




 
 

1. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

1.1. Thông tin về Dự án 

1.1.1. Thông tin chung về Dự án 

- Tên dự án: NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CELL NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI  

- Tên chủ Dự án đầu tư: Công ty TNHH VIETNAM SUNERGY CELL 

- Địa điểm thực hiện dự án: lô số CN02 Khu Công Nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty: 

+ Họ và tên: Ryu Junsei 

+ Sinh ngày: 21/10/1971 

+ Chức vụ: Tổng giám đốc        Quốc tịch: Nhật Bản 

- Tổng mức vốn đầu tư dự án dự kiến là: 259.594.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai 

trăm năm mươi chín tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu đồng) 

-  Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 4.600.000.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn 

sáu trăm tỷ đồng) tương đương với 200.000.000 USD (theo tỷ giá 1USD = 23.000 đồng). 

Trong đó:  

- Vốn góp nhà đầu tư: 1.150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm 

năm mươi tỷ đồng) tương đương với 50.000.000 USD đạt 25% tổng vốn đầu tư. 

- Vốn huy động: 3.450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm năm mươi 

tỷ đồng), tương đương với 150.000.000 USD đạt 75% tổng vốn đầu tư. 

- Thời hạn hoạt động của dự án: kể từ ngày dự án được cấp chứng nhận đăng ký 

đầu tư đến ngày 01/11/2067 

1.1.2. Phạm vi, quy mô công suất của Dự án 

- Diện tích đất sử dụng: 134.213 m2; 

- Quy mô, công suất: 3GW/năm (tấm Cell năng lượng mặt trời) 

1.1.3. Các hạng mục công trình của Dự án 

Các hạng mục công trình của dự án được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích xây 

dựng 
Số tầng 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng sản xuất Pin A 28.350 2 

2 Nhà xưởng sản xuẩ Pin B 28.350 2 

2 Nhà văn phòng 1.575 3 

3 Nhà nghỉ ca/Nhà ăn 1.000  3 



 
 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích xây 

dựng 
Số tầng 

4 Nhà kho 1.350 2 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Trạm xử lý nước thải 2.200 2 

2 Trạm khí Nitơ Oxit Amoniac 345 1 

3 Trạm tách không khí 480 1 

4 Trạm Silane 260 1 

5 Bể nước chữa cháy, bể nước sản xuất 840 1 

6 Kho chứa hóa chất 810 1 

7 Trạm điện 3.300 2 

8 Phòng bảo vệ 1 36 1 

9 Phòng bảo vệ 2 36 1 

10 Nhà để xe 88 1 

11 
HTKT khác: Đường giao thông nội bộ, tường rào, 

cây xanh cảnh quan.... 
74.138 - 

 

1.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: không có 

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

trường 

 Các hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường như sau : 

- Hoạt động thi công, xây dựng dự án: phát sinh bụi, khí thải, nước thải, chất thải 

rắn, chất thải nguy hại trong quá trình thi công xây dựng. 

- Hoạt động vận hành của dự án: phát sinh bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, 

chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động. 

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

của Dự án 

1.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Bảng 1. Các tác động chính của dự án trong giai đoạn thi công, xây dựng 

TT 
Loại chất thải  

phát sinh 
Quy mô, tính chất 

I Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 



 
 

1 Nước thải 

- Nước mưa chảy tràn: 0,22m3/s, tải lượng cặn là 54,6kg 

trong 15 ngày. 

- Nước thải sinh hoạt từ công nhân xây dựng: 

1,0m3/ngày, thành phần chủ yếu BOD, COD, N, P, … 

2 Khí thải 

Bụi khí thải từ hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị 

và các thiết bị để lắp đặt máy. Thời gian vận chuyển và 

lắp đặt máy móc thiết bị ngắn nên các tác động này có 

thể chấp nhận được. 

3 Chất thải rắn 
- Chất thải rắn từ lắp đặt máy móc thiết bị: 500kg. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 8,6kg/ngày. 

4 Chất thải nguy hại - 25 kg (giẻ lau dính dầu, vỏ hộp đựng dầu….) 

5 Tiếng ồn, rung động 

Khối lượng lắp đặt máy móc ít chủ yếu trong nhà xưởng 

kín và các máy móc không hoạt động đồng thời nên 

tiếng ồn chỉ ảnh hưởng tới người lao động trực tiếp tại 

công trường. 

 

5.3.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Bảng 2. Các tác động chính của dự án trong giai đoạn hoạt động 

II Giai đoạn hoạt động 

1 Bụi, khí thải  

- Khí thải từ quá trình hàn đối lưu sử dụng keo đỏ trong 

quá trình sản xuất chấn lưu điện tử: phát sinh bisphenol 

A với nồng độ 5,37mg/m3. 

- Khí thải từ quá trình hàn hàn sóng trong quá trình sản 

xuất chấn lưu điện tử: chủ yếu phát sinh hơi thiếc và hơi 

Etanol. Nồng độ tính toán vượt tiêu chuẩn cho phép 

nhiều lần. 

- Khí thải từ quá trình hàn đối lưu sử dụng cao hàn trong 

quá trình sản xuất tấm phát quang: chủ yếu phát sinh 

hơi thiếc với nồng độ vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều 

lần 

- Khí thải từ quá trình hàn (hàn thủ công, hàn đắp, hàn 

trong quá trình lắp ráp đèn): chủ yếu phát sinh hơi thiếc 

với nồng độ nằm trong ngưỡng cho phép. 

- Khí thải từ quá trình làm sạch bề mặt: phát sinh hơi 

Etanol với nồng độ 14,06mg/m3. 

- Khí thải từ quá trình hàn lazer: chủ yếu phát sinh 

Bisphenol A. 

- Khí thải từ quá trình sử dụng keo silicone: trơ, không 

độc hại, không bay hơi nên không tác động đến hệ hô 

hấp; không có độc tính, không có tác dụng mẫn cảm nên 

gây tác động trong mức độ chấp nhận được. 



 
 

- Bụi khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao 

thông với hàm lượng bụi, CO, NOx, SO2 cao, 

Hydrocacbon. 

2 Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt:, thành phần chủ yếu BOD, COD, 

N, P, … 

- Nước mưa chảy tràn  

3 
Chất thải rắn thông 

thường 

- Bao bì carton, dây buộc hàng, panet hỏng, nhãn mác 

hỏng từ quá trình đóng gói sản phẩm: 13,08 tấn/năm. 

- Bao bì đóng gói nguyên liệu đầu vào của Nhà máy: 

27,52tấn/năm. 

- Chất thải rắn sản xuất không lẫn thành phần nguy hại 

từ quá trình sản xuất: 4,77 tấn/năm 

- Chất thải sinh hoạt: 107,5kg/ngày 

- Bùn từ quá trình nạo vét hệ thống thoát nước mưa: 

1,3tấn/năm. 

- Bùn từ quá trình hút bể phốt: 9,0m3/năm 

4 Chất thải nguy hại 

- 1.542,1kg/năm (Giẻ lau nhiễm các thành phần nguy 

hại; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hơp thải; Bao 

bì cứng thải bằng nhựa nhiễm các thành phần nguy hại; 

Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 

hại; linh kiện điện tử thải; than hoạt tính từ hệ thống xử 

lý khí thải)   

5 Tiếng ồn 
Tiếng ồn từ thiết bị sản xuất từ 71,3 – 78,6dBA, phát 

sinh trong xưởng sản xuất  

 

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

1.4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án trong giai đoạn thi 

công xây dựng 

Bảng 3. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Nguồn thải Biện pháp thu gom, xử lý 

I Bảo vệ môi trường nước 

1 
Nước thải sinh 

hoạt 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông 

không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát 

nước gây tắc nghẽn. Tần suất kiểm tra và nạo vét được 

quy định tối thiểu là 01 tuần/lần. Không tập trung các loại 

nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để 

ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát nước thải.  

- Nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng 

sẽ được xử lý các nhà vệ sinh di động, đặt tại phía cuối 



 
 

của khu đất trống dự kiến xây dựng của công ty. Định kỳ 

2 ngày/lần đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng thu 

gom lượng nước thải này và vận chuyển đến nơi xử lý 

đúng quy định. 

2 
Nước mưa chảy 

tràn 

Bố trí hố lắng, rãnh tiêu thoát nước tạm thời trên mương 

rãnh có bố trí hố ga lắng cặn.  

3 Nước thải thi công 

Nước từ việc rửa vật liệu phục vụ xây dựng được thu gom 

xuống hố, lắng cặn và tái sử dụng (nếu lượng nước nhiều) 

hoặc lắng cặn sau đó thải ra hệ thống thu gom của khu vực 

(nếu lượng nước ít). 

II Bảo vệ môi trường khí 

 

Bụi phát sinh từ 

quá trình đào đắp 

- Đào đá bằng phương pháp máy khoan kết hợp máy xúc 

và ô tô tải để chở tới bãi trữ vật liệu, giảm thiểu phát tán 

bụi; 

- Tiến hành làm ẩm mặt đất trước khi sử dụng bốc, xúc 

đất và chuyển đến bãi trữ vào thời tiết khô hanh để giảm 

phát tán bụi; 

- Các phương tiện vận chuyển đất, đá thải đúng tốc độ, 

đảm bảo khối lượng; 

- Bố trí vòi phun nước tại các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu, vận chuyển đổ thải trong điều kiện khô 

hanh, tần suất 2 lần/ngày trong mùa khô 

- Sử dụng xăng dầu đúng QCVN hiện hành để đảm bảo 

tiêu chuẩn phát thải trong quá trình tham gia thi công;  

- Tất cả các thiết bị và máy móc ngoài hiện trường sẽ được 

kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần 

 

Bụi, khí thải do 

quá trình vận 

chuyển vật tư 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao 

tác và quá trình thi công ở mức tối đa 

- Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi 

công sẽ được tắt máy hoàn toàn trong giai đoạn nghỉ hoạt động. 

- Cần cải tiến và hiện đại hoá thiết bị thi công, thường xuyên 

được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế kịp thời các bộ phận bị 

mòn để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động. 

 

Khí thải từ hoạt 

động của máy 

móc, phương tiện 

thi công 

- Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế 

việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm. 

- Hoạt động tập kết phải thực hiện đúng thao tác và được sắp 

xếp gọn gàng tránh rơi vãi ra bên ngoài. 

- Phun xịt nước tại khu vực sân bãi tập kết nguyên vật liệu 



 
 

nhằm giảm thiểu lượng bụi phát sinh tại khu vực này. - Trang 

bị đồ BHLĐ (khẩu trang, găng tay,…) cho công nhân tham gia 

bốc dỡ nguyên vật liệu 

III Giảm thiểu chất thải rắn 

 CTR sinh hoạt 
Phân loại tại nguồn; hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng 

xử lý 

 
Chất thải  thi 

công 

 

San lấp tại chỗ; 

Phân loại tại nguồn; tận dụng lại; hợp đồng với đơn vị có 

đủ chức năng xử lý 

 

1.4.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án giai đoạn hoạt động 

Bảng 4. Các công trình biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

TT Nguồn thải Biện pháp thu gom, xử lý 

I Bảo vệ môi trường nước 

1 Nước thải  

 - Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể 

tự hoại (đối với nước thải nhà vệ sinh) và bể tách mỡ (đối 

với nước thải nhà ăn) và đưa về hệ thống xử lý nước thải 

của Công ty để xử lý 

- Công nghệ xử lý nước thải sản xuất 

+ Quy trình xử lý nước thải có hàm lượng florua 

thấp: Bể chứa nước thải F thấp  Bể điều hoà nước thải 

F thấp   Bể phản ứng sơ cấp   Bể đông tụ sơ cấp   

Bể lắng đông tụ sơ cấp   Bể cô đặc bùn   Bể phản ứng 

thứ cấp   Bể đông tụ thứ cấp   Bể lắng đông tụ thứ 

cấp   Bể cô đặc bùn   Bể hypoxin sơ cấp   Bể hiếu 

khí sơ cấp   Bể hypoxin thứ cấp   Bể hiếu khí thứ cấp 

  Bể lắng sinh học  Bể cô đặc bùn  Bể thu gom 

trung gian   Cát thạch anh, bộ lọc than hoạt tính   Bể 

lấy mẫu nước thải. 

+ Quy trình xử lý nước thải có hàm lượng florua 

cao: Bể chứa nước thải F cao  Bể phả ứng lắng cặn   

Bể lắng sinh học  Bể cô đặc bùn  Bể thu gom trung 

gian   Cát thạch anh, bộ lọc than hoạt tính   Bể lấy 

mẫu nước thải. 



 
 

 

2 
Nước mưa chảy 

tràn 

Nước mưa từ mái nhà thu gom bằng máng, theo đường 

ống PVC 110 chảy vào rãnh B400, B600; nước mưa từ 

sân, đường, mặt bằng dự án được thoát tự nhiên vào hệ 

thống cống thoát b600, dẫn ra nguồn tiếp nhận hồ sinh 

thái. Trên mương rãnh thoát nước mưa có bố trí hố ga lắng 

cặn khoảng cách giữa các hố ga từ 20 -30m. 

II Bảo vệ môi trường khí 

 

bụi và khí thải 

phát sinh quá 

trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, 

sản phẩm ra vào 

khu vực thực hiện 

dự án 

- Quét dọn, tưới nước, làm sạch mặt đường để giảm bụi 

phát tán nhất là trong những ngày khô hanh (ít nhất là 2 

lần trên ngày) tại tuyến đường nội bộ trong dự án. Bố trí 

các vòi phun di động tiện cho việc tưới nước, làm sạch.  

- Các xe ra vào nhà máy được rửa sạch, bố trí, xắp xếp các 

xe ra vào hợp lý. 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ nát, gây 

ô nhiễm môi trường 

- Đối với các phương tiện vận chuyển cây, con giống và 

sản phẩm đi tiêu thụ: 

+ Phải đảm bảo không để rơi vãi các chất thải trong quá 

trình vận chuyển; 

+ Phải được phun thuốc khử trùng tiêu độc trước và sau 

khi vận chuyển, tại các trạm, chốt kiểm dịch khi đi qua 

hoặc khi đi qua vùng có dịch. 

+ Gia súc trước khi vận chuyển cho tắm rửa sạch để hạn chế 

mùi hôi phát tán trên xe 

+ Có lịch vận chuyển cụ thể, đảm bảo thời gian vận 

chuyển không kéo dài 

 

Bụi, khí thải, mùi  - Giảm thiểu hơi dung môi hữu cơ, mùi từ quá trình 

sản xuất: Lắp đặt hệ thống xử lý không khí (Air Handing 

Unit) và bộ lọc khí HEPA để đảm bảo không khí trong các 

xưởng sản xuất độ sạch cao. Nhằm làm sạch bụi trong nhà 

xưởng và giữ môi trường làm việc sạch, trước khi vào khu 

vực sản xuất, công nhân phải đi qua thiết bị Airshower 

(buồng tắm khô).  

- Quy trình xử lý khí thải: Khí thải  Ống xả chính 

của xưởng  Máy lọc khí thải  Quạt ly tâm  Ống 

khói 25m  Khí thải ra môi trường 



 
 

III Giảm thiểu CTR 

 CTR sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Công ty sẽ được phân 

loại ngay tại nguồn và được thu gom vào các thùng chứa. 

Công ty sẽ bố trí công nhân vận chuyển rác sinh hoạt từ 

các khu vực phát sinh về khu vực chứa rác thải sinh hoạt 

để đảm bảo tính mỹ quan. 

Thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt định kỳ hằng ngày. 

 
Chất thải rắn sản 

xuất 

Các chất thải rắn sản xuất sẽ được phân loại tại nguồn và 

đựng vào các thùng, bao chứa rác thải tại các vị trí phát 

sinh. Cuối ngày, các chất thải này sẽ được thu gom về khu 

vực lưu trữ chất thải của Nhà máy. 

Các chất thải của Nhà máy là những chất thải có khả năng 

tái sử dụng: giấy bìa, bao nilong, các chi tiết không lẫn 

thành phần nguy hại… sẽ được thu gom và chứa có dung 

tích phù hợp, sau đó tập kết về thùng lưu giữ chất thải, 

định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Chất thải không còn giá trị thương mại: tem, nhãn hỏng, 

panet hỏng,… thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử 

lý. 

 

 Chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào các thùng 

chứa riêng biệt, tuyệt đối tránh để lẫn các chất thải nguy 

hại với nhau, có biển hiệu cảnh báo nguy hiểm tại các 

thùng chứa và kho chứa CTNH. 

Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại với đơn vị có chức năng.  

Định kỳ 01 năm/lần gửi báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường hàng năm của Nhà máy lên Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Ban quản lý Khu kinh tế Phú Thọ để theo dõi 

và quản lý.   

Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy 



 
 

hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại (định kỳ và đột 

xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác 

quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Công 

 

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

Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận 

hành chính thức dự án như sau: 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

* Giám sát môi trường khí thải: 

+ Vị trí giám sát khí thải:  

- 01 mẫu tại 01 ống khói thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải sương mù axit  

- 01 mẫu tại 01 ống khói thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải hữu cơ 

- 01 mẫu tại 01 ống khói thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, Bụi tổng, Cl2, NH3, HCl, HF, H2S, Benzen, 

Toluen, Xylen, SO2, NOX, CO. 

 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

+ Tần suất giám sát: Giai đoạn hiệu chuẩn hiệu suất xử lý 5 đợt (tối thiểu 15 

ngày/đợt), Giai đoạn vận hành ổn định 7 đợt (Lấy mẫu 7 ngày liên tục). 

* Giám sát môi trường nước thải sản xuất: 

 - Vị trí giám sát: 01 mẫu nước tại bể tập trung trước khi vào xử lý; 01 mẫu nước 

thải tại cống tập trung nước thải sản xuất sau xử lý của công ty thải ra môi trường. 

 - Chỉ tiêu giám sát: pH, màu, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Cadimi, Crom 

(VI), Crom (III), Đồng, Sắt, Thủy ngân, Mangan, Niken, chì, kẽm, Clo dư, Clorua, Florua, 

Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng dầu mỡ khoáng, tổng Phenol, tổng Xinua, tổng Nitơ 

(tính theo N), tổng phốt pha (tính theo P), tổng Coliform. 

 - Tần suất giám sát: Giai đoạn hiệu chuẩn hiệu suất xử lý 5 đợt (tối thiểu 15 

ngày/đợt), Giai đoạn vận hành ổn định 7 đợt (Lấy mẫu 7 ngày liên tục).  

 - Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

Giai đoạn vận hành chính thức: 

* Nước thải sản xuất 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải tại cống tập trung nước thải sản xuất sau xử lý 

của công ty thải ra môi trường. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, màu, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Cadimi, Crom 

(VI), Crom (III), Đồng, Sắt, Thủy ngân, Mangan, Niken, chì, kẽm, Clo dư, Clorua, Florua, 



 
 

Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng dầu mỡ khoáng, tổng Phenol, tổng Xinua, tổng Nitơ 

(tính theo N), tổng phốt pha (tính theo P), tổng Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

 - Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

* Giám sát môi trường khí thải: 

+ Vị trí giám sát khí thải:  

- 03 mẫu tại 03 ống khói thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

  

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, Bụi tổng, Cl2, NH3, HCl, HF, H2S, Benzen, 

Toluen, Xylen, SO2, NOX, CO. 

 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

 

* Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: Chất thải sẽ được giám 

sát trong quá trình thu gom và xử lý theo các dạng sau: 

+ Chất thải nguy hại. 

+ Chất thải rắn thông thường. 

- Các thông số giám sát: Số lượng (kg/tháng), chủng loại và thành phần chất thải 

phát sinh, số lượng chất thải được thu gom, phân loại và tỷ lệ tái chế (%, có bao nhiêu 

chất thải có thể được tái chế, tái sử dụng hàng tháng). 

Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm chế độ giám sát thường xuyên đối với các loại chất 

thải rắn trong quá trình hoạt động của dự án. Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để không ảnh hưởng tới các khu vực trong và 

xung quanh dự án. 

* Giám sát khác: Ngoài các giám sát về công tác bảo vệ môi trường, Chủ dự án 

sẽ có các giám sát về các sự cố cháy nổ, chập điện và an toàn lao động. Đồng thời thực 

hiện theo dõi và lưu các thông tin về: 

- Lượng năng lượng điện sử dụng hàng tháng (KWh). 

- Lượng nước tiêu thụ hàng tháng



 
 

 


