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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai 

- Địa chỉ văn phòng : Lô H1, Km2, Đƣờng ĐT 769, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu 

Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ sở: NAM KI DON 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại:  0251.3772346      Fax:   0251.3772350 

- Website: www.Cjvina.com 

Ông NAM KI DON ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Tịnh làm đại diện chịu trách 

nhiệm pháp lý, ký tá hồ sơ liên quan của Công ty TNHH Cj Vina Agri – Chi nhánh Đồng 

Nai, đƣợc ủy quyền ký tất cả các loại công văn, giấy tờ liên quan của nhà máy theo Văn 

bản ủy quyền số 01-0721/GUQ-CJ ngày 20/05/2021 

- Ủy quyền đại diện: Trần Ngọc Tịnh – Giám đốc nhà máy 

(CCCD số 049071010181, cấp ngày 20/08/2021, bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính 

và trật tự xã hội). 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số 8763178438, chứng nhận lần đầu ngày 11/02/2014, 

chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 08/03/2022. 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 1100439762-003, đăng ký lần đầu ngày 11/02/2014, 

đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 17/03/2021. 

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản công 

suất 510.000 tấn sản phẩm năm. 

- Địa điểm: Lô H1, Km2, Đƣờng ĐT 769, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, 

Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai  đang hoạt động tại Lô H1, Km2, 

Đƣờng ĐT 769, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai 

tại nhà xƣởng đã đƣợc triển khai trên khu đất thuê lại của Công ty cổ phần KCN Dầu 

Giây tại đƣờng ĐT769, KCN Dầu Giây, thị trấn Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai với tổng diện 

tích đất là 83.300 m
2
. Tại dự án, Công ty thực hiện nâng công suất sản xuất bằng cách bổ 

sung thêm máy móc thiết bị sản xuất. Các vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

+ Phía Bắc: giáp với  Công ty TNHH SEJIN Silicone Vina (sản xuất mực silicone dùng 

để in lụa trên vải sợi).  

+ Phía Đông: giáp đƣờng Hòa Bình.  

+ Phía Nam: giáp Công ty TNHH Tâm Phúc Minh chuyên sản xuất nguyên liệu sản 

xuất thức ăn chăn nuôi. 

+ Phía Tây: giáp đất trống KCN Việt Nam-Singapore II-A.   

Tọa độ góc ranh khu đất thực hiện dự án: 

Bảng 1.1: Bảng kê tọa độ góc ranh khu đất thực hiện dự án  

Stt Số hiệu điểm 
Tọa độ vị trí ranh đất 

X (m) Y(m) 

http://www.cjvina.com/
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Stt Số hiệu điểm 
Tọa độ vị trí ranh đất 

X (m) Y(m) 

1 N1 1207908.850 432538.879 

2 N2 1207914.139 432960.953 

3 N3 1207613.030 432963.381 

4 N4 1207607.742 432541.302 

 

Ranh giới khu vực Dự án đƣợc xác định nhƣ sau: 

 Phía Đông giáp : đƣờng nhựa nội bộ KCN, bên kia đƣờng là đất trống 

 Phía Tây giáp : đƣờng ĐT 769, bên kia đƣờng là đất trống 

 Phía Nam giáp : giáp Công ty Cổ phần Danich Agri VN và Công ty TNHH 

Haid Feed (hoạt động sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản). 

 Phía Bắc giáp : giáp Công ty Cổ phần Anova Feed (hoạt động sản xuất thức 

ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản). 

 

 

Hình 1: Vị trí khu đất thực hiện dự án 

1 2 

3 4 

Đất trống 

Công ty Cổ phần 

Danich Agri VN 

Công ty TNHH 

Haid Feed 

Công ty Cổ phần Anova Feed 

Đất trống 

Công ty TNHH CJ 

Vina Agri – Chi 

nhánh Đồng Nai 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án nhƣ sau: 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

1 Giấy phép xây dựng 

Số 

30 GPXD KCNĐN 

ngày 28/05/2014 

Giấy phép xây dựng cấp cho công ty 

TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh 

Đồng Nai (17 công trình và các công 

trình phụ trợ) 

2 Giấy phép xây dựng 

Số 240/GPXD-

KCNĐN ngày 

23/12/2015 

Giấy phép xây dựng kho vật liệu A, 

kho vật liệu B 

3 Giấy phép xây dựng 

Số 109/GPXD-

KCNĐN ngày 

02/06/2016 

Giấy phép xây dựng kho thành phẩm 

4 Giấy phép xây dựng 

Số 249/GPXD-

KCNĐN ngày 

23/11/2017 

Giấy phép xây dựng nhà kho vật liệu 

thô 4, nhà xe 

5 Giấy phép xây dựng 

Số 06/GPXD-

KCNĐN ngày 

05/01/2019 

Giấy phép xây dựng nhà kho TMR, 

nhà kho bao bì (mở rộng) 

6 Giấy phép xây dựng 
Số 64/GPXD ngày 

29/04/2022 

Giấy phép xây dựng Nhà kho +canobi, 

nhà tiếp liệu và các công trình phụ trợ  

7 
Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt về PCCC 

Số 184/TD-PCCC, 

ngày 17/04/2014 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC 

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia 

cầm, thủy sản 

8 

Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC 

Số 15/TD-PCCC, 

ngày 25/11/2015 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về PCCC Kho nguyên liệu A 367 m
2 

và kho nguyên liệu B 120 m
2
 

9 

Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC 

Số 228/TD-PCCC, 

ngày 04/05/2016 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về PCCC Kho thành phẩm mở rộng 

1.620 m2 và mái che 540 m2 

10 

Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC 

Số 522/TD-PCCC, 

ngày 18/10/2017 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về PCCC Kho nguyên liệu mở rộng, 

nhà xe 2 bánh mở rộng 

11 

Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC 

Số 104/TD-PCCC, 

ngày 23/11/2018 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về PCCC Nhà kho TMR – Giai đoạn 2 

và kho bao bì mở rộng 
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- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) của Dự án: Số 

1892 QĐ-KCNĐN ngày 25/06/2014 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai dự 

án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản công suất 390.000 

tấn sản phẩm năm”. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 39/XN-KCNĐN ngày 

11/04/2016 của BQL các KCN Đồng Nai dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia 

súc, gia cầm và thủy sản công suất 390.000 tấn sản phẩm năm”. 

- Quy mô của dự án đầu tƣ: Quy mô nhóm B (dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp 

có tổng mức đầu tƣ từ 60 tỷ đồng đến dƣới 1.000 tỷ đồng), vốn đầu tƣ của dự án 

600.257.027.337 (sáu trăm tỷ, hai trăm năm mƣơi bảy triệu, không trăm hai mƣơi bảy 

nghìn, ba trăm ba mƣơi bảy) đồng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:  

3.1. Công suất của dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy 

sản, công suất 510.000 tấn sản phẩm năm  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  
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Hình 2: Sơ đồ quy trình sản xuất 

* Thuyết minh quy trình 

Quy trình nhập liệu: 

Nguyên liệu hạt sau khi cân xong sẽ nhập vào silo. 

Nguyên liệu dạng bột và dạng rắn sẽ nhập vào kho chứa. 

Nguyên liệu dạng lỏng sẽ nhập vào bồn chứa. 

Trong quá trình nhập nguyên liệu và chuyển nguyên liệu thì dòng nguyên liệu di 

chuyển trong quá trình sản xuất là bằng băng tải.  

Quy trình nghiền: 

Từ đây các nguyên liệu dạng hạt và dạng rắn có kích thƣớc lớn sẽ đƣợc đƣa vào máy 

nghiền để giảm kích thƣớc. 

Nhập nguyên liệu 

Kho dự trữ Bồn dự trữ Silo dự trữ 

Nghiền 

Cân định lƣợng 

Trộn 

Nghiền 

Ép viên 

Ép đùn 

 

Nghiền mảnh 

Đóng gói 

Nhập kho thành phẩm 

Mùi, ồn 

Nồi hơi 

CTR 

Bụi, mùi 

Bụi, mùi 

Mùi, 

ồn, 

nhiệt 

thừa 

Bụi 

Bụi 
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Quy trình cân định lượng và trộn: 

Nguyên liệu sau khi nghiền và nguyên liệu bột sẽ đƣợc đƣa lên bồn chứa. Tùy theo 

công thức mà cân phối liệu sẽ cân theo tỷ lệ sử dụng. 

Nguyên liệu sau khi cân sẽ đƣợc xả xuống máy trộn để trộn cho đồng đều thời gian trộn 

tối đa là 210 giây. 

Quy trình ép viên - ép đùn: 

Nguyên liệu sau khi trộn xong sẽ đƣợc đƣa vào bồn chứa để ép viên (ép đùn). Ở công 

đoạn này nguyên liệu sẽ đƣợc nấu chín bằng hơi nóng sau đó đi vào máy ép viên (ép đùn) 

để định hình. Nhiệt độ dùng trong quá trình ép viên từ 60 – 90
o
C. Viên ép đùn sau khi ra 

khỏi máy ép đùn sẽ đƣợc đƣa vào máy sấy sau đó sẽ đi vào máy áo dầu, tiếp theo sẽ đi qua 

máy làm nguội, sau đó qua sàng phân loại và cuối cùng vào bồn thành phẩm để đƣợc đóng 

gói. 

Viên ép viên sau khi ra khỏi máy ép viên sẽ đi vào máy làm nguội sau đó qua sàng 

phân loại và cuối cùng vào bồn thành phẩm để đƣợc đóng gói. 

Công đoạn nghiền mảnh:  

Để đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng (gà con, vịt con,…) thì sau quá trình ép viên sẽ tiến 

hành nghiền mảnh những viên ép này thành từng mảnh nhỏ. 

Quy trình đóng gói: 

Thành phẩm dạng bột, mãnh, viên sẽ đƣợc đóng gói theo bao bì 5kg, 10 kg, 20 kg, 25 

kg và 40 kg 

Quy trình lưu kho: 

Thành phẩm sau khi đóng gói sẽ đƣợc chất lên pallet và đƣợc chuyển đi bằng xe nâng 

đến kho thành phẩm để lƣu trữ. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

STT Sản phẩm 

Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Hiện hữu 
Sau khi nâng công 

suất 

1 
Thức ăn cho gia súc, gia cầm 330.000 450.000 

2 
Thức ăn thủy sản 60.000 60.000 

Tổng cộng 390.000 510.000 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nước của dự án đầu tư: 

4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu: 

Bảng 1: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ quá trình sản xuất
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

1  CORN ( IMPORT) Tấn năm 156.345,22 48467,02 204812,24 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

2  CGM Tấn năm 880,82 273,05 1153,87 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

3  COPRA MEAL EXPELLER Tấn năm 2.364,18 709,25 3073,43 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

4  CORN DDGS Tấn năm 38.104,73 11431,42 49536,15 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

5  PALM KERNAL MEAL Tấn năm 20.512,62 6358,91 26871,53 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

6  RAPESEED MEAL Tấn năm 1.394,70 432,36 1827,06 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

7  
BRAN POLLARD (WHEAT 

BRAN) 
Tấn năm 4.043,59 1253,51 5297,10 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

8  RICE BRAN FULL FAT Tấn năm 16.737,84 5188,73 21926,57 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

9  CORN GLUTEN FEED Tấn năm 3.009,77 933,03 3942,80 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

10  FISH MEAL 65% Tấn năm 255,87 79,32 335,19 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

11  FISH MEAL 55% Tấn năm 2.477,40 767,99 3245,39 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

12  MBM Tấn năm 5.464,39 1693,96 7158,35 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

13  BLOOD MEAL Tấn năm 952,55 295,29 1247,84 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

14  CHICKEN FEATHER MEAL Tấn năm 976,14 302,60 1278,74 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

15  POULTRY MEAT MEAL Tấn năm 1.348,70 418,10 1766,80 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

16  SHRIMP SOLUBLE EXTRACT Tấn năm 543,68 168,54 712,22 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

17  LIMESTONE (GRANULE) Tấn năm 433,35 134,34 567,69 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

18  LIMESTONE (POWDER) Tấn năm 5.100,33 1581,10 6681,43 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

19  
CASSAVA RESIDUE (TAPIOCA 

RESIDURE) 
Tấn năm 32.099,48 9950,84 42050,32 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

20  TALLOW OIL Tấn năm 1.734,57 537,72 2272,29 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

21  MOLASSES Tấn năm 4.654,41 1442,87 6097,28 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

22  RICE BROKEN Tấn năm 890,36 276,01 1166,37 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

23  SOYBEAN HULL Tấn năm 221,85 68,77 290,62 Trong nƣớc, 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

nhập khẩu 

24  CASHEWNUT MEAL Tấn năm 2.006,34 621,97 2628,31 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

25  SOYBEAN OIL Tấn năm 544,35 168,75 713,10 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

26  BASA FISH OIL Tấn năm 1.933,13 599,27 2532,40 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

27  CASSAVA (TAPIOCA) Tấn năm 3.345,79 1037,19 4382,98 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

28  ELEPHANT GRASS Tấn năm 340,21 105,47 445,68 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

29  RICE STRAW Tấn năm 152,75 47,35 200,10 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

30  FRESH CORN Tấn năm 269,65 83,59 353,24 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

31  CORN SILAGE Tấn năm 165,67 51,36 217,03 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

32  WHEAT (GRAIN) Tấn năm 965,79 299,39 1265,18 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

33  SBM 46.5% Tấn năm 53.443,07 16567,35 70010,42 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

34  CASSAVA C (TAPIOCA C) Tấn năm 234,18 72,60 306,78 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

35  POULTRY MEAT MEAL 65% Tấn năm 2.865,56 888,32 3753,88 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

36  TUNA FISH OIL Tấn năm 965,57 299,33 1264,90 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

37  SUN FLOWER SEED MEAL Tấn năm 9.079,36 2814,60 11893,96 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

38  SOYTIDE Tấn năm 2.154,34 667,85 2822,19 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

39  METHIONINE 100% Tấn năm 162,5 50,38 212,88 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

40  L-MET PRO (METHIONINE 90%) Tấn năm 275,64 85,45 361,09 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

41  THREONINE 100% Tấn năm 265,11 82,18 347,29 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

42  L-LYSINE  99% Tấn năm 275,46 85,39 360,85 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

43   L-TRYPTOPHAN 100% Tấn năm 60,63 18,80 79,43 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

44  CHOLINE CHLORIDE 60% Tấn năm 171,74 53,24 224,98 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

45  PHOS DICAL (DCP) Tấn năm 434,82 134,79 569,61 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

46  COPPER SULPHATE (CuSO4) Tấn năm 73,95 22,92 96,87 Trong nƣớc, 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

nhập khẩu 

47  KYNOFOS-MCP 23% Tấn năm 398,22 123,45 521,67 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

48  SELENIUM PREMIX Tấn năm 10,16 3,15 13,31 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

49  SALT Tấn năm 1.088,54 337,45 1425,99 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

50  BICAR (NaHCO3) (SODIUM) Tấn năm 189,49 58,74 248,23 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

51  PROTIDE Tấn năm 11,09 3,44 14,53 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

52  FISH VITAMIX PX (CM 4980) Tấn năm 84,30 26,13 110,43 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

53  
CJVINA SWINE VITAMIX 

(CM1975) 
Tấn năm 167,86 52,04 219,90 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

54  FISH MINERAL PX (CM 4981) Tấn năm 133,11 41,26 174,37 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

55  
CJVINA POULTRY MINEMIX 

(CM4089) 
Tấn năm 101,31 31,41 132,72 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

56  
CJVINA SWINE 

MINEMIX1(CM4088) 
Tấn năm 296,53 91,92 388,45 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

57  ADIMIX BUTYRATE 30% Tấn năm 30,50 9,46 39,96 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

58  MONENSINE 20% Tấn năm 0,014 0,00 0,02 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

59  
SALINOPHARME - 120 

(SACOX)BIOCOX 
Tấn năm 8,13 2,52 10,65 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

60  MYCOCURB LIQUID Tấn năm 36,975 11,46 48,44 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

61  ENRAMYCINE 8% Tấn năm 2,958 0,92 3,87 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

62  LIPIDOL Tấn năm 26,622 8,25 34,87 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

63  ENDOPOWER Tấn năm 31,059 9,63 40,69 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

64  SMIZYME (PHYTASE) Tấn năm 37,15 11,52 48,67 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

65  CALIBRIN A Tấn năm 20,706 6,42 27,12 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

66  MYCOFIX PLUS 3.0 Tấn năm 39,19 12,15 51,34 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

67  COLISTIN Tấn năm 60,04 18,61 78,65 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

68  TOXO MX Tấn năm 73,95 22,92 96,87 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

69  PELLET BINDER LS Tấn năm 48,21 14,95 63,16 Trong nƣớc, 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

nhập khẩu 

70  ENDOX Tấn năm 36,97 11,46 48,43 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

71  ACID LAC DRY Tấn năm 59,16 18,34 77,50 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

72  IRON G-100 (CENPLEX Fe 20%) Tấn năm 9,24 2,86 12,10 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

73  DYNAMUTILIN Tấn năm 64,85 20,10 84,95 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

74  
PIGOTEX (MILK FLAVOR) 

HUONG SUA 
Tấn năm 21,14 6,55 27,69 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

75  
SWEET WHEY POWDER (BOT 

SUA NGOT) 
Tấn năm 650,39 201,62 852,01 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

76  ACID CITRIC (MONO) Tấn năm 123,49 38,28 161,77 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

77  FEED CURB (MOLDZERO) Tấn năm 14,79 4,58 19,37 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

78  SWEETER FLAVOR Tấn năm 22,185 6,88 29,06 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

79  SUGAR Tấn năm 1.624,6815 503,65 2128,33 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

80  LEADER RED 10%  Tấn năm 3,1059 0,96 4,07 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

81  PLASMA PROTEIN Tấn năm 372,892 115,60 488,49 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

82  
CAPSANTAL YELLOW  2% 

(OROGLO) 
Tấn năm 32,75 10,15 42,90 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

83  
CJVINA SWINE MIN PX 3 

(CM2021) 
Tấn năm 617,63 191,47 809,10 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

84  ALPHA VITAMIN D3 PREMIX Tấn năm 2,58 0,80 3,38 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

85  DENKAPIG NUCLEO Tấn năm 17,748 5,50 23,25 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

86  AVAILA SE 4 Tấn năm 1,479 0,46 1,94 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

87  URÊ Tấn năm 76,16 23,61 99,77 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

88  DIGESTA 10 Tấn năm 62,11 19,25 81,36 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

89  DAIRY VITA Tấn năm 4,88 1,51 6,39 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

90  KOKONG TOCO-50 Tấn năm 2,58 0,80 3,38 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

91  KOKING MINE D 09 Tấn năm 13,31 4,13 17,44 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

92  NUTRACOR/MEGALAC Tấn năm 2,588 0,80 3,39 Trong nƣớc, 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

nhập khẩu 

93  NEO 10 Tấn năm 66,70 20,68 87,38 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

94  SELACID Tấn năm 36,975 11,46 48,44 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

95  CLOSTAT HC DRY Tấn năm 9,058 2,81 11,87 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

96  KEMZYME MAP DRY Tấn năm 0,369 0,11 0,48 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

97  FORMI NDF Tấn năm 55,64 17,25 72,89 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

98  SKIM MILK POWER Tấn năm 742,642 230,22 972,86 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

99  LYSINE 70% Tấn năm 1.688,648 523,48 2212,13 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

100  YAM YAM (YEAST CULTURE) Tấn năm 14,05 4,36 18,41 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

101  
CJVINA POULTRY VITAMIX 

(CM1976) 
Tấn năm 44,37 13,75 58,12 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

102  FENCARE 4% Tấn năm 0,554 0,17 0,73 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

103  
CLOPIDOL PREMIX 25%/R-

TEMP 
Tấn năm 1,479 0,46 1,94 

Trong nƣớc, 

nhập khẩu 
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Stt T n ngu  n  iệu Đ n vị 

Khối  ượng sử dụng 
Nguồn cung 

cấp 
Hiện hữu Dự án 

Sau khi nâng 

công suất 

104  AMOXICILLIN 20%/R-TEMP Tấn năm 0,4437 0,14 0,58 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

105  TYLOSIN/R-TEMP Tấn năm 0,7395 0,23 0,96 
Trong nƣớc, 

nhập khẩu 

 TỔNG CỘNG Tấn/năm 390.126,64 120.534,57 510.661,21  

Bảng 2: Thành phần, tính chất của nguyên liệu sử dụng của Nhà máy 

Stt Tên nguyên liệu Tính chất vật lý 

1  CJVINA SWINE MIN PX3 (CM2021)  

Ngoại quan: dạng bột mịn 

Màu: nâu sáng hoặc màu vàng 

Độ hòa tan trong nƣớc: không có dữ liệu 

pH: không có dữ liệu 

Điểm chớp cháy: không có dữ liệu 

Thành phần nguy hiểm: không có dữ liệu 

2  SALINOPHARME-120 (SACOX) BIOCOX  

Thành phần: natri salinomycin 

Độ tan trong nƣớc: không tan 

Màu: nâu sáng 

Nhiệt độ cháy: 82.2
o
C 

3  COLISTIN  
Mật độ/Density: 1.25g/cm

3
. 

Điểm sôi/Boiling Point: 1536,8°C ở 760mmHg. 
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Hơi Vapour: 0mmHg ở 25°C 

4  CJVINA POULTRY VITAMIX (CM1976)  

Ngoại quan: dạng bột mịn 

Màu: nâu sáng hoặc màu vàng 

Độ hòa tan trong nƣớc: không có dữ liệu 

pH: không có dữ liệu 

Điểm chớp cháy: không có dữ liệu 

Thành phần nguy hiểm: không có dữ liệu 

5  CJVINA POULTRY MINEMIX (CM4089)  

Ngoại quan: dạng bột mịn 

Màu: nâu sáng hoặc màu vàng 

Độ hòa tan trong nƣớc: không có dữ liệu 

pH: không có dữ liệu 

Điểm chớp cháy: không có dữ liệu 

Thành phần nguy hiểm: không có dữ liệu 

6  CJVINA SWINE VITAMIX (CM1975)  

Ngoại quan: dạng bột mịn 

Màu: nâu sáng hoặc màu vàng 

Độ hòa tan trong nƣớc: không có dữ liệu 

pH: không có dữ liệu 

Điểm chớp cháy: không có dữ liệu 

Thành phần nguy hiểm: không có dữ liệu 

7  CJVINA SWINE MINEMIX1(CM4088)  

Ngoại quan: dạng bột mịn 

Màu: nâu sáng hoặc màu vàng 

Độ hòa tan trong nƣớc: không có dữ liệu 
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pH: không có dữ liệu 

Điểm chớp cháy: không có dữ liệu 

Thành phần nguy hiểm: không có dữ liệu 

8  KYNOFOS (MDCP)  

Hình thức:  bột tinh thể 

Màu: trắng đến màu vàng nhạt 

Điểm chớp cháy: >100°C 

Điểm nóng chảy: 105-110°C 

Khả năng hòa tan trong nƣớc: dung môi hữu cơ không tan 

9  SALT  

Ngoại quan: dạng tinh thể  

Màu: màu trắng  

Mùi, vị: vị mặn 

Điểm nóng chảy: 801
o
C  

Độ sôi: 1,413
o
C  

Điểm sôi: 1465
o
C 

Mật độ: 2.16g/cm
3
  

Độ tan trong nƣớc ở 25
o
C: 35.9g/100ml 

10  COPPER SULPHATE  

Ngoại quan: màu xanh không mùi, tinh thể rắn (bột màu trắng hoặc màu 

xám nếu khan) 

 Điểm chảy: 110
o
C (nếu dạng khan nhiệt độ khi phân hủy hợp chất là: 

600
o
C) 

11  METHIONINE  
Ngoại quan: dạng bột, màu trắng 

Điểm nóng chảy: 232,00 - 234,00
o
C 
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Trọng lƣợng phân tử: 165,21 

12  ULTRACID LACDRY (ACID LAC DRY)  

Ngoại quan: màu nâu dạng bột 

Mùi: hơi có tính axit 

pH: 1,5 – 2,5 

Tỷ trọng: 0.75 – 0.95 g/cm
3
 

Độ tan: một phần tan trong nƣớc 

13  L-LYSINE  

Ngoại hình: solid (rắn dạng hạt hoặc bột rắn) 

Màu: trắng 

Trọng lƣợng phân tử: 182,68 g/mol 

Độ hòa tan: tan trong nƣớc lạnh 

14  THREONINE  

Ngoại hình: rắn trắng 

Sự thận trọng tính chất độc hại của vật liệu này đã không đƣợc nghiên cứu 

đầy đủ.  

Trọng lƣợng phân tử: 119,12 g/mol 

15  MICROCURB  LIQUID  

Ngoại quan: màu tím nâu đỏ, trắng chất lỏng 

Mùi: có tính axit 

pH: 5,7 – 6.5 

Tỷ trọng: 0.7 – 0.9 g/cm
3
 

Độ tan: một phần tan trong nƣớc 

Độ nhớt: ít hơn 100 cps 

16  ENDOX  
Độ hòa tan trong nƣớc: hoàn toàn 

 Ngoại hình và mùi: bột màu trắng có mùi của xút ăn da và xyanua 



Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 

 

17  FEED CURB (MOLDZERO)  

Ngoại quan: bột màu trắng 

Mùi: có tính axit 

pH: 2,0 -3,0 

Tỷ trọng: 0.7 – 0.9 g/cm
3
 

Điểm cháy: 88
o
C 

Độ tan: một phần tan trong nƣớc 

18  SWEETER FLAVOR  

Ngoại quan: dạng bột mịn 

Màu: vàng có mùi vani 

Điểm nóng chảy: >300
o
C 

Độ hòa tan trong nƣớc: hòa tan trong nƣớc 50% 

pH: không có dữ liệu 

Điểm chớp cháy: không có dữ liệu 

Thành phần nguy hiểm: không có dữ liệu 

19  SELENIUM PREMIX -SELENIUM YEAST  

Ngoại quan: dạng bột  

Màu: vàng xám 

Tỷ trọng: 34 lbs/ft cu  

Độ tan: một phần tan trong nƣớc 

20  DYNAMUTILIN 10%  

Ngoại quan: dạng bột mịn, màu trắng 

Điểm sôi: không có dữ liệu 

Điểm sáng: không có dữ liệu 

Độ tan trong nƣớc: hòa tan đƣợc 

Nhiệt độ sôi: không có dữ liệu 
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21  MYCOFIX PLUS 3.0  

Ngoại quan: dạng bột  

Màu: nâu nhạt  

Mùi đặc trƣng  

pH không có giá trị  

Điểm nóng cháy, điểm sôi, điểm chớp cháy: không xác định 

Tính dễ cháy: không xác định 

Nguy cơ nổ: sản phẩm không có nguy cơ nổ 

Độ tan trong nƣớc: không tan 

(Nguồn: Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai) 

Bảng 3: Nhiên liệu sử dụng của Nhà máy 

Stt Tên nhiên liệu  Đ n vị tính/tháng Khối  ượng sử dụng 

1 Than đá Tấn/tháng 250 

2 Củi trấu, gỗ tạp, vỏ các loại hạt Tấn/tháng 300 

3 Dầu DO Lít/tháng 7,273 
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4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất  

Bảng 4: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

Hệ thống Dây chuyền 
Số 

 ượng 

Nước sản 

xuất 

Công suất 

hoạt động 

Hiện 

trạng 

Hiện hữu 

Silo Line 

Silo (chứa liệu) 

Nhập liệu 1 Trung Quốc 80 tấn giờ 80% 

Xả liệu 6 Trung Quốc 25 tấn giờ 80% 

Kho nguyên liệu 

(dạng xá) 
1 Việt Nam 80 tấn giờ 80% 

Kho nguyên liệu  

(sản xuất) 

Nhập liệu 1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Xả liệu 1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Animal Line 

Nhập liệu sản xuất 

Nhập liệu A 1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Nhập liệu B 1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Nhập liệu MI 1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Nguyên liệu bắp 

ép đùn #1 
1 Trung Quốc 03 tấn giờ 80% 

Nguyên liệu bắp 

ép đùn #2 
1 Trung Quốc 03 tấn giờ 80% 

Nguyên liệu sản xuất 

Nguyên liệu #1 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Nguyên liệu #2 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Nguyên liệu #3 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Cân phối liệu và trộn 

Cân phối liệu 1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Trộn (mixer) 1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Nghiền lại liệu 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 
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(regrind) #1 

Nghiền lại liệu 

(regrind) #2 
1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Cân phối liệu 

lỏng (liquid) 
1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Cân phối vi liệu 

(micro) 
1 Trung Quốc 60 tấn giờ 80% 

Nén viên 

Nén viên #1 1 Hà Lan 10 tấn giờ 80% 

Nén viên #2 1 Hà Lan 15 tấn giờ 80% 

Nén viên #3 1 Hà Lan 15 tấn giờ 80% 

Nén viên #4 1 Hà Lan 20 tấn giờ 80% 

Đóng gói 

Đóng gói #1 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Đóng gói #2 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Đóng gói #3 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Đóng gói #4 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Thành phẩm  

(dạng xá) 
Xá thành phẩm 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 80% 

Aqua Line 

Nhập liệu sản xuất Nhập liệu 2 Trung Quốc 10 tấn giờ 80% 

Trộn phối liệu #1 Trộn phối liệu 1 Trung Quốc 10 tấn giờ 80% 

Nghiền liệu sản xuất 
Nghiền thô 2 Trung Quốc 10 tấn giờ 80% 

Nghiền tinh 1 Trung Quốc 10 tấn giờ 80% 

Trộn phối liệu #2 Trộn phối liệu 1 Trung Quốc 10 tấn giờ 80% 

Ép đùn Ép đùn 1 Trung Quốc 10 tấn giờ 80% 

Đóng gói Đóng gói 1 Trung Quốc 10 tấn giờ 80% 

Utility Part 
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Phụ trợ 

Lò hơi #1 1 Việt Nam 5 tấn giờ 80% 

Lò hơi #1 1 Việt Nam 5 tấn giờ 80% 

Máy nén khí #1 1 Hàn Quốc 55 kW 80% 

Máy nén khí #2 1 Hàn Quốc 55 kW 80% 

Máy nén khí #3 1 Hàn Quốc 55 kW 80% 

Máy sấy khí 2 Hàn Quốc 3,7 kW 80% 

Máy biến áp #1 1 Việt Nam 250 kVA 80% 

Máy biến áp #2 1 Việt Nam 2000 kVA 80% 

Máy biến áp #3 1 Việt Nam 2500 kVA 80% 

Máy biến áp #4 1 Việt Nam 1600 kVA 80% 

Máy phát điện 

#1 
1 Mỹ 200 kVA 80% 

Máy phát điện 

#2 
1 Mỹ 1000 kVA 80% 

Máy phát điện 

#3 
1 Mỹ 1000 kVA 80% 

Lắp mới 

Hệ thống máy trộn 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 100% 

Hệ thống máy nghiền lại 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 100% 

Hệ thống máy làm nguội 1 Trung Quốc 20 tấn giờ 100% 

Hệ thống điều khiển 1 Hàn Quốc 20 tấn giờ 100% 

Hệ thống ép viên 1 Netherlands  20 tấn giờ 100% 

 (Nguồn: Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai)
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 4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của Dự án đƣợc lấy từ 

lƣới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 

thực hiện thông qua đơn vị hạ tầng để cung cấp. 

b) Nhu cầu tiêu thụ điện 

- Điện năng tiêu thụ hàng tháng của nhà máy hiện hữu khoảng 

1.177.400Kwh tháng đƣợc cung cấp bởi Công ty TNHH Điện lực Đồng Nai – Điện lực 

Thống Nhất (Theo hóa đơn điện từ tháng 12/2021 và tháng 01,02/2022) 

- Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của dự án nâng công suất: 700.000 kWh/tháng. 

- Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động ổn định: 

1.877.400kWh/tháng 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nƣớc Công ty sử dụng đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc từ Công ty CP KCN Dầu 

Giây thông qua hệ thống cấp nƣớc của KCN Dầu Giây. 

b) Nhu cầu sử dụng nước  

 Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng nƣớc của Công ty bao gồm: nƣớc sinh hoạt của công nhân viên, 

nƣớc cấp cho sản xuất, nƣớc dùng để tƣới cây, nƣớc dùng cho phòng cháy chữa cháy. 

Lƣợng nƣớc cấp sử dụng tại dự án hiện hữu tính theo hóa đơn tiêu thụ nƣớc 3 tháng 

9,10,11/2021: 4.896 m
3
 tháng tƣơng đƣơng 188,3 m

3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Dự 

án sử dụng 200 lao động làm việc 1 ca/ngày, khoảng 14 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho nấu ăn: khoảng 3 m
3
/ngày 

- Nƣớc cấp cho sản xuất: 146 m
3
/ngày 

+ Nước cấp cho nồi hơi: khoảng 131 m
3
 ngày, lƣợng nƣớc này đƣợc hóa thành hơi cấp 

cho quá trình sản xuất, không thải bỏ, định kỳ xả đáy nồi hơi khoảng 2 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải nồi hơi: 5 m
3
 ngày. Lƣợng nƣớc này đƣợc tuần 

hoàn tái sử dụng. Phần cặn lắng bên dƣới đáy bể chứa hàm lƣợng cặn rắn cao sẽ đƣợc định 

kỳ hút thu gom xử lý hợp đồng với đơn vị chức năng. Phần nƣớc thải sẽ đƣợc định kỳ đƣa 

về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của công ty, trung bình khoảng 1 m
3
/ngày 

+ Nước dùng cho quá trình khử trùng xe: 5 m
3
 ngày đƣợc pha thêm hóa chất khử trùng 

và chứa trong 2 bồn lớn. Nƣớc sau quá trình khử trùng sẽ đọng trong hồ chứa nƣớc và định 

kỳ xả về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. Lƣợng nƣớc thải phát sinh ở công 

đoạn này khoảng 5 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho phòng thí nghiệm: 1 m
3
 ngày, định kỳ thải ra 0,02 m

3
 ngày và đƣợc 

dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy 

+ Nước cấp làm nguội tro xỉ: 1 m
3
 ngày, lƣợng nƣớc này tuần hoàn tái sử dụng (lắng 
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qua bể lắng), không thải bỏ. 

+ Nước phun rửa xe: khoảng 1 m
3
 ngày, định kỳ thải ra 1 m

3
 ngày và đƣợc dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. 

+ Nước từ quá trình rửa dụng cụ: Dụng cụ sản xuất bám dính bụi và nguyên liệu (bao 

gồm khung lƣới, palet, dụng cụ múc nguyên liệu,…) đƣợc định kỳ tập kết về khu vực rửa 

dụng cụ để công nhân tiến hành vệ sinh, xịt rửa. Quá trình rửa đƣợc thực hiện định kỳ 2 

tuần/lần bằng cách sử dụng vòi nƣớc với áp lực nƣớc thủy cục xịt rửa trực tiếp lên các vật 

dụng, nhờ đó, bụi và nguyên liệu đƣợc rửa trôi. Các dụng cụ sau đó đƣợc xếp lên kệ để ráo 

nƣớc, 2 m
3
/ngày/lần/2 tuần. Nƣớc thải phát sinh đƣợc thu gom đƣa về HTXLNT cục bộ 

của Công ty. 

- Do nhu cầu sản xuất nên hiện tại sản xuất thức ăn thủy sản đang tạm ngƣng tại nhà 

máy 

- Nƣớc phục vụ tƣới cây: khoảng 25,3 m
3
/ngày.  

- Nƣớc PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, số 

đám cháy xảy ra là 1 đám cháy, tổng lƣợng nƣớc dùng cho PCCC 270 m
3
/lần. Chủ dự án 

đã xây dựng bể PCCC 290m
3
 (Nƣớc PCCC không mang tính chất sử dụng thƣờng 

xuyên). 

 Nhu cầu cấp nước cho dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định ƣớc tính sẽ tuyển thêm 200 công nhân viên. Nhu 

cầu sử dụng nƣớc của Công ty bao gồm: nƣớc sinh hoạt của công nhân viên  

- Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Dự 

án sử dụng 200 lao động làm việc 1 ca/ngày, khoảng 14 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho nấu ăn: khoảng 3 m
3
/ngày 

- Nƣớc cấp sản xuất: 

+ Nước cấp vào sản phẩm: quá trình trộn để ép viên, lƣợng nƣớc này đi vào sản phẩm 

hoàn toàn nên không phát sinh nƣớc thải. Lƣợng nƣớc này khoảng 50 m
3
/ngày 

+ Nước từ quá trình rửa dụng cụ: vì công suất sản xuất tăng lên, các thiết bị hoạt 

động cũng tăng lên và các máy móc hiện hữu cũng hoạt động ở công suất tối đa, nên 

lƣợng nƣớc cho quá trình rửa dụng cụ cũng tăng lên tƣơng ứng, 2m
3
/ngày/lần/2 tuần. Quá 

trình rửa đƣợc thực hiện định kỳ 2 tuần/lần. 

+ Nước dùng cho quá trình khử trùng xe: 1 m
3
 ngày đƣợc pha thêm hóa chất khử trùng 

và chứa trong 2 bồn lớn. Nƣớc sau quá trình khử trùng sẽ đọng trong hồ chứa nƣớc và định 

kỳ xả về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. Lƣợng nƣớc thải phát sinh ở công 

đoạn này khoảng 1 m
3
/ngày  

+ Nước phun rửa xe: khoảng 1 m
3
 ngày, định kỳ thải ra 1 m

3
 ngày và đƣợc dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. 

 Nhu cầu cấp nước khi dự án đi vào hoạt động ổn định 

Tổng lƣợng công nhân viên khi dự án hoạt động ổn định là 400 lao động. Nhu cầu sử 

dụng nƣớc của Công ty bao gồm: nƣớc sinh hoạt của công nhân viên, nƣớc dùng để tƣới 

cây, nƣớc dùng cho phòng cháy chữa cháy.  

- Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Dự 
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án sử dụng 400 lao động làm việc 1 ca/ngày, khoảng 28 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho nấu ăn: 6 m
3
/ngày 

- Nƣớc cấp sản xuất:  

+ Nước cấp vào sản phẩm: quá trình trộn để ép viên, lƣợng nƣớc này đi vào sản phẩm 

hoàn toàn nên không phát sinh nƣớc thải. Lƣợng nƣớc này khoảng 50 m
3
/ngày 

+ Nước cấp cho nồi hơi: khoảng 131 m
3
 ngày, lƣợng nƣớc này đƣợc hóa thành hơi cấp 

cho quá trình sản xuất, không thải bỏ, định kỳ xả đáy nồi hơi khoảng 2 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải nồi hơi: 5 m
3
 ngày. Lƣợng nƣớc này đƣợc tuần 

hoàn tái sử dụng. Phần cặn lắng bên dƣới đáy bể chứa hàm lƣợng cặn rắn cao sẽ đƣợc định 

kỳ hút thu gom xử lý hợp đồng với đơn vị chức năng. Phần nƣớc thải sẽ đƣợc định kỳ đƣa 

về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của công ty, trung bình khoảng 1 m
3
/ngày 

+ Nước dùng cho quá trình khử trùng xe: 6 m
3
 ngày đƣợc pha thêm hóa chất khử trùng 

và chứa trong 2 bồn lớn. Nƣớc sau quá trình khử trùng sẽ đọng trong hồ chứa nƣớc và định 

kỳ xả về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. Lƣợng nƣớc thải phát sinh ở công 

đoạn này khoảng 6 m
3
 ngày (lƣợng nƣớc thất thoát do bay hơi) 

+ Nước cấp cho phòng thí nghiệm: 1 m
3
 ngày, định kỳ thải ra 0,02 m

3
 ngày và đƣợc 

dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy 

+ Nước cấp làm nguội tro xỉ: 1 m
3
 ngày, lƣợng nƣớc này tuần hoàn tái sử dụng (lắng 

qua bể lắng), không thải bỏ. 

+ Nước phun rửa xe: khoảng 2 m
3
 ngày, định kỳ thải ra 2 m

3
 ngày và đƣợc dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. 

+ Nước từ quá trình rửa dụng cụ: Dụng cụ sản xuất bám dính bụi và nguyên liệu (bao 

gồm khung lƣới, palet, dụng cụ múc nguyên liệu,…) đƣợc định kỳ tập kết về khu vực rửa 

dụng cụ để công nhân tiến hành vệ sinh, xịt rửa. Quá trình rửa đƣợc thực hiện định kỳ 2 

tuần/lần bằng cách sử dụng vòi nƣớc với áp lực nƣớc thủy cục xịt rửa trực tiếp lên các vật 

dụng, nhờ đó, bụi và nguyên liệu đƣợc rửa trôi. Các dụng cụ sau đó đƣợc xếp lên kệ để ráo 

nƣớc, 4 m
3
/ngày/lần/2 tuần. Nƣớc thải phát sinh đƣợc thu gom đƣa về HTXLNT cục bộ 

của Công ty. 

- Nƣớc phục vụ tƣới cây: khoảng 25,3 m
3
/ngày.  

Nƣớc PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, số 

đám cháy xảy ra là 1 đám cháy, tổng lƣợng nƣớc dùng cho PCCC 270 m
3
/lần. Chủ dự án 

đã xây dựng bể PCCC 290m
3
 (Nƣớc PCCC không mang tính chất sử dụng thƣờng 

xuyên). 

Tổng lƣợng nƣớc sử dụng cho ngày lớn nhất đƣợc thống kê theo bảng dƣới: 

Bảng 5: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc và lƣợng nƣớc thải của dự án 

STT Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m
3
/ngà .đ m) 

Lượng nước thải 

(m
3
/ngà .đ m) 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

I. Lượng nước cần xử lý sau khi sử dụng  

1 
Nƣớc cấp sinh hoạt 

công nhân viên 
14 14 28 14 14 28 
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STT Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m
3
/ngà .đ m) 

Lượng nước thải 

(m
3
/ngà .đ m) 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

2 Nƣớc cấp nấu ăn 3 3 6 3 3 6 

3 
Nƣớc cấp vào sản 

phẩm  
- 50 50 - - - 

4 
Nƣớc cấp cho nồi 

hơi 
131 - 131 2 - 2 

5 

Nƣớc cấp cho hệ 

thống xử lý khí 

thải nồi hơi 

5 - 5 1 - 1 

6 
Nƣớc cấp cho khử 

trùng xe 
5 1 6 5 1 6 

7 
Nƣớc cấp cho 

phòng thí nghiệm 
1 - 1 0,02 - 0,02 

8 
Nƣớc cấp làm 

nguội tro xỉ 
1 - 1 - - - 

9 Nƣớc phun rửa xe 1 1 2 1 1 2 

10 
Nƣớc từ quá trình 

rửa dụng cụ 
2 2 4 2 2 4 

II. Lượng nước cấp tiêu hao, tuần hoàn tái sử dụng, không phát sinh nước thải 

1 
Nƣớc phục vụ cho 

tƣới cây 
25,3 - 25,3 - - - 

2 Nƣớc cấp PCCC 270 - 270 - - - 

Tổng cộng  ượng nước 

sử dụng và cần xử lý 

(tính cho ngày sử dụng 

lớn nhất, không tính 

nước PCCC) 

188,3 71 259,3 28,02 21 49,02 

 (Nguồn: Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai) 

5. Các thông tin khác  i n quan đến dự án đầu tư (nếu có) 

Toàn bộ dự án của Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai đƣợc thực 

hiện trên khu đất thuê lại của Công ty cổ phần KCN Dầu Giây tại đƣờng DDT769, KCN 

Dầu Giây, thị trấn Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích đất là 83.300 m
2
.  

Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 6: Quy mô sử dụng đất 

 

STT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m
2
) Tỷ lệ   (%) 

1 Đất xây dựng công trình 43.056,5 51,69 

2 Đất giao thông nội bộ, sân bãi 23.583,5 28,31 
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STT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m
2
) Tỷ lệ   (%) 

3 Đất cây xanh, thảm cỏ 16.660 20 

Tổng diện tích 83.300 100 

 

Bảng 7: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

 

STT Ký hiệu Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m
2
) 

I.  Các hạng mục công trình chính  

1.   09 Xƣởng thức ăn gia súc 702 

2.  10 Xƣởng thức ăn thủy sản 312 

3.   10A Xƣởng thức ăn thủy sản 156 

4.  03 Văn phòng chính 540 

5.  08 Văn phòng điều hành sản xuất 156 

II.  Các hạng mục công trình phụ  

6.   1a Trạm cân 224 

7.   1b Khử trùng xe 42 

8.   02 Phòng bảo vệ, thí nghiệm, vệ sinh 350 

9.  04 Nhà ăn 504 

10.  05 Nhà xe 2 bánh 300 

11.   5a Nhà xe 2 bánh mở rộng 187,5 

12.   06 Bãi xe 4 bánh 375 

13.  07 Bãi xe tải 1.200 

14.  11 Trung tâm bốc hàng 36 

15.  12 Kho vật liệu thô 1 3.240 

16.  13 Kho vật liệu thô 2 3.240 

17.  14 Kho vật liệu thô 3 3.780 

18.  15 Kho xá 4.860 

19.  16 Mái che 1 1.152 

20.  17 Mái che 2 1.476 

21.  18 Kho vật liệu thô 4 3.888 

22.  19 Khu để bồn chứa chất lỏng 165 

23.  20 Kho thành phẩm 1 1.620 
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STT Ký hiệu Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m
2
) 

24.  21 Kho thành phẩm 2 1.620 

25.  22 Kho thành phẩm 3 1.944 

26.  23 Mái che 3 1.188 

27.  24 Mái che 4 540 

28.  25 Silo thép 796 

29.  26 Nhà tiếp liệu 300 

30.  27 Phòng chờ tài xế và WC 54,6 

31.  28 Bể nƣớc tháp nƣớc và nhà bơm 120 

32.  29 Nhá máy phát điện 70 

33.  30 Nhà bảo trì 112 

34.  31 + 32 Kho chứa nguyên liệu + nhà nồi hơi 1.152 

35.  33 Kho chứa chất lỏng 280 

36.  36 Phòng bơm chất lỏng 36 

37.  37 Phòng điều khiển nhà tiếp liệu 21 

38.  38 Nhà vệ sinh 31,2 

39.  39 Hàng rào loại A - 

40.  40 Hàng rào loại B - 

41.  42 Cổng chính - 

42.  43 Cột cờ 5 

43.  44 Nhà kho TMR 2.685 

44.  45 Nhà nghỉ trƣa nhân viên 757 

45.  46 Nhà kho bao bì mở rộng 99 

46.  47 Kho nguyên liệu A 388,68 

47.  48 Kho nguyên liệu B 166,32 

48.  49 Tháp xá mở rộng 72 

49.  50 Nhà kho + canopy 1.586 

50.  51 Nhà tiếp liệu 349,2 

51.  52 Bể nƣớc PCCC + nhà bơm 40 

III.  Các công trình bảo vệ môi trường  

52.   34 Kho chất thải rắn nguy hại 56 

53.  35 Kho chứa vỏ bao 56 
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STT Ký hiệu Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m
2
) 

54.  41 Trạm xử lý nƣớc thải 24 

55.  53 Bể xử lý nƣớc thải mở rộng - 

 Tổng 43.056,5 

 (Nguồn: Công ty TNHH Cj Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:  

1.1. Điều kiện về địa lý 

Công ty TNHH CJ Vina Agri - Chi nhánh Đồng Nai toạ lạc tại Lô H1, Km2, Đƣờng 

ĐT 769, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

KCN Dầu Giây thuộc tỉnh Đồng Nai. Nằm trên đầu mối giao thông quan trọng của khu 

vực kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi cả về đƣờng bộ, 

đƣờng thuỷ và đƣờng hàng không để thu hút đầu tƣ, phát triển kinh tế - xã hội. Sự lựa chọn 

vị trí này giúp các nhà đầu tƣ có đƣợc sự kết hợp thắng lợi giữa cấu trúc hạ tầng phát triển 

và cấu trúc chi phí cạnh tranh. 

1.2. Điều kiện về địa hình 

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có diện tích 5.903,940 km
2
, chiếm 1,76% 

diện tích tự nhiên cả nƣớc và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Dân 

số toàn tỉnh theo số liệu thống kê năm 2010 là 2.281.705 ngƣời, mật độ dân số 386,511 

ngƣời/km
2
. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của toàn tỉnh năm 2010 là 1,162%. Tỉnh có 11 đơn 

vị hành chính trực thuộc gồm: Thành phố Biên Hòa – là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa 

của tỉnh; Thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống 

Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân Lộc; Định Quán; Tân Phú. 

Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng Nai tiếp giáp 

với các vùng sau:  

 Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận. 

 Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng. 

 Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dƣơng và tỉnh Bình Phƣớc. 

 Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh. 

Là một tỉnh có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đƣờng huyết mạch quốc 

gia đi qua nhƣ quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đƣờng sắt Bắc – Nam; gần cảng 

Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế 

trong vùng cũng nhƣ giao thƣơng với cả nƣớc đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam 

Bộ với Tây Nguyên.  

Khu vực của dự án có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, cao độ tự nhiên tại khu vực từ 

49,85 – 51,25m, hƣớng dốc chính tự nhiên Đông Bắc Tây Nam. 

2. Sự phù hợp của c  sở với khả năng chịu tải của môi trường:  

2.1. Điều kiện thủ  văn 
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Hiện trạng thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải: KCN Dầu Giây đã đầu tƣ hệ thống thoát nƣớc 

mƣa, nƣớc thải hoàn chỉnh. Hệ thống thoát nƣớc mƣa tách riêng với hệ thống thoát nƣớc 

thải. Nƣớc mƣa, nƣớc thải phát sinh từ dự án sẽ đƣợc đấu nối vào hố ga (đã bố trí sẵn) của 

hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải của KCN. Nƣớc mƣa, nƣớc thải sẽ theo hệ thống thu 

gom thoát ra suối Bí và ra Sông Buông.  

Tại khu vực dự án có các sông suối chính ảnh hƣởng bao gồm: suối Bí, sông Nhạn và 

sông Buông. 

Suối Bí: là một nhánh của suối sông Nhạn có bề rộng khoảng 6 – 10m, vào mùa khô 

lòng suối cạn và ít nƣớc. Độ sâu của lòng suối dao động trong khoảng 3 – 5m. Do ảnh 

hƣởng của chế độ mƣa theo mùa nên chế độ nƣớc tại suối Bí có sự phân mùa rõ nét bao 

gồm mùa lũ và mùa cạn. Lƣợng dòng chảy vào mùa lũ chiếm khoảng 70 - 80% tổng lƣợng 

dòng chảy cả năm, modun dòng chảy biến động từ 15 – 30 l/s/km
2
. Mùa cạn kéo dài từ 

tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tổng lƣợng dòng chảy các tháng mùa kiệt nhất (từ tháng 2 

đến tháng 4) chỉ chiếm 2 - 3% tổng lƣợng dòng chảy cả năm, modun dòng chảy trung bình 

mùa kiệt là 0,2 l/s/km
2
. Tốc độ dòng chảy lớn nhất khoảng 0,7m/s và nhỏ nhất khoảng 

0,03m/s. Chiều rộng đoạn suối nơi tiếp nhận nƣớc thải khoảng 8m. Nƣớc tại đây chủ yếu 

dùng vào mục đích tƣới tiêu và thoát nƣớc vào mùa mƣa. 

Sông Nhạn: từ suối Bí chảy qua huyện Thống Nhất, sau đó qua huyện Long Thành và 

chảy nhập vào sông Buông tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Nƣớc theo sông Buông 

sẽ dẫn vào sông Đồng Nai. Cũng nhƣ suối Bí chế độ nƣớc tại sông Nhạn có sự phân mùa 

rõ nét bao gồm mùa lũ và mùa cạn. Lƣợng dòng chảy vào mùa lũ chiếm khoảng 70 - 80% 

tổng lƣợng dòng chảy cả năm, modun dòng chảy biến động từ 20 – 35 l/s/km
2
. Mùa cạn 

kéo dài từ thánh 11 đến tháng 4 năm sau. Tổng lƣợng dòng chảy các tháng mùa kiệt nhất 

(từ tháng 2 đến tháng 4) chỉ chiếm 2 - 3% tổng lƣợng dòng chảy cả năm, modun dòng chảy 

trung bình mùa kiệt là 0,4 l/s/km
2
. Tốc độ dòng chảy lớn nhất khoảng 0,9m/s và nhỏ nhất 

khoảng 0,05m/s. 

2.2. Hiện trạng c  sở hạ tầng và công tác bảo vệ môi trường 

A. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN: 

 Khu công nghiệp Dầu Giây đã đƣợc cấp Quyết định số 1252 QĐ-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng ngày 17/06/2008 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng Dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Dầu Giây. 

Chủ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Dầu Giây là Công ty Cổ phần khu 

công nghiệp Dầu Giây.  

Tổng diện tích: 330,804 ha, trong đó diện tích cho thuê là 205,74 ha. 

  Tình hình đầu tƣ cơ sở hạ tầng:  

 Thông tin liên lạc thuận tiện trong và ngoài nƣớc. 

 Cung cấp điện: Đã xây dựng hệ thống cấp điện hoàn chỉnh cho KCN. Nguồn cung 

cấp điện chính từ điện lƣới quốc gia qua trạm biến thế đƣợc xây dựng mới 2x63 MVA, 
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ngoài ra hầu hết các nhà máy trong KCN đều có máy phát điện dự phòng, sử dụng nhiên 

liệu dầu Diesel. Lƣợng dầu tùy thuộc vào tình hình cung cấp điện. 

 Cung cấp nƣớc: Đã xây dựng hệ thống cấp nƣớc hoàn chỉnh và cung cấp đủ nƣớc 

cho KCN. Nguồn nƣớc cấp cho tất cả các nhà máy trong KCN lấy từ hệ thống cấp nƣớc 

chung của KCN do Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây phân phối từ nguồn nƣớc của Công ty 

TNHH một thành viên xây dựng cấp nƣớc Đồng Nai. 

 Giao thông nội bộ: Công ty Cổ Phần KCN Dầu Giây đã đầu tƣ xây dựng hệ thống 

giao thông nội bộ hoàn chỉnh trong khu công nghiệp. 

 Thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải: 

 Thoát nƣớc mƣa:  

  Đã xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải để thoát nƣớc trong KCN. Hệ 

thống thoát nƣớc mƣa đƣợc tách riêng với hệ thống thoát nƣớc thải. 

  Hệ thống thoát nƣớc mƣa: hệ thống thoát nƣớc mƣa trong từng nhà máy, xí 

nghiệp…trong KCN phải đƣợc tách riêng với hệ thống thoát nƣớc thải và phải có song 

chắn rác tại các hố gas thu gom nƣớc mƣa trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc 

chung, đảm bảo thoát nƣớc kịp thời không gây ngập úng trong KCN cũng nhƣ khu vực 

xung quanh. 

 Mạng lƣới thoát nƣớc mƣa: hệ thống nƣớc mƣa chung của KCN Dầu Giây là hệ 

thống cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn kết hợp với cống hộp bê tông cốt thép có nắp và 

mƣơng hở kè đá. Hƣớng thoát nƣớc chính cho toàn KCN phù hợp với hƣớng dốc của địa 

hình từ Bắc xuống Nam. Vị trí các cửa xả nhƣ sau: 

 Cửa xả 1: Tịnh tiến về phía đông khoảng 800m có mƣơng nƣớc B2m hiện hữu 

thoát ra Suối Bí. 

 Cửa xả 3, cửa xả 4 : Tịnh tiến về phía Bắc đấu nối vào cống băng đƣờng vành đai 

KCN thoát ra hệ thống thoát nƣớc mƣa ngoài ranh KCN. 

 Cửa xả 6: Thoát vào khu vực rất trũng và rất dốc rồi thoát vào suối Bí và về sông 

Nhạn. Xây dựng tuyến mƣơng kè đá B2000 có nắp đục lỗ thu nƣớc phía Bắc KCN để đón 

nƣớc mƣa từ địa hình cao phía Bắc đổ xuống, dau đó đi theo tuyến mƣơng hộp BTCT 

B2000 có nắp ra cửa xả số 1. Xây dựng tuyến cống thoát nƣớc mƣa hai bên đƣờng để thu 

nƣớc từ các nhà máy chảy ra. Bố trí các hố ga thu nƣớc mƣa với khoảng cách 35 – 40m. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: từng nhà máy, xí nghiệp... trong KCN phải xử lý sơ bộ nƣớc 

thải đạt giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc 

thải chung của KCN. KCN đã xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải chung đảm bảo tốt khả 

năng thoát nƣớc thải cho tất cả các công trình trong KCN. 

- Mạng lƣới thu gom nƣớc thải: bao gồm 16.290 m cống D300 – D1000 phục vụ riêng 

cho KCN Dầu Giây trong đó có 15.050m cống tự chảy và 1.240m cống áp lực, phân ra nhƣ 

sau: 
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Cống tự chảy: D300: 10.300m 

 D400: 1.385m 

 D600: 1.465m 

 D1000: 1.900m 

Cống áp lực: D300: 700m 

 D400: 360m 

 D500: 180m 

Cống tự chảy dùng ống BTCT và cống áp lực dung ống thép không gỉ. 

Sơ đồ mạng lƣới thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải KCN: 

 

Hình 3: Sơ đồ mô tả mạng lƣới thoát nƣớc mƣa nƣớc thải của KCN 

  Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Dầu Giây:  

Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung của KCN có công suất 2.000 m
3
 ngày đêm, có 

nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý nƣớc thải của các doanh nghiệp trong KCN từ tuyến ống thu 

gom nƣớc thải chung của KCN. Nƣớc thải sau NMXLNTTT KCN Dầu Giây đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9). Hiện tại lƣu lƣợng nƣớc thải mỗi ngày chảy 

về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Dầu Giây thực tế khoảng 204 m
3
 ngày.đêm. Do 

đó, khi dự án đi vào hoạt động với lƣợng nƣớc thải phát sinh ít khoảng 14,5 

m
3
 ngày.đêm, nhà máy XLNT tập trung của KCN vẫn còn khả năng tiếp nhận xử lý nƣớc 

thải phát sinh từ dự án, đảm bảo tiêu chuẩn môi trƣờng trƣớc khi thải vào nguồn tiếp 

nhận. 

Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Dầu Giây đƣợc thể hiện ở hình 

sau: 

Nƣớc mƣa từ dự án Nƣớc thải từ dự án 

Hệ thống thu 

gom nƣớc mƣa 

của KCN 

HTXLNT của dự án 

HTXLNT tập 

trung KCN 

Suối Bí 

Đạt yêu cầu 

của HTXLNT 

KCN 

QCVN 40: 

2011/BTNMT (cột A) 

Cột A2 



Công ty TNHH Cj Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 

 

42 

 

Hình 4: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 2.000 m
3
 ngày.đêm 

Thuyết minh công nghệ xử  ý nước thải 

a)  Bước 1: Thu gom nước thải và tách rác: 

Trạm bơm NT 

B01 

 

Nƣớc thải đầu vào 

Bể tách dầu 

B02 

 

Bể cân bằng 

B03 

 

Bể keo tụ, tạo bông 

 B04, B05 

 

Bể lắng hóa lý 

B05 

Bể Selector 

B07A 

Bể Selector 

B07B 

Bể SBR 

B08A 

Bể SBR 

B08B 

 

Bể khử trùng 

B09 

Hồ hoàn thiện 

H01 

Suối Bí 

(QCVN 40:2011, cột 

A, Kp = 0,9; Kf = 0,9) 

Tƣới cây 

cho KCN 

Chlorine 

Dinh 

dƣỡng 

Dƣỡng 

khí 

Tuần 

hoàn 

bùn 

Dinh 

dƣỡng 

Dƣỡng 

khí 

Bể chứa bùn 

B10 

Máy ép bùn 

BFP01 

Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng 

Tuần 

hoàn 

bùn 

Bùn 

Axit, kiềm, 

phèn 

polymer 

Dƣỡng khí 

Dƣỡng khí 

Nƣớc dƣ 
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- Nƣớc thải từ các xí nghiệp/nhà máy theo hệ thống đƣờng ống đƣợc dẫn về bể gom. 

Trƣớc khi về bể gom, nƣớc thải đi qua máy tách rác để loại bỏ rác nhƣ vỏ nguyên liệu 

trong nƣớc thải, không làm ảnh hƣởng tới các bƣớc xử lý tiếp theo. Sau đó nƣớc thải đƣợc 

bơm lên từ bể gom đƣợc bơm lên thiết bị tách rác tinh để loại bỏ các cặn bẩn có kích thƣớc 

nhỏ. Nƣớc qua thiết bị chảy xuống bể tách dầu để tách dầu mỡ và các tạp chất nổi. Nƣớc 

thải chảy sang Bể cân bằng. Tại đây nƣớc thải đƣợc điều hoà lƣu lƣợng và ổn định nồng độ 

nƣớc thải trƣớc khi đƣợc bơm qua thiết bị đo lƣu lƣợng chảy vào ngăn khuấy trộn qua khâu 

xử lý hoá lý. Vật liệu làm song chắn rác bằng thép không rỉ đảm bảo bền trong môi trƣờng 

nƣớc thải 

- Bể cân bằng đƣợc bố trí hệ thống khuấy chìm. Hệ thống này vừa có tác dụng khuấy 

trộn nƣớc thải cho đồng đều tại mọi điểm và đồng thời đảm bảo chất ô nhiễm hữu cơ 

không phân hủy yếm khí gây mùi. Tiếp theo nƣớc thải đƣợc thu vào hố bơm rồi bơm đƣa 

vào ngăn khuấy trộn. 

- Khi nƣớc thải đầu vào có tải lƣợng chất ô nhiễm thấp hoặc chủ yếu là chất hữu cơ 

dễ phân hủy sinh học, hệ thống chỉ vận hành khâu xử lý “SINH HỌC” để vi sinh có chất 

dinh dƣỡng hoạt động. Trong các trƣờng hợp khác, khâu xử lý hóa lý sẽ đƣợc vận hành.  

b) Bước 2: Xử lý hóa lý 

1   ử lý hó  lý  ằng chất đông keo tụ: 

- Tại bể keo tụ: Lắp máy khuấy trộn MK1 (khuấy nhanh) để khuấy trộn đều hoá chất 

với nƣớc thải, điều chỉnh pH bằng kiềm để tạo môi trƣờng pH tối ƣu cho phản ứng keo tụ, 

sau đó nƣớc thải sẽ tự chảy vào bể tạo bông.  

- Tại bể tạo bông: Lắp máy khuấy trộn MK2 (khuấy chậm). Tại ngăn 2 nƣớc thải 

đƣợc bổ sung thêm phèn theo lƣu lƣợng nƣớc thải. Sau phản ứng đông tụ, nƣớc thải sẽ 

đƣợc bổ sung Polymer để tăng khả năng liên kết giữa các keo tụ tạo ra các bông cặn to hơn 

và có khối lƣợng riêng lớn hơn khối lƣợng riêng của nƣớc (quá trình đông tụ). Sau đó nƣớc 

thải đƣợc phân phối đều vào bể lắng hóa lý. 

- Tại bể lắng hóa lý: Các bông keo tụ sẽ đƣợc tách ra khỏi dòng nƣớc sau khi đi qua 

bể lắng hóa lý. Nƣớc thải sau khi qua bể lắng sơ bộ có hàm lƣợng SS, kim loại, độ màu 

cũng nhƣng COD, BOD, P và một số thông số khác chƣa đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục đƣợc 

dẫn tự chảy vào bể xử lý sinh học hiếu khí để tiếp tục xử lý. 

- Hệ thống châm hoá chất sẽ hoạt động khi độ màu, kim loại, SS, P và thành phần khó 

phân huỷ sinh học cao.  

2   ử lý hó  lý  ằng hó  chất chuy n  iệt:  

- Trong trƣờng hợp nƣớc thải có màu hoặc chứa nhiều hàm lƣợng kim loại nặng, 

khâu xử lý hóa lý sẽ sử dụng hóa chất chuyên biệt có khả năng giảm thiểu các chỉ tiêu này 

và giúp ổn định khâu xử lý sinh học phía sau. 

c) Bước 3: Xử lý sinh học hiếu khí dạng SBR cải tiến 
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- Phần nƣớc sau xử lý hoá lý đƣợc bổ sung chất dinh dƣỡng (nếu cần) khi chảy vào 

cụm bể Selector và bể SBR. 

- Bể Selector có 2 dòng vào: dòng nƣớc thải từ bể lắng và dòng bùn tuần hoàn từ đáy 

bể SBR. Bể đƣợc thiết kế tạo cho nƣớc thải đầu vào đƣợc hòa trộn, nhờ đó bùn hoạt tính có 

điều kiện tiếp xúc tốt nhất với thành phần hữu cơ trong nƣớc thải và hấp thụ chúng. Cơ chế 

này giúp vi sinh vật oxy hóa chất ô nhiễm tốt hơn ở bể SBR và tạo điều kiện cho quá trình 

nitrat/khử nitrat diễn ra đồng thời, từ đó khử nitơ và photpho hiệu quả hơn. 

- Máy thổi khí cung cấp oxy không khí cho vi sinh vật thực hiện quá trình phân hủy 

các chất hữu cơ thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ và tế bào sinh vật mới. Cơ chế của 

quá trình oxi hoá sinh học hiếu khí diễn ra nhƣ sau: 

* Oxy hoá các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ (gluxit, hyđroccacbon, pectin, các hợp 

chất hữu cơ phân tử lƣợng nhỏ khác... ) 

  CxHyOz + (x + y/4 - z/2) O2  xCO2 + y/2 H2O 

* Oxy hoá các chất hữu cơ có chứa nitơ (protêin, peptit, axitamin, các hợp chất hữu cơ 

chứa nitơ phi protêin...) 

  CxHyOzN + ( x+ y/4 -z/2 + 3/4 ) O2  xCO2 + (y-3)/2 H2O + NH3 

* Quá trình oxy hoá kèm theo sự tạo thành sinh khối vi sinh vật  

 CxHyOz + ( x+y/4-z/2-5) O2+ NH3 C5H7NO2 + (x-5)CO2 + (y-4)/2 H2O 

 CxHyOzN +( x+y/4 -z/2 -23/6) O2 C5H7NO2 + (x-5)CO2 +(y-7)/2 H2O 

Trong đó: 

CxHyOz : biểu thị các chất hữu cơ không chứa nitơ 

CxHyOzN : biểu thị các chất hữu cơ có chứa nitơ 

C5H7NO2 : là công thức biểu thị thành phần cơ bản của tế bào vi khuẩn.                                                             

* Quá trình tự huỷ (quá trình oxy hoá sinh khối): 

 

C5H7NO2 + 5O2     5CO2 + NH3 +2H2O + E 

 

     NH4
+
            NO3

-
 

Quá trình xử lý sinh học SBR cải tiến diễn ra như sau: 

Từ bể selector, nƣớc thải chảy vào bể SBR. Nguyên tắc hoạt động của SBR bao gồm 

chuỗi chu trình xử lý liên tiếp với các chu kỳ sau: 

- Pha 1: nạp nước thải vào bể và sục khí  

Ứng dụng quá trình sinh trƣởng của vi sinh vật lơ lững hiếu khí (bao gồm vi khuẩn hiếu 

khí, vi khuẩn hiếu khí tuỳ tiện, nấm, tảo, động vật nguyên sinh) – dƣới tác động của oxy 
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đƣợc cung cấp từ không khí qua các máy thổi khí – sẽ giúp cho vi sinh vật thực hiện quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ, chuyển hóa chúng thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ 

khác và các tế bào sinh vật mới.  

- Pha 2: lắng  

Sau thời gian làm thoáng, nƣớc thải trong các bể SBR sẽ đƣợc để yên và thực hiện quá 

trình lắng.  

- Pha 3: xả nước và bơm xả bùn dư  

Sau thời gian lắng, phần nƣớc trong phía trên trong bể SBR – qua các thiết bị thu nƣớc 

bề mặt Decanter – sẽ đƣợc dẫn sang bể khử trùng. 

Một phần bùn hoạt tính dƣ lắng dƣới đáy bể sẽ đƣợc các bơm bùn bơm sang bể nén 

bùn, đồng thời chuẩn bị bắt đầu cho mẻ xử lý kế tiếp. 

Giai đoạn xả bùn hoàn tất, nƣớc thải tiếp tục đƣợc nạp vào bể SBR để bắt đầu một chu 

kỳ mới đồng thời bơm bùn tuần hoàn cũng hoạt động để vận chuyển bùn trong bể về bể 

selector.  

Chu kỳ hoạt động của bể SBR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giai đoạn “CẤP NƢỚC, PHẢN ỨNG”: đƣa nƣớc thải đủ lƣợng đã quy định trƣớc 

đồng thời các phản ứng sinh hóa hoạt động nhờ vào việc cung cấp khí, sinh khối tổng hợp 

BOD, Amonia, và Nitơ hữu cơ. 

 Giai đoạn “ LẮNG”: sau khi oxy hóa sinh học xảy ra, bùn đƣợc lắng và nƣớc nổi 

trên bề mặt tạo lớp màng phân cách bùn, nƣớc đặc trƣng. 

Pha 1: 

Nạp nước + 

phản ứng 

 

Pha 2: 

Lắng Pha 3: 

Tháo nước  

+ xả bùn dư 
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 Giai đoạn “CHẮT NƢỚC”: thu nƣớc nổi trên bề mặt sau thời gian lắng. 

Bởi thao tác thời gian tuần hoàn nhƣ trên, bể phản ứng SBR thêm nhiều hiệu quả xử lý 

BOD, amonia, N hữu cơ và các chất khác. 

Bể SBR đƣợc thiết kế 4 mẻ/1 bể.ngày, một chu trình hoạt động tuần hoàn đƣợc chọn 

cho bể SBR nhƣ sau: 

1.  Cấp nƣớc, phản ứng: 3 - 4 giờ  

2.  Lắng : 1 - 1giờ15  

3.  Chắt nƣớc: 45 phút - 1 giờ  

d) Bước 4: Xử lý hoàn thiện  

- Nƣớc thải sau khi qua xử lý sinh học tự chảy sang bể khử trùng, nhằm loại bỏ các 

thành phần vi sinh vật gây bệnh. 

-  Nƣớc sau bể khử trùng đƣợc dẫn qua hồ hoàn thiện trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, hệ số Kf=0,9, Kq=0,9 đƣợc dẫn 

vào hệ thống thoát nƣớc của KCN và xả vào Suối Bí. 

 Xử lý bùn dư: 

- Các loại bùn sinh học và bùn hóa lý đƣợc tách riêng ra các bể riêng biệt. Bùn dƣ từ 

bể SBR đƣợc bơm tới bể chứa bùn sinh học và bùn từ bể lắng hóa lý cũng đƣợc bơm tới bể 

chứa bùn hóa lý.  

- Phần nƣớc trong đƣợc dẫn lại bể gom, bùn đặc từ các bể đƣợc bơm bùn bơm tới 

máy ép bùn để vắt ép tách nƣớc làm khô bùn.  

- Quá trình làm khô bùn bằng máy ép bùn. Bùn tách nƣớc đƣợc chứa trong các xe 

gom bùn và định kỳ đƣa đi chôn lấp hoặc làm phân vi sinh. Phần nƣớc trong tách ra khỏi 

bùn đƣợc đƣa về bể gom để xử lý tiếp. 

Bảng 8:  Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra của hệ thống XLNT tập trung KCN 

TT 
Thông 

số 
Đ n vị 

NT2 QCVN 

40:2011/BTNMT 

cộtA 

Kq=0,9; Kf=0,9 

NT2 QCVN 

40:2011/BTNMT 

cộtA 

Kq=0,9; Kf=1,0 

T3/ 

2021 

T6/ 

2021 

T9/ 

2021 
T11/2021 

1 Màu Pt-Co 21 16 6 50 24 50 

2 pH - 7,75 7,96 8,67 6-9 7,84 6-9 

3 BOD5 mg/l 5 4 5 24 5 27 

4 COD mg/l 21 12 21 61 16 68 

5 TSS mg/l <6 <6 <6 40 <6 45 

6 As mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,0405 <0,001 0,045 

7 Hg mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,00405 <0,0005 0,0045 

8 Pb mg/l <0,001 <0,01 <0,01 0,081 <0,01 0,09 
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TT 
Thông 

số 
Đ n vị 

NT2 QCVN 

40:2011/BTNMT 

cộtA 

Kq=0,9; Kf=0,9 

NT2 QCVN 

40:2011/BTNMT 

cộtA 

Kq=0,9; Kf=1,0 

T3/ 

2021 

T6/ 

2021 

T9/ 

2021 
T11/2021 

9 Cd mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,0405 <0,001 0,045 

10 Cr (VI) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,0405 <0,01 0,045 

11 Cu mg/l <0,004 <0,004 <0,004 1,62 <0,004 1,8 

12 Zn mg/l 0,064 0,066 0,13 2,43 0,24 2,7 

13 Ni mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,162 <0,01 0,18 

14 Mn mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,405 <0,05 0,45 

15 Fe mg/l 0,12 <0,05 <0,05 0,81 0,07 0,9 

16 
Xyanua 

(CN-) 
mg/l <0,002 <0,002 <0,002 0,0567 <0,002

 
0,063 

17 Phenol mg/l <0,004 <0,004 <0,004 0,081 <0,004 0,09 

18 

Tổng 

dầu mỡ 

khoáng 

mg/l <0,5 <0,5 <0,5 4,05 <0,5 4,5 

19 Sunfua mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,162 <0,1 0,18 

20 Florua mg/l 0,43 0,16 0,25 4,05 0,4 4,5 

21 

Amoni 

(tính 

theo N) 

mg/l 0,27 0,15 0,042 4,05 0,22 4,5 

22 
Tổng 

Nitơ 
mg/l 15,2 6,05 8,97 16,2 14,9 18 

23 
Tổng 

photpho 
mg/l 0,49 0,27 0,12 3,24 0,63 3,6 

24 Clorua mg/l 163 36,9 55 405 75,1 450 

25 Clo dƣ mg/l <0,02 <0,02 <0,02 0,81 <0,02 0,9 

26 Coliform 
MPN/100 

ml <2 <2 1,3x10
2 

3.000 7,9x10
1
 3.000 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của KCN Dầu Giây, 2021) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích ta thấy tất cả thông số quan trắc đều đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Do đó, hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của khu công nghiệp 

vẫn còn khả năng tiếp nhận nƣớc thải của công ty sau khi dự án đi vào hoạt động. 

B. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường của KCN Dầu Giây 

Công ty CP KCN Dầu Giây thƣờng xuyên quan tâm, thực hiện các công tác bảo vệ môi 

trƣờng tại KCN cũng nhƣ theo dõi, nhắc nhở các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất 
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trong KCN luôn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trƣờng KCN và các quy định 

về bảo vệ môi trƣờng có liên quan, cụ thể nhƣ sau: 

 Bụi, khí thải  

+ Đối với khí thải và bụi từ quá trình đốt nhiên liệu 

- Khí thải của các Doanh nghiệp chủ yếu phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu cung cấp 

cho lò hơi, lò sấy. 

- Có 14 19 doanh nghiệp sử dụng các loại nhiên liệu (củi trấu, than đá,…) làm chất đốt 

phục vụ cho hoạt động sản xuất. Trong đó, có 14 14 Doanh nghiệp lắp đặt hệ thống xử lý 

bụi và khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu (Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Đồng Nai, 

Chi nhánh Đồng Nai - Công ty Cổ phần Anova Feed, Công ty TNHH Wind-Smile Đồng 

Nai, Công ty TNHH Haid Feed, Công ty TNHH Nhựa thông SJ, Công ty TNHH CJ Vina 

Agri - Chi nhánh Đồng Nai, Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu - Chi nhánh Đồng 

Nai, Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO, Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi 

RICO Đồng Nai, Công ty TNHH Longwell, Công ty TNHH MTV SX Thức ăn chăn nuôi 

Bình Minh, Công ty TNHH HJ Safety, Công ty TNHH BS Corporation, Công ty Cổ phần 

Danich Agri Việt Nam). 05/19 doanh nghiệp không và chƣa lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi đốt củi là Công ty TNHH Juksu Vina, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm 

Đồng - TKV - Xí nghiệp bao bì Đồng Nai, Công ty TNHH CM Logistacs Việt Nam, Công 

ty CP SX và TM Việt Mỹ Đồng Nai và Công ty TNHH Sao Dầu. 

+ Đối với bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng, phƣơng tiện vận chuyển: 

Để hạn chế bụi phát sinh từ quá trình xây dựng các các doanh nghiệp và phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên liệu, KCN đã thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

- Bê tông hóa các tuyến đƣờng nội bộ trong CKN. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên KCN để tạo bóng mát và hạn chế bụi phát tán 

- Nhắc nhở các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng, 

xít rửa các phƣơng tiện giao thông trƣớc khi ra vào khu vực cổng Công ty và khu vực nội 

bộ đƣờng giao thông của KCN; có biện pháp che chắn nguyên vật liệu trong khi vận 

chuyển đúng quy định nhằm giảm thiểu bụi, khí thải và độ ồn phát sinh từ các phƣơng tiện. 

- Định kỳ hàng ngày bố trí hệ thống tƣới cây xanh, đƣờng giao thông nội bộ để hạn chế 

tối đa bụi phát tán và cải thiện điều kiện vi khí hậu trong Khu công nghiệp. 

 Tình hình đấu nối nước thải 

Kết quả đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung (tính đến thời điểm báo cáo) đối 

với các doanh nghiệp đang hoạt động: 

+ Số cơ sở đấu nối tƣơng ứng với lƣợng nƣớc thải xả vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung: 19/19 Doanh nghiệp. 

+ Số cơ sở đƣợc miễn trừ đấu nối tƣơng ứng với lƣợng nƣớc thải tự xử lý: không có. 
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+ Số cơ sở không chƣa đấu nối theo quy định tƣơng ứng với lƣợng nƣớc thải phát sinh: 

không. 

 Vận hành hệ thống xử  ý nước thải tập trung  

Tỷ lệ nước thải phát sinh so với công suất xử lý và nước thải đầu ra của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

 - Hiện có 19/19 doanh nghiệp đã thực hiện đấu nối nƣớc thải vào hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung của KCN Dầu Giây. Theo thống kê đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thải thì nƣớc 

thải trung bình khoảng 241m
3
 ngày.đêm (trung bình từ tháng 1-12/2021), trong khi công 

suất thiết kế của hệ thống xử lý nƣớc thải là 2.000 m
3
 ngày.đêm. 

- Nƣớc thải các doanh nghiệp đƣợc thu gom, xử lý cục bộ tại hệ thống xử lý nƣớc thải 

của các doanh nghiệp đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (đối với các thông số kim loại 

nặng phải đạt cột A) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN. 

Hình 5: Sơ đồ tuyến thu gom nƣớc thải của 16 Doanh Nghiệp đấu nối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc thải sau HTXL cục bộ 

Hệ thống thu gom 

Trạm xử lý nƣớc thải tập trung 
KCN 

Suối Bí 

Sông Buông 

Sông Đồng Nai  
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Công ty CP KCN Dầu Giây đã đầu tƣ xây dựng Trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho giai 

đoạn 1 và vận hành chính thức từ tháng 5/2014. Công suất thiết kế: 2.000 m
3
 ngày.đêm. 

Công nghệ xử lý đã đƣợc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai thẩm định tại văn bản số 

590/SKHCN-QLC ngày 27/4/2010 cho dự án “Xây dựng nhà máy xử lý nƣớc thải KCN 

Dầu Giây – Giai đoạn 1 công suất 2.000 m
3
 ngày đêm tại KCN Dầu Giây, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai”.  

Các doanh nghiệp trong KCN với đặc thù ngành nghề sản xuất nhƣ: Thực phẩm nông 

nghiệp, dệt may,… do đó lƣợng nƣớc thải sản xuất ít, chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của 

công nhân viên. 

Để kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải đầu vào và đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử 

lý nƣớc thải tập trung, Công ty CP KCN Dầu Giây thƣờng xuyên khảo sát, kiểm tra hệ 

thống thoát nƣớc thải và nƣớc mƣa của các doanh nghiệp, định kỳ lấy mẫu nƣớc để phân 

tích các thông số cơ bản nhƣ pH, COD, Nitơ tổng, photpho tổng để kịp thời có biện pháp 

khắc phục, xử lý khi các thông số chƣa đạt giới hạn tiếp nhận nƣớc thải đầu vào của KCN. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải KCN Dầu Giây đã đƣợc Tổng cục Môi trƣờng kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng tại Giấy xác nhận số 43/GXN-TCMT ngày 

28/4/2017 (tính cho quy mô 97,1329 ha) và Giấy xác nhận số 86/GXN-BTNMT ngày 

06/12/2021 của Tổng cục Môi trƣờng về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trƣờng của Dự án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Dầu Giây” – 

Bổ sung hạng mục phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng của Hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung 

 Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

Công ty đƣợc Chi cục Bảo vệ môi trƣờng tỉnh Đồng Nai cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại số 633 SĐK-TNMT ngày 9/12/2010.  

Có bố trí khu vực lƣu giữ các loại chất thải phát sinh, khu vực lƣu giữ có thực hiện dán 

nhãn, mã từng loại chất thải. Khối lƣợng chất thải định kỳ đƣợc Công ty chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định là Công ty CP Dịch vụ 

Sonadezi.  

Đối với rác sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn, Công ty trang bị các thùng chứa bằng 

nhựa có nắp đậy và hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi định kỳ  2 lần/tuần thu 

gom, vận chuyển và xử lý. 

Công ty cũng đã bố trí các thùng chứa dọc các tuyến đƣờng nội bộ KCN để thu gom 

chất thải rắn phát sinh từ các khu vực công cộng và các tuyến đƣờng giao thông nội bộ. 

Các loại chất thải này cùng với chất thải từ khu vực văn phòng đƣợc đều đƣợc chuyển giao 

cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi thu gom, vận chuyển xử lý. 

 Các công tác bảo vệ môi trường khác:  

- Công ty thƣờng xuyên theo dõi giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp. 

- Bố trí phòng thí nghiệm tại Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Thu và phân tích mẫu nƣớc thải đầu ra sau Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung để kiểm 

tra chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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- Đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục các thông số: lƣu lƣợng, nhiệt độ, pH, 

TSS, NH4+, nitrat và COD. 

- Công ty đã thực hiện kê khai và nộp phí nƣớc thải công nghiệp tới quý 4/2021. 

 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của KCN được cơ quan nhà nước 

kiểm tra xác nhận: 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 1252 QĐ-BTNMT 

ngày 17/06/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đối với Dự án “Đầu tƣ xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng KCN Dầu Giây”. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 43/GXN-TCMT ngày 

28/04/2017 của dự án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dầu Giây – Quy mô 

97,1329 ha 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:  

Dự án đƣợc đầu tƣ xây dựng trong KCN. Nên tài nguyên sinh học hiện tại chủ yếu là 

các cây trồng bóng mát. Trong KCN không có các loại động vật quý hiếm nào sinh sống, 

cũng nhƣ các đối tƣợng tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực khó có thể bị tác động bởi hoạt 

động của dự án. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Tại khu vực dự án có các sông suối chính ảnh hƣởng bao gồm: suối Bí, sông Nhạn và 

sông Buông. 

Suối Bí: là một nhánh của suối sông Nhạn có bề rộng khoảng 6 – 10m, vào mùa khô 

lòng suối cạn và ít nƣớc. Độ sâu của lòng suối dao động trong khoảng 3 – 5m. Do ảnh 

hƣởng của chế độ mƣa theo mùa nên chế độ nƣớc tại suối Bí có sự phân mùa rõ nét bao 

gồm mùa lũ và mùa cạn. Lƣợng dòng chảy vào mùa lũ chiếm khoảng 70 - 80% tổng lƣợng 

dòng chảy cả năm, modun dòng chảy biến động từ 15 – 30 l/s/km
2
. Mùa cạn kéo dài từ 

tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tổng lƣợng dòng chảy các tháng mùa kiệt nhất (từ tháng 2 

đến tháng 4) chỉ chiếm 2 - 3% tổng lƣợng dòng chảy cả năm, modun dòng chảy trung bình 

mùa kiệt là 0,2 l/s/km
2
. Tốc độ dòng chảy lớn nhất khoảng 0,7m/s và nhỏ nhất khoảng 

0,03m/s. Chiều rộng đoạn suối nơi tiếp nhận nƣớc thải khoảng 8m. Nƣớc tại đây chủ yếu 

dùng vào mục đích tƣới tiêu và thoát nƣớc vào mùa mƣa. 

Sông Nhạn: từ suối Bí chảy qua huyện Thống Nhất, sau đó qua huyện Long Thành và 

chảy nhập vào sông Buông tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Nƣớc theo sông Buông 

sẽ dẫn vào sông Đồng Nai. Cũng nhƣ suối Bí chế độ nƣớc tại sông Nhạn có sự phân mùa 

rõ nét bao gồm mùa lũ và mùa cạn. Lƣợng dòng chảy vào mùa lũ chiếm khoảng 70 - 80% 

tổng lƣợng dòng chảy cả năm, modun dòng chảy biến động từ 20 – 35 l/s/km
2
. Mùa cạn 

kéo dài từ thánh 11 đến tháng 4 năm sau. Tổng lƣợng dòng chảy các tháng mùa kiệt nhất 

(từ tháng 2 đến tháng 4) chỉ chiếm 2 - 3% tổng lƣợng dòng chảy cả năm, modun dòng chảy 

trung bình mùa kiệt là 0,4 l/s/km
2
. Tốc độ dòng chảy lớn nhất khoảng 0,9m/s và nhỏ nhất 

khoảng 0,05m/s. 

Bảng 9: Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra của hệ thống XLNT tập trung KCN 

STT 
CHỈ 

TIÊU 
ĐƠN VỊ 

  T QUẢ 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A Kq=0,9, 

Kf=0,9 22/06/2020 11/09/2020 28/12/2020 

1 Màu Pt – Co 16 13 16 50 

2 pH - 7,95 8,01 7,28 6 – 9 

3 
BOD5  

(20
0
C) 

mg/L 8 4 5 24 

4 COD mg/L 27 16 14 61 

5 TSS mg/L 2 4 <6 40 
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STT 
CHỈ 

TIÊU 
ĐƠN VỊ   T QUẢ 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A Kq=0,9, 

Kf=0,9 6 Asen mg/L 0,0013 <0,001 <0,001 0,0405 

7 Hg mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,00405 

8 Pb mg/L <0,004 <0,004 <0,01 0,081 

9 Cd mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0001 0,0405 

10 Cr
6+ 

mg/L <0,01 <0,01 <0,01 0,0405 

11 Cu mg/L <0,004 <0,004 <0,004 1,62 

12 Zn mg/L <0,05 <0,0005 <0,05 2,43 

13 Ni mg/L <0,01 <0,01 <0,01 0,162 

14 Mn mg/L <0,05 <0,0004 <0,05 2,43 

15 Fe mg/L <0,05 <0,05 <0,05 0,162 

16 CN- mg/L <0,002 <0,002 <0,002 0,0567 

17 
Tổng 

Phenol 
mg/L <0,004 <0,004 0,0058 0,081 

18 

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/L <0,5 <0,5 <0,5 4,05 

19 Sunfua mg/L <0,1 <0,1 <0,1 0,162 

20 Florua mg/L 0,4 0,26 0,39 4,05 

21 Amoni mg/L 0,13 0,1 0,099 4,05 

22 Tổng N mg/L 12,6 14,2 10,1 16,2 

23 Tổng P mg/L 0,84 0,58 0,75 3,24 

24 
Clorua 

(CL-) 
mg/L 212 139 92,9 405 

25 
Clo dƣ 

(Cl2) 
mg/L <0,02 <0,02 <0,02 0,81 

26 Coliform MPN/100mL <2 1.300 <2 3.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của KCN Dầu Giây, 2020) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích ta thấy tất cả thông số quan trắc đều đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 0,9). Do đó, hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

của khu công nghiệp vẫn còn khả năng tiếp nhận nƣớc thải của công ty sau khi dự án đi 

vào hoạt động 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí n i thực 

hiện dự án 

Công ty Cổ phần Tƣ vấn và Xây Dựng Môi trƣờng Đại Dƣơng Xanh đã phối hợp với 

Công ty TNHH Môi trƣờng Dƣơng Huỳnh (đơn vị thu mẫu, phân tích) tiến hành khảo sát, 

đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nền tại khu vực Dự án vào ngày 04, 05, 
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06/04/2022. Công ty sử dụng các phƣơng pháp lấy mẫu đã đƣợc đăng ký và đƣợc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp chứng nhận VIMCERT cho các phƣơng pháp đo. Để đảm bảo 

thu đƣợc dữ liệu quan trắc có chất lƣợng tốt, đảm bảo đúng, chính xác, đáng tin cậy và 

thỏa đáng bắt buộc cách bảo quản và vận chuyển mẫu phải đƣợc thực hiện đúng và chính 

xác. Đặc điểm thời tiết: Trời nắng, thoáng mát; Điều kiện lấy mẫu: Các nhà máy lân cận 

hoạt động bình thƣờng. Kết quả phân tích nhƣ sau:  

a. Phư ng pháp  ấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu 

Bảng 10: Phƣơng pháp lấy mẫu hiện trƣờng 

STT Thông số Phư ng pháp thử nghiệm 

1 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 

2 Bụi lơ lửng TCVN 5067-1995 

3 SO2 TCVN 5971-1995 

4 NO2 TCVN 6137-2009 

5 CO HD-CO 

b. Hiện trạng môi trường không khí 

Bảng 11: Vị trí lấy mẫu 

STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Thời điểm lấy 

mẫu 
Tọa độ (X;Y) 

Mô tả điểm 

quan trắc 

1 K1 

Khu vực sản 

xuất 

04/04/2022 

X: 1211510,2 

Y: 443760,2 

Đất trống, địa 

hình bằng 

phẳng, khô ráo 

2 K2 05/04/2022 

3 K3 06/04/2022 

Kết quả đo đạc, phân tích vi khí hậu và chất lƣợng không khí, đƣợc trình bày trong 

bảng dƣới đây:  

Bảng 12: Kết quả phân tích không khí tại khu vực dự án 

Kết quả thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m
3
) 

SO2 

(mg/m
3
) 

NO2 

(mg/m
3
) 

CO 

(mg/m
3
) 

K1 84 0,59 3,14 0,096 0,043 

K2 83 0,43 3,25 0,089 0,036 

K3 84 0,42 2,96 0,064 0,028 

QCVN 24:2016/BYT ≤ 85 -- -- -- -- 

QCVN 02:2019/BYT 

QCVN 03:2019/BYT 
-- 8 20 5 5 

 (Nguồn: Công ty TNHH Cj Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai) 
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Bảng 13: Kết quả phân tích mẫu vi khí hậu tại khu vực sản xuất 

Kết quả thử nghiệm 

Thông số 

Nhiệt độ 

(
o
C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

K1 26 64,2 1,2 

K2 27,8 60,8 0,9 

K3 27,7 60,8 1 

QCVN 26:2016/BYT 18 – 32  40 – 80  0,2 – 1,5 

(Nguồn: Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai) 

Nhận xét: Kết quả đo đạc và phân tích hiện trạng chất lƣợng không khí xung quanh 

cho thấy chất lƣợng không khí tại khu vực thực hiện dự án khá tốt, các thông số chất 

lƣợng đều nằm trong giới hạn cho phép. Số liệu này sẽ là dữ liệu nền để so sánh và đánh 

giá sự biến đổi chất lƣợng môi trƣờng không khí khi dự án đi vào hoạt động.  
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CHƯƠNG IV  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ ĐỀ 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

Dự án không thực hiện xây dựng thêm công trình, chỉ bố trí lại nhà xƣởng và lắp đặt 

thêm máy móc thiết bị để thực hiện nâng công suất. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai 

đoạn triển khai lắp đặt thiết bị, máy móc 

2.1. Đánh giá tác động 

Các nguồn gây tác động đến môi trƣờng tự nhiên và kinh tế xã hội trong giai đoạn thi 

công lắp đặt thiết bị của dự án trong trình bày trong bảng 14 và bảng 15. 

Bảng 14: Nguồn gây tác động đến môi trƣờng tự nhiên 

TT Nguồn gâ  tác động đến môi trường tự nhiên Xác suất/tần suất xảy ra  

1 

Nguồn 

phát sinh 

bụi, khí 

thải, tiếng 

ồn 

Bụi, khí thải của các phƣơng tiện vận 

chuyển dùng dầu phục vụ cho dự án. 

Gián đoạn khi các phƣơng tiện 

vận chuyển máy móc về dự án 

Tiếng ồn phát sinh do phƣơng tiện 

phục vụ lắp đặt thiết bị. 

Trong suốt quá trình lắp đặt 

Ô nhiễm nhiệt trong quá trình thi công Trong suốt quá trình lắp đặt 

2 

Nguồn 

phát sinh 

nƣớc thải 

Nƣớc mƣa chảy tràn Gián đoạn, xảy ra khi trời mƣa 

Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân. Trong suốt thời gian lắp đặt 

3 

Nguồn 

phát sinh 

chất thải 

rắn 

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp 

đặt máy móc 

Trong suốt quá trình lắp đặt 

Chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt 

của công nhân 

Trong suốt quá trình lắp đặt 

Bảng 15: Nguồn gây tác động đến kinh tế xã hội 

STT Nguồn gâ  tác động đến kinh tế - xã hội 

1 

Hoạt động vận 

chuyển máy móc, 

thiết bị 

Gia tăng mật độ giao thông trong nội bộ KCN và khu vực 

xung quanh, làm hƣ hại đƣờng giao thông, có thể gây tai 

nạn giao thông. 

2 Lắp đặt thiết bị 
Có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, ảnh hƣởng đến tình 

hình an ninh trật tự tại địa phƣơng. 

2.1.1. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

Trong giai đoạn lắp ráp thiết bị, bụi, khí thải và tiếng ồn là 3 nguồn ô nhiễm chính gây 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí khu vực: 
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- Bụi khuyếch tán từ mặt đƣờng do sự hoạt động qua lại của các xe tải và thiết bị cơ 

giới trên đƣờng, tuy nhiên hiện tại toàn bộ đƣờng nội bộ của KCN đã đƣợc trải nhựa nên 

lƣợng bụi này không lớn.  

- Bụi, khí thải (SO2, NO2, CO,..) phát sinh do quá trình đốt nhiên liệu dầu của các 

thiết bị phục vụ cho việc vận chuyển và lắp đặt máy móc nhƣ xe tải, xe nâng. Lƣợng khí 

này rất khó định lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự 

nhiên khác nhƣ: chất lƣợng đƣờng sá, tốc độ gió, chế độ vận hành máy móc. 

Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh một lƣợng bụi nhất định. Tuy nhiên, 

các máy móc, thiết bị đƣợc lắp đặt là các máy móc, thiết bị mới. Do đó, bụi phát sinh từ 

quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị là không đáng kể. Theo kết quả tham khảo đo từ các 

hoạt động tƣơng tự, lƣợng bụi phát sinh từ quá trình tháo dỡ dao động từ 0,30 – 0,41 

mg/m
3
, đạt tiêu chuẩn cho phép.   

- Bên cạnh nguồn ô nhiễm là khí thải, ô nhiễm tiếng ồn cũng gây một tác động đáng 

kể đến môi trƣờng và đời sống của ngƣời dân trong khu vực. Tiếng ồn có thể phát sinh do 

các phƣơng tiện vận chuyển và từ hoạt động lắp đặt thiết bị máy móc. Theo tài liệu của 

Mackernize, L. Da (1985) cho thấy, tiếng ồn do hoạt động của xe tải vận chuyển thƣờng 

dao động từ 82 - 94 dBA (trong phạm vi 15m). 

Nhƣ vậy, trong phạm vi bán kính 15m từ vị trí thi công, mức độ ồn do xe tải vƣợt quá 

giới hạn mức độ ồn cho phép đối với khu dân cƣ xen lẫn khu thƣơng mại, dịch vụ, sản 

xuất (70 dBA) trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tuy nhiên do dự án 

nằm trong KCN, thời gian thi công lắp đặt ngắn ngày và tác động này chỉ có tính chất 

tạm thời và gây ảnh hƣởng cục bộ trong thời gian lắp đặt. Do đó có thể giảm thiểu ảnh 

hƣởng bằng cách hạn chế các hoạt động lắp đặt thiết bị máy móc vào những giờ nghỉ trƣa 

(11h30 – 13h), tiến hành các hoạt động thi công có độ ồn cao vào thời gian cho phép (từ 

6h – 18h) và hạn chế các nguồn ồn vào ban đêm để không ảnh hƣởng đến các nhà máy 

trong khu vực lân cận. 

Từ phương tiện giao thông 

Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận tải với tải trọng trung bình là 15 tấn/xe, sử dụng 

nhiên liệu là dầu Diesel với hàm lƣợng lƣu huỳnh (S) trong dầu Diesel là 0,05% để vận 

chuyển máy móc, thiết bị. Theo đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO đối với 

xe vận tải sử dụng dầu Diesel có công suất từ 3,5 – 16 tấn, có hệ số phát thải các chất gây 

ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 16: Hệ số ô nhiễm của các phƣơng tiện giao thông (Kg/1000km) 

Trọng  ượng xe Bụi SO2 NOx CO THC 

< 3,5 tấn 0,20 1,16*S 0,70 1,00 0,15 

3,5 – 16 tấn 0,90 4,29*S 11,8 6,00 2,60 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới WHO) 
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Thiết lập với xe chạy dầu Diesel với tốc độ trung bình 05 km/h, trọng tải từ 3,3 - 16 

tấn, cự ly trung bình là 01 km, tải lƣợng ô nhiễm khí thải cho 1 xe ô tô tải nhƣ sau: 

 Bụi : 0,90 g/ngày  CO : 6,00 g/ngày 

 SO2 : 2,15 g/ngày  THC : 2,60 g/ngày 

 NOx : 11,8 g/ngày 

Trong tính toán, sử dụng hệ số ô nhiễm lớn nhất nhằm đảm bảo hệ số ô nhiễm an toàn 

cho dự báo và thời gian làm việc trong một ngày là 08 giờ. 

Hoạt động vận chuyển máy móc dự án có khoảng 02 chuyến xe/ngày ra vào công 

trƣờng và chiều dài quãng đƣờng vận chuyển khoảng 1 km. Vậy tải lƣợng ô nhiễm đƣợc 

tính trong bảng sau: 

Bảng 17: Tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện vận tải 

STT Chỉ tiêu Tải  ượng ô nhiễm (g/ngày) 

1 Bụi 1,8 

2 SO2 4,3 

3 NOx 23,6 

4 CO 12 

5 THC 5,2 

Mức độ ô nhiễm không khí từ quá trình vận chuyển phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên. Nếu thời tiết khô, nắng, gió kéo dài thì bụi sẽ sinh ra nhiều và phạm vi ảnh hƣởng 

cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm ƣớt.  

Đây là nguồn gây ô nhiễm di động, chúng sẽ phát tán bụi dọc theo quãng đƣờng mà 

xe đi qua. Tuy nhiên, Công ty sẽ quy định tất cả xe vận chuyển khi vận chuyển phải có 

thùng kín, có bạt che và sẽ tiến hành phun nƣớc để giảm thiểu bụi phát sinh từ các công 

đoạn này. Do vậy, ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí trong quá trình này không đáng 

kể. 

2.1.2. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

Trong giai đoạn lắp ráp thiết bị, nƣớc thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các 

chất hữu cơ, các chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh vật. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực nhà máy cuốn theo cát, đất, rác, rơi vãi xuống 

nguồn nƣớc. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn có lƣu lƣợng phụ thuộc vào chế độ mƣa của khu vực. Nƣớc mƣa 

đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch, nhƣng khi chảy qua bề mặt có chất ô nhiễm thì nƣớc mƣa bị 

ô nhiễm theo và cần phải đƣợc thu gom xử lý thích hợp. 
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Tuy nhiên, trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, hệ thống thoát nƣớc mƣa đã đƣợc 

xây dựng hoàn chỉnh, sẽ thu gom toàn bộ nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực nhà máy, 

đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc của KCN. 

 Nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh trong nhà máy có thể gây ô nhiễm bởi 

các chất hữu cơ dạng lơ lửng và hòa tan chứa các vi trùng. Ƣớc tính có khoảng 20 công 

nhân lao động trong giai đoạn lắp ráp thiết bị. 

Nhu cầu dùng nƣớc mỗi ngày khoảng:  

20 ngƣời × 45 lít ngƣời/ngày × 2,5 = 2,25 m
3 
nƣớc/ngày 

Tổng lƣợng nƣớc thải ra mỗi ngày đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc sử dụng: 

2,25 m
3 
nƣớc/ngày × 100% = 2,25m

3 
nƣớc/ngày 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt bao giờ cũng vƣợt quá tiêu chuẩn 

cho phép đƣa vào các nguồn nƣớc mặt. Do đó nƣớc thải sinh hoạt cần phải đƣợc xử lý 

trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

2.1.3. Tác động của các nguồn chất thải rắn 

Trong giai đoạn lắp ráp máy móc thiết bị, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu nhƣ 

sau: 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao động: Có khoảng 20 công 

nhân lao động, lƣợng rác thải trung bình lấy bằng 0,5 kg ngƣời/ngày (Nguồn: Trần Hiếu 

Nhuệ, 2001 - Quản lý chất thải rắn - tập 1) thì tổng lƣợng chất thải sinh hoạt là khoảng:  

0,5 kg ngƣời/ngày × 20 ngƣời = 10 kg/ngày 

Rác thải sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom hợp lý sẽ làm mất mỹ quan và ô nhiễm 

môi trƣờng. Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt gồm các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ và chất vô cơ khó phân huỷ nhƣ túi nylon, chai lọ, các vật dụng cá nhân cũ, … 

Lƣợng rác thải này nếu không đƣợc quản lý thu gom hiệu quả sẽ gây tác động đến nguồn 

nƣớc mặt tại khu vực dự án do quá trình phân huỷ và cuốn trôi của nƣớc mƣa. 

 Chất thải công nghiệp không nguy hại 

Chủ yếu là các loại phế thải trong quá trình thi công lắp đặt nhƣ bao bì, giấy carton, 

nylon,… Dựa trên khối lƣợng vật tƣ lắp đặt và quá trình hoạt động thực hiện trong thời 

gian ngắn, nên khối lƣợng khoảng 100 kg/tháng. Phần lớn chất thải này không ảnh hƣởng 

đến sức khoẻ con ngƣời nhƣng lại gây mất cảnh quan nếu không có các biện pháp thu 

gom, xử lý thích hợp. 

 Chất thải rắn nguy hại 

Về cơ bản, các máy móc thiết bị nhập về cho nhà máy đều là thiết bị nguyên bộ, vì 

vậy, chất thải nguy hại sẽ chỉ phát sinh một lƣợng rất nhỏ trong quá trình lắp đặt máy 

móc thiết bị bao gồm giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì cứng thải bằng nhựa hoặc kim loại,…  

Bảng 18: Tổng hợp các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị 



Công ty TNHH Cj Agri Vina – Chi nhánh Đồng Nai – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     60 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số  ượng 

(kg/tháng) 

1  
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại  
Rắn 18 01 02 9 

2  Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 2 

3  Bóng đèn thải Rắn 16 01 06 1 

4  Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 1 

Tổng cộng 13 

Lƣợng chất thải phát sinh này ƣớc tính khoảng 13 kg trong toàn bộ thời gian lắp đặt. 

Loại chất thải này khó phân huỷ, độc hại đối với môi trƣờng cho nên sẽ đƣợc thu gom, 

phân loại và xử lý theo quy định. Các biện pháp quản lý, giảm thiểu đƣợc đề xuất tại 

phần tiếp của báo cáo. 

2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

- Hạn chế bụi bằng cách quét dọn thƣờng xuyên, phun nƣớc đƣờng nội bộ, sân bãi;  

- Quy định với các xe chuyên chở vật liệu, máy móc thiết bị ra vào nhà máy: 

+ Không nổ máy trong thời gian chờ xếp dỡ nguyên vật liệu, máy móc thiết bị;  

+ Không đƣợc chở quá trọng tải quy định; 

+ Bảo dƣỡng phƣơng tiện theo đúng định kỳ; 

+ Lập lịch trình hoạt động hợp lý cho các loại phƣơng tiện vận chuyển hạn chế việc tập 

kết vật tƣ tập trung vào cùng một thời điểm hay vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm (6h – 

8h và 16h – 18h); 

- Hạn chế các hoạt động vận chuyển, lắp đặt thiết bị máy móc vào những giờ nghỉ trƣa 

(11h30 – 13h) và hạn chế tối đa các nguồn ồn vào ban đêm để không ảnh hƣởng đến các 

nhà máy trong khu vực lân cận. 

2.2.2. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu nguồn phát sinh nước thải 

 Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn này, hệ thống thoát nƣớc mƣa của dự án đã đƣợc xây dựng hoàn chỉnh.  

Nƣớc mƣa từ mái tôn công trình, mặt đƣờng giao thông, sân bãi trong giai đoạn này sẽ 

đƣợc thu gom bằng hệ thống ống thoát nƣớc, hố ga của nhà máy trƣớc khi đấu nối với hệ 

thống thoát nƣớc chung của KCN. 

 Nước thải sinh hoạt 

Nhƣ đã phân tích ở trên, lƣợng nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công 

nhân lắp đặt máy móc khoảng 2,25 m
3
/ngày.  

Nhà vệ sinh phục vụ cho hoạt động vệ sinh của công nhân hoạt động sản xuất đã đƣợc 

xây dựng hoàn chỉnh, vì vậy công nhân lắp đặt máy móc sẽ sử dụng nhà vệ sinh này để vệ 

sinh cá nhân. 
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Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc xử lý bằng bể tự hoại sau đó đấu nối về 

HTXLNT của Công ty xử lý đạt giới hạn tiếp nhận trƣớc khi đấu nối tập trung về 

HTXLNT của KCN để xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

2.2.3. Các biện pháp quản lý chất thải rắn 

Các loại chất thải rắn phát sinh sẽ đƣợc thu gom và chứa trong kho chứa chất thải rắn 

của Công ty: 

- Các loại bao bì, xốp bao bọc máy móc thiết bị, pallet gỗ, nhãn mác, … đƣợc thu 

gom tập trung, lƣu giữ tại kho chứa chất thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom, xử lý theo quy định; 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân là các bao nylon, giấy, thức ăn thừa,… sẽ đƣợc thu 

gom tập trung tại thùng chứa (240 lít), có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom, vận chuyển và xử lý lƣợng rác thải này. 

2.2.4. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố an toàn  ao động 

- Kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật của thiết bị nâng hạ, tới khi các thông số kỹ 

thuật bảo đảm mới cho hoạt động; 

- Trƣớc khi nâng hạ phải kiểm tra công việc móc buộc; 

- Có biển báo cấm đi lại nếu không có nhiệm vụ dƣới tầm hoạt động của thiết bị 

nâng cầu; 

- Có cán bộ cảnh giới và chỉ huy thiết bị nâng cầu; 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tƣơng ứng với từng công việc; 

- Tăng cƣờng kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng, trang bị bảo hộ lao động trƣớc 

khi làm việc; 

- Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các 

hoạt động ở nhà máy; 

Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng 

trƣớc khi chuyển đến bệnh viện 

3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra một số tác động đến môi trƣờng. Nhìn chung, 

các tác động này trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thƣơng mại đều giống 

nhau về nguồn tác động nhƣng xét về lƣợng giai đoạn vận hành thử nghiệm sẽ ít hơn. 

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải đƣợc 

tóm tắt nhƣ bảng sau: 

Bảng 19: Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến môi trƣờng trong giai đoạn vận 

hành của dự án 
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STT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gâ  tác động 

Xác suất/Tần 

suất xảy ra tác 

động 

1 

Hoạt động vận 

chuyển 

nguyên liệu, 

sản phẩm 

- Xe tải vận chuyển nguyên, nhiên liệu, sản 

phẩm ra vào khu vực thực hiện Dự án có 

phát sinh tiếng ồn, các chất gây ô nhiễm 

nhƣ: Bụi, khí thải giao thông: SOx, NOx,… 

gây tác động đến môi trƣờng không khí 

xung quanh. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 

2 

Hoạt động sản 

xuất của Dự 

án 

- Bụi, khí thải, mùi, nhiệt phát sinh từ các 

hoạt động sản xuất: nạp liệu, nghiền, trộn 

đóng gói, hoạt động của lò hơi. 

- Mùi từ khu vực lƣu giữ rác sinh hoạt, trạm 

xử lý nƣớc thải  

- Phát sinh chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại: bao bì đóng gói hỏng, giấy vụn 

từ văn phòng, bùn từ HTXL nƣớc thải, 

chất thải từ quá trình sản xuất ,… 

- Phát sinh CTNH: bao bì cứng thải, dầu bôi 

trơn thải, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ 

lau nhiễm TPNH, hộp mực in, hóa chất và 

hỗn hợp hóa chất PTN thải có thành phần 

nguy hại,… 

- Phát sinh các tác nhân vật lý nhƣ tiếng ồn, 

độ rung, nhiệt, … gây ảnh hƣởng trực tiếp 

đến cán bộ công nhân viên trong Dự án. 

- Phát sinh nƣớc thải sản xuất (nƣớc thải vệ 

sinh dụng cụ, thiết bị, nƣớc thải giặt quần 

áo, nƣớc thải xả đáy lò hơi) 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 

3 

Sinh hoạt của 

cán bộ công 

nhân viên 

- Hoạt động hàng ngày của công nhân phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt, nƣớc thải. 

- Nƣớc thải sinh hoạt và nhà ăn  

- Mùi hôi do sự lên men và phân hủy kỵ khí 

chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt và 

nƣớc thải từ bể tự hoại của Công ty. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 

4 
Các nguồn 

khác 

- Cành cây khô, nƣớc mƣa chảy tràn trong 

khu vực dự án 

- Gián đoạn 

Bảng 20: Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến kinh tế - xã hội 

TT Các hoạt động Nguồn gâ  tác động 

1 
Quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm 

Hƣ hỏng về nền móng, đƣờng giao thông trong 

khu vực, gây tai nạn giao thông. 
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TT Các hoạt động Nguồn gâ  tác động 

2 Hoạt động sản xuất của Dự án 

Góp phần vào sự phát triển kinh tế trong khu vực; 

Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phƣơng và có 

thể gây ra những vấn đề về xã hội khác nhƣ trộm, 

cƣớp, đánh nhau,… 

3 

Sự cố về chập điện, cháy nổ 

trong khu vực Dự án, sự cố về 

thiên nhiên khác nhƣ sấm sét, 

bão lũ. 

Sự cố này gây tác hại đến tính mạng và của cải 

của chủ Dự án và trong khu vực thực hiện Dự án. 

Đánh giá khả năng, xác suất gây ô nhiễm môi trƣờng của các nguồn gây ô nhiễm đƣợc 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 21: Khả năng gây ô nhiễm 

STT Khả năng gâ  ô nhiễm 

Ảnh hƣởng 

Hoạt động 
Bụi Tiếng ồn Khí thải Lỏng 

Chất thải 

rắn 

Vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm 
      o  o  

Sản xuất       o    

Sinh hoạt của công 

nhân  
o  o  o      

Trong đó: 

o : Không có khả năng gây ô nhiễm 

 : Có khả năng gây ô nhiễm 

: Nhiều khả năng gây ô nhiễm 

3.1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

A. Nguồn gốc ô nhiễm 

Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn hoạt động chính thức của Dự án 

bao gồm: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra, vào khu vực có chứa bụi, 

SO2, CO, NO2, THC… 

- Bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất qua các công đoạn nhập nguyên liệu, công 

đoạn sàn, trộn. 

- Khí thải từ máy phát điện, lò hơi 

- Hoạt động sản xuất của nhà máy làm tăng nhiệt độ môi trƣờng sản xuất và khu vực 

xung quanh. 

- Các tác nhân vật lý nhƣ tiếng ồn, độ rung, … sinh ra trong quá trình hoạt động của 

các loại máy nhƣ máy trộn của Dự án. 

- Ngoài ra, mùi hôi còn phát sinh từ quá trình phân hủy rác thải sinh hoạt hàng ngày. 

B. Ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 
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 Bụi từ quá trình sản xuất 

Nguyên liệu đầu vào là tinh bột, các loại vitamin, các loại axit amin, các loại khoáng 

chất, phụ gia. Các loại nguyên liệu này sẽ đƣợc cân bằng cân điện tử theo tỷ lệ thích hợp 

và chuyển đến công đoạn sàn, nguyên vật liệu qua các rây sàn, lọc bỏ các cát sạn sau đó 

chuyển đến khu vực trộn, trộn các nguyên liệu thành phẩm và chuyển đến khu vực đóng 

gói. 

Bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy từ các nguồn chính sau: cân 

nguyên liệu, sàn, phối trộn nguyên liệu và đóng gói. Thành phần bụi chủ yếu là từ các 

nguyên liệu, vì tính chất nguyên liệu đa số là bột rắn. Dựa trên số liệu tham khảo từ nhà 

máy hoạt động hiện hữu thì lƣợng bụi phát sinh tại nhà máy khi đi vào hoạt động chính 

thức bụi phát sinh khoảng 0,05% khối lƣợng thành phẩm.  

Bảng 22: Tải lƣợng, nồng độ bụi phát sinh tại xƣởng sản xuất 

STT Thông số Đ n vị Giai đoạn vận hành  

1  Khối lƣợng nguyên liệu (B) tấn/tháng 42.555,1 

2  Hệ số phát sinh (Alt) % 0,05 

3  

Thời gian làm việc (t) 

Ngày/tháng 26 

Ca/ngày 1 

Giờ/ca 8 

4  Vận tốc gió (v) m/s 0,5 

5  Diện tích khu vực bị  ảnh 

hƣởng (L) 
M

2
 500 

6  Tải lƣợng (A) 

A (mg/s) = 
610

.
3.600

ltA B

t

 


 

mg/s 2.841,55 

7  Lƣu lƣợng (Q) 

Q (m
3
/s) = v × L 

m
3
/s 250 

8  Nồng độ (C) 

C=A/Q 
mg/m

3
 11,3 

9  C (bụi) 

QĐ 3733 2002 QĐ-BYT 
mg/m

3
 8 

- Đặc trƣng bụi từ các quá trình này có khối lƣợng và kích thƣớc tƣơng đối nhỏ. 

Bụi phát sinh có khả năng phát tán trong phạm vi xƣởng sản xuất và môi trƣờng không 

khí xung quanh làm ảnh hƣởng đến công nhân trực tiếp sản xuất và các đơn vị sản xuất 

bên cạnh trong KCN. 

- Bụi sinh ra từ kho chứa nguyên liệu: quá trình nhập liệu vào kho, tồn trữ, bảo 

quản cũng nhƣ bốc dỡ, tại kho nguyên liệu sẽ phát sinh bụi. Nồng độ bụi từ các quá trình 

trên phụ thuộc rất nhiều vào thao tác của các phƣơng tiện bốc dỡ, vào phƣơng tiện tiếp 

nhận nguyên liệu thô cũng nhƣ điều kiện bảo quản, che chắn của kho chứa. Bụi chỉ mang 
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tính chất cục bộ trong thời gian xuất và nhập kho. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào điều kiện 

vệ sinh công nghiệp mà lƣợng bụi phát sinh nhiều hay ít. Nhìn chung, lƣợng bụi này chỉ 

phát sinh trong phạm vi kho chứa, khả năng phát tán ra các khu vực xung quanh không 

cao. Hầu hết đƣợc lắng tại khu vực kho chứa và sẽ đƣợc thu hồi lại trong quá trình vệ 

sinh, quét dọn nhà kho. 

- Lƣợng bụi phát sinh trong quá trình phối trộn phụ gia dùng trong chế biến thức 

ăn chăn nuôi là khá lớn. Tuy nhiên do toàn bộ quá trình sản xuất nhƣ: nhập nguyên liệu, 

sàn, cân, trộn hỗn hợp nguyên liệu, đóng gói,… thực hiện trong hệ thống kín, tự động hóa 

cao nên lƣợng bụi và khí thải phát sinh đƣợc kiểm soát làm giảm ảnh hƣởng đến sức khỏe 

công nhân làm việc tại Dự án. 

Bảng 23: Kết quả quan trắc khu vực sản xuất, 10/2021 

TT Vị trí 

Độ ồn, Không khí 

Độ ồn Bụi SO2 NO2 CO H2S NH3 THC 

dBA mg/m3 

1 
Khu vực sản xuất 

thức ăn thủy sản 
70,6 2,31 0,209 0,217 <6 KPH KPH KPH 

2 
Khu vực sản xuất 

thức ăn gia súc 
68,6 2,09 0,214 0,203 <6 KPH KPH KPH 

QCVN 24:2016/BYT 

QCVN 02:2019/BYT 

QCVN 03:2019/BYT 

≤85 8 10 10 40 15 25 -- 

 Mùi từ hoạt động sản xuất 

Trong quá trình sản xuất tại nhà máy, chỉ có một số mùi đặc trƣng từ các phụ gia, 

dầu cám, mỡ cá, mùi ngái và mùi đậu gây cảm giác khó chịu có thể phát sinh do các 

hợp chất tạo mùi gồm: 

- Các hợp chất bay hơi có sẵn trong đậu (chủ yếu là hexanal,  acetaldehyde, acetone, 

axit phenolic…) phát tán trong quá trình lƣu trữ, vận chuyển, nạp liệu, đóng gói, nghiền 

sàng… 

- Các hợp chất tạo mùi sinh ra do biến đổi tính chất của đậu nguyên liệu trong quá 

trình chế biến nhƣ lên men, sấy đậu (các peroxyt, andehit, xeton và một số sản phẩm oxy 

hóa khác…). 

- Các phụ gia, dầu mỡ, dầu cá 

Các hợp chất tạo mùi sinh ra do biến đổi tính chất nguyên liệu dƣới điều kiện môi 

trƣờng (độ ẩm không khí, nhiệt độ môi trƣờng, ánh sáng, vi sinh vật…) do điều kiện 

lƣu trữ không đảm bảo. Ngƣời ta nhận thấy đối với những nguyên liệu khô ẩm thì nấm 

mốc không phát triển nhanh đƣợc, độ acid tăng nhƣng không có mùi, vì chủ yếu là 
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phân giải thành những acid béo không hòa tan trong nƣớc. Các acid béo này sẽ trải qua 

quá trình tự oxy hóa dƣới tác dụng của oxy tạo thành các hydroperoxit, từ đó tạo nên 

aldehid no và aldehid không no, xeton, acid mono cacboxylic, axit dicacboxylic... Đa số 

những chất này có vai trò quyết định trong việc phát sinh mùi hôi. Các acid béo cũng 

có thể bị β-oxy hóa và decacboxyl hóa, kết quả là sẽ tích tụ các alkylmetylxeton có 

mùi khó chịu. Các sản phẩm oxy hóa của lipit thƣờng làm vô hoạt enzym, giảm chất 

lƣợng sản phẩm. Sự biến đổi các chất này không những gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

ngu yên vật liệu, sản phẩm mà còn làm phát tán vào môi trƣờng không khí, vào nƣớc 

những chất độc hại, gây mùi khó chịu. 

Tốc độ gió, hƣớng gió, nhiệt độ không khí, mức độ khuấy trộn không khí là 

những yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ lan tỏa và phạm vi ảnh hƣởng do mùi phát sinh từ 

phân xƣởng ra bên ngoài. 

Bảng 24: Đặc trƣng về mùi và ngƣỡng nhận biết của một số chất gây mùi 

Tên chất Mùi đặc trưng Ngưỡng nhận biết (ppm) 

NH3 Mùi khai 21,4 

H2S Mùi trứng thối 0,00021 

SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Hexanal Mùi ngái 10 

Trimethyl amin Mùi cá 0,00021 

Methyl mercaptan Mùi bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan Mùi khó chịu 0,000075 

Ethyl vinyl xeton Mùi ngái 0,02 

Thực tế từ bảng thống kê sản phẩm, mùi phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu là 

từ các sản phẩm từ sản phẩm thủy sản, nhiều nhất là sản phẩm cám cá. Tuy nhiên tỷ lệ 

sản phẩm cám cá chi chiếm 11% tổng sản phẩm mà công ty sản xuất, nên mùi phát tán ra 

môi trƣờng không đáng kể. 

Tải  ượng 

Mùi hôi trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi đƣợc thể hiện qua thông số 

NMVOC (CH4, NH3 và mercaptan). 

Hệ số ô nhiễm NMVOC phát sinh trong quá trình sản xuất chăn nuôi đƣợc tham khảo 

tại bảng 5.1, trang 75, Atmospheric Brown Clouds Emission Inventory Manual, UNEP, 

2013. 

Bảng 25: Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

1 NMVOC 1 
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Công đoạn phát sinh mùi chủ yếu từ sản xuất thức ăn thủy sản, công suất 60.000 tấn 

sản phẩm năm. 

Tải lƣợng ô nhiễm từ quá trình sản xuất thức ăn thủy sản: NMVOC (kg/tấn) = 1 

kg/tấn × 60.000 tấn sản phẩm năm =60.000 kg năm = 60tấn năm. 

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo chất lƣợng sản phẩm đầu ra cũng nhƣ kiểm soát, hạn chế 

mùi hôi ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng khu vực, nhà máy sẽ đảm bảo kiểm soát tốt 

nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt đối với nguyên liệu giàu đạm nhƣ các loại dầu cá, bột 

cá. 

Các công đoạn sản xuất đều nằm trong quy trình khép kín và nhà xƣởng đƣợc xây 

dựng kín với hệ thống thông gió đầy đủ phù hợp nên không phát tán mùi ra ngoài môi 

trƣờng. Trong suốt thời gian vận hành vừa qua, công ty cũng chƣa ghi nhận các phàn nàn 

khiếu lại liên quan đến mùi ảnh hƣởng đến các công ty lân cận. 

Trong quá trình hoạt động nhà xƣởng đƣợc thông thoáng, công nhân sử dụng khẩu 

trang nên việc ảnh hƣởng từ mùi của nguyên liệu là không nhiều.  

Ngoài ra các nguyên liệu này sẽ thu hút nhiều côn trùng nhƣ gián, ruồi, muỗi, chuột. 

Chủ dự án sẽ thực hiện ký kết với đơn vị có chức năng thực hiện định kỳ đến phun, diệt 

côn trùng toàn bộ khu vực trong và ngoài xƣởng. 

 Khí thải phát sinh từ má  phát điện 

Máy phát điện chỉ sử dụng trong trƣờng hợp mất điện lƣới, tuy nhiên do hệ thống 

cung cấp điện trong KCN đã đƣợc đầu tƣ đồng bộ, khả năng mất điện là rất thấp. Trong 

trƣờng hợp vận hành máy phát điện dự phòng, khí thải phát sinh với các đặc trƣng ô 

nhiễm sau: 

 Đặc trưng ô nhiễm: 

Quá trình hoạt động của máy phát điện sẽ làm phát sinh khí thải từ quá trình đốt dầu 

DO với các thông số ô nhiễm đặc trƣng: Bụi, khí axit (SOx, NOx), Oxyt cacbon (CO), 

tổng hydrocarbons (THC). 

Máy phát điện dự phòng: 1 máy công suất 2.000 KVA đƣợc trang bị sử dụng trong 

trƣờng hợp mất điện lƣới đột xuất (nhiên liệu dầu DO) 

Tác động của các thành phần ô nhiễm trong khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch 

(dầu DO) ở nồng độ cao và thời gian tiếp xúc lâu đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 26: Tác động của các chất gây ô nhiễm từ khí thải quá trình đốt dầu DO 

STT 
Chất gây ô 

nhiễm 
Tác động 

1 Bụi 

- Kích thích hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), xơ 

hóa phổi, ung thƣ phổi, làm giảm chức năng hô hấp 

- Gây tổn thƣơng da, giác mạc mắt, bệnh ở đƣờng tiêu hóa 

2 
Khí axit (SOx, 

NOx) 

- Gây ảnh hƣởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 

- SO2  có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu 

- Tạo mƣa axit ảnh hƣởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật 
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và cây trồng 

- Tăng cƣờng quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê 

tông và các công trình nhà cửa 

- Ảnh hƣởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ozon 

3 
Oxyt cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức,tế 

bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến thành 

cacboxyhemoglobin 

4 

Tổng 

hydrocarbons 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhƣợc, chóng mặt, nhức đầu, 

rối loạn giác quan có khi gây tử vong 

Tuy nhiên, khi ở nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc ngắn, khả năng tác động trên là 

không cao 

 Khí thải phát sinh từ quá trình đốt  ò h i 

Hiện tại nhà máy đang sử dụng 2 lò hơi 5 tấn/giờ sử dụng loại nhiên liệu là than đá, củi 

trấu, gỗ tạp, vỏ các loại hạt để đốt. 

Định mức tiêu hao nhiên liệu của  ò h i:  

- Đối với than đá: mức tiêu hao nhiên liệu là 250 tấn/tháng 

- Đối với củi trấu, gỗ tạp, vỏ các loại hạt: mức tiêu hao nhiên liệu là 300 tấn/tháng 

Tải  ượng ô nhiễm trong khí thải  ò h i hiện hữu 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với lò đốt sử 

dụng nhiên liệu là củi trấu, gỗ tạp, ƣớc tính tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh 

ra từ lò hơi đốt củi trấu, gỗ tạp, nhƣ trình bày trong bảng dƣới đây. 

Tải lƣợng (kg/tháng) = hệ số ô nhiễm × khối lƣợng nhiên liệu sử dụng 

- Hệ số ô nhiễm khi dùng củi nén đƣợc trình bày dƣới bảng sau: 

Bảng 27: Hệ số ô nhiễm đốt củi nén (kg/tấn nhiên liệu) 

T n nhi n  iệu 
Hệ số ô nhiễm  kg/tấn nhi n  iệu) 

Bụi SO2 NOx CO 

Củi trấu 15 0,015 1,4 13 

 (Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO) 

Tải lƣợng các chất ô nhiễm đƣợc trình bày dƣới bảng sau: 

Bảng 28: Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi đốt củi trấu, gỗ tạp 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nhiên 

liệu) 

Khối  ượng 

nhiên liệu 

(tấn/ngày) 

Tổng tải  ượng 

(kg/ngày) 

Tổng tải 

  ượng 

(g/giờ) 

1 Bụi 15 11,5 172,5 21.562,5 

2 SO2 0,015 11,5 0,1725 21,56 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nhiên 

liệu) 

Khối  ượng 

nhiên liệu 

(tấn/ngày) 

Tổng tải  ượng 

(kg/ngày) 

Tổng tải 

  ượng 

(g/giờ) 

3 NOx 1,4 11,5 16,1 2.012,5 

4 CO 13 11,5 19,5 2.437,5 

Lưu  ượng khí thải  ò h i  

Lƣu lƣợng khí thải từ lò hơi đƣợc tính theo công thức: 

L = B × [V0
20

 + (α – 1)V0] × (273 + t) : 273 

Trong đó:  L : Lƣu lƣợng khí thải lò hơi (m
3
/giờ); 

  B : Lƣợng nhiên liệu đốt trong 1 giờ (kg/giờ): B = 1.437,5kg/giờ. 

  V0
20 

: Khói sinh ra khi đốt 1 kg nhiên liệu, lấy V0
20

 = 7,5 m
3
/kg; 

  α : Hệ số thừa không khí, α = 1,3; 

  V0 : Lƣợng không khí cần để đốt 1 kg nhiên liệu, lấy V0 = 7,1 m
3
/kg; 

  t : Nhiệt độ khí thải, lấy t = 200
0
C. 

Nhƣ vậy lƣu lƣợng khí thải sinh ra từ quá trình đốt củi nén là 23.984,6 m
3
/giờ. 

Nồng độ khí thải lò hơi (khi chưa xử lý) 

Dựa trên lƣu lƣợng khí thải và tải lƣợng khí thải sinh ra, ƣớc tính nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải lò hơi đốt củi nén đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây. 

Bảng 29: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi (khi chƣa xử lý) 

TT Chất ô nhiễm 
Tải  ượng 

(g/giờ) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kv = 1,0; Kp = 

 ưu  ượng) 

1 Bụi 21.562,5 899,01 200 

2 SO2 21,56 0,89 500 

3 NOx 2.012,5 83,9 850 

4 CO 2.437,5 101,6 1.000 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi trong khí thải lò hơi khi đốt củi 

trấu, gỗ tạp vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 1; Kp = 

1,0). 

 Khí thải phát sinh từ hoạt động của  ò h i khi đốt bằng than đá 

Việc đốt lò bằng than đá sẽ phát sinh một lƣợng lớn hơn các khí NO2, SOx (SO2, SO3) 

ra môi trƣờng bên ngoài. Đây là những khí thải nếu phát thải với nồng độ lớn cộng 

hƣởng với điều kiện không khí phụ trợ có thể tạo ra mƣa acid gây tác động đáng kể tới 

sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng sống của động thực vật. 
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Tính tải lƣợng khí thải 

Bảng 30: Hệ số ô nhiễm khi đốt than đá (theo WHO) 

STT Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

1 Bụi 5A 

2 SO2 19,5S 

3 NO2 9,0 

5 CO 0,3 

Ghi chú: với A là độ tro của than, 5,81%; S: hàm lượng lưu huỳnh trong than, 1,2 %. 

Công thức ƣớc tính lƣợng khí thải đốt bằng than đá: Ei = A.OP. EFi.(1-ER) 

Trong đó: 

Ei: tải lƣợng ô nhiễm của thông số i đƣợc thải ra từ nguồn thải (kg/giờ). 

A: công suất hoạt động (tấn nhiên liệu/giờ). 

Op: thời gian hoạt động của nhà máy (giờ/ngày). 

EFi: hệ số phát thải của từng thông số không qua hệ thống xử lý khí thải. 

ER: hiệu suất giảm thiểu phát thải đối với từng thông số, không có hệ thống xử lý 

ER=0 

Nhƣ vậy công thức tính tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh = hệ số ô nhiễm × khối 

lƣợng nhiên liệu tiêu thụ. Kết quả nhƣ bảng sau: 

Bảng 31: Tải lƣợng các chất ô nhiễm 

STT Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 
Tải  ượng các chất ô nhiễm 

(g/giờ) 

1 Bụi 5A 18.037,5 

2 SO2 19,5S 45.695 

3 NOx 9 24.050 

5 CO 0,3 601,3 

Lƣu lƣợng khí thải:Từ kết quả đo đạc thực tế chọn Qtrung bình là 9.378,7m
3
/giờ. 

Nồng độ khí thải 

Dựa vào tải lƣợng các chất ô nhiễm nhƣ đã tính ở trên và lƣu lƣợng khí thải ta tính 

đƣợc nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Nồng độ khí thải của các lò hơi đƣợc 

tính nhƣ sau: 

Bảng 32: Nồng độ khí thải của lò hơi 

STT 
Các  chất  ô 

nhiễm 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B với hệ 

số Kp=1, Kv = 1 (mg/m3) 

1 Bụi 1.244,21 200 



Công ty TNHH Cj Agri Vina – Chi nhánh Đồng Nai – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     71 

STT 
Các  chất  ô 

nhiễm 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B với hệ 

số Kp=1, Kv = 1 (mg/m3) 

2 SO2 3.151,99 500 

3 NOx 1.658,94 850 

5 CO 41.47 1.000 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải với quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009 BTNMT 

cột B với hệ số Kp=1 và Kv=1 cho thấy chỉ tiêu bụi đãvƣợt quy chuẩn. Do vậy chủ đầu tƣ 

cần có biện pháp cụ thể để khống chế nguồn ô nhiễm này. Đốt bằng than đá trong thực tế 

phát sinh khí SO2, NOx (đặc biệt là SO2) khó kiểm soát tuy vậy Chủ đầu tƣ đã lắp đặt 02 hệ 

thống xử lý khí thải cho 02 lò đốt nhằm đảm bảo khí thải đầu ra đạt Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về môi trƣờng. 

C. Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phư ng tiện giao thông  

- Bụi (đất, cát, …) phát sinh từ quá trình xe ra vào nhà máy trong giai đoạn không 

đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát lƣợng bụi trên thì sẽ tác động 

đáng kể đến môi trƣờng trong khu vực. 

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu. Tùy theo điều 

kiện, chất lƣợng đƣờng sá, phƣơng tiện sử dụng, phƣơng thức bốc dỡ và tập kết nguyên 

liệu mà ô nhiễm bụi phát sinh nhiều hay ít. 

Các phƣơng tiện ra, vào Công ty gồm có: Xe tải chở nguyên nhiên liệu và thành phẩm 

xuất nhập nhà máy, xe của cán bộ, công nhân viên làm việc trong giai đoạn thử nghiệm. 

Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây 

ô nhiễm không khí nhƣ: Bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC, ... Lƣợng khí này rất khó định 

lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác nhƣ: chất 

lƣợng đƣờng xá, tốc độ gió, …  

 Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đƣờng bộ tại Tp.HCM” cho thấy lƣợng nguyên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho 

các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,15 lít/km.  

Khi hoạt động, công ty không tăng số lƣợng công nhân viên. Tính trung bình mỗi 

ngày mỗi xe chạy 0,2 km (tính trong khu vực cơ sở sản xuất) và trung bình khoảng 5 km 

trên các trục đƣờng xung quanh Dự án. Nhƣ vậy lƣợng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt 

động giao thông đƣợc trình bày ở bảng sau: 

Bảng 33: Lƣợng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

STT Loại phư ng tiện 
Số  ượt xe 

  ượt/ngày/5km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

II. Vận hành thư ng mại (100% công suất) 
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STT Loại phư ng tiện 
Số  ượt xe 

  ượt/ngày/5km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 800 0,03 120 

2 
Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 

đến 16 tấn 
6 0,15 4,5 

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông theo đánh giá nhanh của Tổ 

chức Y tế Thế giới WHO đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 34: Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông 

TT Loại phư ng tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20
*
S 8 525 80 

2 Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn 4,3 20*S 55 28 12 

(Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution -WHO,) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu (thường = 0,05%). 

Áp dụng với vành đai ảnh hƣởng do hoạt động giao thông vận tải là 0,2 km tính từ 

trung tâm, tải lƣợng các chất ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện giao thông đƣợc thể 

hiện ở bảng sau. 

Bảng 35: Tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện giao thông 

TT Loại phư ng tiện 
Tải  ượng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

II. Vận hành thư ng mại (100% công suất) 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 0,576 0,72 47,25 7,2 

2 
Xe tải lớn động cơ 

Diesel 3,5 đến 16 tấn 
0,016641 0,024768 0,21285 0,10836 0,04644 

Tổng cộng 0,016641 0,600768 0,93285 47,35836 7,2464 

(Lấy Khối lượng riêng củ  xăng là 0,7kg/lít; dầu DO là 0,86 kg/lít) 

Tải lượng ô nhiễm = [Tổng lượng nhiên liệu (lít/ngày) × Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên 

liệu)] × Khối lượng riêng củ  xăng (0,7 kg/lít  

Các phƣơng tiện giao thông ra, vào dự án sẽ đƣa vào môi trƣờng một khối lƣợng bụi: 

SO2, NO2, CO gây ô nhiễm không khí trong khu vực dự án. Việc kiểm soát và xử lý 

nguồn ô nhiễm từ hoạt động này là rất khó thực hiện, cần áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu tại nguồn phát sinh nhƣ: nâng cao chất lƣợng phƣơng tiện, chất lƣợng đƣờng xá, 

các phƣơng tiện giao thông không đƣợc chở quá trọng tải quy định khi dự án đi vào hoạt 

động chính thức. 

D. Nhiệt thừa, độ ẩm trong quá trình sản xuất 

Ô nhiễm nhiệt là một trong các nguồn ô nhiễm đáng quan tâm tại các dự án có sử dụng 

máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Trong quá trình hoạt động sản xuất của công 

ty, nhiệt thừa chủ yếu phát sinh từ quá trình vận hành máy móc thiết bị, quá trình trộn, ép 

viên,… ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân vận hành. 
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- Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới ở miền Nam khá nóng bức, nhất là 

vào các tháng mùa khô, bức xạ mặt trời xuyên qua mái nhà xƣởng vào những ngày nắng 

gắt sẽ góp phần làm tăng nhiệt trong nhà xƣởng. Nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao sẽ 

ảnh hƣởng đến sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân. 

- Tác động:  

+ Nhiệt độ cao trong nhà xƣởng sản xuất là nguyên nhân của một số bệnh nghề nghiệp. 

Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thƣờng có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn so với 

các nhóm khác nhƣ bệnh tiêu hóa chiếm 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 

1,6%. 

+ Rối loạn bệnh lý thƣờng gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co 

giật. Chứng say nóng có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch 

nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhƣợc cơ thể… nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. Chứng co 

giật gây nên do sự mất cân bằng nƣớc và điện giải, thƣờng bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ 

và đặc biệt có các cơn co giật kéo dài từ 1 – 3 phút. 

+ Những ảnh hƣởng của nhiệt từ quá trình sản xuất có gia nhiệt và từ các bức xạ mặt 

trời sẽ gây ra các chứng nhƣ: Rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, nhức đầu, chóng mặt, mất 

nƣớc và mất muối khoáng… từ đó dẫn đến hiện tƣợng giảm năng suất lao động và tăng cao 

khả năng gây tai nạn. Trong cơ thể con ngƣời sự chống đỡ với nhiệt chủ yếu bằng cách mất 

nhiệt qua da khi tiếp xúc với khí mát, nếu nhiệt độ bên ngoài bằng nhiệt độ cơ thể thì sự 

mất nhiệt bằng bức xạ và đối lƣu giảm, dẫn đến cơ thể chống đỡ bằng cách ra mồ hôi và 

xung huyết ngoại biên. Sự giản mạch ngoại biên có thể làm tụt áp, thiếu máu não. Ra mồ 

hôi nhiều gây khát dữ dội nếu uống nƣớc mà không có thêm muối thì gây giảm clo trong 

huyết tƣơng. Lƣợng muối mất cao nếu không bù đắp sẽ gây các tai biến do giảm clo nhƣ: 

Nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn. Nếu làm việc lâu dài sẽ gây 

chứng đau đầu kinh niên. 

E. Tiếng ồn, rung động trong sản xuất và các phư ng tiện giao thông 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh ở giai đoạn vận hành chủ yếu từ các công đoạn 

sau:  

+ Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động sản xuất phát sinh từ hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm nhƣng chỉ mang tính chất gián đoạn không liên tục 

và chỉ trong khuôn viên nhà máy. 

+ Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong nhà máy nhƣ máy trộn, máy ép viên,… 

Đây là nguồn ô nhiễm đặc trƣng cũng nhƣ là nguồn ô nhiễm chính của ngành nghề hoạt 

động của dự án. Tuy nhiên, theo thực tế tại công ty thì tiếng ồn chỉ có tính chất ô nhiễm 

cục bộ tại khu vực sản xuất và không đáng kể, chỉ cần trang bị đồ bảo hộ cho ngƣời công 

nhân lao động trực tiếp tại các công đoạn này. 

+ Từ hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các khu nhà văn phòng. 

+ Từ các phƣơng tiện vận tải vận chuyển hàng ra vào nhà máy. Tiếng ồn này phát sinh 

từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói…  
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- Tác động:  

Tiếng ồn, rung động phát sinh trong khu vực sản xuất chủ yếu từ quá trình vận hành các 

loại máy móc phục vụ sản xuất và từ quá trình xuất – nhập nguyên vật liệu và sản phẩm, 

đồng thời tiếng ồn, rung động cũng phát sinh từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

Tiếng ồn cao sẽ gây ảnh hƣởng đến công nhân trực tiếp sản xuất và gây ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng xung quanh. Tác hại của tiếng ồn trƣớc hết là cơ quan thính giác chịu tác động 

trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề 

nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn 

thần kinh, rối loạn tim mạch, các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh 

về thần kinh, khớp xƣơng. 

Cƣờng độ ồn phát sinh trong nhà máy thƣờng tƣơng đối cao nhƣng không liên tục 

(trung bình 75 – 85 dBA). Ngoài ra, tùy theo chu kỳ vận hành thiết bị, tiếng ồn cục bộ có 

thể > 80 dBA và chƣa vƣợt tiêu chuẩn cho phép tại khu vực sản xuất (Quyết định số 

3733 2002 QĐ-BYT của bộ trƣởng Bộ Y tế ngày 10 10 2002 quy định cho phép cƣờng độ 

ồn ≤ 85 dBA). Việc tiếp xúc thƣờng xuyên với nguồn ồn từ 80 dBA trở lên làm ức chế thần 

kinh trung ƣơng, gây trạng thái mệt mỏi khó chịu và làm giảm năng suất lao động, dễ dẫn 

đến tai nạn lao động. 

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh từ máy móc thiết bị sẽ gây ảnh hƣởng 

đến công nhân trực tiếp sản xuất và gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

Bảng 36: Mức độ ồn ảnh hƣởng đến cơ thể 

STT Cường độ ồn Ảnh hưởng tới c  thể 

1 20 – 35 dB Dễ chịu (phục hồi sức nghe, sức khỏe) 

2 40 – 50 dB Thích hợp (thoải mái để làm việc) 

3 60-80 dB Chịu đƣợc (trong thời gian có hạn) 

4 >80 dB Gây hại đến sức nghe, sức khoẻ 

5 130 dB Gây đau 

6 140 dB Gây chấn thƣơng (điếc, chảy máu) 

Dựa vào bảng phân tích mức độ ảnh hƣởng tiếng ồn đối với cơ thể và kết quả đo độ ồn 

tại nhà máy hiện hữu 70dB, công ty đã có  những biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn, không 

ảnh hƣởng tiêu cực đến công nhân lao động trong nhà xƣởng khi đi vào hoạt động sản xuất 

chính thức. 

3.1.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

Khi dự án đi vào hoạt động thử nghiệm, dự báo nƣớc thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực nhà máy cuốn theo cát, đất, rác rơi vãi xuống 
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nguồn nƣớc. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, khu lƣu trú có chứa cặn bã, các 

chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh vật. 

- Nƣớc thải nhà ăn. 

- Nƣớc thải sản xuất: nƣớc xả đáy nồi hơi, nƣớc từ hệ thống xử lý khí thải nồi hơi, 

nƣớc khử trùng xe, nƣớc cho phòng thí nghiệm, nƣớc phun rửa xe, nƣớc từ quá trình rửa 

dụng cụ, thiết bị 

3.1.2.1. Nước mưa chảy tràn 

Vào những tháng mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt đƣờng nội bộ, sân, khu 

vực Công ty, ... Theo một số tài liệu nghiên cứu cho biết, nồng độ các chất gây ô nhiễm 

môi trƣờng có trong nƣớc mƣa rất thấp, cụ thể trong bảng sau:  

Bảng 37: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc mƣa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng N 0,5 – 1,5 

2 Tổng P 0,003 – 0,004 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 30-50 

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ ) 

Tuy nhiên, nƣớc mƣa là một dung môi có thể hoà tan rất nhiều chất, khi rơi xuống 

mặt bằng khu vực dự án sẽ hòa tan và cuốn theo các chất gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

Làm tăng hàm lƣợng các chất lơ lửng, cuốn theo các chất thải rắn,… Vì vậy cần xây 

dựng đƣờng mƣơng thoát nƣớc mƣa riêng, có các hố gas lắng lọc các chất lơ lửng có 

trọng lƣợng lớn dễ lắng đọng và tách rác trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

3.1.2.2. Nước thải 

Bảng 38: Tổng lƣợng nƣớc cấp và nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của dự án 

STT Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m
3
/ngà .đ m) 

Lượng nước thải 

(m
3
/ngà .đ m) 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

I. Lượng nước cần xử lý sau khi sử dụng  

1 
Nƣớc cấp sinh hoạt 

công nhân viên 
14 14 28 14 14 28 

2 Nƣớc cấp nấu ăn 3 3 6 3 3 6 

3 
Nƣớc cấp vào sản 

phẩm  
- 50 50 - - - 

4 
Nƣớc cấp cho nồi 

hơi 
131 - 131 2 - 2 

5 

Nƣớc cấp cho hệ 

thống xử lý khí 

thải nồi hơi 

5 - 5 1 - 1 

6 
Nƣớc cấp cho khử 

trùng xe 
5 1 6 5 1 6 
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STT Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m
3
/ngà .đ m) 

Lượng nước thải 

(m
3
/ngà .đ m) 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

Nhà máy 

hiện hữu 

Dự án 

NCS 
Tổng 

7 
Nƣớc cấp cho 

phòng thí nghiệm 
1 - 1 0,02 - 0,02 

8 
Nƣớc cấp làm 

nguội tro xỉ 
1 - 1 - - - 

9 Nƣớc phun rửa xe 1 1 2 1 1 2 

10 
Nƣớc từ quá trình 

rửa dụng cụ 
2 2 4 2 2 4 

II. Lượng nước cấp tiêu hao, tuần hoàn tái sử dụng, không phát sinh nước thải 

1 
Nƣớc phục vụ cho 

tƣới cây 
25,3 - 25,3 - - - 

2 Nƣớc cấp PCCC 270 - 270 - - - 

Tổng cộng  ượng nước 

sử dụng và cần xử lý 

(tính cho ngày sử dụng 

lớn nhất, không tính 

nước PCCC) 

188,3 71 259,3 28,02 21 49,02 

 Nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu sinh hoạt chung, nhà vệ sinh trong nhà máy có 

thể gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ dạng lơ lửng và hòa tan, các vi trùng gây bệnh. 

Nƣớc thải sinh hoạt của Dự án gồm nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân là 

một trong những nguyên nhân chính ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt khu vực xung 

quanh. Nƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, dầu mỡ động vật, chứa 

lƣợng lớn các khuẩn Coliform và các vi khuẩn gây bệnh khác. Nƣớc thải không đƣợc xử 

lý có thể là nguồn gây bệnh truyền nhiễm đối với cộng đồng dân cƣ sống trong khu vực 

thông qua việc sử dụng nguồn nƣớc bị ô nhiễm. Ngoài ra, nƣớc thải sinh hoạt cũng là 

nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng đất và ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc ngầm.  

Bảng 39: Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trƣng trong nƣớc thải sinh hoạt 

STT Chỉ tiêu Đ n vị 
Nước thải chưa qua xử 

lý 

Giới hạn tiếp nhận KCN Dầu 

Giây 

1 pH - - 5,5 – 9 

2 TSS  mg/l 100 - 350 100 

3 BOD5 mg/l 110 - 400 50 

4 COD  mg/l 250 – 1.000 150 

5 Tổng N mg/l 20 - 85 40 

6 Tổng P mg/l 4 - 15 6 

7 Amoni mg/l 12 - 50 10 

8 Coliform  MNP/100ml 10
6
 ÷10

7
– 10

7
÷ 10

9
 5.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết) 
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Nhận xét: Hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý đều 

vƣợt giới hạn cho phép của HTXLNT của KCN Dầu Giây do đó phải xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt sơ bộ trƣớc khi đấu nối vào HTXLNT của KCN Dầu Giây 

 Nước thải từ quá trình nấu ăn 

Lƣợng nƣớc thải này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất rắn lơ lửng 

và dầu mỡ động thực vật. Nƣớc thải có hàm lƣợng chất hữu cơ và dầu mỡ cao nếu không 

đƣợc xử lý sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng chất lƣợng nƣớc của nguồn tiếp nhận. 

 Nước thải sản xuất 

+ Nước từ quá trình rửa dụng cụ, thiết bị: Dụng cụ sản xuất bám dính bụi và nguyên 

liệu (bao gồm khung lƣới, palet, dụng cụ múc nguyên liệu,…) đƣợc định kỳ tập kết về khu 

vực rửa dụng cụ để công nhân tiến hành vệ sinh, xịt rửa. Quá trình rửa đƣợc thực hiện định 

kỳ 2 tuần/lần bằng cách sử dụng vòi nƣớc với áp lực nƣớc thủy cục xịt rửa trực tiếp lên các 

vật dụng, nhờ đó, bụi và nguyên liệu đƣợc rửa trôi. Các dụng cụ sau đó đƣợc xếp lên kệ để 

ráo nƣớc.khoảng 4 m
3
/ngày/lần/2 tuần. Nƣớc thải phát sinh đƣợc thu gom đƣa về 

HTXLNT cục bộ của Công ty. 

+ Nước thải từ xả đáy lò hơi. Lƣu lƣợng thải ƣớc tính: Q = 2 m
3
/lần thải bỏ tƣơng ứng 

2 m
3
/ngày.  Dòng thải này chứa chủ yếu hàm lƣợng chất rắn lơ lững cao, … 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải nồi hơi: trung bình khoảng 1 m
3
/ngày. Dòng thải 

này chứa chủ yếu các chất rắn lơ lửng, hàm lƣợng hữu cơ cao 

+ Nước dùng cho quá trình khử trùng xe: Nƣớc sau quá trình khử trùng sẽ đọng trong 

hồ chứa nƣớc và định kỳ xả về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. Lƣợng nƣớc 

thải phát sinh ở công đoạn này khoảng 6  m
3
/ngày  

+ Nước cấp cho phòng thí nghiệm: 0,02 m
3
 ngày và đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc 

thải cục bộ của nhà máy 

+ Nước cấp làm nguội tro xỉ: 1 m
3
 ngày, lƣợng nƣớc này tuần hoàn tái sử dụng (qua bể 

lắng), không thải bỏ. 

+ Nước phun rửa xe: khoảng 2 m
3
 ngày, định kỳ thải ra 2 m

3
 ngày và đƣợc dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà máy. 
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3.1.3. Tác động của chất thải rắn 

Trong giai đoạn vận hành, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chất thải rắn công nghiệp: là chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bao gồm: 

chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: là chất thải rắn thải ra từ dự án bao gồm 

cả chất thải phát sinh từ các hoạt động của ngƣời lao động trong dự án. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Tải  ượng 

Theo báo cáo “Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Việt Nam” (Cục 

bảo vệ môi trƣờng, năm 2010), định mức phát thải chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu 

ngƣời ở các đô thị loại II là 0,72 - 0,73 kg ngƣời ngày. Tuy nhiên, đối với công nhân viên 

làm việc 8 tiếng ca, lƣợng rác thải trung bình lấy bằng 0,5 kg ngƣời/ngày. Khối lƣợng 

CTR đƣợc ƣớc tính theo từng giai đoạn vận hành nhƣ sau: 

Bảng 40: Thống kê khối lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh theo từng giai đoạn hoạt 

động của dự án 

Giai đoạn 

 

Vận hành thư ng mại (kg/ngày) 

100% công suất 

Số lƣợng công nhân viên  400 

Khối lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh 200 

Rác thải này gồm các chất hữu cơ nhƣ vỏ trái cây, thực phẩm thừa, … và các chất có 

nguồn gốc vô cơ nhƣ túi nylon, lon, chai, các vật dụng cá nhân hƣ hỏng. 

Các tác động 

Việc xả thải bừa bãi rác thải lâu ngày sẽ làm tăng khối lƣợng chất thải rắn trong môi 

trƣờng. Sự phân hủy các chất thải sinh hoạt nhƣ thực phẩm, rau quả dƣ thừa sẽ phát sinh 

mùi hôi gây khó chịu và ô nhiễm môi trƣờng. Các loại rác thải khó phân hủy nhƣ túi 

nilon, giấy, vỏ lon khi thải vào môi trƣờng tự nhiên sẽ gây tích tụ trong môi trƣờng đất, 

nƣớc, làm mất mỹ quan và ảnh hƣởng đến giao thông thủy. Về lâu dài, các chất này sẽ 

phân hủy thành các hợp chất gây độc cho môi trƣờng đất, nƣớc, ảnh hƣởng đến sự sinh 

trƣởng phát triển của vi sinh vật trên cạn và dƣới nƣớc. Do đó, chất thải rắn cần đƣợc thu 

gom hàng ngày và đƣa đến khu vực xử lý đúng quy định. 

CTR công nghiệp 

CTR công nghiệp 

thông thƣờng 

CTR nguy hại 

CTR sinh hoạt CTR công nghiệp 

không nguy hại 
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 Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Trong quy trình sản xuất, chất thải rắn không nguy hại phát sinh từ các công đoạn sản 

xuất là sản phẩm giấy, chai nhựa thải,…. 

- Tham khảo dự án hiện hữu tại nhà máy ở KCN Dầu Giây, lƣợng chất thải phát 

sinh đƣợc tính theo bảng sau:  

Bảng 41: Tổng hợp chất thải rắn không nguy hại phát sinh trong quy trình sản xuất 

STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Hiện hữu 

(kg/tháng) 

Dự án 

(kg/tháng) 

Ổn định 

(kg/tháng) 

1 Giấy phế liệu Rắn 667 283 950 

2 Bao phế liệu Rắn 83 27 110 

3 Nhựa Rắn 83 33 120 

4 Sắt Rắn 83 27 110 

5 Pallet gỗ Rắn 83 67 150 

Tổng cộng 999 437 1.440 

 Chất thải rắn nguy hại 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất thải 

nguy hại sau: hộp mực in, giẻ lau, bóng đèn huỳnh quang, ... Theo hoạt động dự án hiện 

hữu của công ty tại KCN Dầu Giây, lƣợng thải  đƣợc tính nhƣ sau: 

Chi tiết các loại chất thải nguy hại phát sinh trong 1 năm từ hoạt động của dự án đƣợc 

liệt kê ở bảng sau. 

Bảng 42: Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất 

TT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 

Số  ượng 

 kg/năm) 

Hiện hữu Ổn định 

1 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 - 5 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 185 250 

3 

Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn 

tổng hợp thải 

Lỏng 17 02 03 85 150 

4 
Bao bì cứng thải 

bằng kim loại 
Rắn 18 01 02 75 150 

5 
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
Rắn 18 01 03 175 245 

6 

Giẻ lau nhiễm 

thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 02 01 40 100 

Tổng số  ượng 
- 

560 900 
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Nhƣ vậy, tổng khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án khoảng 

900 kg năm. 

 Tác hại của ô nhiễm chất thải rắn 

- Thành phần hữu cơ dễ phân hủy có trong chất thải rắn: Khi thải vào môi trƣờng 

mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trƣờng sống. Quá trình 

phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lƣợng 

không khí khu vực xung quanh, ảnh hƣởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế khác 

trong vùng. 

- Các thành phần trơ trong chất thải rắn: bao gồm giấy các loại, nylon, … gây mất 

mỹ quan, cảnh quan khu vực xung quanh nhà máy. 

Các thành phần nguy hại trong chất thải sản xuất nhƣ: Giẻ lau dính thành phần nguy 

hại;….khi thải vào môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc, đất, không khí gây tác hại 

cho sức khỏe con ngƣời và sinh vật. 

3.1.4. Tác động đến môi trường xung quanh 

 3.1.4.1. Tác động đến môi trường đất 

Khi Dự án đi vào hoạt động, các tác động đến môi trƣờng đất của nhà máy bao gồm 

các nguồn chính sau: 

 Nước thải  

Nƣớc thải nếu không đƣợc thu gom và xử lý đúng mức khi thải vào môi trƣờng đất 

xung quanh sẽ làm sự tăng trƣởng và hoạt động của vi khuẩn trong đất, tức là làm giảm 

quá trình phân hủy các chất hữu cơ thành dinh dƣỡng cho cây trồng. Hệ thống thoát nƣớc 

không tốt vào những ngày mƣa lớn sẽ tạo thành dòng chảy gây xói lở đất trong khu vực. 

 Chất thải rắn 

Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là rác thải nguy hại 

của nhà máy nếu không đƣợc thu gom và quản lý chặt chẽ sẽ đe dọa đến chất lƣợng môi 

trƣờng đất trong khu vực. 

 Tác động đến các đối tượng xung quanh và ngược lại: 

Dự án đƣợc thực hiện trên phần đất hiện hữu của công ty nằm trong Dầu Giây xung 

quanh dự án là các dự án hiện hữu và đƣờng nội bộ của KCN. 

3.1.4.2. Tác động đến môi trường nước 

Trong quá trình hoạt động của Dự án có phát sinh nƣớc thải vệ sinh của 400 công nhân 

viên và chuyên gia chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng; vi sinh gây 

bệnh, … Đây là nguồn gốc gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt khu vực lân cận nếu không có 

biện pháp xử lý hiệu quả trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên, trong quá trình 

hoạt động chủ đầu tƣ sẽ thực hiện biện pháp kỹ thuật để xử lý sơ bộ nƣớc thải trƣớc khi 

đấu nối vào HTXL nƣớc thải tập trung KCN Dầu Giây và sẽ có biện pháp dự phòng trong 

trƣờng hợp nƣớc không đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Nhƣ vậy có thể nói nƣớc thải 

phát sinh từ hoạt động của Dự án tác động đến khu vực xung quanh và các dự án lân cận 

không đáng kể. 

3.1.4.3. Tác động đến môi trường không khí 
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Khi Dự án đi vào hoạt động, môi trƣờng không khí của khu vực lân cận có thể bị tác 

động bất lợi do hoạt động sản xuất và hoạt động giao thông ra vào nhà máy. Các hoạt 

động này có thể phát sinh bụi, khí thải từ quá trình sản xuất và khí thải có chứa bụi, SOx, 

NOx, CO. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ Dự án sẽ có các biện pháp khống chế giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí, đồng thời sẽ bố trí thêm nhiều chậu cây cảnh để 

giảm thiểu bụi, điều hòa môi trƣờng không khí xung quanh, giảm phát tán tiếng ồn nên 

tác động đến môi trƣờng không khí của Dự án đến khu vực lân cận là không đáng kể. 

3.1.4.4. Tác động do chất thải rắn  

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ kéo theo quá trình phát sinh một lƣợng chất thải rắn 

nhất định. Nguồn chất thải này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ gây gây mùi khó chịu cho 

cán bộ công nhân viên và ảnh hƣởng đến các hộ dân xung quanh khu vực dự án. Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ chất thải rắn, phân loại và lƣu giữ chất 

thải đúng quy định, đồng thời hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải đúng quy định để không ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh 

cũng nhƣ các dự án lân cận. 

3.1.4.5. Tác động đến các dạng tài ngu  n môi trường trong khu vực 

Quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy gây những tác động đến tài nguyên môi 

trƣờng khu vực, một số tác động nhƣ sau: 

- Tác động đến tài nguyên đất khu vực do mục đích sử dụng đất thay đổi, một phần 

diện tích đất trồng dùng để xây dựng nhà xƣởng, đƣờng nội bộ, hệ thống cấp thoát 

nƣớc,… 

Tác động đến tài nguyên nƣớc ngầm, nƣớc mặt khu vực do lƣợng nƣớc cung cấp cho 

hoạt động sản xuất cũng nhƣ lƣợng nƣớc thải ra của nhà máy mỗi ngày, và làm suy giảm 

nguồn tài nguyên nƣớc ở khu vực. 

3.1.5. Dự báo các rủi ro sự cố 

Những rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn hoạt động sản xuất của dự án đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

3.1.5.1. Tai nạn  ao động  

Sự cố tai nạn lao động có thể gây thiệt hại về ngƣời và tài sản cũng nhƣ hoạt động sản 

xuất của toàn công ty. Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động là do: 

- Tình trạng sức khỏe của nhân viên không tốt: ngủ gật trong lúc làm việc, làm việc 

quá sức gây choáng váng,… 

- Do công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động nhƣ:  

 Quần áo, tóc tai không gọn gàng khi làm việc tại các máy móc thiết bị; 

 Bất cẩn của nhân viên trong quá trình làm việc, vận hành máy móc thiết bị, trong 

quá trình sử dụng điện; 

 Thói quen không sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc; 

 Không thực hiện đầy đủ và đúng các nội quy sản xuất. 

Những tác động khi xảy ra tai nạn lao động: 
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- Ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân viên trực tiếp lao động; 

- Có thể phải dừng sản xuất để xử lý sự cố, ảnh hƣởng đến tiến độ, kế hoạch sản 

xuất của toàn nhà máy; 

- Tai nạn lao động xảy ra có thể là nguyên nhân dẫn đến những sự cố khác nhƣ: sự 

cố rò rỉ nhiên liệu, sự cố cháy nổ do công nhân không chủ động đƣợc công việc. 

3.1.5.2. Sự cố cháy nổ, rò rỉ nguyên nhiên liệu 

Sự cố gây cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại về kinh tế - xã hội và làm ô 

nhiễm cả 3 hệ sinh thái đất, nƣớc, không khí và gây thiệt hại về ngƣời và tài sản cho Nhà 

máy và cộng đồng dân cƣ xung quanh. Nguồn gốc phát sinh loại sự cố này từ kho chứa 

nguyên liệu có thể do các nguyên nhân sau: 

 Sự cố cháy nổ 

- Kho nguyên liệu, hóa chất 

+ Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu nếu không đƣợc phát hiện và xử lý kịp thời có thể 

gây ra sự cố này. 

+ Tồn trữ hoặc để nhiên liệu dễ bắt cháy ở khu vực có nguồn sinh nhiệt. 

+ Công nhân hút thuốc và vứt tàn thuốc trong kho; 

+ Sự cố chập điện, phát sinh tia lửa bén vào sản phẩm hay nguyên vật liệu gây cháy; 

+ Cháy lan từ 1 khu vực gần đó sẽ bén lửa sang khu vực kho gây cháy. 

- Sự cố về điện 

+ Các sự cố về thiết bị điện, lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với các 

trang thiết bị, máy móc khác, hoặc khi hệ thống cung cấp điện cho Dự án bị chập, nổ,… 

+ Dây trần, dây điện, động cơ, quạt... bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh 

nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mƣa going; 

+ Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện tại các khu vực đặc thù (có khả năng xảy ra 

cháy) sẽ đƣợc tính toán và sử dụng thiết bị hợp lý. 

Các nguyên nhân, phạm vi ảnh hƣởng và cƣờng độ tác động của các nhóm sự cố cháy 

nổ nêu trên đƣợc đánh giá chi tiết nhƣ sau: 

- Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt... bị quá tải trong quá 

trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mƣa giông. 

- Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện tại các khu vực đặc thù (có khả năng xảy ra 

cháy) sẽ đƣợc tính toán và sử dụng thiết bị hợp lý. 

- Sự cố chảy nổ khi máy móc, thiết bị làm việc dƣới áp lực quá cao, khi vận hành 

không đảm bảo các thông số kỹ thuật, hoạt động quá công suất cũng nhƣ không đảm bảo 

chất lƣợng thiết bị. 

3.1.5.3. Sự cố từ hệ thống giảm thiểu ô nhiễm 

- Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải: sự cố trên xảy ra thì xem nhƣ 

toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nƣớc thải toàn bộ vào môi trƣờng với nồng 
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độ chƣa đạt quy chuẩn quy định, gây ô nhiễm môi trƣờng. Một số sự cố có thể xảy ra nhƣ 

sau: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đƣờng ống dẫn, dẫn đến phân, nƣơc tiểu không tiêu 

thoát đƣợc. 

+ Tắc đƣờng ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. 

+ Lƣợng vi sinh trong hệ thống hết khả năng hoạt động dẫn đến hiệu quả xử lý 

không cao. 

- Sự cố về hệ thống xử  ý nước thải: cúp điện không vận hành đƣợc hệ thống xử lý 

hoặc hƣ hỏng các thiết bị (quạt hút, bơm, nghẹt đƣờng ống,…) vận hành không đúng quy 

định… Khi sự cố xảy ra sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại các dự án triển 

khai trong khu và môi trƣờng xung quanh. Đối với nƣớc thải thì hiệu quả xử lý nƣớc thải 

của dự án sẽ không đạt giới hạn tiếp nhận của KCN, ảnh hƣởng đến hiệu quả xử lý tập 

trung của KCN, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn tiếp nhận tại khu vực dự án. 

- Sự cố của HT xử lý khí thải: tác động do hệ thống khí thải vận hành không đạt 

tiêu chuẩn sẽ ảnh hƣởng đến ngƣời dân xung quanh và công nhân trực tiếp vận hành hệ 

thống. Dân cƣ khu vực xung quanh hít phải sẽ mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, phổi, gây 

cản tầm nhìn. Khi hệ thống xử lý không đạt tiêu chuẩn sẽ dẫn đến mất lòng tin đối với 

ngƣời dân địa phƣơng, gây cản trở quá trình vận hành tiêu hủy chất thải. 

- Sự cố từ khu vực  ưu giữ CTR: Khu vực lƣu giữ CTR bị quá tải, mái bị hỏng do 

sử dụng quá lâu dẫn đến việc nƣớc mƣa tràn vào bên trong và cuốn theo các chất ô nhiễm 

ra bên ngoài môi trƣờng. 

3.2. Các công trình, biện pháp môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.1. Về công trình, biện pháp xử  ý nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa của Nhà máy đã xây dựng hoàn chỉnh. Nƣớc 

mƣa trên mái nhà xƣởng sản xuất, nhà kho, khối văn phòng đƣợc thu gom bằng hệ thống 

máng thu và đƣợc dẫn xuống hệ thống thu gom nƣớc mƣa (ống bê tông cốt thép chịu lực 

đƣờng kính D = 500mm đƣợc lắp ráp bao quanh xƣởng và lắp ngầm dƣới lòng đất) bằng 

ống nhựa PVC có đƣờng kính D = 300mm đặt sát vách tƣờng các hạng mục công trình. Hệ 

thống thu gom nƣớc mƣa cục bộ dẫn nƣớc mƣa về hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN Dầu 

Giây tại 04 điểm (02 điểm trên đƣờng N7A, 02 điểm trên đƣờng N5A của KCN). 

a. Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải của Nhà máy đã xây dựng hoàn chỉnh. Đƣờng 

ống thu gom và thoát nƣớc thải là ống PVC có đƣờng kính D = 200mm. Nƣớc thải sinh 

hoạt và nƣớc thải sản xuất đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy với công 

suất 30 m
3
 ngày đêm, xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải của KCN trƣớc khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Dầu Giây tại 01 điểm trên đƣờng N7A của 

KCN. 
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Hệ thống thoát nƣớc thải của KCN Dầu Giây đã đƣợc đầu tƣ thực hiện hoàn chỉnh, 

chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của KCN và đƣợc dẫn về trạm xử lý nƣớc 

thải tập trung của KCN Dầu Giây. 

b. Xử  ý nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn (08 bể tự hoại, tổng thể 

tích 180,96 m
3
). Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và xử lý cặn 

lắng. Các ngăn của bể tự hoại đƣợc chia làm 2 phần: phần nƣớc thải lắng (phía trên) và 

phần lên men cặn lắng (phía dƣới). Thời gian lƣu nƣớc trong bể từ 1 – 3 ngày. Hiệu quả 

lắng cặn trong bể tự hoại có thể đạt từ 40 – 60%, phụ thuộc vào nhiệt độ, chế độ quản lý và 

vận hành. Qua thời gian từ 3 – 6 tháng, cặn lắng lên men yếm khí. Quá trình lên men chủ 

yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit. Các chất khí tạo nên trong quá trình phân 

giải (CH4, CO2, H2S,.v.v…) nổi lên kéo theo các hạt cặn khác có thể làm cho nƣớc thải 

nhiễm bẩn trở lại và tạo nên một lớp váng nổi trên mặt nƣớc. Cặn trong bể tự hoại đƣợc lấy 

theo định kỳ 3 – 6 tháng. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ đƣợc dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy với công suất 30 m
3
 ngày đêm. 

Nƣớc thải sản xuất đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy với công suất 30 

m
3
 ngày đêm. 

 

 

Hình 6: Phƣơng án thu gom và xử lý nƣớc thải hiện hữu của toàn nhà máy 

Sau khi nâng công suất, công ty sẽ cải tạo hệ thống xử lý nước thải từ 30 m
3
/ngày lên 

60 m
3
/ngày, giữ nguyên công nghệ xử lý nước thải, phương án thu gom và xử lý nước thải 

không th y đổi. 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nƣớc vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn đƣợc 

giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ 

hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất 

khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự 

hoại đƣợc lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lƣợng cặn đã lên men lại 

Nƣớc thải  

sinh hoạt Bể tự hoại 
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt công suất 30 

m
3
/ngày 

Hệ thống XLNT tập trung 

của KCN Dầu Giây 

Nguồn tiếp nhận là suối Bí 

 

Nƣớc thải  

sản xuất 

Nƣớc thải  

nhà ăn Bể tách dầu 
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trong bể để làm giống men cho bùn cặn tƣơi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình phân hủy cặn. Nƣớc thải đƣợc lƣu trong ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo 

hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trƣớc 

khi chảy vào hệ thống thoát nƣớc thải của công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để 

giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí.  

 

Hình 7: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nƣớc thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lƣợng xả nƣớc thải 

Phần cặn đƣợc lƣu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nƣớc theo hệ thống thoát nƣớc 

đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ đƣợc 

thực hiện: 

- Không để rơi vãi hóa chất, xăng dầu, xà phòng,... xuống bể tự hoại. Các chất này 

làm thay đổi môi trƣờng sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của bể tự 

hoại. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong 

nƣớc thải. 

- Lƣợng bùn dƣ sau thời gian lƣu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 

hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhƣng hiệu quả xử lý tƣơng đối cao. 

- Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ đƣợc đấu nối về HTXLNT chung của 

công ty có công suất 60 m
3
/ngày. Quy trình xử lý nhƣ sau: 
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Hình 8: Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải  

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải sinh hoạt (sau bể tự hoại), nƣớc thải nhà ăn sau bể tách dầu và nƣớc thải sản 

xuất (bao gồm nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải nồi hơi, nƣớc từ nhà khử trùng, nƣớc từ 

phòng thí nghiệm) đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất 60 m
3
 ngày đêm. 

Nƣớc thải đƣợc dẫn về bể thu gom và đi qua song chắn rác để loại bỏ các tạp chất có kích 

thƣớc lớn.  

Tại hố thu gom, nƣớc thải sinh hoạt sau bể tự hoại, nƣớc thải sản xuất, nƣớc thải nhà ăn 

sẽ đƣợc hòa trộn với nƣớc lắng từ bể chứa bùn trung gian và bể phun hủy bùn trƣớc khi 

đƣợc vào bể điều hòa. Tại đây sục khí vào nƣớc thải để tránh hiện tƣợng phân hủy kỵ khí 

gây mùi khó chịu tại khu vực xử lý, đồng thời cũng điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ chất ô 

nhiễm. 

Sau bể điều hòa, nƣớc thải chảy vào bể xử lý sinh học. Tại đây nƣớc thải đƣợc oxy hóa 

các chất hữu cơ nhờ các vi sinh vật hiếu khí trong lớp bùn hoạt tính. Bơm cấp khí sục khí 

liên tục tạo độ xáo trộn cao giúp tăng khả năng hoạt động của vi sinh vật. 

Sau bể xử lý sinh học, nƣớc thải đƣợc dẫn vào bể lắng. Ở đây các cặn bùn vi sinh sẽ 

đƣợc lắng trọng lực xuống dƣới đáy bể, phần nƣớc trong đƣợc chảy tự nhiên qua bể khử 

trùng. Phần bùn lắng sẽ đƣợc chia thành 2 phần: một phần đƣợc bơm tuần hoàn về bể xử lý 

sinh học để bổ sung lƣợng vi sinh cho quá trình oxi hóa, một phần đƣợc bơm về bể chứa 

bùn trung gian. 

Nƣớc thải sinh hoạt, nhà ăn 

Bể thu gom 

Bể Aerotank 

Bể lắng 

Đấu nối vào hệ 

thống xử lý nƣớc 

thải KCN Dầu Giây 

Cấp khí 

Bể chứa bùn 

Bể nén bùn 

Thu gom và xử lý 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Nƣớc dƣ 

Nƣớc thải sản xuất 

Bể điều hòa 

Bể khử trùng 

Cấp khí 

NaOCl 



Công ty TNHH Cj Agri Vina – Chi nhánh Đồng Nai – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     87 

Nƣớc thải sau lắng đƣợc chảy tự nhiên về bể khử trùng. Chlorine đƣợc châm vào bể 

khử trùng theo đƣờng ống PVC D21mm. Nƣớc thải sau khi qua bể khử trùng sẽ theo hệ 

thống thoát nƣớc thải của công ty đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Dầu 

Giây về Nhà máy xử lý nƣớc thải của KCN Dầu Giây xử lý và sau đó thải ra nguồn tiếp 

nhận cuối cùng là Suối Bí.  Nƣớc thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Dầu Giây 

Bùn tại bể trung gian sẽ đƣợc tách bớt nƣớc. Phần nƣớc đƣợc bơm ngƣợc về bể thu 

gom để tiếp tục xử lý, phần bùn sẽ đƣợc bơm qua bể phân hủy bùn. Tại đây, bùn lại đƣợc 

tách nƣớc một lần nữa, phần nƣớc đƣợc bơm về bể thu gom, bùn đƣợc lƣu chứa ở đây để 

chờ đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

Toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của công ty sau khi đƣợc xử lý,  thu 

gom về hố thu tập trung trƣớc khi đấu nối về hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Dầu 

Giây (tại 01 điểm nằm trên đƣờng N7A). 

Bảng 43: Vị trí, kích thƣớc các bể tự hoại trong khu vực dự án 

STT Vị trí Số  ượng  ích thước 

1 Bể tự hoại khu vực nhà ăn 1 4m × 4m × 3m 

2 
Bể tự hoại khu vực văn 

phòng chính 
1 4m × 4m × 3m 

3 
Bể tự hoại khu vực nhà bảo 

vệ, thí nghiệm, vệ sinh 
1 2m × 2m × 3m 

4 
Bể tự hoại khu vực phòng 

chờ tài xế 
2 4m × 4m × 1,5m 

5 
Bể tự hoại khu vực điều hành 

sản xuất 
1 1,8m × 1,8m × 2m 

6 
Bể tự hoại khu vực phòng 

chờ tài xế 
1 2m × 2m × 3m 

7 
Bể tự hoại của nhà vệ sinh 

gần khu xử lý nƣớc thải 
1 1,8m × 1,8m × 2m 

 

Bảng 44: Bảng thống kê thiết bị của hệ thống 

STT Tên bể/thiết bị Thông số thiết kế 
Mục đích 

1 Song chắn rác 

Thép không rỉ 

Lƣu lƣợng Q = 10 m
3
/h 

Mắc lƣới 5mm 

Loại bỏ rác có kích 

thƣớc > 5mm 

2 

Hố thu gom 
Bê tông cốt thép 

L × B × H = 1,2×1,2×3(m) 

Thu gom nƣớc thải từ 

các nguồn thải 

Bơm chìm 
Q = 3 m

3
/h, H=6mH2O; 

0,5kW/380V/50Hz 

Bơm nƣớc thải từ bể 

thu gom lên bể điều 

hòa 

3 Bể điều hòa 
Bê tông cốt thép 

L × B × H = 2×2×3(m) 

Điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ chất ô nhiễm 
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STT Tên bể/thiết bị Thông số thiết kế 
Mục đích 

từ các nguồn thải. 

BOD giảm 10% nhờ 

quá trình sục khí 

Bơm sục khí 
Q = 1 m

3
/phút, H=4,5m; 

2kW/380V/50Hz 

Bơm cấp khí vào nƣớc 

thải để tránh hiện 

tƣợng phân hủy kị khí 

gây mùi khó chịu, 

giúp hòa trộn nƣớc 

thải 

Bơm chìm 

Q = 3 m
3
/h, H=5m; 

0,75kW/380V/50Hz 

 

Bơm nƣớc thải từ bể 

điều hòa lên bể sinh 

học 

Đĩa thổi khí khô (8 

cái) 
- 

Phân phối khí cho bể 

điều hòa 

4 

Bể xử lý sinh học 
Bê tông cốt thép 

L × B × H = 1,2×1,2×3(m) 

Xử lý các chất hữu cơ 

trong nƣớc thải bằng 

phƣơng pháp sinh học 

oxy hóa các chất hữu 

cơ nhờ các vi sinh vật 

hiếu khí trong lớp bùn 

hoạt tính. BOD giảm 

85 – 92%, khử đƣợc 

Nito, Photpho 

Bơm sục khí 
Q = 1 m

3
/phút, H=4,5m; 

2kW/380V/50Hz 

Bơm cấp khí vào nƣớc 

thải giúp hòa trộn 

nƣớc thải, cung cấp 

khí cho vi sinh vật 

trong lớp bùn hoạt 

tính 

Đĩa thối khí tinh (4 

cái) 

Kích thƣớc: 300mm 

Lƣu lƣợng: 2 – 8 m
3
/h 

Áp lực nƣớc: 5mH2O 

Hiệu suất chuyển hóa oxy ở 

5mH2O: 30% 

Vật liệu: thân đĩa ABS – 

màng cao su 

Mục đích của đĩa phân 

phối khí làm tăng khả 

năng hòa tan oxy 

trong nƣớc, giúp quá 

trình oxy hóa diễn ra 

nhanh hơn, cung cấp 

oxy cần thiết cho sự 

phát triển của vi sinh 

vật hiếu khí 

5 Bể lắng 
Bê tông cốt thép 

L × B × H = 1,5×1,5×3(m) 

Lắng bùn hoạt tính 

bằng phƣơng pháp 
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STT Tên bể/thiết bị Thông số thiết kế 
Mục đích 

trọng lực 

Bơm chìm (2 cái) 

Q = 3 m
3
/h, H=5m; 

0,75kW/380V/50Hz 

 

01 bơm bùn tuần hoàn 

về bể sinh học 

01 bơm bùn qua bể 

chứa bùn trung gian 

6 

Bể khử trùng 
Bê tông cốt thép 

L × B × H = 1×1×2,5(m) 
Khử trùng nƣớc thải 

Bồn chứa Chlorine 
Nhựa PE, thể tích chứa 0,5 

m3 

Chứa hóa chất khử 

trùng 

Bơm định lƣợng 

hóa chất (2 cái) 

Q = 50 lít/h, H = 0,2 bar; 

0,18kW/380V/50 Hz 

Bơm Chlorine từ bồn 

chứa Chlorine vào bể 

khử trùng 

7 

Bể chứa bùn trung 

gian 

Bê tông cốt thép 

L × B × H = 1,2×1×2,5(m) 

Chứa bùn tạm thời sau 

khi lắng và tách nƣớc 

trong bùn 

Bơm chìm (2 cái) 

Q = 3 m
3
/h, H=6m; 

0,5kW/380V/50Hz 

 

01 bơm bùn qua bể 

phân hủy bùn 

01 bơm nƣớc tách ra 

từ bùn qua bể thu gom 

8 

Bể phân hủy bùn 
Bê tông cốt thép 

L × B × H = 1,5×1,5×2,5(m) 

Chứa bùn dƣ từ quá 

trình xử lý, lƣu trữ 

bùn trong thời gian 

chờ đơn vị thu gom, 

xử lý bùn 

Bơm chìm  

Q = 3 m
3
/h, H=6m; 

0,5kW/380V/50Hz 

 

Bơm nƣớc tách ra từ 

bùn qua bể thu gom 

3.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

Dựa trên tính chất tƣơng đồng, quy mô, công nghệ hoạt động của nhà máy hiện hữu 

và phần nâng công suất, công ty đã, đang và sẽ thực hiện áp dụng các biện pháp khống chế 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Khu vực văn phòng làm việc và xƣởng sản xuất đƣợc trang bị hệ thống điều hòa 

nhiệt độ kiểm soát nhiệt trong môi trƣờng làm việc. 

- Định kỳ vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất để trách tích tụ bụi trong 

thời gian dài. 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc.  
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- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải. 

- Vệ sinh thƣờng xuyên máy móc và xƣởng sản xuất để trách tích tụ bụi. 

- Tự động hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải. 

- Kho bãi, xƣởng sản xuất đƣợc làm nền bê tông và thƣờng xuyên đƣợc vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 

trƣờng; 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm 

thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động; 

- Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 20% diện tích 

nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu. 

b. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phư ng tiện giao thông 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp dụng 

các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 

- Kho bãi, đƣờng giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án đã đƣợc bê tông và đƣợc 

vệ sinh thƣờng xuyên; 

- Quy định cho các phƣơng tiện giao thông không đƣợc chở quá trọng tải quy định; 

- Bảo dƣỡng phƣơng tiện theo đúng định kỳ; 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 

- Bê tông hóa các tuyến đƣờng giao thông bên trong Công ty, thƣờng xuyên vệ sinh 

các tuyến đƣờng. 

- Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân nhƣ khói 

bụi, khí thải, bụi do lƣu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lƣợng xe 

đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên. 

c. Giảm thiểu tác động của má  phát điện 

Khí thải của máy phát điện dự phòng đƣợc thu gom và phát tán vào môi trƣờng qua 

ống thải (đƣờng kính ống thải (đƣờng kính ống: 0,3m) có chiều cao tính từ mặt đất đến 

miệng ống thải là 3 m. 

Thƣờng xuyên kiểm tra chế độ hoạt động của máy và bảo trì, sủa chữa kịp thời, nhằm 

đảm bảo chế độ đốt tốt nhất, vừa hạn chế thất thoát năng lƣợng, cũng nhƣ duy trì chất 

lƣợng khí thải luôn đạt theo quy định 

d. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình sản xuất 

Do đặc trƣng của ngành nghề sản xuất thức ăn gia súc và gia cầm, thủy sản chủ yếu 

phát sinh bụi và mùi hôi. Do đó công ty sẽ chú trọng thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tác động của bụi và mùi nhƣ sau: 

- Bố trí hợp lý các khu vực sản xuất. Các công đoạn sản xuất đƣợc kết nối liên tục, 

đồng bộ để giảm thiểu tối đa việc thất thoát nguyên vật liệu và phát sinh bụi, mùi trong 

quá trình sản xuất: tháp sản xuất với các công đoạn sản xuất liên tục, tự động khép kín từ 

trên xuống. 
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- Lựa chọn dây chuyền và thiết bị sản xuất hiện đại và hoàn toàn mới. Các thiết bị 

xử lý bụi và khí đƣợc lắp đặt đồng bộ với các thiết bị sản xuất. Bụi và mùi phát sinh từ 

các khâu sản xuất nhƣ công đoạn nhập liệu, công đoạn làm nguội sau ép viên đều đƣợc 

thu hồi bằng các thiết bị hút bụi, các thiết bị phân phối đều có hệ thống hút bụi trở lại, bụi 

trong quá trình sản xuất đƣợc thu hồi tái sử dụng cho chu trình sản xuất khép kín, hạn chế 

chất thải và tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. Đối với công đoạn nghiền, trộn, 

ép viên, sàng, đóng gói,… Công ty đầu tƣ máy móc thiết bị mới, hiện đại và khép kín nên 

hạn chế đƣợc bụi, mùi phát sinh từ các công đoạn này. Nhƣ vậy, bụi và mùi phát sinh tại 

dự án chủ yếu từ công đoạn nhập liệu và làm nguội sau ép viên. 

- Quá trình vận chuyển nguyên liệu trong nhà máy đƣợc vận chuyển bằng đƣờng 

ống và băng tải kín, cân định lƣợng và đóng bao tự động, khép kín. 

- Chú ý kiểm tra chất lƣợng nguồn nguyên liệu đầu vào (đặc biệt là các nguyên liệu 

có mùi), đảm bảo nhập những nguyên liệu đảm bảo chất lƣợng, hạn chế mùi. Nguyên liệu 

không đảm bảo chất lƣợng sẽ đƣợc trả lại cho nhà cung cấp. Đối với nguyên liệu là hạt 

ngô, mì lát đƣợc nhập vào kho sau đó hút theo đƣờng ống vào máy nghiền.  

- Chỉ nhập những nguyên liệu khô (đã qua phơi, sấy và sơ chế), ƣu tiên nhập nguyên 

liệu đã nghiền sẵn, không sử dụng nguyên liệu tƣơi, ƣớt gây mùi trong sản xuất. Nguyên 

liệu sau khi nhập về đƣợc sử dụng ngay cho quá trình sản xuất hoặc đƣợc bảo quản trong 

điều kiện thích hợp trong kho hoặc các silo chứa nhằm giảm thiểu việc ẩm mốc, hƣ hỏng 

gây mùi khó chịu. 

- Mùi hôi trong nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi là do sự tích tụ lâu ngày của bụi 

nguyên liệu bị phân hủy sinh học và phát sinh các khí gây mùi là H2S và NH3. Do đó, để 

giảm thiểu phát sinh mùi hôi trong sản xuất, cần phải thực hiện công tác vệ sinh nhà 

xƣởng thƣờng xuyên vào cuối ca sản xuất. Ngoài ra, trang bị quạt hút cƣỡng bức để lƣu 

thông không khí, tránh tích tụ mùi hôi lâu ngày trong nhà xƣởng. Đồng thời, việc thu 

gom xử lý bụi trong sản xuất cũng giảm thiểu sự tích tụ bụi, giảm sự phân hủy sinh học 

kị khí các nguyên liệu hữu cơ, từ đó giảm thiểu đáng kể việc phát sinh mùi hôi. 

- Dự án có sử dụng kho xá và khu vực silo nên toàn bộ nguyên liệu đƣợc chứa trong 

silo giảm thiểu đáng kể việc phát sinh bụi, mùi hôi gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của công 

nhân và hoạt động sản xuất của nhà máy. 

Hiện tại các HTXL khí thải, bụi, mùi của dự án vẫn đang hoạt động hiệu quả, toàn bộ 

chất lƣợng không khí đầu ra đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT và các hệ thống này chƣa 

hoạt động hết công suất xử lý. Do đó, công ty vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các HTXL hiện hữu 

để xử lý cho công đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi; 

Công ty có tổng cộng 36 hệ thống xử lý khí thải, bụi trong quá trình sản xuất 
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Bảng 45: Tổng hợp các hệ thống XLKT tại dự án 

STT 
Công 

đoạn 

Hệ thống Thiết bị của hệ thống Công suất 

thiết bị/giờ/hệ 

thống 

Quy trình xử lý 
Số  ượng ống 

thoát khí 
Ghi chú Tên hệ 

thống 

Số 

 ượng 

Loại thiết bị, 

công nghệ 

Số 

 ượng 

Khí thải 
 

1 Nạp liệu 

Lọc bụi 

túi vải 

nhập liệu 

bằng xe 

02 Lọc bụi túi vải 02 9.020 m
3
/giờ 

Bụi →Thiết bị lọc bụi 

túi vải→ Ống thoát 

khí 

02 ống chiều 

cao 4m, Ø600 
- 

Lọc bụi 

túi vải 

nhập liệu 

bằng bao 

06 Lọc bụi túi vải 

03 5.470 m
3
/giờ 

Bụi →Thiết bị lọc bụi 

túi vải→ Ống thoát 

khí 

03 ống chiều 

cao 3,4m,  

Ø450 

Phát tán cục 

bộ trong nhà 

xƣởng 

02 7.367 m
3
/giờ 

02 ống chiều 

cao 4m, Ø600 

01 4.214 m
3
/giờ 

01 ống chiều 

cao 3m, Ø300 

2 Nghiền 
HTXL 

bụi 
12 

Lọc bụi túi vải 02 4.365 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 

- 

Lọc bụi túi vải 01 8.833 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 
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Lọc bụi túi vải 01 4.370 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 

Lọc bụi túi vải 01 4.070 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 

Lọc bụi túi vải 01 3.816 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 

Lọc bụi túi vải 01 4.070 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m Ø300  

Lọc bụi túi vải 01 5.570 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 

Lọc bụi túi vải 01 4.365  m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø300 

Lọc bụi túi vải 01 6.401 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 

Lọc bụi túi vải 01 918 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø300 

Lọc bụi túi vải 01 1.545 m
3
/giờ 

Bụi → Thiết bị lọc 

bụi túi vải→ Ống 

thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø300 
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3 

Làm 

nguội sau 

Ép viên 

HTXL 

bụi 

 

6 

Cyclone lọc 

bụi 
06 

7.000 

m
3
/giờ/hệ 

thống 

Bụi → Cyclone → 

Ống thoát khí 

05 ống chiều 

cao 52m, 

Ø600 

 

01 ống chiều 

cao 26m, 

Ø450 

4 
Cân đóng 

gói 

HTXL 

bụi dạng 

đóng bao 

05 Lọc bụi túi vải 05 653 m
3
/giờ 

Bụi → Lọc bụi túi 

vải→ Ống thoát khí  
- 

Không có ống 

thải 

5 
Lò hơi 5 

tấn/h 

HTXl khí 

thải lò 

hơi 

2 

Cyclon lọc bụi 2 

16.000  m
3
/ 

giờ 

Khí thải →Cyclone 

→ tháp hấp thụ bằng 

nƣớc → Ống thoát 

khí 

02 ống chiều 

cao 12m, 

Ø400 

- Tháp hấp thụ 

bằng nƣớc 
2 

Bể lắng cặn 2 

6 
Làm 

nguội bắp 

HTXL 

bụi 
02 

Cyclone lọc 

bụi 

1 
4.225  m

3
/ 

giờ 

Bụi → Cyclone → 

Ống thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø400 
- 

1 
2.720 m

3
/ 

giờ 

Bụi → Cyclone → 

Ống thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø300 

7 

Quạt hút 

máy sấy 

Aqua 

HTXL 

bụi 
01 

Cyclone lọc 

bụi 
1 

8.656 m
3
/ 

giờ 

Bụi → Cyclone → 

Ống thoát khí 

01 ống chiều 

cao 21m, 

Ø300 

- 
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e. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ  ò h i 

Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải tƣơng ứng cho 02 lò hơi (công suất mỗi lò 

05 tấn hơi giờ, đốt nhiên liệu than đá, củi trấu, gỗ tạp, vỏ các loại hạt), công suất xử lý 

16.000 m
3
/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý bụi và khí thải từ lò hơi đốt than đá, củi trấu, gỗ tạp, vỏ các loại hạt bằng phƣơng 

pháp hấp thụ. Khí thải từ lò hơi chứa bụi và các loại khí gây ô nhiễm nhƣ CO, Nox, SO2, .. 

đƣợc đƣa qua cyclon lọc bụi để loại bớt bụi trong khói thải bằng phƣơng pháp trọng lực ly 

tâm 

Tiếp theo, khí đƣợc đƣa qua bộ sấy không khí. Ở đây, nhiệt độ của khí thải sẽ đƣợc 

giảm khá nhiều do quá trình trao đổi nhiệt. Không khí bên ngoài nhận nhiệt từ khí thải sẽ 

đƣợc cấp vào buồng đốt làm tăng cƣờng quá trình cháy của nhiên liệu, giảm các tổn thất 

nhiệt do không khí cháy kiệt về mặt hóa học và cơ học. Quá trình này làm giảm đáng kể 

nhiệt độ của khí thải trƣớc khi qua các công trình xử lý phía sau. 

Sau đó, khí đƣợc đƣa qua tháp hấp thụ bằng màng nƣớc, nƣớc sẽ giữ lại bụi và hòa tan 

các chất ô nhiễm trong dòng khí. Khí sạch sau tháp hấp thụ đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kv =1, Kp theo lƣu lƣợng), đƣợc thải ra ngoài bằng ống khói cao 16m, đƣờng kính 

500mm. Dung dịch sau tháp hấp thụ đƣợc lắng, loại bỏ cặn tại bể lắng và bơm tuần hoàn 

lại, tiếp tục quá trình xử lý khí thải. Khi nƣớc trong bể lắng sẽ đƣợc định kỳ xả ra dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải của nhà máy để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN 

trƣớc khi đấu nối về hệ thống thoát nƣớc thải của KCN. Cặn sẽ đƣợc thu gom và xử lý 

đúng theo quy định. 

Khí thải từ lò hơi 

Cyclone lọc bụi 

Bộ sấy không khí 

Tháp hấp thụ bằng nƣớc 

Bể lắng cặn 

Khí thải đã qua xử lý 

Ống khói 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

Xử lý cặn 

Nƣớc 

Tuần 

hoàn 

nƣớc 
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Đây là phƣơng pháp xử lý khí thải lò hơi đốt than đá, củi trấu, gỗ tạp, vỏ các loại hạt. 

Khi lò hơi đốt bằng than đá, dung dịch hấp thụ trong tháp sẽ đƣợc châm thêm NaOH để 

tăng khả năng hòa tan các khí phát sinh trong quá trình đốt nhƣ SOx, NOx... 

Ngoài ra, công ty còn lắp đặt điều chỉnh tốc độ cho băng tải ghi lò hơi, điều chỉnh lƣợng 

nhiên liệu đốt và vệ sinh các becphun nƣớc bị tắt trong hệ thống lọc bụi 

Bảng 46: Thông số thiết kế của 02 HTXL khí thải của 01 lò hơi (2 lò hơi nhƣ nhau) 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Mục đích 

1 Cyclon lọc bụi 

Vật liệu: thép CT3 

Kích thƣớc: 1.929 ×1.740 × 

4.875 (mm) 

Chiều cao đuôi xả bụi: 

1.000mm 

30 phần từ lọc bụi Ø140, cao 

913 mm/bộ 

Loại bỏ bụi trong 

khí thải từ quá trình 

đốt củi dăm nhờ 

quá trình trọng lực 

ly tâm 

2 
Bộ sấy không 

khí 

Vật liệu: thép CT3 

Kích thƣớc: 2.214 × 1.420 × 

4.586 (mm) 

432 ống trao đổi nhiệt 

Ø2,6mm, cao 60,3mm/bộ 

Làm giảm nhiệt độ 

khói thải, tận dụng 

lƣợng nhiệt này cấp 

cho buồng đốt để 

tiết kiệm nhiên liệu 

3 Tháp hấp thụ 
Vật liệu: BTCT 

Chiều cao: 9.900mm 

Tháp hấp thụ bụi và 

một số chất khí gây 

ô nhiễm SO2, NO2 

trong khí thải 

4 Ống khói 

Vật liệu: thép CT3 

Đƣờng kính: Ø400mm 

Chiều cao : 12m 

Phát tán khí thải 

sau xử lý vào môi 

trƣờng 

5 Quạt ly tâm 

Lƣu lƣợng: 16.000 m
3
/h 

Công suất quạt: 7,5kW 

Đƣờng kính cánh: 630mm 

Cột áp: 100mm H2O 

Tốc độ: 1.500 vòng/phút 

Điện áp: 220V/380V 

Hút và đẩy khí thải 

vào hệ thống xử lý 

6 Bể lắng cặn 

Vật liệu: BTCT 

Kích thƣớc: 10.000 × 5.400 × 

1.900 (mm) 

Lắng cặn từ quá 

trình xử lý khí 

3.2.3. Về công trình, biện pháp  ưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác có nắp 

đậy: 1 thùng nhựa 20 lit đựng rác loại cứng nhƣ vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, chai 
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nhựa; 2 thùng 20 lit đựng rác có dạng mềm, ƣớt dễ phân hủy nhƣ: thức ăn thừa, vỏ trái 

cây. 

- Các thùng chứa đƣợc lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau 

khi thu gom sẽ đƣợc bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất 

thải bị phân hủy bởi nƣớc mƣa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất 

thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan 

trong nƣớc hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm). 

Các thùng này đƣợc thu gom theo lịch trình 1 lần/ngày, định kỳ sau đó chuyển thẳng 

vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 220 lít có nắp đậy. Định kỳ 2 ngày/1 tuần, đơn vị có 

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

Hiện nay công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty Cổ phần 

dịch vụ Sonadezi để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

b) Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chất thải rắn không nguy hại đƣợc Công ty thu gom, phân loại và lƣu giữ tại kho riêng 

có diện tích 56 m
2
. Kho chứa đƣợc bố trí nằm ngoài khu vực nhà xƣởng. 

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lƣợng chất thải trong kho, đơn vị thu 

gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng yêu cầu 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải công nghiệp không nguy hại với 

Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Phúc Thiện đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

c) Công trình, biện pháp  ưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Công Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đƣợc phân loại, bảo quản 

chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì 

chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc 

phát tán ra môi trƣờng, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 

- Ngày bắt đầu đƣợc đóng gói, bảo quản; 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo”. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã 

đƣợc xác định, chất thải đƣợc chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại 

chất thải và đƣợc tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của công ty, có diện tích 

khoảng 56 m
2
. Kho lƣu giữ đƣợc bố trí có mái che và đƣợc phân chia khu vực hợp lý, 

tƣơng ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. Việc lập hồ sơ 

đăng ký Sổ chủ nguồn thải và thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đƣợc thực 

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

trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy hại. 
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Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ dự án có kế hoạch thu gom thƣờng 

xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi 

trƣờng. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải đƣợc nạo vét thƣờng xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất 

thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nƣớc mƣa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lƣu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất 

thải tại công ty;  

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp 

đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lƣu giữ chứng từ quản lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. Trƣờng hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công 

ty sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lƣu chứa tại nhà máy. 

- Toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án sẽ đƣợc thu gom và lƣu giữ 

trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che. Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng thu gom 

chất thải nguy hại với Công ty Cổ Phần Sonadezi số 77-2021 HĐNT.XLCT ngày 

14/06/2021 để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định với tấn 

suất thu gom định kỳ tối thiểu là 2 lần  năm. 

  

 

Hình 9: Hình ảnh khu lƣu giữ chất thải rắn tại Công ty 

3.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường 

Để hạn chế tiếng ồn từ các phƣơng tiện giao thông khi dự án đi vào hoạt động đƣợc 

khống chế bằng các phƣơng pháp sau: 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng và sửa chữa kịp thời các phƣơng tiện giao thông phục 

vụ dự án; 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hƣ 

hỏng cho các phƣơng tiện giao thông. 

- Trang bị nút bịt tại cho công nhân khi làm việc với máy có cƣờng độ ồn lớn 

3.2.5. Phư ng án phòng ngừa, ứng phó dự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 
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Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi trƣờng 

ngừng hoạt động nhƣ hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nƣớc thải, hệ thống thoát 

nƣớc mƣa, nƣớc thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống chế ô 

nhiễm. 

Thƣờng xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình khống chế ô nhiễm. 

Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống chế ô 

nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

Đối với bể tự hoại: Thƣờng xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình trạng tắc 

nghẽn bồn cầu (phải thông bồn cầu và đƣờng ống dẫn), tắc đƣờng ống thoát khí bể tự 

hoại gây mùi hôi (phải thông ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

Đối với trƣờng hợp hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải gặp sự cố, công ty sẽ liên hệ 

với đơn vị hạ tầng KCN Dầu Giây để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục 

sự cố. 

Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đƣờng ống cấp thoát nƣớc: thƣờng xuyên kiểm tra các mối 

nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nƣớc để phát hiện sớm các sự cố. 

Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích đất sử dụng để tạo mỹ quan cho 

công ty cũng nhƣ điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trƣờng.
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4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Để thực hiện tốt công tác thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng, Chủ dự án lập dự toán cho công tác thực hiện nhƣ sau: 

Bảng 47: Danh mục các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án 

TT 

Tên công trình/ 

Biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Số  ượng 

Quy mô công trình 

Kế hoạch xây 

lắp 

Dự toán kinh 

phí  vnđ) 

Tổ chức, bộ 

máy quản lý, 

vận hành Hiện hữu Dự án NCS 

Khi dự án đi 

vào hoạt động 

ổn định 

I. Công trình  ưu chứa chất thải rắn, biện pháp thu gom, xử lý chất thải 

1.  

Thùng chứa rác 

sinh hoạt bên ngoài 

xƣởng  

01 

Bố trí thùng 

chứa có nắp 

đậy đặt bên 

ngoài nhà 

xƣởng 

- 

Bố trí thùng 

chứa có nắp 

đậy đặt bên 

ngoài nhà 

xƣởng 

Có sẵn 8.000.000 

- Ban lãnh đaọ 

công ty 

- Bộ phận môi 

trƣờng 

- Bộ phận 

tổng vụ 

- Bộ phận sản 

xuất 

- Bộ phận bảo 

trì 

- Nhà thầu bên 

ngoài 

2.  

Khu lƣu giữ chất 

thải rắn thông 

thƣờng  

01 56m
2
 - 56 m

2
 Có sẵn 

50.000.000 

3.  Khu lƣu giữ CTNH 01 56m
2
 - 56 m

2
 Có sẵn 

II. Công trình thoát nước mưa, thu gom, xử  ý nước thải 

4.  HTXL nƣớc thải  01 

Công suất 

30 m
3
/ngày 

đêm 

Công suất  

60 m
3
/ngày 

đêm 

Công suất 60 

m
3
 ngày đêm 

Cải tạo 1.000.000.000 

- Ban lãnh đaọ 

công ty 

- Bộ phận môi 

trƣờng 

- Bộ phận 

tổng vụ 
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TT 

Tên công trình/ 

Biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Số  ượng 

Quy mô công trình 

Kế hoạch xây 

lắp 

Dự toán kinh 

phí  vnđ) 

Tổ chức, bộ 

máy quản lý, 

vận hành Hiện hữu Dự án NCS 

Khi dự án đi 

vào hoạt động 

ổn định 

- Bộ phận sản 

xuất 

- Bộ phận bảo 

trì 

- Nhà thầu bên 

ngoài 

III. Công trình hệ thống XLKT 

5.  
HTXL bụi công 

đoạn nhập liệu 

02 9.020 m
3
/giờ - 9.020 m

3
/giờ Có sẵn Đã có - Ban lãnh đaọ 

công ty 

- Bộ phận môi 

trƣờng 

- Bộ phận 

tổng vụ 

- Bộ phận sản 

xuất 

- Bộ phận bảo 

trì 

- Nhà thầu bên 

ngoài 

03 5.470 m
3
/giờ - 5.470 m

3
/giờ 

Có sẵn Đã có 02 7.367 m
3
/giờ - 7.367 m

3
/giờ 

01 4.214 m
3
/giờ - 4.214 m

3
/giờ 

6.  
HTXL bụi công 

đoạn nghiền  

03 4.365 m
3
/giờ - 4.365 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

01 8.833 m
3
/giờ - 8.833 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

01 4.370 m
3
/giờ - 4.370 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

02 4.070 m
3
/giờ - 4.070 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

01 3.816 m
3
/giờ - 3.816 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

01 5.570 m
3
/giờ - 5.570 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

01 6.401 m
3
/giờ  6.401 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

01 918m
3
/giờ - 918m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

01 1.545 m
3
/giờ - 1.545 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

7.  
HTXL bụi công 

đoạn cân  
5 653 m

3
/giờ 

- 

- 
653 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 
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TT 

Tên công trình/ 

Biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Số  ượng 

Quy mô công trình 

Kế hoạch xây 

lắp 

Dự toán kinh 

phí  vnđ) 

Tổ chức, bộ 

máy quản lý, 

vận hành Hiện hữu Dự án NCS 

Khi dự án đi 

vào hoạt động 

ổn định 

8.  

HTXL bụi công 

đoạn làm nguội sau 

ép viên 

06 
7.000 m

3
/giờ 

 
- 7.000 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

9.  
HTXL làm nguội 

bắp 

01 4.225 m
3
/giờ - 4.225 m

3
/giờ Có sẵn Đã có  

01 2.720 m
3
/giờ - 2.720 m

3
/giờ Có sẵn Đã có  

10.  
Quạt hút máy sấy 

Aqua 
01 8.656 m

3
/giờ - 8.656 m

3
/giờ Có sẵn Đã có 

 

11.  HTXL bụi lò hơi 02 
16.000 

m
3
/giờ 

- 16.000 m
3
/giờ Có sẵn Đã có 

 

III. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

12.  

Thuê đơn vị lấy 

mẫu, báo cáo công 

tác bảo vệ môi 

trƣờng hàng năm 

01 01 - 01 

Thực hiện liên 

tục: 

Lấy mẫu quan 

trắc 

03/tháng/lần 

Làm báo cáo 

công tác bảo vệ 

môi trƣờng 1 

năm lần 

50.000.000 

- Ban lãnh đaọ 

công ty 

- Bộ phận môi 

trƣờng 

- Bộ phận 

tổng vụ 

- Bộ phận sản 

xuất 

- Bộ phận bảo 

trì 

- Nhà thầu bên 
13.  

Ký hợp đồng với 

các đơn vị có chức 
03 03 - 03 

Thực hiện liên 

tục 
50.000.000 
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TT 

Tên công trình/ 

Biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Số  ượng 

Quy mô công trình 

Kế hoạch xây 

lắp 

Dự toán kinh 

phí  vnđ) 

Tổ chức, bộ 

máy quản lý, 

vận hành Hiện hữu Dự án NCS 

Khi dự án đi 

vào hoạt động 

ổn định 

năng để thu gom và 

xử lý chất thải (đơn 

vị) 

ngoài 
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5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

Trong báo cáo chúng tôi đã sử dụng các phƣơng pháp đánh giá có độ tin cậy cao và 

đƣợc sử dụng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng các phƣơng pháp đánh giá vào 

thực tế để tính toán và dự báo các tác động xấu của dự án còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

nhƣ: thông tin, số liệu, dữ liệu, điều kiện thực tế nơi triển khai dự án,… Với những hiểu 

biết và trình độ chuyên môn về đánh giá tác động môi trƣờng còn hạn chế của mình, 

chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu, so sánh và đƣa ra các đánh giá, nhận định, dự báo có tính 

khoa học, độ tin cậy cao đối với các tác động xấu do dự án gây ra cho môi trƣờng, để từ 

đó đề xuất các phƣơng án khống chế, khắc phục các tác động xấu này hiệu quả hơn. 

Bảng 48: Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá khi triển khai dự án 

STT Đánh giá Độ chi tiết Độ tin cậy 

1 Tiếng ồn 3 4 

2 Nhiệt dƣ 3 4 

3 
Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông, 

vận tải 

4 
4 

4 Bụi, khí thải từ quá trình xây dựng 3 4 

5 Nƣớc thải  3 4 

6 Nƣớc mƣa chảy tràn 3 4 

7 Chất thải rắn xây dựng 4 4 

8 Tai nạn lao động 3 4 

9 Khả năng cháy nổ 3 4 

Chú thích:  

- 4 điểm  : Mức độ cao; 

- 3 điểm  : Mức độ trung bình; 

- 2 điểm  : Mức thấp. 
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có) 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

 Nguồn số 01: nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên 

 Nguồn số 02: nƣớc thải nhà ăn 

 Nguồn số 03: nƣớc thải sản xuất 

- Lƣu lƣợng xả thải tối đa: 60 m
3
 ngày.đêm 

- Dòng nƣớc thải: Toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công 

ty sau khi đƣợc xử lý qua HTXL nƣớc thải sinh hoạt công suất 60 m
3
 ngày.đêm,  thu gom 

về hố thu tập trung trƣớc khi đấu nối về hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Dầu Giây 

(tại 01 điểm nằm trên đƣờng N7A) để về HTXL nƣớc thải tập trung của KCN Dầu Giây 

Bảng 1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải: 

STT Thông số Đ n vị 
Giới hạn tiếp nhận nước 

thải KCN Dầu Giây 

02 pH -- 5,5 – 9 

03 TSS mg/L 100 

04 BOD5 mgO2/L 50 

05 COD mgO2/L 150 

06 Dầu mỡ khoáng mg/L 10 

07 Tổng Nitơ mg/L 40 

08 Tổng Photpho mg/L 6 

09 Amoni mg/L 10 

10 Sunfua  mg/L 0,5 

11 Coliform  VK/100ml 5.000 

- Vị trí, phƣơng thức xả thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

+ Vị trí:  01 điểm tại vị trí hố ga trƣớc khi đấu nối vào HTXLNT của KCN Dầu Giây 

(Tọa độ: X1207621; Y: 432844,99). 

+ Phƣơng thức xả thải: tự chảy. 
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+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: hố ga đấu nối về hệ thống thu gom nƣớc thải tập trung 

của KCN Dầu Giây (tại 01 điểm nằm trên đƣờng N7A) 

2. Nội dung đề nghị cấp giấ  phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

+ Nguồn số 01: khí thải từ hoạt động của lò hơi 1 

+ Nguồn số 02: khí thải từ hoạt động của lò hơi 2 

+ Nguồn số 03: khí thải từ công đoạn nghiền 

+ Nguồn số 04: khí thải từ công đoạn làm nguội sau ép viên 

+ Nguồn số 05: khí thải từ công đoạn làm nguội bắp 

+ Nguồn số 06: khí thải từ HTXL máy sấy Aqua  

2.2. Lưu  ượng xả khí thải tối đa 

+ Nguồn số 01: tối đa 16.000 m
3
/giờ 

+ Nguồn số 02: tối đa 16.000 m
3
/giờ 

+ Nguồn số 03: tối đa 52.688 m
3
/giờ 

+ Nguồn số 04: tối đa 42.000 m
3
/giờ 

+ Nguồn số 05: tối đa 6.945 m
3
/giờ 

+ Nguồn số 06: tối đa 8.656 m
3
/giờ 

2.3. Dòng khí thải 

- Dòng khí thải số 1: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò hơi 1. 

- Dòng khí thải số 2: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò hơi 2. 

- Dòng khí thải số 3: 12 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn 

nghiền. 

- Dòng khí thải số 4: 06 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm 

nguội sau ép viên. 

- Dòng khí thải số 5: 02 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm 

nguội bắp 

- Dòng khí thải số 6: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn sấy 

Aqua 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng 

khí thải 

Bảng 49: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong các dòng 

khí thải của dự án đƣợc trình bày tại bảng 

TT Chất ô nhiễm Đ n vị 
QCVN 

19:2009/BTNMT 

1 
Lƣu lƣợng mg/Nm

3
 - 

2 
Bụi mg/Nm

3
 200 

3 
SO2 mg/Nm

3
 500 
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4 
CO mg/Nm

3
 1.000 

5 
NOx mg/Nm

3
 850 

- Vị trí, phƣơng thức xả thải 

+ Vị trí:  

- Dòng khí thải số 1: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò hơi 1. (Tọa 

độ X1: 432722.711, Y1: 1207828.47) 

- Dòng khí thải số 2: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò hơi 2. (Tọa 

độ X1: 432723.70, Y1: 1207779.80) 

- Dòng khí thải số 3: 12 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn 

nghiền. (Tọa độ: X1,Y1: 432661.32, 1207688.56 ; X2,Y2: 432659.24, 1207688.23;  

X3,Y3: 432662.19, 1207687.67; X4,Y4:432685.69, 1207686.74; X5,Y5: 432688.86, 

1207685.63; X6,Y6:432691.81, 1207685.18; X7,Y7: 432703.29, 1207687.04; 

X8,Y8:432711.71, 1207687.02; X9,Y9: 432698.80, 1207684.39; X10,Y10: 432687.77, 

1207686.18; X11,Y11: 432724.72, 1207688.99; X12, Y12: 432728.22, 1207692.52) 

- Dòng khí thải số 4: 06 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm 

nguội sau ép viên. (Tọa độ: X1,Y1: 432739.39, 1207687.96 ; X2,Y2: 432649.15, 

1207678.12;  X3,Y3: 432650.19, 1207685.13; X4,Y4:432685.72, 1207687.25; X5,Y5: 

432686.68, 1207688.61; X6,Y6:432671.25, 1207712.27)  

- Dòng khí thải số 5: 02 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn làm 

nguội bắp (tọa độ: X1,Y1: 432779.42, 1207688.68  ; X2,Y2: 432674.16, 1207745.45) 

- Dòng khí thải số 6: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn sấy 

Aqua (tọa độ: X1,Y1: 432780.54, 1207674.15)   

+ Phƣơng thức xả thải: liên tục. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn trong hoạt động sản xuất phát sinh từ công đoạn trộn, 

nghiền đƣợc bố trí tại một khu vực riêng và trang thiết bị chụp tai chống ồn cho nhân viên 

làm việc tại những khu vực này. 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 6 tháng/lần 
Khu vực  

thông thường 

Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ - - 
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1 70 60 6 tháng/lần 
Khu vực 

thông thường 
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CHƯƠNG V 

K  HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ dự án tự đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 50: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 

Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt công suất 

60m
3
 ngày.đêm 

Tháng 09/2022 Tháng 11/2022 

2 Hệ thống xử lý khí thải Tháng 09/2022 Tháng 11/2022 

- Công suất dự kiến đạt đƣợc của Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành 

thử nghiệm: khi kết thúc vận hành đạt 75 % công suất đã đăng ký. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 
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Bảng 51: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng  

Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

Giai đoạn lấy mẫu tổ hợp 

Nước thải 

 

- Lấy mẫu lần 1: 

Sau khi gửi văn  ản 

thông báo VHTN cho Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Lấy mẫu lần 2: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 4. 

- Bể Trước xử lý: Lƣu 

lƣợng, pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng P, 

tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

- Bể sau xử lý: Lƣu 

lƣợng, pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng P, 

tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

Giá trị giới hạn tiếp 

nhận nƣớc thải của 

KCN Dầu Giây 

Mỗi lần lấy 3 

mẫu tại 3 thời 

điểm 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải sinh 

hoạt công suất 

60 m
3
/ngày 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động 

Khí thải 

- Lấy mẫu lần 1: Sau 

khi gửi văn  ản 

thông báo VHTN cho 

Sở Tài nguyên Lấy 

mẫu lần 2: 

Cách 15 ngày sau khi 

- 12 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền: lƣu lƣợng, 

bụi 

- 06 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi công 

đoạn làm nguội sau ép 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Mỗi lần lấy 3 

mẫu tại 3 thời 

điểm 

Hệ thống thu 

hồi xử lý bụi 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 
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Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

- Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 4. 

viên: luu lƣợng, bụi 

- 02 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi làm nguội 

bắp: lƣu lƣợng, bụi 

- 01 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi máy sấy 

Aqua: lƣu lƣợng, bụi 

- 02 ống thải sau hệ 

thống xử lý khí thải lò 

hơi: lƣu lƣợng, bụi, SO2, 

CO2, NO 

động 

Giai đoạn ổn định 

Nước thải 

 

- Lấy mẫu lần 1: 

Bắt đầu sau 7 ngày sau 

khi xong gi i đoạn điều 

chỉnh và lấy 7 ngày liên 

tiếp. 

Đầu vào và đầu ra 

HTXL nước thải: Lƣu 

lƣợng, pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng P, 

tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

Giá trị giới hạn tiếp 

nhận nƣớc thải của 

KCN Dầu Giây 

01 ngày/lần 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải sinh 

hoạt công suất 

90 m
3
/ngày 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động 

- Lấy mẫu lần 2: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Liên tiếp sau khi lấy 

Đầu ra HTXL nước 

thải: Lƣu lƣợng, pH, 

TSS, BOD5, COD, Tổng 

N, Tổng P, tổng dầu mỡ 

khoáng, Coliform. 



Công ty TNHH Cj Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     

Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 4. 

- Lấy mẫu lần 6: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 5. 

- Lấy mẫu lần 7: 

Liên tiếp sau khi lấy mẫu 

lần 6. 

Khí thải 

- Lấy mẫu lần 1: 

Bắt đầu sau 7 ngày sau 

khi xong gi i đoạn điều 

chỉnh và lấy 7 ngày liên 

tiếp. 

- Lấy mẫu lần 2: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

- 12 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền: lƣu lƣợng, 

bụi 

- 06 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi công 

đoạn làm nguội sau ép 

viên: luu lƣợng, bụi 

- 02 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi làm nguội 

bắp: lƣu lƣợng, bụi 

- 01 ống thải sau hệ 

thống xử lý bụi máy sấy 

Aqua: lƣu lƣợng, bụi 

- 02 ống thải sau hệ 

thống xử lý khí thải lò 

hơi: lƣu lƣợng, bụi, SO2, 

QCVN 

19:2009/BTNMT 
01 ngày/lần 

Hệ thống thu 

hồi xử lý bụi 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động 
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Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc dự 

kiến 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ chức 

quan 

trắc Dự 

kiến 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 4. 

- Lấy mẫu lần 6: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 5. 

- Lấy mẫu lần 7: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 6. 

CO2, NO 
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1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp thực hiện 

- Tên đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh 

 ao động 

- Đia chỉ liên hệ: 286/8A Tô Hiến Thành, phƣờng 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Điện thoại: 028.38680842                             Fax: 028.38680869 

- Email: trungtamcoshet@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số : 

VIMCERTS 026 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc thành lập 

dựa trên Quyết đinh số 2611 QĐ-BTNMT, ngày 18/11//2014 quyết đinh về việc đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp.  

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp Quyết định số 381 QĐ-BTNMT, ngày 21/02/20219 về việc 

điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trƣờng. 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đã đƣợc Bộ 

Khoa học và Công nghệ câp quyết định số 339 QĐ-VPCNCL, ngày 19/11/2013 Quyết 

định về việc công nhận phòng thí nghiệm, đính kèm chứng chỉ công nhận mã số VILAS 

444. 

2. Chư ng trình quan trắc chất thải theo qu  định của pháp luật 

a. Giám sát nước thải 

- Vị trí:  Tại 01 vị trí đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Dầu Giây 

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

+ Thông số giám sát: Lƣu lƣợng, pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, tổng dầu 

mỡ khoáng, Coliform. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận KCN Dầu Giây 

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí: 23 điểm: 

 12 ống thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn nghiền. Chỉ tiêu: lƣu lƣợng, bụi 

 06 ống thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn làm nguội sau ép viên. Chỉ tiêu: lƣu 

lƣợng, bụi 

mailto:trungtamcoshet@gmail.com
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 02 ống thải sau hệ thống xử lý bụi làm nguội bắp: Chỉ tiêu: lƣu lƣợng, bụi 

 02 ống thải sau hệ thống xử lý bụi máy sấy. Chỉ tiêu: lƣu lƣợng, bụi 

 02 ống thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Chỉ tiêu: lƣu lƣợng, bụi, SO2, CO2, 

NO 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Bảng 52: Bảng tổng hợp chi phí thực hiện quan trắc môi trƣờng 

STT Hạng mục Tổng vốn  VNĐ) 

1 

Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi 

trƣờng: 

 

 

- Quan trắc môi trƣờng định kỳ 

- Khu vực lƣu giữ CTR 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

2 

- Chi phí quản lý môi trƣờng: trồng và chăm 

sóc cây xanh 
55.000.000 

Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trường 205.000.000 

. 
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CHƯƠNG VI  

CAM K T CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Cj Vina Agri – Chi nhánh Đồng Nai  – Chủ dự án xin cam kết: 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản 

nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của 

Việt Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động của dự án theo đúng phƣơng án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trƣờng này và những yêu cầu theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tƣ các công trình xử lý môi trƣờng cũng nhƣ kinh phí thực 

hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn 

cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733 2002 QĐ-BYT; QCVN 

21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, 

QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 

 QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy 

hại; 

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

 QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

 Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Dầu Giây 

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn,  phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy 

hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 

08 2022 NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tƣ 02 2022 TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo ĐTM của Dự án đã đƣợc phê 

duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng. 

- Công khai thông tin, lƣu giữ, cập nhật số liệu môi trƣờng và báo cáo về việc thực 

hiện nội dung của Báo cáo ĐTM đã đƣợc phê duyệt của dự án. 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo 

vệ môi trƣờng định kỳ 01 lần năm đến Ban quản lý các Cơ quan quản lý. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh chúng tôi sẽ trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng và các cơ quan có chuyên môn 

để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I : MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN Đ N DỰ ÁN 

PHỤ LỤC II : MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN Đ N DỰ ÁN 
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