cac be tua bin/ may phat san sinh ra dien nang va hai nuat cac 
mix ap suat, nhiet de thap hon. 

3. Cong trinh xfr 1st, quan ly chit thai ran, chat thai nguy 
- Doi voi chat thai ran sinh hoat: Da xay chmg 02 kho hm gift chat thai ran sinh 
boat (kho 1 dien tich 15m2; kho 2 dien tich 48m2), dam bao yeu eau ky thuat; 
- Del voi chat thai ran san xuat: Ltru gift tam then trong cac ga c6 the tich 2m3, 
dam bao yeu cau 1c57 thu4t. 

- afSi voi chat thai nguy hai (CTNH): 

+ Da xay dung 01 kho luu gift CTNH yen dien tich 400m2, dam bao yeu cau ky thuat; 
+ Da,  ca So ding chit nguon thai CTNH va quan 1Y CTNH theo quy dinh; da 
chuyen giao CTNH cho don vi ca chirc nang de van chuyen, xir ly theo quy dinh. 

4. Cac ding trinh bao ye mai trithng khac: 

- Da c6 ke hoach img pho su co tran dau dugc -by ban nhan dan thanh phe Hai 
Phong phe duyet tai Quyet dinh ngay 20 thang 01 nam 2014; 
- He thong phOng chay chfta chay da drat nghiem thu tai Bien ban ngay 18 thang 2 
nam 2009 cila Phong canh sat PCCC; Cong van so 106/CSPCCC-HDPC ngay 25 
thang 11 nam 2014 ye viec nghiem thu PCCC cua S6' canh sat PCCC thanh phO 
Hai Phong; 

- Da dugc cap gidy phep xa nuac thai vao nguon tiep nhan; 
- Da dugc cap gidy phop khai thac nuot mat. 

5. Chtrcrng trinh giam sat mai trtroing: 

5.1. Clurang trinh giam sat chat lircmg milm mat 

- Tan suat giam sat: 06 thang/lAn. 
, 	(2- - tri giam sat: 05 diem (Fang nhap, cang xuat, thuong nguon song Thai, thugng 

nguon song Bach Bang, diem giao cat gifta sent Thai va song Bach Wang). 	k. 

- Thong se) giam sat: nhiet de, pH, DO, TSS, 	NO3' T6ng N, P, CI, Cu, Fe, 
Pb, Ni, Hg, Cr, Tong dau mu, Coliform. 

- Quy chuan so sanh: QCVN 08:2008/BTNMT Cot B2. 

5.2. Chuang trinh giam sat chdt luvrng.mair that 
- Tan sudt giam sat: 03 thang/lan. 

- VI tri giam sat: 08 diem [(1) tai diem xa culii tram nhiet du; (2) el:M. xa khu cang 
nhap; (3) dm xa khu vuc gan kho than; (4) cfra xa phong ca vu; (5) Giza xa khu 
vut cang xuat; (6) cira xa van phong me; (7) dm xa sau he thong xfx 132 ntrorc thai 
coa nha may; (8) truerc he thong xir 1y nuoc thai]. 
- Thong so giam sat: 
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+ (1): Nhiet do, pH, chat ran lo limg, COD, Cr, tong dau ma Ichoang. 

+ (2) - (7): nhiet do, pH, BOD5, COD, chat ran lo lfmg, NH4+, TOng nito, Tong 

photpho, Cl-, Cr, Hg, Pb, Cu, As, Cd, Fe, Ni, Tong dau me' Ichoang, Coliform. 

- Quy chuan so sanh: QCVN 40:2011/BTNMT cot B. 

5.3. Chuang trinh glom sat chat twang ntrac ngam 

- Tan suat giam sat: 03 thang/lan. 

- Vi tri giam sat: 04 diem (khu vuc mo khai Mac set: 02 diem; khu vuc xung quanh 
nha may san xuat: 02 diem) 

- Thong s6 giam sat: pH, SS, As, tong Fe, Mn, Zn, Hg, Cu, dO cUng, TP, NO3-, 

S042-, Cl-, Coliform, BOD5, COD, Fe. 

- Quy chuan so sanh• QCVN 09:2008/BTNMT. 

5.4. Chuang trinh giam sat chat luvng khi that 

- Tan suat giam sat: 03 thang/lAn. 

- VI tri giam sat: 02 diem (trich ngang 'Ong khoi 222CM1, 224CM1). 

- Thong s6 giam sat: Bpi tang, CO, SO2, NON. 

- Quy chuan so sanh: QCVN 23:2009/13TNIVIT (cot B2). 

5.5. Chuang trinh gicim sat chat Wang khang khi khu vzrc san xuat 

- Tan suat giam sat: 03 thang/lan. 

- Vi tri giam sat: 11 diem (khu vuc tang). nha turbin tram nhiet du, khu vuc nha 
ding bao, kho vo bao, khu vuc nha nghien than, xuemg sfra chda thiet bi mo, khu 
vuc nghien xi, khu vuc nha CCR, xuong co vu, khu vuc nghien thO, cuoi huang 
gi6 kho dat set, cuoi huong gi6 kho de. voi). 

- Thong s6 giam sat: Bui toan phan, CO, SO2, NON  

- Tieu chuan so sanh theo Quyet dinh s6 3733/2002/QD-BYT. 

5.6. Chuang trinh giam sat chat luvng khong khi xung quanh 

- Tan suat giam sat: 06 thang/lAn. 

- Vi tri giam sat: 06 diem (triing tam khy vuc m6 khai thac da voi, trung tam mO 
khai that dat set, tren duemg van chuy6n set, khu dan cu x6m Han- xa Minh Tan,!,) 
khu dan cu thin My San- xa Ngii Lao va khu dan cu x6m Chien Thang). 

- Thong 56 giam sat: T6ng bui to lung, bui PMI 0, CO, SO2, NOR. 

- Quy chuan so sanh: QCVN 05:2013/BTNMT. 

5.7. Chuang trinh giam sat tieng on 

- Tan suat giam sat: 03 thang/lan. 

- Vi tri giam sat: 15 diem (03 vi. tri tai m6 dd voi gem: khu vuc khai truing khai 
thac da voi, vi tri cong nhan lai may xuc, khu vuc no min; 03 vi tri tai mo set 
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gOm: khu vuc khai tnremg, tren phucmg tien van chuyen va tren di/Ong van chuyen 
set; 09 vi tri trong nha may, gem: tram nhiet du, khu vuc nha dong bao, kho ve 
bao, khu vuc nha nghien than, xueng sda chin thiet bi mo, khu vuc nghi'en xi, khu 
vuc nha CCR, xuang co vu, khu vuc nghien th6). 

- Tieu chuan so sanh: TCVN 3985:1999. 

6. Ho sc, kern theo GiAy xac nhan: 

- Ho so sau day dugc Tong cvc Moi tnrang dOng dau xac nhan trang bia va dau 
giap lai la be phan khong tech rai kern theo Giay xac nhan nay: 

- Be he so de nghi xac nhan hoan thanh cong trinh bao ve mei tnrerng voi deng 
chit sau tren bia: "Kem theo Giay xac nhan so 3 02, /GXN-TCMT do TOng cvc 
M6i truerng cap tan 01_, ngdy Othang 9 nam 2015". 

7. Cac yen chi khac dOi voi chii dir an: 

Trong qua trinh hog deng, neu c6 sit co bat thuerng xay ra doi voi cong trinh bao 
ve mei trueng,hoac co thay del nei dung trongGiay xac nhan nay, ChU ca 
phai bao cao bang van ban den co quan xac nhan de' kip thei xir lY hoac dieu chinh 
cho phn hop vial thvc tiecn./. 



CQNG I-IOA XA HO! CHU NGH!A VIET NAM 
Dc l.p - T do Hnh phdc 

f-Jul P/idng ngàv 05 ththng 12 nàin 2019 

HP BONG CUNG CAP NUOC 
CHO SAN XUAT CONG NGHIEP SO : CFC-20-008 

Can cr vào B LUt Dan sr sO : 91/2015/QH13 cda QuOc Hi nuóc Cong HOa Xã 
I-15i chd nghia Vit Narn ban hành ngày 24/11/2015; 

- Can cu vào B Lut Thuong mi sO : 36/2005/QH11 cda nuOc Cong HOa X Hi 
chO nghia Vit Narn ban hãnh ngày 27/06/2005. 

- Can cd Luat Giá sO : 11/201,2/OH 13 ngày 20/6/20 13. 
- Can ctr Luit PhI và L PhI so : 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 
- Can cd Lut Thdy lçi sO : 08/2017/QH14 ngây 19/6/2017. 
- Can cd Nghi.  dnh so : 96/2018/ND-CP ngày 30/6/2918 cda Chinh phd quy dnh 

chi tiêt ye giá san phàm. djch vu thdy lGi Va hO tr tiCn sd dtng san phârn. dch vi 
cong Ich thdy Ipi. 

- Can cd vào Giãy Phép Khai thâc Sd diing NuOc Mat so : 1166/GP-UBND ngày 
10/06/20 14 cda UBND TP Hái PhOng cap cho Cong ty Xi rnäng Chinfon dupe khai 
thác. sd di,ing nu, c nat h SOng Gid phuc vu cho Muc dich San xuât cda Nhà may. 

- Can cd vào các van bàn hin hành khác cda các cap cO thàm quyên lien quan den 
vic cap nuóc cho san xuât cda Nba may Xi mäng. 

- Can cir vào nhu câu vâ khá nang cda hai ben, 

Chiing tôi gôm có 

1. CONG TY XI MANG CHINFON (Sau dày goi tat là ben Mua). 

- Dti din: Ong  LIU CHANG I - ChOc vp : TOng Gidm DOc. 
Dia chi : sO 288 DUONG BACH DANG, TEll TRAN MINH DCC. HUYEN THUY NGUYEN 

- HAl PHONG 

Diên thoai : 0225 3 875480 & 875481, 875482 Fax : 0225 3 875075 / 875478 

CO tâi khoñn : 3001110.002 - Tai NGAN I-lANG INDOVINA BANK - HAT PHONG 
- MãsOthuê :0200110200. 

2. CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THUY LçH THUY 
NGUYEN (Sau dày gpi tat là ben Bàn) 

Dui diCn : ()ng TRAN NGQC DUC - ChOc vi : ChO tjch COng ty 
Dia chi : TR1NH XA. XA THIEN HUONG. I-IUYEN THUY NGUYEN, T.P. HA! PHONG 

Diën thoai : 0225-3.874412/8.73035 - Fax'S. 0225- 3773130 

- So tài khoàn : 10924031268058. Ti CHI NHANH NGAN HANG TECHCOMBANK 

THUY NGUYEN. - MàsOthuê :0200165520-1. 

Sau khi bàn hçic. Ben Bàn v/i Ben Mua cdng dOng k hp'p dOng cung cap nu'O'c cho 
san xuât cda Nhà ma ben Mua tii sO : 288 DuO'ng Bach Dang. Thi Trn MINH DCC, 
Huyn THUY NGUYEN T/P HAl PHONG theo các diCu khoàn và diêu kin sau 
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Diëu 1: KilO! LLJ'O'NG, QEJY CACtI VA CAd XAC DIN!!  KHOI LU'NG NU'€C 

1.1- Khôi lu'çmg (Dii kiên BInh Quân cho Môi tháng) : 150.000  M3. 

Tuy nhiên, KhOi luong trên chi là di kiên. KhOi 1uçng thirc tê có the thay dôi tu3/ 

thuôc van dub hInh san xut càa Nba may ben Mua (Bao Corn cá Tram Phát diên sO,  

dgng Nhit nang du' thra cOa Nba may - WHRSP). 

1.2- Quy cach chat lu'Q'ng 

Ben bàn darn bào cung cap nguOn nu'O'c phgc 'i cho san xuât cOa ben Mua tO' Ho song 
Cia. khu vrc Minh DOe. Huyn ThOv Nguyen. Hái PhOng theo chat lu'Q'ng nu.ó'c thirc 

té ma ben Mua dä khào sat. 

1.3- Cãch xàc dnh khôi llrQ'ng nu'ó'c tiCu thy 

Thông qua clii sO dâu k Va cuOi k cüa doug ho do lou nuoc lap dit ti tram hcini nuOc 

tho cua hcn r\ lu i tai ho ona (cia dO duoc kiCm dinh thco dung cac qu\ dinh hicn hanh 

càa cap ed thàun quyCn. 

Diêu 2  : PHUNG THIII'C VA T1IO'! GIAN CUNG CAP 

Ben Mua có trách nhirn xây di'ng và lap dtt mt trirn horn nu'c ti khu vrc Song 

Cia cOng nhu' vin hânh tram horn nay dé horn nuO'c cho Nba may cda hen Mua. 
ThO'i gian born nu'O'c : TInb 10' ngây 01/01/2020 dCn bCt ngàv 31/1 2/2022. 

Diêu 3: GIA CA - PUU'O'NG THUC TI-IANFI TOAN 

3.1- Giã ntró'c thô 

Cia Tim huh then quv dinh bin hành tal ihdi diCrn hai hCn k< Hop dOng nñy là 900 

D/M3  - (Chu'a cd thuC GTGT). 

Cia chInh thOc hOn Mua phái thanh toán cho hOn Bàn sO can cd van Quyt djnh cda 
UBND Thành phO l-lai PhOng boic các cap cd thàni quyOn khác dä bao gôm tat ca các 
loai phi có liOn quan do vic thg'c hin hp dông cung cap nuOc nay ma bOn Bàn phái 
nOp nhung không hao gorn thuO GTGT \ a phi \a nuoc thai tai tung thoi diem Ti ong 

qu i iii nh iii u c hiLl1 hop I )on a na Ru U B ND lb 1R Ii pho II a 1 Phona hinOc cac cap en 

than qu en hhac en qu U dinh nio \ c gil ban nuoc cong ngliip thii hai hOn O ihuc 

hin then giâ mdi nay hO tO khi ed quyOt djnh en hiu lie thi hOnh va k Phg Lop cuy 

dlnh già 11101 dO thnc hin, 

3.2- Phu'o'ng thO'c thanh loan : Rang Chuyën khoán qua Ngàn hang. 

ThO'i gian thanh toán : Mt tháng (01) tháng nit lan tInh tOn ngày 01/01/2020, hai ben 

sO quyêt toán cg the so lu'cmg nu'ó ben Bàn dã cap cho ben Mua trong thOni gian dO, 

treii o sO' dO ben mua sO thanh toãn cho ben ban trong vOng 15 Ngày k tOn ngày nhn 

du'çc các chd'ng tOn sau 
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Chiing tü' thanh toán : 
- Hoá don ctia ben Ban theo dting quv djnh cda B Tài chInh cho toân b so tiên ben 

Mua phái thanh toán cho hen Ban trong thdi gian trCn. 
- Biên ban xác nhn khôi 1uçng Nu(c ben Ban dä cap cho ben Mua có xác nhn cüa 

Dai din cO thâii quyCn cüa ben Mua. 

Diêu 4-  TRACt-I NI-ItEM CUA HA! BEN 

4.1- Ben Ban 

Ben Ban cung cap cho ben Mua giây phép kinh doanh vã darn bäo cO dü thãrn 
quyên dê cung cap nuó'c cho ben Mua theo ditng các quy djnh hin hành. Nêu có 
bat cu van dê gi lien quan den tInh hop pháp cüa nu'óc do hen Ban cung cap. ben 
Bàn phâi chju hoàn toàn tràch nhirn giái quyêt. 
Darn háo chat 1u'çng nu'O'c cung cap phi hçp các yeu càu ye nuóc cho são xuãt 
cüng nhu so luoiig nu'c ben Mua can ditng cho Nhã may nhu dugc quy djnh trong 
hçp dOng. 

- Cüng ben Mua và phOi hcrp chit chë vói ben rnua thanh quyêt toán 1rcrng ni..ró s1r 
diing cho thO gian 01 thãng 1 Ian nhu quy djnh tçti diêu 3 và giãi quyet nh[rng khO 
khãn \'uóng niäc trong qua trinh thirc hin. 

- Thic hiên các quvCn loi \'â các nghia vu khác lien quan den Hçp dOng nay theo 
dãng các quy dnh hin hânh cda Phãp Lut Vit Narn CO lien quan. 

4.2- Ben Mua 

- To chrc born nu'Oc nhu quy dinh. K' càc biên bàn xác nhn khôi lucmg nuOc ben 
Ban dà cap cho Nba may hen Mua tarn co s de thanh toán. 

- T?ornpi diêu kin thun Iqi cho ben ban cap nuóc. Darn háo giuv sinh chung cho 
nguOn nuO,c cüa ben Bàn. Cüng ben bàn nhanh chOng giãi quyCt nhü'ng khó khãn 
vu'àng mac trong qua trInh thirc hin hçp dOng. 

- Thanh toán tien cho ben bàn dOng hn dã quy dnh tti diêu 3 cOa hçip dông. 
- Thirc hin các quyen lçi 'a các nghTa vu khãc lien quan den Hp dOng nay theo 

dOng càc quy dnh hin hánh cOa Pháp Lut Vit Nam cO lien quan. 

Diêu 5  : BAT KI-IA KIIANG 

Ca 2 ben dëu không phãi chu trách nhirn ye vic khOng thçi'c hin nghia vi cOa 
rnInh quy dinh trong hop dOng nCu nhu càc nghia vi dO khOng the thirc hin hoc 
iât kho khan flong \Iec thuc hien do nhCing nguyen nhân do bat kha khang gay ra 
bat ngO ngoài 2 muOn cOa hai ben dan den rnt hoic cà hai hen không the tiep tuc 
tIc hiên hop dOng mac do dà cO gang khãc phiic nhu thiCn tai, dich hoa, chien 
tranh, dInh cOng, bao  loan hoc môt trong hai ben bj phá san. hay sat nhp. nh&ng 
thay dôi trong chmnh sách cOa Nhà nuOc và ChInh phO Vit narn buc rnt trong hai 
ben phài chàm dOt Hpp dOng. 

- Cãc tru'O'ng hop duqc cho là bat Khà khang can du'qc hai ben bàn bac  vã thông 
nhât. NCu khOng thông nhät duçc hai hen se nhO Co quan cO thãm quyen cüa Nba 

o 
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Al 
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nuO'c Vit narn xác nhmn xem cO là tru'ng hçp Bat khá khang hay không theo dung 
cãc quy dnh hin hành. 

- Ngoài nhttng tru'Ong hçp bat khá kháng gay ra nêu trên nêu rnt trong hai ben tir 9 
chãrn diit hqp dông truOc thOi hin khong theo các quy djnh cüa Hçp dông ma 
không dugc sir dông 9  cüa phIa ben kia thi phài chju phçtt hçFp dông và bôi thung 
cho phIa ben kia toàn b thit hai do vic tr 9 châm dut hçp dông do gay ra theo 
dOng quy dnh cOa Pháp Luit Vit Narn. 

Diêu 6: GIAI QUYET TRANH CHAP 

TruOng hp có bat dng v hp dng nay bao gm nhung van dê lien quan den tinh 
hiëu luc pháp 19 cOa hop dông. hoãc vic chrn dOt hop dOng ma hai ben khOng the 
giái quyCt thông qua thuong lup'ng thi s dua len và sC duc giái quyCt tti ba an 
kinh të - ThuOc Toà an Nhãn Dan thành phô Hái PhOng. 
No'i xét xix là Hal PhOng. Ngôn ng dé xét xi.r sé sO diing tiêng Anh và tiêng Vit. 

- Phán quyêt cOa TOa an nay së là cuôi cOng và hai ben Co nghia vv bat buc phái 
tuân theo. Moi chi phi phát sinh lien quan den vic xét xfr do ben nào vi phçtrn trà 
trO' khi hai ben có quy djnh khác. 

- Luât áp ding : F-lp'p dong nay së du'p'c áp dçing và tuân theo pháp lut kinh te cOa 
Viêt Narn. 

- Tat cã các dieu kin và ctiêu khoãn khác không quy djnh trong hçp dông nay së ãp 
diing theo 1ut ye hgp dông kinh tê cOa Vit Narn và cáe van ban. quy djnh pháp 
luât hiën hành. 

- Trong tru'O'ng hçp CO tranh chap hai ben chua giái quyët dupe, hai Ben së khong 
du'uc phép dOng viêc tiêp tuc thirc hiên Hcp dông cOng nhu dO'ng vic cung cap 
nu'O'c choNhà may ben Mua lam ánh hu'mg den san xuat cOa Nhà may. Mgi van de 
vuO'ng mac can dupe giâi quyet bang thuong lupng truóc giva hai ben dê tim bin 
phãp giái quyet tot nhât 

Diêu 7 : GIA TRI I-lOP DONG VA Cl-lAM DUT l-I€W DONG 

Hcp dOng nay cO giá trj tO ngày 01/01/2020 vàcó giá trj cho den bet 31/12/2022. 
lruOc khi het thO'i hn hiu hi'c nêu hai ben muon tiêp t'ic thiic hin hpp dông nay 
thi hai ben se gp nhau thào 1un và thông nhât vic tiep tic thijc hin hçp dông 
hoic k9 hpp dông rnO'i it nhàt là 15 ngày tru'O'c khi hp'p dông het han. 

- Nêu trong qua trinh thirc hin mt trong hai hen muOn ehârn dirt vie thirc hin hp'p 
dOng truO'c thO'i htn thl phái thông báo cho phIa ben kia biet truâc9 djnh cOa rninh 
bang van bàn. Phia ben kia cO trách nhim xem xét và trâ lO'i dé ngh nay trong 
vOng 1 thang kê tO' ngày nhn dupe. Neu khOng dupe ben Ida chap thun thI không 
dupe châm dOt hp'p dOng truOc thai hçtn. brong qua trinh thrc hin neu cO sir thay 
dôi gi ye giá cá. so  lu'ng nu'O'c ben Mua yeu càu và các dieu kin khác thI hal ben 
phài cOng bàn b?c.  thông nhât và k1 cac Php 1c b sung vâo I-Ip'p dông nay d 
thu'c hiên. 

- .uy nhiCn. truOc thO'i h0 het hitu ltrc cOa Hgp dông câc ben cO quyen châm dirt 
thp'c hin F-lcp dông trong các ti'u'Yng hpp sau 

• Mol tiong hai bLn nhiCu lan \ i pham thuc hiCn I lop dOng mlc du hn Bi Vi pham 
Hp'p dông dä thông háo nhiéu Ian nhu'ng hen Ida \'fl không khàc phic. (bth eác 

trtrong hp'p Bat Kha Khàng) 

0 

6' r 
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• Cic co quan quin Ii nhà nu(c cta cc BO. Ngành trung ror1g hoc da phuong 
kiëm tra hoit dOug cho Mwi Bn NuOc cOa I ho Bn doug thi Co kien nghj dInh 

chi hoat dOng  cho mua bin nuc cia mt trong hal hn do 1i ca M( Bn hoc c 
hal bn vi phm nt trong cc qui dinh cua Php Luit. quy djnh ye bao vç rfloi 

trLrong. ban dam an toan. 

• Cac truong hop hat kha khang \d\ i a hat ngo ngoai \ muOn cua hai ben dn den 

mot hoãL a hai hen khOng the tiep tuL thuL hlLfl hop dOng mac du dâ co gang hCt 

SUC dC khäc phic. 
Thay doi trong chInh sach cua Nhi flO(YC va Chlnh Phu Vit Nam huc mt trong 

iIai bCn phai chain dirt hyp dOi. 

• Theo thOa thun cda cO Hal ben dOug cham dOt hcip dOng vi nhng 1 do riCng 

hang van ban. 
M(t trong 1Iai hCn hj giäi the phá sn theo quCt djnh cua toa n. 

• Môt bCn yj phtm hop dOug vâ hen cOn li dC nghj tOa an phan xu. 
- Trong trung hop Hgp dOng hj chOm drt vi các l do trCn thi khOng hen nOo phOi 

hOi thumg cho phia bCn kia trO quvCt dnh cua tOa an quy dnh mt hen bOi thumg 
cho phIa hen km hotc theo thoa thun dugc ca hai hen chap thun. 

Diêu 8  : BAO MAT 

Ca hai ben tham gia kHcp dông nay cam kt së giO bI mt mgi diCu khoãn và diêu 
kiên d ky tiong hop dOng ma khOng duoc tiet 10 cho ben thu 3 biêt tm tiuong hop 

cung cap cho ben thO' 3 biêt vi mgc dich dC kiëm toán tâi chinh cOa co' quan Nhà nuc 
trong qua trinh xem xét kiêm tra tInh hinh tài chinh cOa mt trong hai ben hoc phài 
xuât trInh theo yëu câu cOa PhOp 1uit ho.c cua TOa an. 

Diêu 9  : CAM KET Cl-lUNG 

- Trong mgi tru'O'ng hp. hcp dong nay së thay the cho nhng cuc thào lun. bàn ghi 
nhó'. thông bão hoãc hit cO thoá thutn nào lien quan den Hp'p dông nay say ra 

tru'ó'c do giO'a hai ben. 
Các tài 1iu bang Van ban: Bao gOm các tâi lieu viCt tay. dánh may. tài 1iu Fax, E-

mail. các hiën bàn cuc hpp cO ch' k cOa di din có thCm quyên dugc hai ben 
trao dOi vó'i nhau trong qua trinh thi'c hin hpp dOng. Chi cO eác tài Iiu bang van 
ban mó'i cO già tr phàp i rang huc trách nhim giQa hai ben cOng nhu' dupe dOng 
lam cci sO' dê giái quyêt tranh chap giO'a hai hen. Bat cO tài 1iu gi khong dupe the 
hin bang van bàn dêu khOng có giá tr rang huc trách nhirn giO'a hal ben. 

- Hai hen cam ket thc hin dày dO càc diCu khoán va nghia vit dä nêu trong Hp'p 

dOng sO CFC-20-008 trCn Co SO tOn trong phãp luit cOa nuOc CHXHCN Vit Narn 

cOng nhu các van bàn. quy djnh hin hành cOa các ngành có lien quan khác. Trong 
qua trinh th'c hin neu CO gi vuóng mac. hai ben sC cOng nhau bàn btc thông nhat 
va tim biên phap giai quvCt trên tinh than hop tac Wang tio giup dO lan nhau Moi 
thay dOi bO xung Hp'p BOng phai dupc the hin bang van bài-  cO chO' k cOa hai 

hen mói có già ti thi hành. 
- Ca hai bCn phâi tuän theo toân bO cac Van bàn Phap 1ut vâ câc Quy dnh hin 

hành cOa Nhà NuO'c và các cap Co thâm quyen khác lien quan den vic k vâ thirc 

hin Hp dOng nà' kC Ca CC van bat-i pháp lutt dupe các Cap cO thâm quyên phát 

hành sau khi k' hp'p dOng nay. 
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- Hcp dông so : CFC-20-008 nay dugc lam thành Hai (02) bàn chInh bang tiêng Anh 
và bôn (04) chInh bang tiêng Vit cO già tr nhu nhau. Trong tru'Ong hQp có sr 
khOng thông nhât Va mâu thun giO'a bà tiêng Anh và tiêng Vit thI s sO' ding 
bàn tiëng Vit. Mi Ben giO' Hai (02) bàn chmnh bang tiêng Vit và gitt Mt (01) 
bàn chInh bang tiêng Anh. 

BA! DIEN OHIO BEN MUA 

TRAN NGQC DU'C 
CHU TICH CONG TY 
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CONG I1OA xA HO! CHU NGHIA WET NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phtic 

   

                

  

Hái Phông, ngày 02 tháng 04 nàm 2021 

    

  

HP BONG MUA BAN BIN 

CHO MUC DICH: SAN XUAT XI MANG 

Giüa 

CONG TY TNHH MTV DIN LC HAl PHONG 

và 

CONG TY XI MANG CHINFON 

 

 

M Tinh 3 1 Ma huyn (qun) 3 1 1 Mã1oiiHD 0 

 

                

  

SHçrp&ng 2 1 I 0 0 0 1 2 1 

  

                

                

                



Can ci B 1i4t Dan sir ngày 24 tháng 11 nãm 2015; 
Can c& Lut Thu'ang mgi ngày 14 tháng 6 nãm 2005, 
Can ct Lut Din lyc ngày 03 tháng 12 näm 2004, Luát sira dói, bá sung m5t so' 

diéu cia Lu2t Din ly'c ngày 20 tháng 1] nám 2012, 
Can th Nghi djnh so' 137/2013/ND-CR ngày 21 tháng 10 nám 2013 cza Chmnh phi 
quy dinh chi tiê't thi hành môt so' diu cia Ludt Diên t'tcc và Luát tha do'i, bo' sung 
môt so' diu cia Luát Dién luv; 
Can cir nhu cu mua din cüa Ben mua din và khà näng cung cp din cüa Ben 
ban din, 

Horn nay, ngày 02 tháng 04 näm 2021, Chitng tôi gm 

1/ Ben ban din (Ben A): Cong ty TNHH MTV Din 1i'c Hãi Phông. 

Dja chi: S 9 Tthn Hung Dto, phuOng Hoàng Van Thi, qun Hng Bang, thành 
ph Hãi PhOng, Vit Nam. 
Dui din theo pháp lut là ông: Nguyn Hfru HirOiig - Chüc v: Giám dôc. 
Di diên là Ong : Nguyn Cao Thu *ng - Chirc vii : Phó Giám dc Cong ty. 
(Theo giy üy quyn s : 786/GUQ-PCHP ngày 18 tháng 3 näm 2021 cUa Giám 
dc Cong ty TNHH MTV Din 1irc Hãi PhOng) 
Dia chi giao dich : Diên 1irc Thu Nguyen — Thôn 5 xâ Thu San, huyn Thus' 
Nguyen, thành phó Hãi Phông, Vit Nam. 
S Fax: 02253.774039 
Tài khoãn thanh toán tin diên s: 

• 2105211- 000027 ti Ngan hang Nông nghip và Phát trin nông thôn 
huyn Thüy Nguyen. 

• 19029844068068 tçii Ngân hang Techcombank. 
• 120000033442 ti Ngân hang Vietinbank. 
• 0031001896868 tti Ngân hang Vietcombank 
• 2551118888999tüNgânhàngTMCP Quândi 
Ma so thuê: 0200340211- 006 
S din thoi chäm sOc khách hàng:19006769 

2/ Ben mua din (Ben B) : Cong ty Xi mäng Chinfon. 

Dja chi giao dich: S 288 Du'mg Bach Dng, thj tthn MinE Diirc, huyn Thüy 
Nguyen, thành ph Hâi PhOng, Vit Narn. 
Dai din theo pháp lut là Ong: Liu Chang-I. Chirc vii: Tang Giám dôc. 
Giy chiirng nEn dang k kinh doanh so : 0200110200 do PhOng Dang k kinh 
doanh Si K hoich & Du tu thành ph Hal PhOng c.p dang k ln dâu ngày 
23/7/2008, dang k thay di 1n thir 8 ngày 09/05/20 17. 
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Dja chi sir ditng din: S 288 Dixng Bach  Dâng, thj tr.n Minh Dirc, huyn Thüy 
Nguyen, thành ph Hãi PhOng, Vit Nam. 

- So DT nhân tin nhän : 0904139166 
Tài khoãn so: 003.1.00.696789.9 Tai Ngân hang : Vietcombank Hãi PhOng. 

- Mãsthu :0200110200 

Hal ben thOa thun k HQ'p dng mua ban din vi nhü'ng ni dung sau: 

Diu 1. Ni dung ciii th 

1. Hai ben thng nht k kt Hçp dng nay và áp diing CAC DIEU KHOAN CU 
THE, CAC DIEu KHOAN CHUNG kern theo Hçp dng nay. Các Phii 1ic kern 
theo là b phn không tách thi va có hiu hrc theo hiu lirc cUa Hcip dong nay. 

2. Mua ban din nãng: 

Dia dim sir dung din, muc dIch sU ding diên, dim du ni cap din, diem do dëm 
din, ngày ghi chi s cong ta, giá diên, ch d sir dicing din và các ni dung khác dixçic 
ghi chi ti& tai  phn CAC DIEU KHOAN CIJ THE cüa Hcp dng nay. 

3. Bão dam thirc hin hçip dng: 

CO bào dam thirc hin hp dng 
Bão länh ngân hang t Sé tin 11.776.000.000 Dng (Bang chü : Mui Mt 
T', Bay Tram Bay Muoi Sáu Triu Dông chin). 
Tmng hçp Ben B phãi bão dam thirc hin hçip dng, thrc hin theo quy djnh tai 
Phu 1iic 2 cüa Hç'p dng nay. 

4. HInh tht'rc và thii han  thanh toán tin din, tin mua cong sut phãn kháng, 
tin bM thung, tin pht vi phm hqp dng: 

a) HInh thirc thanh toán: I Chuyn khoãn 
b) ThOi han  thanh toán : 03 ngày k tü ngày Ben A thông báo thanh toán lan 

dâu (Là ngày ghi chi s cong t din xac nh.n san 1ung din tiêu thii trong kS'). 

5. HInh thtI'c thông báo 

a) Thanh toán: Np tin vao tài khoãn cUa Ben A theo hInh thirc chuyn khoàn. 
b) Tarn  ngi.'rng, giãrn cung cp din: Thông báo bang mt trong các hInh thiirc: Nhn 

tin SMS, van bàn, din thoai, dia chi Email ben B dang k trong Hçp dng nay, 
hoc Ben A thông báo trên phtiang tin thông tin dai  chüng. 

c) Thông bão, trao di thông tin trong qua trInh thirc hin Hçip dng: 

11 S DT nhân tin nhn: 0904139166 
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Diu 2. Nhü'ng thôa thun khác 

1) Ben B không ducc tu cp diên hoäc ban diên cho các t chirc, cá nhân sir diing 
din khác qua cong trInh din cüa Ben B ma không dugc sir dng ' cüa Ben A; 
Không duçic tr )2 dóng, cat, si'ra chüa, di chuyn các thit bj din và cong trinh cüa 
BênA. 

2) Tnring hcp k hoch san xu.t cña Ben B cO bin dng din den vic sir diing din 
tang hoäc giãm vixo't qua 10% so vOi cong sut và san lucing dang k trong hçTp 
dng, Ben B cAn thông báo cho Ben A bit truàc mui (10) ngay bang van bàn d 
cing diu chinh cong su.t va san 1u?ng theo biu d phy. tài cüa Ben B. 

3) Nêu mt trong hai ben thay di nglxYi dti din k Hcip dng mua ban din, thI phài 
thông báo cho ben kia bang van bàn v trách nhim thirc hin Hçp dng cüa ngui 
thay th hoc b sung phi,i 1iic hoc k 1i Hcp dng (nu cAn). 

4) Tru?ing hçp Ben B chuyn nhucmg 1i tài san cho Ben thr ha theo dirng quy djnh 
cüa pháp 1ut, nhung Hçip dng chuyn nhuçing không quy djnh Ben thir ba có 
trách nhim, nghia vi thanh toán toàn b cong nv tin din (tin din hU'u cOng 
hoc tiên din vo công) hoc tin pht chm trã, tin bi thumg vi phm cCia Ben 
B cOn nç Ben A thI Ben A se không thanh 1 Hçp dng mua ban din vâi Ben B và 
khOng dung cOng trInh din cüa Ben A dang cAp din cho Ben B d cAp din cho 
Bênthirba. 

5) TruO'ng hçcp Ben B chuyn nhucmg tài san ma Ben B dang sâ hü'u cho Ben thir ha 
theo dung các quy djnh cüa pháp 1ut, dng thñ Hçip dng chuyn nhucmg quy 
dnh Ben thu ba cO trách nhim, nghia vii thanh toán toàn b cOng nçi tin din cüa 
Ben B cho Ben A. Sau khi Ben thr ha thanh toán dAy dü Cong n tiên din cho Ben 
A thi Ben A se thanh l Hçip dng mua ban din vài Ben B và tip nhn h so' 
cap din, thiro'ng thão Hçip dng mua bàn din vâi Ben thir ba. 

6) Trixng hgp ghi chi s cOng to chua dung hoc tInh hoá don sai, Ben B së thanh 
toán sO tiên diên cOn thiu cho Ben A. 

7) Trong qua trInh thirc hin Hp dng, nu pháp 1ut cüa Vit Nam cO thay di dn 
den thay dOi các dieu khoãn trong H?p  dng thi hai Ben sê si~a di, b sung cho 
phiihp. 

8) Trong qua trInh thirc hin hp dng mua ban din, can c1r vào din nàng tiêu thii 
cüa qu khách hang ben bàn din së thirc hin diu chinh k' ghi chi s theo dung 
quy djnh và giri thông bào ti khàch hang dugc bit d cJng phi hçp thirc hin 
thay cho hinh thirc k phii 1iic hçip dng. 

Diu 3. Thôi htn và hiu 1irc cüa Hqp dông 

1) Tth khi duçic gia hn ho.c chAm du't truc thai htn Hçp dng theo các diu khoàn 
cüa Hçp dng, thii hn cüa Hç'p dng nay trong thii gian Nãm (05) nAm bat dAu ti.r 
ngày Hçp dng cO hiu 1rc dn ngày 02 thang 04 näm 2026 

2) Viêc sra di, b sung H'p dng di.rgc thçrc hin bang cách k kt Phii hic s~a di, 
sung. Phii liic sira dii, bi sung cüa Hçip dcng là mt b phn khOng tách thi vOi 

Hçip dng nay. Nu Ph 1iic sira di, b sung Hçp dng Co nhu'ng diêu khoàn trái 



CHO BEN B 

CHftFOc 

YN r? 

TONG GJAM DOC 

vOi diu khoân trong Hcp dng nay thI 
si:ra dôi. 

3) Hçp dng có hiu hrc tiir ngày 02 tháng 
4) Hcip dng nay dugc 1p thành Ba (03) 

ban, Ben B giU Môt (01) ban.!.  

diu khoãn do trong Hçip dng nay a duçic 

04 näm 2021 
ban có giá trj nhix nhau, Ben A girt hai (02) 

DAI DIEN CHO BEN A 
GLL 

GLJ' 1 

j/*/ C(' 
t 

Nguyen Cao Thirbng 
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CAC IMEU IUIOAN CU THE 

(Kern theo Hçip dng mua ban din s 21/00012 1) 

1. Dja dim sü dung diên: Cong ty Xi màng Chinfon Co Dja chi ti so : 288 
Dung Bach Dng, thj trân Minh Düc, huyn Thüy Nguyen, thành phô Hâi 
Phông. 

2. Miic dich sü diing din: San xuât xi mäng. 

3. Diem dâu nôi cap diên: 

a. TBA TM1-3OMVA-1 10/6,3kV (Ti); TM2-3OMVA-1 10/6,3kV (T2); TM3-
3OMVA-i 10/6,3kV (T3) cüa Cong ty xi mäng Chinfon: 

- Tti ct s 31 diRing day mch E 01(173 A53) 110kV (Phà Lii — Hãi 
'Ducmg den Uông BI — Quàng Ninh) ye TBA TMi-3OMVA-1 10/6,3kV (Ti); TM2-

3OMVA-1 10/6,3kV (T2); TM3-3OMVA-1 10/6,3kV (T3) Cong ty xi mäng 
Chinfon. 

b. TBA 5000kVA — 35/6kV: 
- Tai cot s 44 nhánh di Gia Minh lô 37iE2.4. 

4. Cong suit sü ditng circ di : 44.000 kW 

5. Mua cong suit phãn kháng (CSPK): Co I 

Tnrcing hçip Ben B rnua CSPK thirc theo hien quy dnh ti Phii liic 1 cua Hgp 
dông nay. 

6. Thii gian bt du ctp din: Theo biên bàn nghim thu, bàn giao h thng do 
dêm din lan dâu tiên. 

Din áp: 110kV; 35kV & 0,4kV. 

7. Thitbj do dm din: Tii các tü MBA Ti, T2, T3, MBA 5000kVA-35/6kV. 
So diem do dêm chInh: 05 diem. 

- -Dkmdos6O1: 
+ Cong t da chüc nng: Lp dat tai tram bin áp Ti: 3OMVA-110/6,3kV; 

• Cap chInh xác 0,5 s (wh); 1 (varh); Là tài san cüa Ben A. 
+ Bin din áp (TU): Lp dt tti tram bin áp Ti: 3OMVA-1 10/6,3kV; Cap 

chInh xác 0,2; S = 100VA T so (SG câp/Thir cap): 110.000/110V; Là tài san cña 
BênB 

+ Bin dông din (TI): Lp dat tai Trrn Nn áp Ti: 3OMVA-iiO/6,3kV; C.p 
chInh xác 0,2s; S = 3OVA; Tr so (Sci câp/Thcr cap): 200/5A; Là tài san cüa Ben B 

+ H sé nhan tInh san krgng din sang kWh: 

K1000 (1n). 
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- Diem do so 02: 
Cong tci da chüc näng: Lp dt tai  trtm bin áp T2: 3OMVA-110/6,3kV; Cp 

chInh xác 0,5 s (wh); 1 (varh); Là tài san cüa Ben A. 
Bin din áp (TU): Lp d.t tai tram bin áp T2: 3OMVA-11O/6,3kV; Cap 

chInh xác 0,2; S = 100VA T' so (Sci câp/Thü cap): 110.000/110V; Là tài san cüa 
BênB 

Biên dông din (TI): Lip dt tai  Tram bin áp T2: 3OMVA-11O/6,3kV; Cap 

chInh xác 0,2s; S = 3OVA; T' so (Sa câp/Thir cap): 200/5A; Là tài san cüa Ben B 

H s nhân tInh san krcmg din sang kWh: 

K=1000 (lan). 

- Dim do s 03: 
Cong t da chüc näng: Lp dt tai  tram bin áp T3: 3OMVA-110/6,3kV; Cap 

chInh xác 0,5 s (wh); 1 (varh); Là tài san cüa Ben A. 
Bin din áp (TU): Lp dt tai  tram bin áp T3: 3OMVA-1 10/6,3kV; Cp 

chmnh xác 0,2; 5 100VA T' so (Si câp/Thir cap): 110:J3/0,1i:'I3kV; Là tài san 
cüaBênB 

Bin dông din (TI): Lp dt tai  Tram bin áp T3: 30MVA-110/6,3kV; Cap 

chInh xác 0,2s; S = 3OVA; TS' so (Sci câp/Thü cap): 200/5A; Là tài san cüa Ben B 
H s nhân tInh san krçmg din sang kWh: 

K1000 (lan). 

- Ditm do s 04: 
Thi& bj do dm din dt phIa thu cp TBA 1 000kVA-6/0,4kV cong t trir phii 

qua MBA Ti thuc khu vrc Ben B quàn 1. 
Cong tci da chüc näng: Lap dt tai  TBA 1000kVA-6/0,4kV Cong ty xi mäng 

Chinfon; Cap chInh xác 0,5 s (wh); 1 (varh); Là tài san cüa Ben A 
Bin dông din (TI): Lp d.t TBA 1000kVA-6/0,4kV Cong ty xi màng 

Chinfon; Cap chInh xác 0,5s; S 1SVA; T so (Sci câp/Thü cap): 800/5A; Là tài 
san cüa Ben A 

H s nhân tInh san hxçing din sang kWh: 

K=160 (1n). 

- Diem do so 05: 
Thit bj do dm din dat phIa sci cap TBA 5000kVA-35/6kV Cong ty xi 

mäng Chinfon thuc khu virc Ben B quãn 1. 
Cong tcY da chüc näng: Lap dt tai TBA 5000kVA-35/6kV; C.p chInh xác 0,5 

s (wh); 1 (varh); Là tài san cüa Ben A 
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Bin din áp (TU): TBA 5000kVA-35/6kV; Cp chInh xác 0,5; S = 3OVA; T 
so (So câp/Thir cap): 35/0,1kV; Là tài san cüa Ben B 

Biên dông din (TI): Lap dt tui TBA 5000kVA-35/6kV; Cp chInh xác 0,5s; 
S 3OVA; TSr so (So câp/Thü cap): 100/5A (50/5A); Là tài san cüa Ben B 

H s nhân tInh san krcmg din sang kWh: 

K7000 (lan). 

S dim do dm dir phông: 02 dim. 
* 02 do dêm dçr phông giao nhn din näng giüa Ben A và Ben B dtt tai  ngän 

1 tng 171, 172 d do dm dir phông cho ngän 1 131, 132, 133 tram  110kV thuc 
khu vrc Ben B quân 1. 

Cong to da chirc näng: Ltp dt tai  ngän 1 tng 171, 172 dr phông cho ngän 
1 131, 132,133 tram  110kV; Cap chinh xác 0,5 s (wh); 1 (varh); Là tài san cüa 
BênA. 

Bin din áp (TU): Lp dt tai  ngàn 1 tng 171, 172 dir phOng cho ngän 1 
131, 132,133 tram  110kV; Cap chInh xác 0,5; S = 400 VA T5' so (So câp/Thü cap): 

110/0,11kV; Là tài san cüa Ben B 
Biên dông din (TI): Lp dt tai  ngàn 1 tong 171, 172 dir phông cho ngän 1 

131, 132,133 tram 110kV; Cap chmnh xác 0,5s; S = 3OVA; TSr so (So câp/Thü 
cap): 400/5A; Là tài san cüa Ben B 

H s nhân tInh san luçing din sang kWh: 

K=1000 (lan). 

Vj trI xác djnh chtt krcmg din: Tai  thanh cái 171 và 172 (do dm dir phOng); 
tai thanh các 110kV MBA Ti, T2. T3; tai  thanh cái 35kV MBA S000kVA-35/6kV; 
tai vj trI dt Cong to MBA 1000kVA-6/0,4kV trt'r ph qua MBA Ti khi Ben B dat 
h s cong sut (cosp)> 0,9 và thçrc hin dung ch d sü ding din dã thoã thun 
trong Hçip dông nay. 

8. Ghi chi s cong to: 03 k5i/tháng vao các ngày 01, 10, 20 hang tháng, có th 
djch chuyên ghi trixOc hotc sau 01 ngày. 

9. Giá ban din: Vâi h thông do dêm dat tai cap din áp 110 kV, 35kV, 0,4kV 
giá ban din duçic thông nhât theo biêu sau: 

Dim 

do 

Miic 
dich 

si'r dicing 

TSr ic o) 

hoàc (kWh) 

Giá ban diên chua có thu GTGT (d/kWh) 

Theo th?yi gian 

Gii bInh 
thithng 

4h00-9h30 
11h30-17h00 
20h00-22h00 

Gi? cao dim 
9h30-1 1h30 

1 7h00-20h00 

GRi thp dim 
22h00-4h00 



02,03(Cong 
to MBA T2, 

T3) 

San 
xuâtxi 
mäng 

100% 1536 2759 970 

01(Công tO 
MBA Ti) 

San 
xut xi 
mäng 

MBA Ti 
san hxçing 
con lai sau 
khi ti-Cr san 
lucrng din 

cong to 
phçi dung 
cho ánh 
sang van 

phông 

1536 2759 970 

04 (Cong to 
phii MBA 

Ti) 

Anh 
sang 
van 

phông 
san xuât 

100% 1685 3076 1100 

05(Cong to 
MBA 

5000kVA) 

Di tu 
bão 

duôig 
nba 
may 

100% 1555 2871 1007) 

Ngày chü nh.t không có gRi cao dim. GiCr bInh thuCrng tCr 4h00 - 22h00. Gi?i thp 
diem tCr 22h00 - 4h00. 

10. Ranh giói sâ htru tài san cong trInh cp din: 
a. Tài san cüa Ben A bao gm: 
- H thng 1ui diên k tCr dim d.0 ni ct s 31 duing day 110kV (Pha Lai 

— Hãi Dixcrng den Uông BI — Quâng Ninh) nhánh dung day cao the dài 12,5km 
loai day C185 ye den TBA 110kV Xi mäng CHIFNFON. 

- Cong to là tài san cüa Ben A. 
- Thit bj TI tti tram bin áp 1000kVA-6/0,4kV. 

b. Tài san cüa Ben B bao gm: 
- Tram bin áp Ti: 3OMVA-110/6,3kV; T2 3OMVA-110/6,3kV; T3: 

3OMVA-1 10/6,3kV; S000kVA-35I6kV và toàn b thiêt bj trong TBA. 
- Thiêt bj TU, TI tti Tram bin ap Ti; T2; T3 Va 5000kVA-35/6kV; các 

diem do dém dçr phông. 
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Thit bj do drn din näng: TU, TI cüa TBA Ti, T2, T3, TBA 5000kVA-35/6kV, 
các diem do dêm dir phông làtài san cüa Ben B dâu tir, TI cüa TBA 1000kVA-
6/0,4kV là tài san cüa Ben A dâu lit. Khi thay dôi hotc bj sr cô hai ben thóa thun 
và thông nhât Ben B dâu lit TU, TI. 

11. Ranh giOi quãn 1 4n hành cong trinh cp din cho Ben B: Duqc phân djnh 
theo ranh giOi sâ hüu tài san. Tài san thuc s htru cüa ben nào thI ben dO có trách 
nhim v.n hành, süa cha, bào dixOiig dam bão các tiêu chuân k5 thu.t và quy djnh 
cüa Pháp lut. 

12. H sci k thut lien quan duc kern theo là Phii hic cüa Hçp dng nay: 

.a) Bàn ye so d 1 sqi hxâi din tr dim du ni dn vi trI sü dirng din cüa ben B; 

- b) Bàn ye so d 1 si luâi din tr dim d.0 ni vào krài din quc gia dn TBA 
cüa Ben B, bao gôrn: So dO m.t bang bô trI thiêt bj; So do nôi din chinh; 

c) Bang kê thit bj sü dung din; 

d) Biu d phii tái din hInh ngày. 
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NG - 

CAC DIEU KHOAN CHUNG 
(Kern theo Hcip dng rnua ban din sc5': 21/000121) 

Diu 1. Cht lirqng din nãng 

Diên ap và thn s phãi dam bão chit krçing theo quy djnh tti khoân 1 Diêu 15 
Nghj djnh so: 13712013/ND-CP ngày 21/10/2013 cüa ChInh phü. 

Diu 2. Do dm din näng 

1) Din näng sir diing duçc xác djnh qua chi sé Cong to din và h s nhân cüa 
thiêt bi do dm diên. He s nhân duqc thng nht trong biên bàn treo tháo 
thit bj do dm din. 

2) Khi treo, tháo thit bi do dm din Ben A và Ben B phãi cüng k biên ban 
xac nhn thông s k thut cUa thi& bj do dm din và chi s Cong to din; 
Biên bàn treo, tháo thit bj do dm là Phii hic cüa Hçp dng nay. 

3) Các Ben có trách nhiêm bào ye thit bj do dm din dt trong phm vi quãn 
1 cüa mInh. Tru?mg hcip phát hin thi& bj do dm bj mt hotc bj hông thi 
hai Ben 1p biên ban xác djnh nguyen nhân và trách nhim si:ra chüa, thay 
th hotc bi thung. 

4) Ben B không duçc tr tháo gO', di chuyn cOng to diên. Khi có nhu câu di 
chuyn cOng to din sang vj tn khác, phài duçic sir dng cüa Ben A và 
phãi chju chi phi di chuyn. 

Diêu 3. Ghi chi s cong tr 

Trung hcip ngày ghi chi s cong to thay di so vâi quy djnh tai  Miic 8 Các 
diu khoàn cii th cUa Hcip dng Ben A thông báo cho Ben B theo hInh thirc 
quy djnh tai  Hçp dng. 

Diu 4. Giá din 

1) Giá din thirc hin theo quy djnh cüa Co quan nhà nuâc cO thm quyn. Can 
cir mic dich sü diing din cüa Ben B dang k, Ben A áp diing mi.'rc giá tuong 
rng vd di tucYng theo quy djnh duçc ghi tii Mic 9 Các diu khoãn c1i th 

cüa Hcip dng. 
2) Trong qua trInh sü' diing din Ben B có thay di miic dIch sir diing din hoc 

mirc sü' diving din cüa tüng m11c dich lam thay di giá ban din, Ben B phãi 
thông báo cho Ben A truO'c 15 ngày d diu chinh di tuçmg áp diing giá 
din. Biên bàn thOa thutn t l m1ic dich sü' diing din là Phi hic Hçp dng. 

3) Khi giá din thay di duçc CO quan nha mthc Co thm quyên phê duyt thi 
giá mâi duçic áp ding và hai ben khong phãi k lai  Hçp dng. 
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Diu 5. Mua cong sut phãn kháng 

Ben B mua then d san xut, kinh doanh, djch vii có cong sut si diing circ dai 
däng k t?i  Hcp dng nay tr 40 kW trâ len và cO h s cong suit cosp< 0,9 phãi 
mua Cong suit phãn kháng theo quy djnh t?i  Thông tu s 15/2014/TT-BCT ngày 
28/5/20 14 cüa B Cong Thixong quy djrih v mua, ban cong suât phán kháng. 

Diu 6. Thanh toán 

1) Ben B phãi thanh toán tin din, tin mua cOng sut phãn kháng, tiên bi 
thir?mg vã tiên pht vi pham hçp dng (nu co) cho Ben A bang tin Vit 
Nam theo hInh thirc và trong thi han  theo thOa thun tai  khoãn 4 Diêu 1 cüa 
Hp dông. SO lan thanh toán tin then, tin mua cong su.t phãn kháng tuo'ng 
üng vOi s 1n ghi chi si cOng to trong tháng. 

2) Ben B có trách nhim thanh toán dU s tin ghi trong hóa don. Qua thai han 
theo thOa thuân ma chua thanh toán thI: 
a) Tru?mg hçip Ben B thirc hin bão dam thirc hin hcp dng theo thóa 

thun tai  Dim b Khoãn 3 Diu 1 cUa Hçp dng: Ben A cO quyên khâu 
trt'r tiên dt cQc hotc yeu cAu ngân hang thirc hin nghia vii bão lânh, nu 
so tin dat coc hoäc s tin duçc bão länh chtxa thanh toán dü, Ben B 
phãi thanh toán n6t s tin con thiu và phãi trã them cã tin lãi cüa 
khoãn tiên chm trã cho Ben A.Tin lai thrc tInh bang s tin chm trã 
nhân vâi müc lâi su.t cho vay cao nht cüa ngân hang Ben A có tài 
khoãn ghi trong Hcip dng tai  thi dim thanh toán và nhân vâi s ngay 
chm trã, tinh tr ngày phãi thanh toán dn ngày Ben B thanh toán. Sau 
15 ngày, k tr ngày thông báo lAn dAu lien nu Ben B chua thanh toán 
dü, Ben A cO quyn ngl1ng ngay vic cp din. Ben A së thông báo thai 
dim ngüng cp din truc 24 gi? va khOng chju trách nhim v thit hai 
do vic ngi1ng cp din gay ra. 

b) Vic cp din trâ 1a  chi tin hành sau khi Ben B hoàn thành nghTa vii 
thanh toán, nip dü tin dt c9c hoic np Bão lânh thirc hin Hçp dông 
do Ngan hang phát hành va mci chi phi lien quan dn vic ngüng và cp 
then trâ lai. 

c) Các tnrng hçp khác: Khi Ben A dä thông báo 02 lAn ma Ben B van 
khOng thanh toán thI sau 15 ngày, k tir ngày thông báo lAn dâu tien, Ben 
A có quyn ngrng cAp din. Ben A se thông báo thii diem ngirng cap 
din truâc 24 gi và khOng chju trách nhim v thit hai  do vic ng1rng 
cAp din gay ra. Vic cAp din trâ 1a  chi tin hanh sau khi Ben B dã hoàn 
thành nghia vi thanh toán, tin läi cUa khoãn tin chm trâ cho Ben A và 
mi chi phi lien quan dn viec ng1rng vã cAp then tr la. Tiên lâi duqc 
tInh bAng s tin chm trá nhân vi müc lai suAt cho vay cao nhât cüa 

•J 
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ngan hang ma Ben A có tài khoãn ghi trong Hcp dng tai  th?iyi dim 
thanh toán va nhân vói s ngày ch.m trã, tInh tü ngày Ben B phãi thanh 
toán dn ngày Ben B thanh toán. 

3. Trrnng hçip Ben B duçc bi thuO'ng và phat: Ben A CO trách nhim thanh 
toán dy dü s tin bi thithng và tin phat (nu co) trong thai han  15 ngày. 
Qua thai han  trén ma chua thanh toán dU thi Ben B có quyn cham trã tin 
mua din cac tháng k tip cho dn khi dU s tin dixcc bi thung, tin phat 
và Ben B không phãi chju xü l do chm trâ tin din. Khi Ben A cia thanh 
toán cho Ben B dü s tin phãi bi thithng, tin phat (nu co), thI Ben B 
phãi thanh toán ngay cho Ben A s tin din cia giü 'at,  qua th?yi han theo 
thOa thun tai  Dim b Khoãn 4 Diu 1 cüa Hçip dng ma Ben B chua thanh 
toán, Ben B phãi trã them khoãn tin läi cham trá cho Ben A và Ben A duçc 
ngng cp din cho Ben B theo quy dnh tai  khoãn 2 Diu nay. 

Diu 7. Quyn và nghia vt cüa Ben A 

1. QuyncuaBênA 

a) Duçic vào khu virc quán 1 cüa Ben B d thao tác; bão duO'ng; süa chüa 
và thay th mâi trang thit bj din cüa Ben A; kim tra; ghi chi s cong 
to và lien he vói Ben B; 

b) Ben A duçc ngü'ng, giàm mirc cung cp din theo quy djnh tai  Thông tu 
so : 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 cüa B COng Thuong quy djnh 
diu kin, trinh tir ngüng, giãm cung cp din; 

c) Duc Ben B cung cp thông tin cn thit lien quan dn hoat dng ban 
din (áp diing di vi khách hang là don vj ban lé din); 

d) Các quyn khác theo quy dnh cUa pháp luat. 

2. Nghia vti cüa Ben A
7 

a) Cung cp din nàng dam bão chit 1ucng din theo quy djnh, trr tru?mg 
hçcp h thng din bj qua tãi theo xác nhn cUa co quan diêu tiêt din 1irc; 

b) Tien hành xr l sir c d khôi phvc cp din sau 02 gi k tir khi phát 
hin hotc nhn duçc thông báo cüa Ben B v sir Co luOi din do Ben A 
quãn 1; truông hçp không thirc hin duc trong thai han  tren thi phãi 
thông báo cho Ben B v nguyen nhân va dir kin thai gian cap din tr 
lai. 

C) Bi thuOng thit hai  cho Ben B nhüng thit hai  tr1rC tip do li chU quan 
Cüa Ben A gay ra, trü tnthng hçip do sr kin bt khã kháng; 

d) Cac nghTa vii khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

I 
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Diêu 8. Quyên Va nghia vit cüa Ben B 

1. QuyncüaBênB 

a) Duçc cung cp dü cong suAt, din näng, báo dam chit hxçmg din da 
duçc thoá thun trong hçTp dng; 

b) Yêu cu Ben A kjp thai khoi phiic vic cp din sau khi mt din; 
c) Duçc bi thung thit hai  do Ben A gay ra theo quy djnh cüa Hçp dng 

nay vã quy djnh cüa pháp 1ut; 
d) Yêu cu Ben A kim tra chit hxqng djch vii din; tmnh chInh xác cüa thiêt 

b do dm din, s tin din phãi thanh toán; 
e) Khiu nai,  t cáo các hành vi vi phtm pháp 1ut v hoat dng din hrc cUa 

BênA; 
f) Các quyn khác theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

2. Nghia vii cüa Ben B 

a) Sir diing din dung miic dIch, dung cOng sut, din näng dã thoã thun tti 
Hcp dng nay; 

b) Thanh toán tin din dy dü, diing thii hn và các khoãn thu phát sinh 
khác theo thoã thun trong Hçip dng; 

c) Giãm mirc tiëu thu diên hoäc ct diên kjp thO'i khi nhn duçc thông báo 
cüa Ben A trong các truông hçp Ben A ngUng, giãm cung cp din theo 
quy djnh ti dim b khoãn 1 Diu 7 Hçip dng nay; 

d) Thông báo cho Ben A bitt chm nhAt 05 ngày truc thñ dim ngmg sr 
ding din khi có nhu cu tm ngi'lng si'r diving din, chm nht 15 ngày 
truOc thai dim chm düt hçip dng khi CO nhu cu chm du't Hcip dng; 

e) Thông báo kjp thyi cho Ben A khi phát hin nhung hin tuçlng bt thu?mg 
có th gay mt din, mt an toàn cho nguôi và tài san; 
Tao diu kiên d Ben A kim tra vic thirc hin Hp dng, ghi chi so 

cong to'; 
g) Bão dam cac trang thi& bj sr diing din dáp irng các tiêu chuk k5 thuat 

và yêu cu v an toàn din; thirc hin ch d sü diing din theo yeu cu 
cUa don vj diu d h tMng din; 

h) Bi thung khi gay thit hi cho Ben A theo quy djnh cUa pháp 1ut; 
i) Các nghia viii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Biu 9. Blui thtrrng thit hii vã phit vi phm 

1. Ben A cam kt bi thuà'ng thit hti vã chju phat vi pham nghia v1i Hç'p dng 
di vói các hành vi vi pham theo quy djnh tai  Diu 28, Diu 29, Diu 31 
Thông tu s : 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 cüa B Cong Thuong quy 
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djnh v kim tra hot dng din 1irc và sü diing din, giài quyêt tranh chap 
hçp dng mua ban then. Mirc pht bang 08% giá trj phn nghia vii Hçp 
dng bj vi phm hoc giá tn hoàn trã, duçc xác djnh theo hành vi vi phtm. 

2. Ben B cam k& bi thumg thit hti và chju pht vi pham nghia vii Hçip dông 
di vOi các hành vi vi phm theo quy djnh tai  Diu 28, Diêu 30, Diêu 32 
Thông tu s : 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 cüa B Cong ThuGng quy 
djnh v Kim tra hott dng din 1irc và si'r diing din, giãi quyêt tranh chap 
hcp dng mua ban din. Mirc phat bang 08% giá trj phn nghia vii Hcp 
dng bt vi phm hoc giá trj bi thumg, duçc xác djnh theo hành vi vi 
pham. 

Diu 10. Bt khä kháng vã min trách nhim 

1. Ben vi phm hçip dng duqc min trách nhim di vi hành vi vi pham khi 
xay ra cac trumg hçp quy djnh tai  Diu 294 Lut Thuo'ng mai;  Ben vi pham 
hçp dông có nghia v1i thông báo cho ben bj vi phim và chüng minh các 
trung hçp min trách nhim. 

2. Btkhãkháng 
a) Bt khã kháng là sr kin nm ngoài khã nang kim soát hcip l cUa ben 

bj ânh huông, phü hçp vài quy dinh tai khoãn 1 Diu 156 Bô Lut dan 
Sib 

b) Thông báo Bt khã kháng: Ben bi ãnh huO'ng cüa Bat khã kháng phãi 
thông báo cho ben kia v su kin, tInh hung tto thành Bt khà kháng 
trong thi gian sO'm nhAt có th nhung không duçic muon  hcn mt (01) 
ngày k tr khi thông tin lien ltc da sn sang. Thông báo phãi bao gôm 
day dü chi ti& v sir kin, tInh hung tao  thành Bat khã kháng, tác dng 
cüa Bt khã kháng di vâi vic thrc hin nghia viii theo Hçip dng cUa 
ben bj ãnh huâng và kin nghj các bin pháp khc ph%tc. Ben bj ãnh 
huâng phãi cung cp các báo cáo thuàng xuyên cho ben kia v vic triên 
khai các bin pháp khc phiic nhm ngàn chtn hoc giãm nh nhUng tác 
dng cUa Bt khã kháng và các thông tin khác ma ben kia yêu cu mt 
each hçp l. 

c) Hu qua cUa Bt khã kháng: Không ben nào phãi chu trách nhim hoc 
bj coi là vi pham hçp dng hoc có li do không thirc hin hoac chtm tr 
trong vic tuân thU các nghia vii cUa mInh theo Hçp dng khi xãy ra Bt 
khã kháng. 

d) Nu mt ben do Bt khã kháng ma không th thirc hin nghia vii cUa mInh 
theo quy djnh trong Hcip dng trong vOng 180 ngày lien tiic k tir ngày xãy 
ra Bt khã kháng, Các ben sau do cO quyn do'n phuGng chãm dirt Hçp 
dng. Ben thrc hin quyn don phuong chAm dU't Hçp ding truOc thi han 
phâi gri van bàn thông báo cho hen kia truOc it nht 60 ngày thai diem 
mun chrn dirt Hçp dng. 
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e) Các nghia vi phát sinh trirOc khi xãy ra Bt khã kháng du không duçic 
mien tth. 

Diu 11. Giãi quyt tranh chp 

1. TruOng hçip phát sinh tranh chip, hai ben giãi quyt bang thuo'ng hrçng. 
Nu hai ben không tr giãi quy& duccc thi có th d nghj Sâ Cong Thumg 
ni CTDL/DL dt trii s giao djch t chtrc bOa giãi. 

2. Trong trumg hçp không d nghj hOa giãi hotc bOa giãi không thành, mt trong 
hai ben hoc các ben có quyn khâi kin tti TOa an nhân dan có thâm quyên. 

3. Trong thai gian ch giâi quyt, Ben B vn phãi thanh toán tin din và Ben A 
không duçic ngrng cp din. 

Diu 12. Chm dü't Hçrp dlng 

1. Trinmg hçip chm düt HçTp dng truâc thai han 
a) Theo thOa thun chm dirt Hçp dng truOc thai han  cüa hai ben. 
b) Ben A Co quyn dQn phrnrng chm dirt Hçp dng truâc thi han 

trong truO'ng hçip: 
- Ben B khong siir diing din lien titc qua 06 thang ma không thông báo 

truâc cho Ben A. 
- Ben B khOng có kin khác sau 15 ngãy k tr ngày Ben A có dê nghj 

chm dCrt HDMBD. 
- Ben B không cOn quyn s hU'u, chim hUu, sU diing, djnh doat di vOi 

dja dim mua din nêu tai  Hçip dng nay. 
- Ben B là t chirc, h kinh doanh cá th bj thu hi giy phép hoat dng, bj 

chm dirt hoat dng, bj giãi th hoc phã san, theo quy djnh pháp 1ut; Ben 
mua din là cá nhân mt quyn cong dan hoc ch& không cO ngui thay 
th hcp pháp. 
Ben A phãi thông báo bang van bàn tOi Ben B chm nht là 15 ngày 
truOc thai dim chm düt Hçp dng. 

2. Khi Hçp dng nay cOn trong thai han  hiu lirc ma Ben B có van bàn yêu câu 
chm dirt Hp dng thi: Ben A thrc hin ngüng cung cp din cho Ben B ttr 
thai dim theo yeu cau cüa Ben B, dng thai hai ben tin hành các thu tic 
chm dth Hçip dng trong thOi han  02 ngày k tü thai dim chm dut hgp 
dng theo yêu cau cüa Ben B. 

3. Ben A thông báo cho Ben B chm nh.t truc 30 ngày Hçip dng nay ht thôi 
ban hiu lirc hoc thai han  da gia han  cüa Hcip dng v vic ht thai han 
Hp dng, d hai ben tin hành chm düt Hp dng. Ben A thrc hin ngay 
vic ngi'rng ban din k tr ngày h& thi han  hiu lirc cüa Hp dông, nêu hai 
ben khOng CO thoã thun k lai Hp dng hoac gia han  Hp dng nay. 
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Diu 13. Nguyen tc áp ditng 1ut 

1) Lut diu chinh Hçp dng nay là pháp 1ut Vit Nam. 
2) Các nôi dung không quy dinh trong Hcip dng nay duçc thirc hin theo quy 

djnh cüa pháp 1ut. 
3) Trong Hçip dng nay, mi dn chiu lien quan dn bt k van bàn quy phm 

pháp 1ut nào se bao gm nhttng van bàn sia di, b sung và thay th van bàn 
do. 
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Phii itic I 
(Kern theo HQp dng rnua ban din so: 21/000121) 

CONG SUAT PHAN KHANG 

1. Ben B mua diên d san xut, kinh doanh, djch vii có cong suAt sr diing circ 
dti däng k tti Hçp dng nay tü 40 kW tth len và có h s cong suât cosp< 
0,9 phái mua cOng suit phãn kháng theo quy djnh tti Thông tu s 
15/2014/TT-BCT ngày 28/5/20 14 cUa B Cong Thuong quy djnh v mua, ban 
cOng suit phãn kháng. 

2. Ch d sü diing din cUa Ben B theo biu d phii tãi vri các thông so c ban 
sau: 
a) Cong sut và san lirçng din sfr diing 

* TBA Ti 3OMVA-1iO/6,3kV: 
Cong sut sü diing trung bInh ngày (Ptb): 19.800 kW 
Cong suit sir diing 1n nht trong ngày (Pmax): 23 .000 kW 

- Cong suat su dting nho nhat trong ngay (Pmin): 10.000 kW 
San lucmg din sü diing trung bInh mt tháng (Atb) 14.200.000 
kWh/tháng 
COng sUtt sr dicing lrn nht trong gi cao dim: 
• Tir09h30dn11h30:23.000kW 
• Tr17h00dên20h00:23.000kW 

* TBA T2 3OMVA-iiO/6,3kV: 
Cong sut sr diing trung binh ngày (Ptb): 19.3 00 kW 

- Cong sut sir diving ion nht trong ngày (Pmax): 2 1.000 kW 
- Cong suit sü dçtng nhô nht trong ngày (Pmin): 10.000 kW 

San lung din si:r di1ng trung binh mOt  tháng (Atb) 13.900.000 
kWh/tháng 
COng sut sü diing iOn nhAt trong gi cao dim: 
• + Tr 09h30 dn 11h30: 19.300 kW 
• + Tir 17h00 dn 20h00 : 19.300 kW 

* TBA T3 3OMVA-1iO/6,3kV: 
Cong sut sü ding trung bInh ngãy (Ptb): 19.800 kW 

- Cong suit sü diing iOn nht trong ngày (Pmax): 23.000 kW 
COng sut sr diing nhO nht trong ngày (Pmin): 10.000 kW 

- San lucing din sir diing trung bInh mt tháng (Atb) 14.200.000 
kWh/tháng 
Cong sut sU diing iOn nht trong gR cao dim: 
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• Tr 09h30 dn 1 1h30 : 23.000 kW 

• Tir 17h00 dn 20h00 : 23 .000 kW 

* TBA 5000kVA-35/6kV: 
Cong sutt sir diing trung bInh ngày (Ptb): 3000 kW 
Cong suit sü ding lan nht trong ngày (Pmax): 3500 kW 

- Cong sut sü diing nhO nht trong ngày (Pmin): 2600 kW 
San luçing din si'r dicing trung bInh mt tháng (Atb) 2.160.000 

kWh/tháng 
Cong sut sü ding Ian nht trong gi cao dim: 

• Tir 09h30 dn 11h30: 3500 kW 

• Tr 17h00 dn 20h00: 2600 kW 

Tng san luçng sir diing din trung bInh mt tháng cUa TBA TM1-3OMVA-
110/6,3kV (Ti); TM2-3OMVA- 110/6,3kV (T2); TM3-3OMVA-1 10/6,3kV 
(T3) và TBA 5000kVA-35/6kV (Atb) 28.100.000 kWhltháng. 

Biu d phit tãi din hInh, hoc các biên bàn thoã thuan: Cong suât sir dung 
gR cao dim sang (t1r 09h30 dn 1 1h30) va cong suAt sü diing gi?i cao dim 
tOi (17h00 dn 20h00), các phuGng an giãm mrc si'r diing din; ch d ca 
vn hành thi& bi din theo tüng thôi gian duçc kern theo và là Phii liic cüa 
Hçip dng nay. 

b) Ch d sfr ding din theo thOi gian: SU diing din : 24 gRilngày; 

c) Ngày nghi trong tuãn : Không. 
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Phi) 1ic 2 

(Kern theo Hcxp dng rnua ban din so 21/000121) 

BAO DAM THVC HIN HOP BONG 

1. Tmng hçip Ben B có th?i hn mua din tir 12 tháng tth len, cO san krçcng 
din dang k mua hoäc cO san luçing din tiêu thii bInh quân trong 12 tháng 
lien tiêp tai  tat cã cãc diem do dm tui môt dja dim mua din tü 1.000.000 
kWh/tháng trâ len (trr các tru?mg hçip duçic min tr1r theo quy djnh cüa B 
Cong ThuGng) phãi thirc hin bão dam thrc hin hap dng: 
a) Trong vông 10 ngày k tü ngày HDMBD duçc hai Ben k kt Ben B có 

trách nhim np cho Ben A Bão länh thirc hin hap dng do ngân hang 
phát hành hoc np tin vào tai khoãn cüa Ben A vâi giá trj thOa thun 
tai khoãn 3 Diu 1 Hap dng nay d dam bão thanh toán các khoãn tin 
din, tin mua cong suAt phãn kháng (nu co), tin bi thung và tiên 
phat vi pham hap dng (nu co) cho Ben A. 

b) Khi có van bàn cüa Ben A thông báo Ben B v vic vi pham hap dng cUa 
Ben B trong thôi han  hiu lixc cüa báo lành thirc hin Hcip dng nay, Ben 
A duc quyn yêu cu ngân hang phát hành Bão lành thirc hin hap dng 
cho Ben B thanh toán vO diu kin hoc khu tth ngay tin dt ccc cüa 
Ben B cho Ben A di vâi các khoãn tin din, tin mua cOng sut phãn 
kháng, tin bM thumg và tin phat vi pham hap dng (nu co) trong giâi 
han s tin duc bào länh. Ben B có trách thim b sung vào bão lanh 
thirc hin hap dng hoc b sung tin dt cc khoãn tin dã dirçc khu trü 
d thanh toán cho Ben A theo quy djnh tai  dim nay. 

2. Triro'ng hap Ben B mua din duâi 12 tháng : Trong vông 10 ngày kê ti.'r 
ngay HDMBD duçc hai Ben k9 kt Ben B có trách nhim np cho Ben A 
Bão länh thirc hin hap dng do ngân hang phát hanh hoc np tiên vào tãi 
khoãn cüa Ben A v9i giá trj thOa thun tai  khoãn 3 Diu 1 cUa Hap dng nay 
d dam bão thanh toán các khoãn tin diên, tin mua cong sut phãn kháng 
(nu co), tin bi thung và tin pht vi pham hap dng (nêu co) cho Ben A. 

3. Bão lành thirc hin hap dng quy djnh tai  Khoãn 1 và Khoãn 2 Phii hic nay 
là khong hUy ngang và Ben B phài duy trI bão lanh thirc hin hap dông 
trong thO'i han  nhu sau: 
- Di vâi truông hap quy djnh tai  khoàn 1: thai han  cüa bão lành thirc hin 

hap dng bang thai han  cUa Hap dng nay cong (+) them th?ii han  01  (met) 
tháng. 
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- DM vâi tnthng hçp quy djnh tai  khoãn 2 : Thai han  cüa bão 1nh thijc 
hin h?p  dng bang thai han  cüa Hgp dng nay cong  them 10 (mui) 
ngãy. 

4. Trung hçip Ben B thirc hin bão dam hçp dng bang hinh thrc dt cc Ben 
A hoàn trã tin dt cc ngay cho Ben B khi Ben B d hoãn thành nghia viT 

thanh toãn va hai ben thrc hiên chm dü't HDMBD. 
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Dja chi: 288, BJCH BANG, MI'NH DUC, TN-HP. Dôc lap -  Tir do -  Hanh pIü!  

BANG K KE HOiCH S1 DIJNG BIN HANG NAM 
KHACH HANG SAN XUAT, K!NH DOANH CO TBA CHUYEN DUNG 

Tháng 
Cong suãt sfr dung cyc dai (kW) Din näng dáng k sü' dyng näm (kWh) 

Giô BT Giô CD Giô TB Giô BT Giô CD Ciô' TD Tong 

1 2 3 4 6 7 8 9=6+7+8 

Tháng 1 45,000 45,000 45,000 12,300,000 4,200,000 6,500,000 23,000,000 

Tháng 2 45,000 45,000 45,000 11,500,000 4,000,000 5,000,000 20,500,000 

Thang 3 45,000 45,000 45,000 12,300,000 4,200,000 6,300,000 22,800,000 

Tháng4 45,000 45,000 45,000 12,300,000 4,200,000 6,300,000 22,800,000 

Tháng 5 45,000 45,000 45,000 - 12,500,000 - 4,000,000 6,500,000 23,000,000 

Tháng 6 45,000 45,000 45,000 12,500,000 4,200,000 6,500,000 23,200,000 

Tháng7 45,000 45,000 45,000 12,300,000 4,100,000 6,300,000 22,700,000 

Thang8 - 45000 45000 45000 12500000 4200,000 6500000 23200000 

Tháng 9 45,000 45,000 45,000 12,300,000 4,100,000 6,300,000 22,700,000 

Thang 10 45 000 45,000 45,000 12 500,000 4200000 6 500 000 23,200,000 

Tháng 11 45,000 45,000 45,000 12,500,000 4,200,000 6,500,000 23,200,000 

Tháng 12 45,000 45,000 45,000 12,300,000 4,300,000 6,700,000 23,300,000 

12 THANG 147,800,000 49,900,000 75,900,000 273,600,000 
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Biêu do phu tâidien hInh nqàv - Tram BA 5000kVA Xi Mãnq Chi'nFon 
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NHNG DIEU CAN BIET 
TRONG QUA TR1NH THU'C HIN HciP DONG MUA BAN meN 

(TrIch Nglzi dj,zlz sô'13 7/ND - CP ngày 21 tháizg 10 nam 2013 cia ChInh plii  quy djlzlz 
clii tiê't dii hành môt sô'diêu cia Luit Diên lu'c và LiuIt sü'a dI'i, bIi sung mn3t sô'diêu ci,a Lut2t Din 11c) 

Diu 13: Các hành vi vi pham Hp d6ng mua ban diên cüa Ben mua din: 
a) Tn hoãn vc thc hiên hp dông dã k; 

b) SO dung  diên sal muc dIch ghi trong hdp dông; 

c) SO dung qua cong sut da dàng k' trong biu do phçi tài dUdc ghi trong hp dOng mua bàn din vào gid 
cao dim; 

d) KhOng thanh I' hdp dOng khi không sO dung  din; 

d) Chm trO tiOn dièn theo quy nh ma khOng có I' do chInh dAng; 
e) Trl hoän hoc khong bôi thJOng cho ben bàn din v nhOng thit hi do I& cOa mlnh gay ra; 

g) Các hành vi khác vi phm các quy djnh ye mua ban dien. 

NHCNG DIEU CAN BIET KHI S DUNG DICN AN TOAN 
(TrIch Nghi dnh sô14/2014/ND-CP ngày 26 tháng 02 näm 2014 

ciia ChInh phi quy djnlz clii tiê't thi hành LuIt Diii 11c vé an toàn din) 

Diéu 4. Các hành vi bi nghiêm cam: 

1. TrOm cep hoãc tháo gO dày néo, dày tiOp dia, trang thiOt bi caa lUdi din; trèo IOn ct din, vào tram diOn 

hoãc khu viic bOo ye an toàn cOng trinh diên khi khOng cO nhim vu. 

2. SO dung  cong tdnh Iitdi din cao áp vào nhUng muc dich khác khi chLia dUc sçl thôa thun vdi ddn vi quOn 
cong trinh ILIdi diên cao áp. 

3. Thá diOu, vt bay gen cOng trinh lUdi din cao áp cO khO nàng gay sçf cO lUdi diên. 

4. Lp dt àng ten thu phát sOng; dày phdi; giàn giáo; bien, hp den quOng cáo và các vt dung khác tai các 

vi tn ma khi bi d, rdi cO the va cham vào cong trinh Itidi diên cao ap. 

5. TrOng cay hoãc de cay vi phm khoàng cách an toàn dOi vdi dUOng dày den din trOn khOng, trm din. 

6. Ben chim däu trOn dày diën, tram din hoãc quang, ném bà't ki vt gl On dtiOng dày din, trm din. 

7. Dao det gay IOn sUt  cOng trinh lUdi diên cao áp, tram diên. 

8. Op det, xOp cac loal vat lieu, thiOt bi hoäc de phO thOi vi phm khoOng cách an toàn. 

9. SO dung  ct then, tram diën de lam nhà, IOu, quán, buc gia sOc hoc sO dung  vào  muc  dIch khác. 

10. N mln, md mô; xOp, chOa các chOt d cháy ne, các chOt hOa hoc cO khO nang gay an mOn hoac hU hông 

các bO phân cOa cong trmnh lUdi din. 

11. DOt ntidng rey, sO dung  các phUng tiên thi cOng gay chOn dng hoc cO khO nàng lam hU hOng, sU c6 

cOng trinh lUdi diën, tram diën, nhà may din. 

12. DiOu khien các phUdng tiën bay có khoàng cách dOn b phn gOn nhOt cOa cOng tnlnh lUdi dien cao áp 

nhô hdn lOOm, trO trtiOng hdp phudng tiên bay lam nhiëm vu quán I', báo duong, sOa ch0a dudng dày din 

dUdc phép theo quy dinh. 

13. DO cay dO vào duOng dày then  khi  chat  tia cay hoc Ii dung viêc boo ye,  sOa ch0a cOng tninh Iiidi dien 
cao ap dO chat cay. 

14. Các hanh vi khác vi pham quy dinh vO bOo v an toàn cong tninh Udi dien  cao áp. 
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130 NO Vt) 	Co NG 110A XA 1-1Q1CIII"J NGIIIA VO' NAM 

cyc CANH SAT PCCC 	 D c lirp - Tr! do - 	phfic 

:..1177  1'CCC1P2 

	

Her Noi, noyiethalig 	ioni 199147— 

GIX.Y CHfiNG 	N 

NGHICM  THU HE THONG PHONG CHONG CRAY 

- Can ca' Dieu 3 Philp lenlr Quy ctinh vifc qtnin 15,  cica N/u) nu& dvi voi 

cong lac phong dray chirci chay. 

- Can or &ye"t dish so" 181QD-BNil 11,ay 9/2/1993 ctia Bu 1‘10i vu guy 

dint: nitre,n  vu,  guy 'Wit Iran, to chtii: czia Cyc ccinh sot PCCC. 

Sau khi xem xet cac h6 scr ngl*m thu kyr thu4t li th6ng phong 
ch6ng chay cua Ch6 clau ter cOng trinh va Nan ban kidm tra nghim thu cua 

Cyc cAnh sat PCCC 14p ngay 	thing 	199..7.; 

Cvc twang Cyc ciinh sat phOng chay chila chay BO I\10i Vu chung nh4n : 

COng trinh •  	NHA IVIAY XI iiANG °I:TANG KENH  

Chu ddu to 14 : 

Xtly thing tai : 	 ThUrTguyeTi 	Th01113 	 

IJJa davc ngh.101 	thfing phOng ch6ng chay g6m c6 : 

*-deng 	  

11t-  tithrig cla71a,- clAy" 
tiTaig..cliria•-ch4y-c§-ditth 	 

Ddrit bdo then clic lieu chain, quy dinh ve phong chay, chin chay. 

Glti clta - 	  

p. CUC TRUaNG 

CUC CANH SAT PCCC 



BO LONG AN 
CONG AN TP HAI PHONG 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DO kip - Tcr do - Hanh pink 
	 * 	 

Hcii PlOng, ngely 03 Mang 5 17C.IM 2006 

GIAY CHUNG NHAN 

NGHIN THU Vt PHONG CHAP VA CHt.TA CHAP 

- Can cir Luat Phong chay va chila chay ngay 29 thing 6 nam 2001. 
- Can cis Ngh1 dinh s6 35/2003/ND-CP ngay 04 thing 4 nam 2003 dm Chinh phi' quy 

dinh chi tit thi hanh mat s6 die'u cua Luat phang chay va china chiy. 
- Can cir ThOne. ttr s6 04/2004/TT-BCA ngay 31 thing 3 nam 2004 cita BO COng, an. 

- Can cir bien bin nghiem thu PCCC ngay 28 / 4 /2006 

PHONG CANH SAT PHONG CHAY CHCIA CHAY - CONG AN THANH PH6 HAI PHONG 

CHUNG NHAN:  

Cong trinh: 	Tram cap dau n6i 110 

Chu dau tic 	Cty xi mang Chinfon Hai Phang 

Dia diem: 	Trang Kenh - Minh Dire - Thiiy Nguyen - Hai PhOng 

Da ducic nghim thu ve PCCC theo cat: nOi dung saw 

- Vi tri va wing mat hang cone trinh. 

- Bien phap ch6ng n(ii. khoang each cac he voi nhau va den khu bin hang. 

- 	6ng cong nghe : Lien ket 6ni.Y, cOng mahe: 6ng 	6ng, nhap:van tho: he 

thCing thoat nude 
- He th6ng dien: Nguon cap diem thiet bi phOng n6. 

- He thCin2, chCing set. ch(ing cam ling Linn diE;n. 

- Cac pinrong Lien va dung cu chira chay: be nude: be cat: Binh chila 

Ca quan chit dau u.r phai duy tri thuaniz xuyen cac di6u kien an toan PCCC nhir tai 
diem kiem tra nghiem thu. Tht.rc hien dung the dO van hanh, sir dung. bao dCrong cac 

he thong PCCC. 
.0,3' N.I,.., 

Noi nhein: 	 TRUON *--- - 
4

T 
PCCC-CATP HAI PHONG 

4-kti 
- Childau tit. 	 c;,.tz,- 

- Ltm PC23. 	 i•:4::!.. ., Zr: 
7;..:1::;,,  

.4.1‘  ‘,. 
i.A., • --.77 

...- 	' 144N1.0 . 

TRO'C'NG PHeNG C,iNH SAT PCCC 

Th.S. Thucmg ti: 917,n Ka OM 

56: 01 /NT-PCCC 





BO CONG AN 	
CONG HOA XA HO! CHIT NGHIA VItT NAM 

CONG AN TP HAI PHONG 	 Hoc lap - Ter do - Hanh phiic 

Hai Phong, ngay 08 thang 12 nam 2008 

GIAY CHUNG NHA.: N 
NGHLtM THU VE PHONG CRAY VA CHIXA CRAY 

- Can cir LuSt PhOng chay va chita chay ngay 29 thang 6 nam 2001. 

- Can cir Nghi clinh so 35/2003/ND-CP ngay 04 thang 4 nam 2003 dm Chinh pha 

quy dinh chi tit thi hanh mot so di6u caa Lust phong chay va chila chay. 

- Can cir Thong to so 04/2004/TT-BCA ngay 31 thang 3 nam 2004 cila BO Cong an. 

- Can cir bien ban nghirn thu PCCC ngay 28 / 11 /2008. 

sa: 03 /NT-PCCC 

PHONG CANH SAT PCCC - CONG AN THANH PHO HAI PHONG 
CHtTNG KHAN: 

Cong 	rOng cang nhap lieu - Cong ty xi mang ChinFon. 

Chi' dal." 	Cong ty xi mang ChinFon. 

Dia dirn: Trang K'enh Minh Dire, Thug Nguyen, Hai Phang. 

Da dirge nghiem thu ve PCCC theo cac ni)i dung sau: 

1. He thong chfra chay bang ntrac 

2. Cac phtromg tien chfra chay di Ong 

Ca quan chu dau to phai duy tri thuong xuyen cac dieu kien an town PCCC nhu 
tai thud diem kiem tra nghiem thu. Thuc hien dung che dO van hanh, sir dung, bao 
duOng cac he thong. PCCC. 

Noi nhtin:  

- cha cfau tu. 
- Ltru PC23. 

TRUONG PHONG CANH SAT PCCC 

Thuqng ta. Th.S: goy rdfkif74 

77; Lh-ek 

0.„ 
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