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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:    

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 028 39113737             Fax: 028 38131028 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV: 3600235305 

đăng ký lần đầu ngày 01/03/1995, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 13/07/2021 

của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 3273102906, chứng nhận lần đầu 

ngày 01/03/1995, chứng nhận thay đổi lần thứ hai mươi ngày 03/11/2020. 

2. Tên dự án đầu tư   

- Tên dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất, chế biến, đóng gói các loại thực 

phẩm, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, thành 

phố Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai   

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng 

Nai. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu 

tư: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Phiếu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 15/QLMT của 

Sở Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/1/1996 cho 

nhà xưởng sản xuất Cà phê uống liền, Bột sữa Ca cao Milo.  

+ Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 151/BĐK –

KHCNMT ngày 28/01/2000 của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường đối với 

dự án “Mở rộng sản xuất bột milo và nescafe”. 
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+ Phiếu xác nhận số 906/BĐK-KHCNMT ngày 07/08/2001 của Sở Khoa học 

Công nghệ và Môi trường đối với dự án “Dây chuyền sản xuất viên súp Maggi”. 

+ Quyết định số 04/QĐ-KCNĐN của Ban quản lý các KCN Đồng Nai ngày 

11 tháng 01 năm 2010 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Xưởng bột nêm số 2 –Bravo, công suất 16.650 tấn sản phẩm/năm”.  

+ Quyết định số 1580/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

27/05/2013 đối với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án “Nâng công suất 

sản xuất các sản phẩm Milo từ 2.800 tấn sản phẩm/năm lên 10.000 tấn sản 

phẩm/năm, Nescafe hòa tan từ 400 tấn sản phẩm/năm lên 22.000 tấn sản 

phẩm/năm, các sản phẩm Maggi Liquid Sauce công suất 32.000 tấn sản 

phẩm/năm”. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết của hoạt động “Nâng công suất sản xuất các sản phẩm Milo từ 2.800 tấn sản 

phẩm/năm lên 10.000 tấn sản phẩm/năm, Nescafe hòa tan từ 400 tấn sản 

phẩm/năm lên 22.000 tấn sản phẩm/năm, các sản phẩm Maggi Liquid Sauce công 

suất 32.000 tấn sản phẩm/năm” số 885/GXN-UBND ngày 02/04/2014 của UBND 

tỉnh Đồng Nai cấp. 

+ Quyết định số 21/QĐ-KCNĐN ngày 17/01/2020 của Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nâng 

công suất sản xuất các sản phẩm Maggi Liquid Sauce từ 32.000 tấn sản phẩm/năm 

lên 78.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. 

+ Quyết định số 597/QĐ-KCNĐN ngày 31/12/2021 của Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy 

sản xuất, chế biến, đóng gói các loại thực phẩm, công suất 127.685 tấn sản 

phẩm/năm” của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 376/SĐK – CCBVMT 

ngày 20/12/2013, mã số QLCTNH: 75.000823.T. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): dự án nhóm A quy định tại điểm d khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư 

công (vốn dự án 124.656.135 đô la Mỹ, tương đương 2.912.859.913.000 đồng). 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Khi thực hiện dự án, Công ty sẽ nâng công suất sản xuất đối với café hoàn 

tan, maggi liquid để đáp ứng nhu cầu thị trường. Công suất sản xuất của nhà máy 

sau khi nâng công suất được thể hiện ở bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Công suất của nhà máy 

Stt Tên sản phẩm 

Số lượng (Tấn/năm) 

Hiện hữu Dự án 
Toàn dự 

án 

1 Ngũ cốc Nesvita 1.035 - 1.035 

2 Bột sữa Milo 10.000 - 10.000 

3 Cà phê hòa tan Nescafe 22.000 22.315 44.315 

4 

Maggi Liquid sauce: nước tương, dầu 

hào, nước sốt, sốt nướng BBQ, sốt kho, 

sốt cá, sốt STB, sốt Việt Maggi 

32.000 46.000 78.000 

5 Bột nêm Bouillon 16.650 - 16.650 

 Tổng cộng 81.685  150.000 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Công nghệ sản xuất Nesvita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất Nestvita 

* Thuyết minh quy trình 

- Ồn 

Bao bì hỏng 

Nguyên liệu 

Đóng gói  

Trộn khô 

Sản phẩm bột ngũ cốc 

Nesvita  

- Vật liệu đóng gói loại 

bỏ do hư hỏng 

Đường, bột kem thực vật, 

sữa gầy, vani  
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Phương pháp cơ bản sản xuất Nestvita là quá trình trộn các chất bổ dưỡng 

đã qua chế biến theo công thức đặc biệt và thực hiện việc pha chế trong các thiết 

bị đặc biệt. 

- Nguyên liệu trước khi pha chế được kiểm tra chặt chẽ về chất lượng. 

Nguyên liệu khô được định lượng trong các phòng đặc biệt sạch sẽ theo các tiêu 

chuẩn vệ sinh đặc biệt. 

- Trộn: nguyên liệu được vận chuyển bằng khí nén, đưa tới thiết bị trộn - là 

nơi đường, bột kem thực vật, sữa gầy, vani được thêm vào. Sau khi trộn, sản phẩm 

được đưa tới thiết bị rót ở công đoạn sấy; 

- Vào bao đóng gói: sau khi phân tích chất lượng, sản phẩm được rót vào 

chai và đóng gói, lưu kho. 

3.2.2. Công nghệ sản xuất bột sữa Milo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất bột sữa Milo 

* Thuyết minh quy trình 

Phương pháp cơ bản sản xuất bột sữa Milo là quá trình trộn các chất bổ 

dưỡng đã qua chế biến theo công thức đặc biệt và thực hiện việc pha chế trong 

các thiết bị đặc biệt. 

- Nguyên liệu trước khi pha chế được kiểm tra chặt chẽ về chất lượng. 

Nguyên liệu khô (sữa bột và kem, bột cacao, muối khoáng) được định lượng trong 

- Nước vệ sinh bồn 

- Sản phẩm thừa dính trên bồn 

Nước vệ sinh bồn 

Nhiệt, hơi nước 

Bao bì hỏng 

Nguyên liệu 

Đóng gói thành phầm 

Trộn khô 

Trộn ướt 

Sấy 

Nghiền 

Vi lượng 
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các phòng đặc biệt sạch sẽ theo các tiêu chuẩn vệ sinh đặc biệt. Malt và dầu bơ 

được hâm nóng 24 giờ trước khi trộn với nguyên liệu trong các bồn inox; 

- Trộn: nguyên liệu được vận chuyển bằng khí nén, đưa tới thiết bị trộn ướt 

- là nơi malt và dầu bơ được thêm vào. Sau khi trộn, sản phẩm được đưa tới thiết 

bị rót ở công đoạn sấy; 

- Sấy và tạo hạt: sản phẩm ướt được sấy trong thiết bị sấy chân không (bí 

quyết công nghệ do Nestlé sáng chế). Khi ra khỏi thiết bị sấy, sản phẩm được 

nghiền nát tới thiết bị tạo hạt bằng khí nén, sau đó, các thùng chứa được đưa vào 

phòng có điều hòa nhiệt độ, bảo quản cẩn thận hợp vệ sinh; 

- Vào bao đóng gói: sau khi phân tích chất lượng, sản phẩm được rót vào 

chai và đóng gói, lưu kho. 

* Quy trình CIP cho dây chuyền Milo tại nhà máy 

Quy trình làm sạch hệ thống được thực hiện qua các bước như sau: 

+ Tráng nước (nhiệt độ 850C) hệ thống để loại bỏ sản phẩm dư trong các bồn 

chứa, đường ống. 

+ Cấp xút (NaOH 32%, nhiệt độ 85oC) vào hệ thống nhằm loại bỏ chất bẩn 

hữu cơ như protein, chất béo có trong sản phẩm. 

+ Dùng nước (nhiệt độ 850C) đẩy xút ra ngoài hệ thống 

+ Kiểm tra pH đạt từ 6,5 đến 7,5 

Sau khi quá trình CIP hoàn tất sẽ được kiểm tra hiệu quả làm sạch bằng 

phương pháp vi sinh trước khi sản xuất. 

Dung dịch hóa chất rửa sẽ được thu hồi về trạm CIP và định kỳ 6 tháng sẽ 

xả ra hệt hống xử lý nước thải. Hơi hóa chất trong quá trình CIP không thoát ra 

ngoài do hệ thống kín. 

3.2.3. Công nghệ sản xuất cà phê 3 trong 1 Nescafe 
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Hình 1.3. Quy trình sản xuất cà phê 3 trong 1 

* Thuyết minh quy trình 

Phương pháp cơ bản sản xuất cà phê 3 trong 1 là quá trình trộn các chất đã 

qua chế biến theo công thức đặc biệt và thực hiện việc pha chế trong các thiết bị 

đặc biệt. 

Nguyên liệu trước khi pha chế được kiểm tra chặt chẽ về chất lượng. Nguyên 

liệu thô (sữa bột, bột cà phê, đường) trong các phòng đặc biệt, sạch sẽ theo các 

tiêu chuẩn vệ sinh; 

Nguyên liệu sản xuất bao gồm Café, đường, sữa, malto và một số hương liệu 

phụ gia cần thiết khác. Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm các nguyên liệu này 

được cho vào với thành phần và định lượng khác nhau. Sau khi cân, các nguyên 

liệu này được chuyển đến hệ thống trộn để trộn đều lại với nhau tạo ra hổn hợp 

bột café hòa tan. Bột sau khi trộn được thổi lên bồn chứa của từng máy đóng gói 

tương ứng. Tại đây bột được máy đóng gói tự động đóng thành từng gói café dưới 

dạng Stick hoặc Sachet. Sau đó các gói café được tiến hành bỏ vào Box/Bag để 

đóng thùng và dán nhãn thành phẩm. Bao bì đóng gói được Công ty đặt hàng từ 

bên ngoài vào. Công ty không trực tiếp sản xuất. 

Café, đường, sữa, malto, các hương liệu 

Cân định lượng các nguyên liệu 

Trộn nguyên liệu 

Thổi bột lên bồn chứa 

Đóng gói bởi máy fill 

Đóng gói thành phẩm 

Foil Ồn, chất thải rắn 

Ồn, chất thải rắn 
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3.2.4. Công nghệ sản xuất bột nêm Bouillon 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất bột nêm Boullion 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu chính của sản phẩm là muối, đường, bột ngọt (lấy từ nguồn 

trong nước) được tiếp vào các thiết bị xay để tạo hạt mịn, sau khi xay xong bột sẽ 

được đưa vào thiết bị trộn chung với hương liệu. 

Bột bán thành phẩm từ thiết bị trộn này sẽ được đóng vào các bao chứa để 

chờ đưa vào thiết bị tạo hạt. Tại đây bột nêm ở dạng mịn sẽ được tạo thành các 

hạt cốm có kích thước lớn hơn. Bột nêm sau khi tạo cốm sẽ được tiếp tục dẫn về 

thiết bị sấy để đưa hạt về độ ẩm thích hợp trước khi đóng gói. 

Đóng gói là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất để tạo ra thành phẩm, bột 

sau khi sấy được đưa vào các máy đóng gói khác nhau để cho ra các sản phẩm có 

Đường, muối, 

bột ngọt 

Chất lên pallet 

Lưu kho 

Tiếp liệu 

Xay 

 

Định lượng 

Trộn 

 

Sấy 

 

Đóng gói 

  

Chất phát sinh: 

- Bụi, mùi 

- Sản phẩm còn sót lại 

- Hơi nước, nhiệt 

- Bao bì hỏng 

- … 
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khối lượng phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. 

3.2.5. Công nghệ sản xuất Maggi liquid sauce 

* Quy trình công nghệ sản xuất nước tương 

 

Hình 1.5. Quy trình sản xuất nước tương 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu sản xuất bao gồm Sốt soya (nước cốt từ đậu nành) được nhập 

khẩu từ Thái Lan, muối, đường, bột ngọt và 1 số hương liệu phụ gia cần thiết. Tùy 

thuộc vào từng loại sản phẩm mà cho vào thành phần và số lượng khác nhau sẽ 

được đưa vào bồn trộn cùng với nước sạch, để hòa tan các nguyên liệu và tạo ra 

hỗn hợp dung dịch sản phẩm. Hỗn hợp dung dịch sau khi trộn sẽ được đưa sang 

bồn chứa và lọc bằng các thiết bị lọc kích thước nhỏ để loại bỏ các chất cặn bẩn 

còn sót trong nguyên liệu. Sau khi lọc dòng sản phẩm sẽ được đưa sang thùng rót 

để đóng chai, dán nhãn thành phẩm. Bao bì đóng gói và nhãn dán được Công ty 

đặt hàng từ bên ngoài vào. Công ty không trực tiếp sản xuất. 

* Quy trình công nghệ sản xuất dầu hào 

Đóng gói thành phẩm 

Sốt soya và muối, đường, bột ngọt, 

các hương liệu  

Trộn 

Thùng rót 

Đóng chai 

 Nước rửa bồn 

 Mùi nước tương 

 Tiếng ồn 

Lọc 

Nước sạch 

Chai nhựa 

 Vỏ chai nhựa, bao 

nilon, bao bì thải, 

thùng carton 

 Cột lọc, màng lọc thải bỏ 

 Nước rửa bồn 

 Mùi nước tương 

 Sản phẩm không đạt 
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Hình 1.6. Quy trình sản xuất dầu hào 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu sản xuất bao gồm Bột Yoster Extract được nhập khẩu từ Thái 

Lan. Bột Yoster Extract được chiết xuất từ còn hàu biển (dạng bột) là nguyên liệu 

chính làm nên dầu hào. Tùy vào từng loại sản phẩm sẽ có nguyên liệu chính kết 

hợp với muối, đường, bột ngọt và 1 số hương liệu phụ gia cần thiết sẽ được đưa 

vào bồn trộn cùng với nước sạch để hòa tan các nguyên liệu và tạo ra hỗn hợp 

dung dịch sản phẩm. Hỗn hợp dung dịch sau khi trộn sẽ được gia nhiệt đến 950C, 

công đoạn gia nhiệt làm cho hỗn hợp có dạng sánh đặc lại. Bồn trộn (được gia 

nhiệt bằng hệ thống hơi nước nóng cấp từ khu vực lò hơi bằng các đường ống dẫn 

cách nhiệt, nhằm đảm bảo an toàn cũng như thất thoát nhiệt. Sau khi gia nhiệt, 

dung dịch sẽ được giải nhiệt (về khoảng 40-45oC), giải nhiệt nhằm làm cho hỗn 

hợp dung dịch ổn định lại, trước khi đưa sang bộ phận lọc bằng các thiết bị lọc 

kích thước nhỏ (vải lọc) để loại bỏ các chất cặn bẩn còn sót trong nguyên liệu. 

Sau khi lọc dòng sản phẩm sẽ được đưa sang thùng rót để đóng chai, dán nhãn 

thành phẩm. 

Công nghệ sản xuất tại công ty được áp dụng công nghệ tự động hóa, với các 

Đóng gói thành phẩm 

Gia nhiệt đến 95oC 

Giải nhiệt 

Thùng rót 

Đóng chai 

 Nước rửa bồn 

 Mùi dầu hào 

 Tiếng ồn 

Lọc 

 Bột Yoster Extract, muối, đường, bột ngọt và 

hương liệu 

 

Trộn 

 Cột lọc, màng lọc thải bỏ 

 Nhiệt 

 

 Nước rửa bồn 

 Mùi dầu hào 

 Sản phẩm không đạt 

 Vỏ chai nhựa, nilon, bao bì 

thải, thùng carton 

Lò hơi 
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thiết bị sản xuất hiện đại, vì vậy số lượng công nhân tham gia sản xuất ít. Nguyên 

liệu sử dụng chính là dịch đậu nành đã lên men và nước cốt hào, không tiến hành 

lên men tại cơ sở, vì vậy giảm thiểu được tối đa nguồn phát sinh ô nhiễm trong 

quy trình sản xuất.  

Cấu tạo của bồn trộn: Bồn trộn được làm từ vật liệu I-nox 304, nó đựơc chế 

tạo gồm hai lớp (lớp cách nhiệt và lớp thành bồn).  

* Quy trình CIP cho dây chuyền Maggi liquid sauces tại nhà máy 

Nhằm đảm loại bỏ vi sinh vật nhiễm tạp, làm sạch thiết bị, bảo đảm chất 

lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thự phẩm, nhà máy Đồng Nai – Nestlé Việt 

Nam đã, đang và sẽ thực hiện hệ thống CIP (cleaning in place) tại nhà máy. 

CIP (Cleaning in place) là quá trình vệ sinh, tẩy rửa, sát trùng tại chỗ mà 

thiết bị không cần phải tháo lắp. Quá trình này bao gồm việc xịt hoặc phun lên bề 

mặt thiết bị hoặc cho dung dịch chất tẩy rửa lưu thông trong thiết bị. Ưu điểm của 

CIP là rửa sạch những vị trí khó rửa, giảm nguy cơ lây nhiễm hóa học, giảm đáng 

kể sự can thiệp thủ công và thời gian làm sạch, cải thiện chất lượng và kéo dài 

thời gian bảo quản sản phẩm. 

Tại nhà máy Đồng Nai, CIP đều được thực hiện trước và sau mỗi mẻ sản 

xuất. Quy trình làm sạch hệ thống được thể hiện tại hình bên dưới: 

Hình 1.7. Quy trình làm sạch hệ thống 

Hệ thống CIP gồm một trạm trung tâm và các thiết bị vận chuyển. Trạm 

trung tâm có các thùng chứa chất tẩy rửa, chất sát trùng (acid), thùng nước vô 

trùng. Các thiết bị vận chuyển gồm có bơm đẩy, bơm thu hồi, các đường ống dẫn, 

quả cầu CIP. 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     11 

Quy trình làm sạch hệ thống được thực hiện qua 6 bước như sau: 

+ Bước 1: Tráng nước (nhiệt độ 850C) hệ thống để loại bỏ sản phẩm dư trong 

các bồn chứa, đường ống. 

+ Bước 2: Cấp xút (NaOH 1,66%, nhiệt độ 85oC) vào hệ thống nhằm loại bỏ 

chất bẩn hữu cơ như protein, chất béo có trong sản phẩm. 

+ Bước 3: Tuần hoàn xút. 

+ Bước 4: Dùng nước (nhiệt độ 850C) đẩy xút ra ngoài hệ thống 

+ Bước 5: Tuần hoàn axit. 

+ Bước 6: Dùng nước để đẩy axit ra ngoài hệ thống. 

Sau khi quá trình CIP hoàn tất sẽ được kiểm tra hiệu quả làm sạch bằng 

phương pháp vi sinh trước khi sản xuất. 

Dung dịch hóa chất rửa sẽ được thu hồi về trạm CIP và định kỳ 6 tháng sẽ 

xả ra hệt hống xử lý nước thải. Hơi hóa chất trong quá trình CIP không thoát ra 

ngoài do hệ thống kín. 

3.3. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

Để phục vụ nâng công suất, nhà máy sẽ lắp đặt thêm 6 dây chuyền đóng gói 

Nescafe tại khu vực nhà kho được cải tạo thành nhà xưởng. Các loại máy móc, 

trang thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy được trình bày chi 

tiết trong bảng sau: 
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Bảng 1.2. Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của dự án 

Stt Tên thiết bị 

Số lượng 

Đặc tính kỹ thuật 
Năm sản 

xuất 
Nơi sản xuất 

Tình 

trạng 

thiết bị Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

I Máy móc cho sản xuất Ngũ cốc Nesvita 

1 Xe nâng điện 3 - 3 - 2010 Thụy Điển Tốt 

2 Máy thổi đường 2 - 2 - 2010 Đức Tốt 

3 Bồn chứa 13 - 13 - 2010 Đức Tốt 

4 Máy xay đường 1 - 1 - 2010 Đức Tốt 

5 Trạm tiếp đường 1 - 1 - 2010 Đức Tốt 

6 Máy trộn 2 - 2 - 2010 Đức Tốt 

7 Cẩu nguyên liệu 5 - 5 - 2010 Đức Tốt 

8 Bàn nâng 1 - 1 - 2010 Đức Tốt 

9 
Máy chiết rót 12 

- 
12 

- 
2010 Tây Ban 

Nha/Nhật 

Tốt 

10 Máy đếm gói 3 - 3 - 2010 Italia Tốt 

11 Máy đóng gói 3 - 3 - 2010 Trung Quốc Tốt 

12 Máy đóng hộp 1 - 1 - 2010 Italia Tốt 

13 Máy dán thùng 12 - 12 - 2010 Việt Nam Tốt 

II Máy móc cho sản xuất bột sữa Milo 
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1 
Band dryer 10 

- 
10 

- 
2010, 2013, 

2019 Thụy Sĩ 
Tốt 

2 
Bơm circulation 2 

- 
2 

- 
2010, 2013, 

2019 Đức 
Tốt 

3 
Bơm feed 2 

- 
2 

- 
2010, 2013, 

2019 Đức 
Tốt 

4 
Phểu 3 

- 
3 

- 
2010, 2013, 

2019 Italia 
Tốt 

5 
Hệ thống nghiền 2 

- 
2 

- 
2010, 2013, 

2019 Italia 
Tốt 

6 
Bồn chứa 8 

- 
8 

- 
2010, 2013, 

2019 Italia 
Tốt 

7 Bơm 3 - 3 - 2010, 2013 Italia Tốt 

8 Bơm return 2 - 2 - 2010, 2013 Đức Tốt 

9 Bơm CIP Evap coffee 3 - 3 - 2010, 2013 Đức Tốt 

10 Cyclon 6 - 6 - 2010, 2013 Đức Tốt 

11 Hệ thống đường ống 1 - 1 - 2010, 2013 Đức Tốt 

12 Hệ thống cân 2 - 2 - 2010, 2013 Đức Tốt 

13 Cánh khuấy khô 3 - 3 - 2010, 2013 Đức Tốt 

14 Cánh khuấy vitamin 1 - 1 - 2010, 2013 Đức Tốt 

15 Hệ thống xay nghiền 2 - 2 - 2010, 2013 Đức Tốt 
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16 Hệ thống van 2 - 2 - 2010, 2013 Đức Tốt 

17 Quạt hút 5 - 5 - 2010, 2013 Đức Tốt 

18 Bơm máy hút bụi 5 - 5 - 2010, 2013 Đức Tốt 

19 Bồn chứa dầu 1 - 1 - 2010, 2013 Pháp Tốt 

20 Cánh khuấy bồn dầu 1 - 1 - 2010, 2013 Pháp Tốt 

21 Bơm dầu  2 - 2 - 2010, 2013 Pháp Tốt 

22 Bồn chứa nguyên liệu 6 - 6 - 2010, 2013 Pháp Tốt 

23 Bơm chuyển nguyên liệu 12 - 12 - 2010, 2013 Đức Tốt 

24 Cánh khuấy nguyên liệu 3 - 3 - 2010, 2013 Đức Tốt 

25 
Cánh khuấy hệ thống trộn 

ướt 2 
- 

2 
- 

2010, 2013 
Đức Tốt 

26 Bơm rework preparation 2 - 2 - 2010, 2013 Đức Tốt 

27 Bơm rework dosing 2 - 2 - 2010, 2013 Đức Tốt 

28 
Bồn chứa rework 

preparation 1 
- 

1 
- 

2010, 2013 
Italia Tốt 

29 Bồn chứa rework dosing 1 - 1 - 2010, 2013 Italia Tốt 

30 
Cánh khuấy rework 

preparation 1 
- 

1 
- 

2010, 2013 
Italia Tốt 

31 Cánh khuấy rework dosing 1 - 1 - 2010, 2013 Italia Tốt 

32 Hệ thống điện 1 - 1 - 2010, 2013 Đức Tốt 
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33 Máy Uniclan 2 1 - 1 - 2010, 2013 Anh Tốt 

34 Máy Sanko 5 1 - 1 - 2010, 2013 Nhật Tốt 

35 Máy Nalbach 1 - 1 - 2010, 2013 Mỹ Tốt 

36 Máy Olympia 2 1 - 1  2010, 2013 Italia Tốt 

37 Máy Sanko 10 1 - 1  2010, 2013 Nhật Tốt 

38 Máy Semi Auto R&G 1 - 1  2010, 2013 Việt Nam Tốt 

39 
Máy Semi Auto Bag Milo 

25kg 1 
- 

1 
 

2010, 2013 
Việt Nam Tốt 

III Máy móc cho sản xuất Nescafe  

1 Xe nâng điện 3 - 3 - 2013, 2019 Thụy Điển Tốt 

2 Máy thổi đường 2 - 2 - 2013, 2019 Đức Tốt 

3 Bồn chứa 13 - 13 - 2013, 2019 Đức Tốt 

4 Máy xay đường 1 - 1 - 2013, 2019 Đức Tốt 

5 Trạm tiếp đường 1 - 1 - 2013, 2019 Đức Tốt 

6 Máy trộn 2 - 2 - 2013, 2019 Đức Tốt 

7 Cẩu nguyên liệu 5 - 5 - 2013, 2019 Đức Tốt 

8 Bàn nâng 1 - 1 - 2013, 2019 Đức Tốt 

9 Máy chiết rót 
12 

- 
12 

- 
2013, 2019 Tây Ban Nha/ 

Nhật 

Tốt 

10 Máy đếm gói 3 - 3 - 2013, 2019 Italia Tốt 
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11 Máy đóng gói 3 - 3 - 2013, 2019 Trung Quốc Tốt 

12 Máy đóng hộp 1 - 1 - 2013, 2019 Italia Tốt 

13 Máy dán thùng 12 - 12 - 2013, 2019 Việt Nam Tốt 

14 Máy in code date 14 - 14 - 2013, 2019 Mỹ Tốt 

15 Máy bigbag tipping station - 6 6  2022 Đức, Việt Nam Mới 100% 

16 Hệ thống - 5 5 - 2022 Mỹ, Đan Mạch Mới 100% 

17 Máy dò kim loại - 6 6 - 2022 Đức, Việt Nam Mới 100% 

18 
Máy đóng gói dạng nằm 

ngang – mespack HFFS 
- 1 1 

Dây chuyền đóng gói doypack 

2022 Tây Ban Nha Mới 100% 

19 Cân băng tải  - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

20 Băng tải 1 - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

21 Máy đóng thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

22 Máy in thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

23 Máy cân kiểm tra tự động - 1 1 2022 Anh Mới 100% 

24 Băng tải 2 - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

25 Bàn xoay pallet - 1 1 2022 Úc Mới 100% 

26 
Máy làm đầy Universal  

VFFS - 
1 1 

Dây chuyền đóng gói 

stickpack 

2022 Ý Mới 100% 

27 Băng tải 1 - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

28 Máy hàn miệng túi - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 
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29 Máy in phun miệng túi - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

30 Băng tải 2 - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

31 Máy cân kiểm tra túi - 1 1 2022 Anh Mới 100% 

32 Máy đóng thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

33 Máy in thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

34 Máy cân kiểm tra tự động - 1 1 2022 Anh Mới 100% 

35 Băng tải 3 - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

36 Bàn xoay pallet - 1 1 2022 Úc Mới 100% 

37 
Máy TAM filler 

Chachoengsao - 
1 1 

Dây chuyền đóng gói TAM và 

New Wolf (Pillow pouch) 

2022 

Nhật Bản 
Mới 100% 

38 Máy làm đầy New Wolf - 1 1 2022 Đức Mới 100% 

39 Máy cân kiểm tra tự động - 1 1 2022 Anh Mới 100% 

40 Máy in hộp - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

41 Máy đóng thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

42 Máy in thùng - 1 1 2022 Anh Mới 100% 

43 Máy cân kiểm tra tự động - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

44 Băng tải  - 1 1 2022 Úc Mới 100% 

45 Máy làm đầy New Wolf 2 - 1 1 
Dây chuyền đóng gói Wolf 

Bangpoo và New Wolf (gusset 

pouch) 

2022 Đức Mới 100% 

46 Máy 2nd hand wolf - 1 1 2022 Đức Mới 100% 

47 Máy cân kiểm tra túi - 1 1 2022 Anh Mới 100% 
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48 Máy đóng thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

49 Máy in thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

50 Máy cân kiểm tra tự động - 1 1 2022 Anh Mới 100% 

51 Băng tải 3 - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

52 Bàn xoay pallet - 1 1 2022 Úc Mới 100% 

53 Băng tải 1 - 1 1 

Dây chuyền đóng gói lại 

2022 Việt Nam Mới 100% 

54 Máy đóng thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

55 Máy in thùng - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

56 Máy cân kiểm tra tự động - 1 1 2022 Anh Mới 100% 

57 Băng tải 2 - 1 1 2022 Việt Nam Mới 100% 

58 Bàn xoay pallet - 1 1 2022 Úc Mới 100% 

IV Máy móc cho sản xuất Maggi liquid sauce 

1 Bồn lắng Muối 10 - 10 
1100 lit, bồn áp lực, áp làm 

việc: 3,5bag 
2019, 2022 Việt Nam Tốt 

2 Bồn trộn 22 - 22 
1100 lit, bồn áp lực, áp làm 

việc: 3,5bag  

2010, 2013, 

2019 
Việt Nam Tốt 

3 Bồn trộn muối 2 - 2 6000 lít, bồn trộn  Việt Nam Tốt 

4 Bồn trộn soya 3 - 3 1100 lít, bồn trộn  Việt Nam Tốt 

5 Bồn chứa 14 - 14 2000 lít, 4000l 
2010, 2013, 

2019, 2022 
Việt Nam Tốt 

6 Bồn chứa nguyên liệu thô 3 - 3 200 lít 2022 Đức Tốt 
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7 Bồn chứa nguyên liệu ướt 1 - 1 200 lít 2022 Việt Nam Tốt 

8 Bồn trộn muối 1 - 1 200 lít, bồn trộn 2022 Việt Nam Tốt 

9 Bồn trộn nhỏ 1 - 1 500 lít, bồn trộn 2022 Đức Tốt 

10 Bộ Trao Đổi Nhiệt 8 - 8 
Làm nguội sản phẩm bằng 

nước, 2.4ton/h, 3.0 ton/h 

2010, 2013, 

2019, 2022 
Sigapore Tốt 

11 Bơm  21 - 21 6m3/h, P=1.5bag 
2010, 2013, 

2019, 2022 
Đức Tốt 

12 Máy trộn 1 - 1 
800L, thiết bị áp lực, áp làm 

việc: 3,5bag 
2022 Đức Tốt 

13 Bồn chứa thành phẩm 2 - 2 1000 lit, bồn chứa 2022 Việt Nam Tốt 

14 Bồn CIP 15 - 15 
2000 lit, 4000l,  

bồn chứa 

2010, 2013, 

2019, 2022 
Việt Nam Tốt 

15 Máy Fill tự động  1 - 1 
300ml,450ml,700ml, 1200ml, 

1800ml, 2000ml 

2010, 2013, 

2019, 2022 
Malaysia Tốt 

16 Máy cấp chai tự động 6 - 6 150ml,300ml,700ml 
2010, 2013, 

2019, 2022 
Thụy Điển Tốt 

17 Máy chiết rót  7 - 7 150ml,300ml,700ml 
2010, 2013, 

2019, 2022 
Thụy Điển Tốt 

18 Máy phóng nhãn tự động  6 - 6 150ml,300ml,700ml 
2010, 2013, 

2019, 2022 
Thụy Điển Tốt 

19 Máy dán nhãn tự động 2 - 2 150ml,300ml,700ml  Trung Quốc Tốt 

20 Máy màng co tự động  4 - 4 150ml,300ml,700ml 
2010, 2013, 

2019, 2022 
Thụy Điển Tốt 

21 Máy đóng thùng tự động 4 - 4 - 2013 Thụy Điển Tốt 
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22 Máy kiểm tra trọng lượng 3 - 3 150ml,300ml,700ml 2022 Thụy Sĩ Tốt 

23 Máy dán thùng 1 - 1 - 2022 Việt Nam Tốt 

24 Băng tải  1 - 1 - 2022 Pháp Tốt 

V Máy móc cho sản xuất Bột nêm Bouillon 

1 Máy xay nguyên liệu 1 - 1 - 2013 Châu Âu Tốt 

2 Máy thổi bột 1 - 1 - 2013 Châu Âu Tốt 

3 Bồn chứa 3 - 3 - 2013 Châu Âu Tốt 

4 Máy trộn 1 - 1 - 2013 Châu Âu Tốt 

5 Máy tạo hạt 4 - 4 - 2013 Trung Quốc Tốt 

6 Máy sấy 1 - 1 - 2013 Châu Âu Tốt 

7 Máy phân loại cốm 1 - 1 - 2013 Châu Âu Tốt 

8 Máy đóng gói 5 - 5 - 2013 Châu Âu Tốt 

9 Máy dán thùng 5 - 5 - 2013 Châu Âu Tốt 

10 Thiết bị nâng 5 - 5 - 2013 Châu Âu Tốt 

11 

Thiết bị điều hòa không 

khí 1 

- 

1 
- 

2013 
Mỹ 

Tốt 

IV Máy móc dùng chung cho toàn nhà máy 

01 Lò hơi 02 - 02 7 tấn/h và 5 tấn/h   2011 Nhật 60%-80% 

02 Máy phát điện 02 - 02 1.500 KAV và 1.000 KVA   2011 Nhật 60%-80% 

03 Xe nâng điện 15 - 15 Nâng tối đa 1400kg    2011 Đài Loan 60%-80% 
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3.4. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 Một số hình ảnh về sản phẩm của dự án: 
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Hình 1.8. Sản phẩm của dự án 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

Dự án không sử dụng phế liệu trong quá trình hoạt động. 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng trong hoạt động của dự án 

Danh mục nguyên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất của nhà 

máy được thể hiện cụ thể ở bảng bên dưới: 

Bảng 1.3. Danh mục nguyên liệu cho sản xuất trong năm 

Stt Tên nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng/năm 

Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

I Sản xuất sữa bột Milo     

 Nguyên liệu     

1  Bột sữa Tấn/năm 7136,88 - 7136,88 

2  Bột coca Tấn/năm 2403,6 - 2403,6 

3  Bột Ferric pyrophosphate Tấn/năm 13,98 - 13,98 

4  Vitamine vi lượng Tấn/năm 164,88 - 164,88 

5  Calcium phosphate Tấn/năm 742,26 - 742,26 

6  Bột Magnesium carbonate Tấn/năm 40,98 - 40,98 

7  Hương liệu Tấn/năm 16,74 - 16,74 

8  Bột protein soy isolate  60,72 - 60,72 

 Phụ liệu đóng gói     

9  Chai nhựa Chai/năm 20.642.340 - 20.642.340 

10  Thùng carton & Box Cái/năm 148.154.660 - 148.154.660 

11  Nắp chai Cái/năm 20.612.520 - 20.612.520 

12  Nhãn Cái/năm 4.667.640 - 4.667.640 

13  Bao bì đóng gói m2/năm 11.267.220 - 11.267.220 

II Sản xuất ngũ cốc Nesvita     

14  CM071 Tấn/năm 114,57 - 114,57 

15  Hạt gạo vỡ - Broken rice grain Tấn/năm 99,22 - 99,22 

16  MSK (drymix) Tấn/năm 90,73 - 90,73 

17  Ngô hạt - Maize grain Tấn/năm 55,76 - 55,76 
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Stt Tên nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng/năm 

Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

18  Protomalt Tấn/năm 20,94 - 20,94 

19  Hạt đậu nành - Soya bean grain Tấn/năm 13,66 - 13,66 

20  
Bột chiết xuất mạch nha –  

Malt extract powder 
Tấn/năm 6,45 - 6,45 

21   Disodium phosphat Tấn/năm 4,72 - 4,72 

22  Canxi carbonat Tấn/năm 3,65 - 3,65 

23  Muối ăn Tấn/năm 3,23 - 3,23 

24  Bột Vaniline Tấn/năm 0,48 - 0,48 

25  Enzym amylase ban 240 lít kg/năm 6 - 6 

III Sản xuất bột nêm Bouillon     

26  Muối Tấn/năm 6.700 - 6.700 

27  Bột ngọt Tấn/năm 3.300 - 3.300 

28  Đường Tấn/năm 2.500 - 2.500 

29  

Hương liệu khác: 

- Tinh bột 
Tấn/năm 

 2.400 -  2.400 

- Gia vị 1.200 - 1.200 

- Chất béo và hương liệu khác 550 - 550 

IV Sản xuất Nescafe 3 trong 1     

 Nguyên liệu     

30  Bột cà phê Tấn/năm 4.141,70 - 4.141,70 

31  Hương liệu sữa Tấn/năm 5.966,55 - 5.966,55 

32  Bột maltrodexin Tấn/năm 628,55 - 628,55 

33  Hương liệu Tấn/năm 64,09 - 64,09 

34  Đường Tấn/năm 12.776,30 - 12.776,30 

35  Bột Nescafe 3 trong 1 Tấn/năm  22.500 22.500 

 Phụ liệu đóng gói     

36  Thùng carton Cái/năm 4.664.116 4.785.110 9.449.226 

37  Laminate - Foil m2/năm 17.853.194 18.853.194 36.706.388 

21 Túi nhựa - Printed Bag Cái/năm 14.567.721 15.567.021 30.134.742 
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Stt Tên nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng/năm 

Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

22 Paper box Cái/năm 44.016.047 45.020.052 89.036.099 

23 Màng co Kg/năm 354 400 754 

V Sản xuất Maggi Liquid Sauce     

 Sản xuất nước tương     

24 Sốt soya Tấn/năm 1.105,64 1.581,07 2.686,71 

25 Acid acetic Tấn/năm 57,6 82,39 139,99 

26 Bột starch Tấn/năm 241,13 344,52 585,65 

27 Màu Caramel Tấn/năm 195,11 279,02 474,13 

28 Bột Potassium Sorbate Tấn/năm 14,84 21,21 36,05 

29 Bột starch modified tinh Tấn/năm 0,335 0,48 0,814 

30 Hương liệu kg/năm 2,77 3,95 6,718 

31 Bột Potassium Iodide Tấn/năm 0,151 0,22 0,366 

32 Đường Tấn/năm 1.478,43 2.114,15 3.592,58 

33 Muối Tấn/năm 1.562,89 2.234,94 3.797,83 

34 Bột tỏi Tấn/năm 5,045 7,21 12,259 

35 Hương liệu meat Tấn/năm 19,896 28,45 48,347 

 Sản xuất dầu hào     

36 Acid citric Tấn/năm 12,61 18,03 30,64 

37 Bột Yoster Extract Tấn/năm 12,58 17,99 30,57 

38 Bột Starch modified tinh Tấn/năm 592,99 807,98 1.400,97 

39 Hương liệu Tấn/năm 20,16 28,82 48,98 

40 Đường Tấn/năm 2.246,31 3212,21 5.458,52 

41 Muối Tấn/năm 1.299,29 1857,98 3.157,27 

42 Màu Caramel Tấn/năm 47,19 67,48 114,67 

43 Bột ngọt mịn Tấn/năm 252,40 360,92 613,32 

44 Bột Potassium Sorbate Tấn/năm 11,383 16,277 27,66 

 Phụ liệu đóng gói     

45 Chai nhựa Chai/năm 43.716.936 62.843.096 106.560.032 
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Stt Tên nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng/năm 

Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

46 Thùng carton Cái/năm 3.751.992 5.393.489 9.145.481 

47 Nắp chai Cái/năm 43.649.280 62.745.840 106.395.120 

48 Nhãn Cái/năm 44.746.668 64.323.335 109.070.003 

49 Shrinksleeve - màng co kg/năm 9.384 13.490 22.874 

50 Laminate – Foil Bao bì m2/năm 1.079.496 1.551.776 2.631.272 

51 Túi nhựa - Printed Bag Cái/năm 523.236 752.152 1.275.388 

 Hóa chất cho CIP     

52 NaOH Tấn/năm 1,5 0,6 2,1 

53 HNO3 Tấn/năm 1,5 0,6 2,1 

(Nguồn: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, năm 2022) 

Ghi chú: 

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cam kết tất cả các hóa chất, nguyên – nhiên 

– vật liệu sử dụng đều nằm trong các danh mục cho phép của nhà nước và pháp 

luật. 

* Đặc tính hóa lý của một số hóa chất sử dụng 

- Axit acetic – CH3COOH là chất lỏng hoàn tan trong nước, không màu, có 

mùi dấm, là chất có thể ăn mòn, dễ cháy. 

- Bột Potassium Sorbate – C6H7KO2 dạng bột, màu trắng, chất không độc, 

nhưng có thể gây kích ứng da nhẹ, có thể xảy ra triệu chứng đỏ và bỏng da; nếu 

văng vào mắt có thể gây kích ứng mắt, châm chích, chảy nước mắt, đỏ và sưng 

mắt.  

- Bột starch là chất dạng bột màu trắng, được tạo ra từ các của và thân cây 

sắn, không gây độc hại, bụi của bột có thể làm xước bề mặt mắt và gây kích ứng 

cơ học.  

- Sốt Soya là nước cốt từ đậu nành được nhập từ Thái Lan, nguyên liệu chính 

làm nên nước tương. Sốt soya dạng lỏng, màu hơi vàng đến vàng đậm; chất lỏng 

dễ cháy. Thành phần của sốt soya: phenylacetaldehyde 5 – 10%, 2-phenylethanol 

5 – 10%, dimethyl sulphide 2,5 – 5%, dimethyl disulfide 2,5 – 5%, 2-

methylpyrazine 1 – 5%, 2,3,5-trimetylpyrazine 1 – 5%, 2,5-dimethylpyrazine 1 – 
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5%, guaiacol 1 – 2,5%, 3-(methylsulfanyl)propanal 0,25 – 1%, 3-

methylbutyraldehyde 0,25 – 1%. 

- Bột Yoster Extract là chiết suất từ con hàu biển (làm thành dạng bột) được 

nhập từ Thái Lan, nguyên liệu chính làm nên dầu hào. 

- NaOH là dung dịch dạng lỏng, không màu, không mùi, tan trong nước, có 

tính ăn mòn. Nếu bị văng, dây vào mắt gây bỏng mắt, nặng có thể dẫn đến rủi ro 

bị mù; bị dây vào da gây bỏng; nếu nuốt nhầm có thể gây kích thích màng nhầy 

trong miệng, họng, thực quản và dạ dày ruột. 

- HNO3 là dung dịch dạng lỏng, không màu đến hơi vàng, mùi đặc trưng 

nghẹt thở, tan trọng nước, chất oxy hóa mạnh, nguy hiểm, chất ăn mòn mạnh, nếu 

văng vào mắt gây bỏng làm mù lòa; hít phải có thể gây khó thở và dẫn đến viêm 

phổi, nếu văng vào da gây kích ứng mẫn đỏ, đau vào bỏng nặng. 

Bảng 1.4. Danh mục nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

TT Tên nhiên liệu Đơn vị tính 
Khối lượng 

Mục đích sử dụng 
Hiện hữu Dự án 

1 Dầu DO m3/tháng 183 210 
Máy phát điện (dự 

phòng) 

2 Khí CNG m3/tháng 64.527 75.206 Lò hơi 

3 Phèn Kg/ngày 65,71 70,31 Hóa chất cho xử lý nước 

thải 4 Polymer Kg/ngày 0,27 0,29 

4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện năng 

* Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy 

do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai – Điện lực Biên Hòa 2 cung cấp. 

* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

Nhu cầu sử dụng điện của dự án cấp cho hoạt động khu hành chính, kho, 

logistic. Nhu cầu sử dụng điện hiện tại của nhà máy được dự báo ở bảng bên dưới. 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng điện hiện tại của dự án 

Thời gian Đơn vị tính Lượng tiêu thụ điện 

Tháng 1/2022 Kwh/tháng 903.898 
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Tháng 3/2022 Kwh/tháng 737.800 

Tháng 5/2022 Kwh/tháng 882.600 

Tháng 6/2022 Kwh/tháng 1.038.900 

Trung bình 890.799 

(Nguồn: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) 

Nhu cầu sử dụng điện hiện hữu của toàn nhà máy khoảng 890.799 

Kwh/tháng. Khi thực hiện dự án nhu cầu sử dụng điện cho 6 line lắp đặt mới của 

dây chuyền đóng gói Nescafe khoảng 58.886 kWh/tháng. Như vậy, nhu cầu sử 

dụng điện của toàn nhà máy khi thực hiện dự án khoảng 949.685 kWh/tháng. 

4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước của dự án 

* Nguồn cung cấp nước: 

Nhà máy sử dụng nước cấp từ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình. Áp lực 

nước không thấp hơn 1,2 kgf/cm2 sẽ được cung cấp đến phần ranh giới bên ngoài 

dự án. 

* Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước của Công ty chủ yếu phục vụ cho các hoạt động cụ 

thể như sau: sinh hoạt công nhân, tưới cây xanh và PCCC. 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng điện hiện hữu được thể hiện ở bảng sau: 

Lượng nước sử dụng của nhà máy hiện hữu được thống kê từ tháng 05/2022 

đến tháng 07/2022 tại bảng sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu dùng nước hiện tại của nhà máy 

Thời gian Đơn vị tính Lượng tiêu thụ nước 

Tháng 5/2022 m3/tháng 7.010 

Tháng 6/2022 m3/tháng 8.100 

Tháng 7/2022 m3/tháng 6.737 

Trung bình 7.282 

(Nguồn: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, năm 2022) 

Các mục đích sử dụng nước của nhà máy hiện hữu bao gồm: phục vụ cho 

sản xuất, phục vụ cho mục đích sinh hoạt của công nhân viên, hoạt động sản xuất, 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     29 

vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, tưới cây, phòng cháy chữa cháy và dự phòng. Lượng 

sử dụng cho toàn Nhà máy 7.828 m3/tháng; tương đương 280 m3/ngày.  

Chi tiết sử dụng nước cho các mục đích được thể hiện bên dưới: 

- Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

Hiện hữu, nhà máy có 640 công, nhân viên làm việc trực tiếp tại nhà máy:  

Căn cứ theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33: 2006 ban hành kèm QĐ 

06/2006/QĐ-BXD ngày 17/03/2006, nhu cầu cấp nước sinh hoạt 45 

lít/người/ngày. Lượng nước sử dụng cho sinh hoạt cho hoạt động nâng công suất: 

640 người x 45 lít/người/ngày x = 72.000 lít/ngày = 72 m3/ngày.  

Để phục vụ cho hoạt động dự án, nhà máy sẽ tuyên thêm 55 lao động làm 

việc tại 6 line đóng gói Nescafe. Lượng nước sử dụng sinh hoạt khoảng 6,2 

m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho sinh hoạt cho toàn nhà máy: 78,2 m3/ngày.  

- Nước sử dụng cho căn tin: 

Căn cứ theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33: 2006 ban hành kèm QĐ 

06/2006/QĐ-BXD ngày 17/03/2006, nhu cầu cấp nước cho bếp ăn tập thể: 25 

lít/người/bữa ăn.  

Lượng nước sử dụng cho căn tin hiện hữu: 25 lít/người/bữa ăn x 640 người 

= 16.000 lít/ngày = 16 m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho căn tin khi thực hiện dự án: 1,37 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho hoạt động sản xuất 

+ Xưởng bột nêm Bouillon 

Nước sử dụng cho sản xuất bột nêm Bouillon khoảng 2 m3/ngày. 

+ Xưởng sản xuất Nescafe, bột sữa Milo 

Nước sử dụng cho vệ sinh thiết bị trong quá trình sản xuất bột sữa Milo 

khoảng 3,5 m3/ngày. 

+ Xưởng sản xuất Maggi Liquid Sauce 

Nước cấp cho sản xuất Maggi Liquid Sauce hiện hữu khoảng 76 m3/ngày. 

+ Vệ sinh thiết bị, máy móc công nghệ CIP 

Định mức nước cho CIP của dây chuyền sản xuất bột Milo là 17 m3/lần, tần 
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suất 2 lần/tháng. 

Định mức nước cho CIP của dây chuyền sản xuất Maggi liquid sauce là 160 

m3/lần, tần suất 2 lần/tuần. 

Hiện tại, dây chuyền sản xuất, nhà máy chưa áp dụng quy trình vệ sinh CIP, 

lượng nước cấp cho vệ sinh thiết bị khoảng 9 m3/lần vệ sinh.  

- Nước sử dụng cho nhà giặt, làm lạnh 

Nước cấp cho nhà giặt, làm lạnh khoảng 64 m3/ngày. 

- Nước cấp cho hoạt động nồi hơi 

Công ty sử dụng 2 lò hơi, 1 lò hơi công suất thiết kế 7 tấn/giờ; 1 lò hơi công 

suất thiết kế 5 tấn/giờ hoạt động luân phiên nhau (sử dụng nhiên liệu đốt CNG).  

Trong 01 giờ lò hơi này có thể làm hoá hơi một khối lượng nước bằng 

1m3 tới áp suất nhất định.  

Theo thống kê của công ty, hiện tại trung bình một ngày sử dụng lò hơi 5 giờ. 

Lượng nước sử dụng cho lò hơi: 5 m3/giờ x 5 giờ/ngày = 25 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho hệ thống xử lý mùi 

Công ty sử dụng nước trong hệ thống xử lý mùi từ quá trình sản xuất Maggi 

Liquid Sauce. Lượng nước cấp cho hệ thống xử lý mùi khoảng 1 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho tưới cây 

Căn cứ theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01: 2021/BXD, lượng nước tưới 

cây: 3 lít/m2 

Lượng nước sử dụng cho tưới cây: 3 lít/m2/ngày x 15.487 m2 = 46,5 m3/ngày. 

Tuy nhiên, nhà máy thực hiện tưới cây 3 ngày/lần, như vậy lượng nước sử 

dụng cho tưới cây khoảng 13 m3/ngày. 

+ Nước phòng cháy chữa cháy  

Lượng nước phòng cháy chữa cháy được bổ sung do thất thoát, bốc hơi 

khoảng 0,5 m3/ngày. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của nhà máy hiện hữu và dự án được thể 

hiện ở bảng sau: 
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Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy hiện hữu và dự án 

Stt Mục đích sử dụng nước 
Lượng nước sử dụng (m3/ngày) 

Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

1 Sinh hoạt của công nhân viên 72 6,2 78,2 

2 Hoạt động nấu ăn 16 1,37 17,37 

3 Xưởng bột nêm Bouillon 2 -  2 

4 Xưởng Nescafe, bột sữa Milo 3,5 -  3,5 

5 Xưởng Maggi liquid sauce 76 - 76 

6 Vệ sinh máy móc thiết bị 8 - 8 

7 Hoạt động của lò hơi   25 - 25 

8 Nhà giặt, làm lạnh 63 -  63 

9 Sử dụng cho hệ thống xử lý mùi 1 - 1 

10 Tưới cây 13 -  13 

11 Phòng cháy chữa cháy 0,5 -  0,5 

   Tổng cộng 280 7,57 287,57 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Xuất xứ của dự án 

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Thụy Sỹ được 

thành lập vào năm 1995 tại KCN Biên Hòa II theo giấy phép đầu tư số 1152/GP 

của Ủy Ban Nhà Nước về Hợp tác và Đầu Tư cấp ngày 01/03/1995. Ngày 29 

tháng 06 năm 2007, Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp Giấp chứng nhận đầu tư 

số 3273102906 chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 31 tháng 05 năm 2019. 

Năm 1996, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã lập Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cho dự án “Thành lập công ty TNHH Nestlé Viêt Nam” với các 

dòng sản phẩm chính là cà phê uống liền 800 tấn sản phẩm/năm, bột sữa Cacao 

Milo 4.500 tấn sản phẩm/năm, và đã được Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai cấp Phiếu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

15/QLMT ngày 10/1/1996 với quy mô cho phép cà phê uống liền 400 tấn sản 

phẩm/năm, bột sữa Cacao Milo 2.800 tấn sản phẩm/năm. Năm 2000, do nhu cầu 

thị trường của sản phẩm thức uống liền tăng mạnh Công ty đã mở rộng sản xuất 

cho dòng sản phẩm: Trà bột Nestea, Bột ngũ cốc Nesvita, Coffeemate và đã được 

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp Phiếu xác nhận Bản 
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đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 151/BĐK-KHCNMT ngày 28 tháng 1 năm 

2000. 

- Năm 2001, song song với việc sản xuất các sản phẩm cà phê uống liền, bột 

sữa Cacao Milo Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đầu tư xây dựng xưởng sản xuất 

viên súp Maggi công suất 736 tấn/năm đã được Sở Khoa học Công nghệ và Môi 

trường tỉnh Đồng Nai xác nhận số 906/BĐK-KHCNMT ngày 07/08/2001 (đến 

năm 2009 xưởng này ngừng hoạt động). Năm 2010, Nhà máy đầu tư thêm dây 

chuyền sản xuất với “Xưởng bột nêm số 2-Bravo, công suất 16.650 tấn sản 

phẩm/năm” được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 04/QĐ-KCNĐN ngày 11/01/2010. 

- Năm 2013, Công ty được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 cho dự 

án “Nâng công suất sản xuất các sản phẩm Milo từ 2.800 tấn sản phẩm/năm lên 

10.000 tấn sản phẩm/năm, Nescafe hòa tan từ 400 tấn sản phẩm/năm lên 22.000 

tấn sản phẩm/năm, các sản phẩm Maggi Liquid Sauce công suất 32.000 tấn sản 

phẩm/năm” tại KCN Biên Hòa 2, TP, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và Năm 2014, 

Công ty được UBND tỉnh Đồng Nai Cấp giấy xác nhận hoàn thành số 885/GXN-

UBND ngày 02/04/2014 Về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối 

với dự án trên. 

- Năm 2013 nhà máy Đồng Nai đã đầu tư ba dây chuyền sản xuất nước sốt 

và các chế phẩm làm nước sốt MAGGI (Maggi Liquid Sauce) gồm: 

* Dây chuyền số 1: 6.000 tấn/năm 

* Dây chuyền số 2: 13.000 tấn/năm 

* Dây chuyền số 3: 13.000 tấn/năm 

=> Tổng công suất là: 32.000 tấn/năm 

- Năm 2020, nhà máy Đồng Nai đầu tư 2 dây chuyền sản xuất nước sốt và 

nâng công suất của 3 dây chuyền sản xuất các chế phẩm mà nước sốt MAGGI, 

đăng ký nâng công suất thêm công suất sản xuất là 46.000 tấn sản phẩm/năm, tổng 

công suất sản xuất Maggi liquid sauce là 78.000 tấn sản phẩm/năm, đã được Ban 

Quản lý các KCN Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 21/QĐ – KCNĐN ngày 17/01/2020. 

Tuy nhiên, sau khi đi vào sản xuất thực tế, công suất chỉ đạt 33.536 tấn sản 

phẩm/năm, nhỏ hơn công suất đã được phê duyệt ĐTM. Do nhu cầu thay đổi hình 
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dạng bao bì, công ty TNHH Nestlé Việt Nam sẽ mở rộng nhà xưởng 1.500 m2 

trong khu vực kho hiện hữu để lắp đặt 3 dây chuuyền sản xuất sản phẩm Maggi 

Liquid Sauce với công suất 32.493 tấn sản phẩm/năm, mở rộng 2.000 m2 kho chứa 

thành phẩm do việc tăng công suất. Như vậy, tổng công suất sau khi bổ sung là 

66.029 tấn sản phẩm/năm < 78.000 tấn sản phẩm/năm (công suất đã được phê 

duyệt).  

Danh mục và công suất các loại thực phẩm sản xuất tại nhà máy và hồ sơ 

môi trường được phê duyệt. 

5.2. Vị trí dự án 

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được triển khai trên đường 17A, KCN Biên 

Hòa 2, phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các phía tiếp 

giáp như sau: 

+ Phía Đông – Bắc: Giáp Công ty TNHH Ojitex Việt Nam hiện nay đang sản 

xuất bao bì carton. 

+ Phía Tây – Bắc: giáp đường 9A đối diện là Công ty Fujitsu Việt Nam là 

công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hàng đầu của Nhật Bản chuyên 

Stt Tên sản phẩm 
Công suất (tấn/năm) Quyết định phê 

duyệt Được phê duyệt Thực tế Dự án 

1.  Ngũ cốc Nesvita               1.305 1.035 - 

Phiếu xác nhận số 

151/BĐK-

KHCNMT ngày 28 

tháng 1 năm 2000. 

2.  Bột sữa Milo 10.000 10.000 - 

+ Phiếu thẩm định 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường số 

15/QLMT ngày 

10/1/1996;  

+ Phiếu xác nhận số 

151/BĐK-

KHCNMT ngày 28 

tháng 1 năm 2000. 

+ Quyết định số 

1580/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2013. 

+ Quyết định số 

21/QĐ-KCNĐN 

ngày 17/01/2020 

3.  Cà phê hòa tan 22.000 22.000 22.315 

4.  
Maggi Liquid 

Sauce 
78.000 33.536 46.000 

5.  Bột nêm Bouillon 16.650 16.650 - 

+ Quyết định số 

04/QĐ-KCNĐN 

ngày 11 tháng 01 

năm 2010. 
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cung cấp các loại sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về công nghệ. 

+ Phía Đông – Nam: giáp Công ty TNHH Sợi Tainan, là Công ty chuyên sản 

xuất sợi, dệt vải, sản xuất hàng dệt khác và hoàn thiện sản phẩm dệt. 

+ Phía Tây – Nam: giáp đường 17A, đối diện là Công ty TNHH Điện Máy 

Aqua Việt Nam là công ty chuyên sản xuất máy giặt, tủ lạnh,… 

Giới hạn khu đất dự án được xác định bởi các tọa độ sau: 

Bảng 1.8. Giới hạn các điểm khép góc của dự án 

Số hiệu mốc 
Tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 1.207.972 404.375 

2 1.207.912 404.315 

3 1.207.997 404.321 

4 1.207.968 404.332 

1 1.207.972 404.375 
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Hình 1.9. Vị trí dự án trong tổng thể KCN Biên Hòa 2 

Công ty TNHH Nestlé (Việt Nam) 
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Hình 1.10. Các mốc tọa độ của khu đất dự án 

 

1 

2 

3 

4 
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5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án được thực hiện trên khu đất 70.479,3 m2.  

Bảng 1.9. Quy mô sử dụng đất của nhà máy 

Stt Quy mô sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 

Tổng diện tích xây dựng công trình 23.778,8 57,40 

Công trình chính 14.841,2 52,58 

Công trình phụ trợ 5.901,6 2,98 

Công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 3.036,0 1,83 

2 Đường giao thông nội bộ, sân bãi 10.524,0 27,28 

3 Cây xanh, thảm cỏ 15.487,0 15,33 

4 Đất dự phòng 20.689,5 29,36 

- Tổng diện tích 70.479,3 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, năm 2022) 

Bảng 1.10. Diện tích các hạng mục công trình của nhà máy 

Stt 

  
Hạng mục công trình 

Diện tích (m2) Tỷ lệ 

(%)  Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

I Các công trình chính 12.841,23 4000 16.841,23 23,83 

1 Xưởng sản xuất sữa bột Milo 345  - 345 0,49 

2 Xưởng sản xuất Nescafe 1.150  - 1.150 1,63 

3 Kho chứa cà phê xanh 550  - 550 0,78 

4 
Xưởng sản xuất bột nêm 

Bravo. 
826  - 826 1,17 

5 Xưởng viên súp Maggi 600  - 600 0,85 

6 
Xưởng sản  xuất Maggi 

Liquid Sauce 
1.519  - 1.519 2,15 

7 Phòng Maggi mở rộng 60  - 60 0,08 

8 Nhà kho chính 7.791,23 4.000,00 11.791,23 16,68 

 9 Kho nguyên liệu 101,27  - 101,27 0,14 

II Công trình phụ trợ 5.901,60  - 5.901,60 8,35 

10 Xưởng văn phòng kỹ thuật 183,60  - 183,60 0,26 
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11 
Văn phòng + phòng phân tích 

thí nghiệm 
1.392  - 1.392 1,97 

12 Khu trưng bày sản phẩm 1.800  - 1.800 2,55 

13 Căn tin 1.786  - 1.786 2,53 

14 Phòng giặt 300  - 300 0,42 

15 Bãi đậu xe hơi 440  - 440 0,62 

III 
Công trình xử lý chất thải 

và bảo vệ môi trường 
3.036,00 - 3.036 4,30 

16 Khu xử lý nước thải 1.770  - 1.770 2,50 

17 Khu xử lý khí thải 300  - 300 0,42 

18 Khu lưu chứa bùn 330  - 330 0,47 

19 
Khu chứa chất thải công 

nghiệp thông thường 
529  - 529 0,75 

20 Nhà chứa rác sinh hoạt 65  - 65 0,09 

21 Nhà chứa chất thải nguy hại 42  - 42 0,06 

 IV Sân đường nội bộ 10.524 - 10.524 14,89 

 V Diện tích cây xanh, thảm cỏ 15.487 -  15.487 21,91 

 VI Đất dự phòng 22.889,47 18.889,47 18.889,47 26,73 

Tổng 70.679,30   70.679,30 100,00 

(Nguồn: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, năm 2021) 

Ghi chú: 

(1) Để thực hiện dự án, kho sẽ mở rộng 4.000 m2 trong phần đất trống, kế 

bên kho hiện hữu và lắp đặt thêm 6 line đóng gói Nescafe hòa tan. 

* Đặc tính các hạng mục công trình của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 

như sau: 

- Tình trạng những công trình chính:  

Hiện tại, Công ty đã xây dựng nhà xưởng sản xuất. Nhà xưởng được xây 

dựng như sau: được thiết kế theo tiêu chuẩn khung móng bê tông cốt thép, tường 

xây gạch ống, sơn nước, mái lợp tôn, nền lát gạch/bêtông. 

 Đặc tính những công trình phụ trợ đã được xây dựng  

+ Nhà văn phòng, nhà ăn, nhà bấm thẻ: gồm hệ thống cửa: cửa cuốn, cửa 
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kính cường lực dày 10mm, cửa nhôm gắn kính dày 5mm, nền gạch men.  

+ Nhà bảo vệ, khu vệ sinh chung: xây bằng tường gạch, mái ngói/bêtông. 

+ Bể chứa nước sinh hoạt, bể chứa nước PCCC: được xây dựng đổ bằng 

bêtông cốt thép. 

+ Nhà để xe 2 bánh, 4 bánh: có kết cấu mái lợp tôn, nền bêtông. 

+ Đường nội bộ: Đường chính chiều rộng 6m, bằng kết cấu bê tông/trải nhựa.  

+ Hệ thống cấp nước: Sử dụng đường ống nhựa PPR, đường ống bên ngoài 

và bên trong nhà được đi ngầm. Nguồn nước cấp cho hoạt động của dự án lấy từ 

nguồn nước cấp chung của KCN Biên Hòa II. 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa gồm các tuyến cống 

ngầm bê tông cốt thép Ø400, Ø600, Ø800 và mương hở bằng gạch và bê tông cốt 

thép D=400, i = 0,003% bố trí dọc theo các trục đường từ cống vào đến xung 

quanh nhà xưởng, văn phòng, nhà xe…dọc tuyến có bố trí các hố ga có song chắn 

rác để thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khuôn viên nhà máy. Và cuối 

cùng đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

+ Hệ thống thoát nước thải: Toàn bộ nước thải sinh hoạt của Nhà máy bao 

gồm nước thải từ nhà ăn, từ các nhà vệ sinh khu văn phòng, khu vực nhà xưởng 

sản xuất được thu gom bằng các ống nhựa HDPE Ø200, Ø300, i=0,03% sau đó 

được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý đạt giới hạn 

tiếp nhận của KCN Biên Hòa II rồi mới đấu nối mạng lưới nước thải KCN Biên 

Hòa II tại hố ga của KCN. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hoàn 

II tiếp tục xử lý đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A, Kq = 1,2; Kf = 0,9 rồi xả ra 

nguồn tiếp nhận suối Bà Lúa. Từ suối Bà Lúa chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng 

là sông Đồng Nai, cách 2.000 m về phía Tây Nam. 

+ Hệ thống điện: Dự án sẽ sử dụng điện từ mạng lưới điện của điện lực Đồng 

Nai. Ngoài ra, Nhà máy cũng trang bị máy phát điện dự phòng trường hợp mất 

điện, gồm: 01 máy phát điện dự phòng công suất 1.500 KVA và một máy phát 

điện công suất 1.000KVA. 

+ Hệ thống chống sét: Bao gồm kim thu sét phóng điện sớm (ESE), bộ đếm 

sét, trụ đỡ kim loại, cáp thoát sét, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ thống đất tổng 

trở thấp. Hệ thống chống sét được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 46-2007: Chống 

sét cho công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Bao gồm hệ thống báo cháy và chữa cháy. 
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Hệ thống báo cháy sử dụng các cảm biến khói. Hệ thống chữa cháy bằng nước 

(sprinkler) và chữa cháy bằng tay (các họng chữa cháy vách tường + lăng phun + 

vòi + hệ thống các bình bột chữa cháy). 

+ Hệ thống thông tin liên lạc: Bao gồm hệ thống điện thoại, máy tính internet, 

camera quan sát. 

+ Hệ thống điều hòa, thông gió: Hệ thống điều hòa không khí cho khu văn 

phòng , khu nhà xưởng, nhà ăn thì được lắp đặt các quạt mát cưỡng bức, quạt hút 

thông gió. 

+ Hệ thống thu gom rác và lưu trữ rác thải: Bao gồm các thùng rác đặt tại 

các khu vực có phát sinh và nhà lưu chứa các chất thải. 

Hệ thống cây xanh: Diện tích trồng cây xanh của Nhà máy là 21,97%. 

Dự án sử dụng lại cơ sở hạ tầng cũ như nhà xưởng, văn phòng, các hạng mục 

phụ trợ khác được xây dựng từ trước (đã được phê duyệt trong các thủ tục môi 

trường được cấp). Đồng thời Công ty sẽ cải tạo lại một số hạng mục công trình 

phục vụ cho dự án nâng công suất sản xuất các sản phẩm Maggi Liquid Sauce. 

* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án 

Vị trí dự án của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam có diện tích 70.479,3 m2, 

mục đích sử dụng đất là đất công nghiệp, nguồn gốc sử dụng: thuê đất của doanh 

nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nhiệp Biên Hòa 2. 

Khu đất đang sử dụng cho hoạt động sản xuất các loại thực phẩm. Việc thực 

hiện dự án tại nhà máy phù hợp với ngành nghề đầu tư của KCN Biên Hòa 2 (theo 

174/QĐ-MTg ngày 30/01/1997 của Bộ trưởng Bộ khoa học Công nghệ và Môi 

trường việc phê chuẩn báo cáo Đánh giá tác động môi trường của KCN Biên Hòa 

2). 

Hiện trạng mặt bằng khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng 1.11. 

Bảng 1.11. Hiện trạng mặt bằng khu vực thực hiện dự án 

Hạng mục Hiện trạng Dự án 

Khu vực lắp đặt 6 line đóng 

gói Nescafe 

Kho chứa sản phẩm Di dời sản phẩm qua kho mới 

Lắp đặt 6 line đóng gói Nescafe 

Kho chứa thành phẩm Đất trống dự phòng Xây dựng nhà kho 

Hiện trạng khu vực dự kiến mở rộng kho được thể hiện tại hình 1.11. 
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Hình 1.11. Hiện trạng khu vực dự kiến mở rộng kho 

 

Hình 1.12. Mặt bằng nhà máy dự kiến sau khi mở rộng kho 

5.4. Biện pháp tổ chức thi công 

Khi thực hiện dự án, Công ty mở rộng nhà kho thêm 4.000 m2 trên phần đất 

dự trữ của công ty, tiến hành lắp đặt 6 dây chuyền đóng gói Nescafe hòa tan. 

Hoạt động gây tác động chủ yếu là xây dựng, vận chuyển, tập kết các máy móc, 

thiết bị mới và lắp đậy. 

Dự án bao gồm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn thi công xây dựng nhà kho mở rộng, lắp đặt máy móc, thiết bị. 
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- Giai đoạn vận hành: vận hành thử nghiệm và sản xuất ổn định. 

Cơ sở chọn công nghệ thi công được dựa trên biện pháp thi công đảm bảo 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động hiện hữu, đảm bảo giao thông, an toàn vệ 

sinh môi trường. Đồng thời, việc bố trí mặt bằng thi công phải hợp lý thuận tiện, 

hạn chế tối đa bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực xung quanh 

và không gây cản trở đến quá trình thi công; đảm bảo an toàn trong quá trình thi 

công; đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tốt. 

Công nghệ thi công được mô tả cụ thể bên dưới: 

5.4.1. Tổ chức thi công 

Quản lý chung: 

Tất cả mọi họat động của công trường được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tiến độ và biện pháp thi công chi tiết, 

biện pháp An toàn lao động được phê duyệt trước khi tiến hành thi công. Đơn vị 

thi công sẽ giám sát toàn bộ quá trình thi công qua các báo cáo hàng tuần, hàng 

tháng, đồng thời cử cán bộ xuống công trường theo dõi, kiểm tra thực tế quá trình 

thi công cùng với Ban chỉ huy công trường, giải quyết những vấn đề vướng mắt, 

phát sinh với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế. 

Tổ chức thi công trên công trường: 

- Chủ đầu tư cử nhân sự đại diện để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong quá trình thi công theo đề xuất của nhà thầu, tư vấn giám sát 

- Ban chỉ huy công trường: cán bộ của đơn vị thầu xây dựng, các cán bộ giúp 

việc chỉ đạo thi công công trình 

- Bộ phận vật tư: đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, 

đảm bảo tiến độ thi công. Đồng thời, các bãi chứa vật tư được bố trí thuận tiện 

cho việc xuất – nhập vật tư. 

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật: gồm các kỹ sư có kinh nghiệm chuyên ngành phụ 

trách, khi công trình lên cao sẽ có 1 người phụ trách ở trên và 1 người chịu trách 

nhiệm tổng thể, là những người có thâm niên thi công các công trình tương tự trực 

tiếp điều hành công việc 

- Đội ngũ công nhân: đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đủ số 

lượng tham gia thi công xây dựng công trình như: thợ bê tông, thợ cốt thép, thợ 

cốp pha, thợ xây, thợ trang trí nội thất, thợ điện, thợ nước,…. hầu hết là nhân công 

địa phương nên không ở lại đêm tại công trường 
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- Điện-nước phục vụ thi công: nhà thầu phối hợp vời chủ đầu tư và cơ quan 

chức năng để xin cấp nước, đấu điện thi công; để đảm bảo an toàn trong quá trình 

sử dụng điện, tại cầu dao tổng được bố trí tại nhà trực công trường có lắp aptômát 

để ngắt điện khi bị chập hoặc quá tải; đồng thời kiểm tra chất lượng nước trước 

khi đưa vào sử dụng và lắp đồng hồ đo tại đầu họng nước để xác định lượng nước 

sử dụng 

- Thoát nước thi công: trong quá trình thi công, nước mưa và nước dư (từ 

việc rửa cốt liệu được thu về hố ga, rồi theo rãnh tạm thoát vào mạng thoát nước 

hiện hữu. 

- Rác thải sinh hoạt và thi công được thu gom vào các vật chứa để ở công 

trường, chuyển giao cho đơn vị chức năng để đảm bảo vệ sinh chung và mỹ quan 

khu vực công trường. 

* Phương án thi công lắp đặt máy móc, thiết bị: Thời gian thi công lắp đặt 

máy móc, thiết bị khoảng 6 tháng.  

5.4.2. Biện pháp thi công, công nghệ xây dựng các hạng mục công trình của 

dự án 

* Biện pháp thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị: 

- Xây dựng nhà kho mở rộng 

- Vận chuyển máy móc thiết bị về công ty. 

- Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt theo tiêu chuẩn. 

- Các thiết bị nâng sẽ được kiểm tra tương ứng với tải trọng thiết bị. Người 

vận hành có chứng chỉ và tay nghề được yêu cầu để lắp đặt. 

- Lắp đặt, kết nối các máy móc theo dây chuyền, kết nối với các thiết bị điện. 

- Nền nhà xưởng khu vực lắp đặt thêm máy móc, thiết bị là sàn bê tông cốt 

thép do đó khi tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị cho dự án trên nền nhà xưởng 

sản xuất hiện hữu, Công ty không cần phải cải tạo nền. 

- Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay sau khi lắp đặt thiết 

bị. 

- Kiểm tra chức năng, vận hành thử máy móc thiết bị. 

Số lượng công nhân thực hiện cho giai đoạn này: do máy móc, thiết bị đã 

được gia công hoàn thiện sẵn sàng (bao gồm các công đoạn kết nối và sơn hoàn 
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thiện) nên số lượng công nhân thi công chỉ khoảng 30 người, thời gian dự kiến 

hoàn thành khoảng 6 tháng. 

5.4.2.1. Công tác trắc địa công trình 

Công tác trắc địa đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc thi công xây dựng 

được chính xác hình dáng, kích thước về hình học của công trình, đảm bảo độ 

thẳng đứng, độ nghiêng kết cấu, xác định đúng vị trí tim trục của các công trình, 

của các cấu kiện và hệ thống kỹ thuật, đường ống, loại trừ tối thiểu những sai 

sót cho công tác thi công. Công tác trắc đạc được tuân thủ theo TCXDVN 

309:2004 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung”. 

5.4.2.2. Thi công đào đất, lấp đất hố móng 

a) Công tác đào đất hố móng 

Do thiết kế toàn bộ móng của các hạng mục công trình là móng nông, khối 

lượng đào đất vừa phải, nên nhà thầu chọn giải pháp đào đất bằng máy kết hợp 

với sửa thủ công. Đất đào một phần để lại xung quanh hố móng, một phần được 

vận chuyển ra khu vực cuối dự án và các khu đất chưa khởi công để sau này lấp 

đất hố móng, tôn nền.  

b) Công tác lấp đất hố móng 

Công tác lấp đất hố móng được thực hiện sau khi bê tông đài móng và giằng 

móng đã được nghiệm thu và cho phép chuyển bước thi công. Thi công lấp đất 

hố móng bằng máy kết hợp với thủ công. Đất lấp móng và đất tôn nền được chia 

thành từng lớp dày từ 20-25cm, đầm chặt bằng máy đầm cóc đến độ chặt, kết 

hợp đầm thủ công ở các góc cạnh.  

5.4.2.3. Đổ bê tông 

- Đổ bê tông cột; 

- Đổ bê tông sàn; 

- Đổ bê tông móng. 

5.4.2.4. Gia công cốt thép 

- Sử dụng bàn nắn, vam nắn để nắn thẳng cốt thép (với D =< 16), với D >= 

16 thì dùng máy nắn cốt thép; 

- Với các thép D <= 20 thì dùng dao, xấn, trạm để cắt. Với thép D > 20 thì 

dùng máy để cắt; 

http://ketcau.wikia.com/wiki/M%C3%B3ng
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- Uốn cốt thép theo đúng hình dạng và kích thước thiết kế (với thép D = 12 

thì uốn bằng máy). 

5.4.2.5. Biện pháp thi công xây dựng 

- Vệ sinh làm sạch vị trí xây trước khi xây; 

- Chuẩn bị chỗ để vật liệu: gạch, vữa xây; 

- Chuẩn bị dụng cụ chứa vữa xây: hộc gỗ hoặc hộc tôn; 

- Chuẩn bị hộc 0,1m3 để đong vật liệu (kích thước 50 × 50 × 40 cm); 

- Dọn đường vận chuyển vật liệu, từ vận thăng vào, từ máy trộn ra; 

- Bố trí các vị trí đặt máy trộn cho các khu vực xây khối lượng lớn; 

- Chuẩn bị chỗ trộn vữa xây ướt, chuẩn bị nguồn nước thi công. 

5.4.2.6. Thi công hệ thống cấp thoát nước 

- Việc lắp đặt các đường ống, phụ kiện, máy bơm phải tuân theo các yêu 

cầu trong hồ sơ thiết kế và tuân theo quy phạm TCVN 4513:1988; 

- Hệ thống cấp thoát nước sử dụng theo đúng thiết kế và TCVN 4519:1988; 

- Ống chôn trong sàn, tường phải có độ dốc đạt yêu cầu sử dụng và phải 

được cố định, ống chôn dưới đất phải được đặt trong đệm cát. 

- Hệ thống đường ống cấp nước PCCC thiết kế đi chung với mạng lưới cấp 

nước sinh hoạt. 

-  Hệ thống cấp nước cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của 

KCN. 

- Hệ thống cấp nước của dự án có các thông số kỹ thuật: Đường ống nhựa 

chịu nhiệt PPR Ø 50, 40, 32, 25 với chiều dài khoảng 254 m. 

5.4.2.7. Thi công hệ thống điện 

Đường dây điện được đi ngầm trong mương cáp. 

Để đảm bảo tính liên tục và độ an toàn cấp điện cũng như mỹ quan, tất cả 

các tuyến điện trong khu vực dự án đều được đi ngầm. Dùng cáp cách điện XLPE 

của CADIVI, luồn trong ống nhựa PVC để bảo vệ. Công tác lắp hệ thống đường 

dây và các công trình sử dụng điện tuân thủ các yêu cầu sau: 

-  Bước 1: Tiến hành trước công tác hoàn thiện, lắp đặt các loại dây dẫn, 

các đế âm tường của ổ cắm, công tắc, ổ chia nhánh. Các loại dây dẫn phải đúng 

http://ketcau.wikia.com/wiki/Th%C3%A9p
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://ketcau.wikia.com/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
http://ketcau.wikia.com/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
http://ketcau.wikia.com/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_t%C3%A1c_ho%C3%A0n_thi%E1%BB%87n
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chủng loại chào thầu (tránh quá tải), kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành lắp 

đặt. Các loại dây dẫn chủ được phép nối tại các vị trí ổ cắm, ổ chia nhánh, ... và 

được cuốn kỹ bằng băng dính cách điện; 

-  Bước 2: Tiến hành sau công tác hoàn thiện, lắp đặt các nắp ổ cắm công 

tắc, ổ chia nhánh và các thiết bị khác, các thiết bị đều được kiểm tra trước khi 

lắp đặt. 

5.4.2.8. Thi công hệ thống chống sét 

- Hệ thống kim thu sét phải đúng tiêu chuẩn của kim thu sét khoảng cách 

các kim trên mái đặt theo đúng thiết kế. Kim được cố định chắc chắn vào mái 

nhà; 

- Các dây nối tiếp đất là các dây thép phải được hàn nối đúng kỹ thuật và 

được kiểm tra kĩ lưỡng, liên kết các bật thép vào tường theo thiết kế; 

- Hệ thống tiếp đất quyết định đến tính chất của hệ thống chống sét, do đó 

các cọc thép tiếp đất và dây thép chôn dưới mương phải đúng độ sâu thiết kế. 

Khi thi công phải kiểm tra bằng đồng hồ đo điện trở của đất và đạt được điện trở 

theo thiết kế yêu cầu. 

5.4.3. Máy móc thiết bị phục vụ thi công, lắp đặt thiết bị 

5.4.3.1. Máy móc thi công xây dựng 

Các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong quá trình thi công xây dựng 

dự án được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 1.12. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ lắp đặt máy móc cho dự án 

Stt Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Công 

suất/thông 

số kỹ 

thuật 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

1 Máy trộn bê tông Cái 1 2018 Nhật V= 450lít 90% 

2 Máy khoan tay Cái 3 2018 Nhật - 90% 

3 
Máy cắt, mài cầm 

tay 
Cái 3 2018 

Đài 

Loan 
- 90% 

4 Bạt dứa m2 - 2018 
Việt 

Nam 
1.000 90% 

5 Lưới an toàn m2 - 2017 
Việt 

Nam 
800 90% 

6 Giàn giáo Bộ 2 2017 
Việt 

Nam 
- 90% 

http://ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_t%C3%A1c_ho%C3%A0n_thi%E1%BB%87n
http://ketcau.wikia.com/wiki/Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://ketcau.wikia.com/wiki/Th%C3%A9p
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://ketcau.wikia.com/wiki/C%E1%BB%8Dc
http://ketcau.wikia.com/wiki/Th%C3%A9p
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
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7 Xe đẩy Chiếc 5 2017 
Việt 

Nam 
- 90% 

8 
Xe tải (kết hợp thùng 

chứa tải hàng) 
Chiếc 1 2017 

Hàn 

Quốc 
> 10 tấn 90% 

9 Xe nâng Chiếc 1 2017 
Hàn 

Quốc 
> 10 tấn 90% 

10 

Các máy móc, thiết bị 

khác (cân khoan, ống 

sinh, ống đổ, mũi 

khoan,…) 

- - 2018 
Việt 

Nam 
- 90% 

(Nguồn: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) 

5.4.3.2. Khối lượng nguyên vật liệu thi công xây dựng 

Bảng 1.13. Khối lượng vật liệu xây dựng của dự án 

Stt Tên vật tư Đơn vị 

Nhu cầu sử dụng 

Số lượng 
Khối lượng  

(quy đổi ra tấn) 

1.  Gạch 500x500 m2 532,9220 213 

2.  Gạch 600x600 m2 2.335,5868 320 

3.  Gạch ống 9x9x19 viên 86.500 280 

4.  Gỗ chống m3 1,6263 1,2 

5.  Gỗ đà nẹp m3 0,3212 0,1 

6.  Gỗ ván m3 1,3459 0,6 

7.  Giáo công cụ bộ 0,3149 - 

8.  Khớp nối nhanh cái 4,6 0,02 

9.  Mũi khoan f105mm cái 14,2 0,02 

10.  Ống nối nhanh cái 11,4 0,02 

11.  Sơn dầu kg 716,4064 0,7 

12.  
Thanh liên kết U trên với U 

dưới 

cái 8.462,5339 0,5 

13.  Thanh treo (V nhỏ) cái 6.056,6528 0,2 

14.  Thanh U dưới thanh 2.315,1788 1 

15.  Thanh U trên thanh 1.263,0309 0,5 

16.  Thanh V 25x25 thanh 632,6492 0,2 

17.  Thép tròn D<=10mm kg 10.059,1695 10,059 
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18.  Thép tròn D>18mm kg 5.837,4280 5,837 

19.  Xà gồ 8x20 m 19,7981 2 

20.  Que hàn kg 200 0,2 

21.  Xi măng kg 5.000 5 

22.  Bột matits kg 2.000 2 

 Tổng cộng   841,158 

(Nguồn: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) 

5.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án được Chủ dự án dự định thực hiện theo tiến độ như sau: 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Lập dự án, trình và phê duyệt dự án: tháng 5 đến tháng 7/2022 

+ Lập báo cáo GPMT, phê duyệt báo cáo GPMT: tháng 07/2022 đến tháng 

09/2022 

+ Xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất: tháng 10/2022 đến 

tháng 03/2023. 

+ Hoạt động sản xuất thử nghiệm: tháng 04/2023 đến tháng 06/2023 

+ Hoạt động sản xuất chính thức: từ tháng 07/2023. 

5.5.2. Vốn đầu tư 

- Nguồn vốn: từ vốn góp của các cổ đông của công ty 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.819.548.000.000 đồng 

Vốn đầu tư cho tư vấn, thiết kế, lập dự án: 1.500.000.000 đồng 

Vốn đầu tư cho xây dựng, cải tạo nhà xưởng: 100.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư cho lắp đặt máy móc, thiết bị: 500.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường, chi phí giám sát môi trường, 

phí xử lý nước thải, chất thải rắn hàng năm: 3.500.000.000 đồng 

Vốn dự phòng:  2.257.455.000.000 đồng 
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5.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Hiện tại lượng lao động là 640 người, khi triển khai dự án, nhà máy tuyển 

thêm 54 lao động; 

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ca, 3 ca/ngày, 30 ngày/tháng. 

- Chủ dự án thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường trong quá 

trình triển khai cũng như khi dự án đi vào hoạt động, duy trì tổ chức bộ phận bảo 

vệ môi trường hiện có tại xưởng để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, 

Phòng môi trường: 5 người. Sơ đồ tổ chức nhân sự của công ty được trình bày tại 

hình dưới: 

 

Hình 1.13. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 

Hội Đồng Quản trị 

Ban giám đốc 

Phòng 

quản lý 

sản xuất 

Phòng 

xuất nhập 

khẩu 

Phòng 

hành 

chính 

Bộ phận 

bảo vệ 

môi 

trường  

Phòng kế 

toán 
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CHƯƠNG II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Ngày 18/02/2022, Chính phủ ban hành quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 

18/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện tại, Chính phủ chưa phê duyệt quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia, do vậy, chưa có có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của cơ 

sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Tuy nhiên, sự phù hợp của cơ sở 

với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được đánh giá thông qua sự phù hợp 

với chiến lược lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, 

thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình 

công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi trường. Thực hiện xanh hóa các 

ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh, 

công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến khích sử dụng 

các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. 

Ngành nghề của cơ sở là ngành nghề sản xuất thức uống dinh dưỡng, là 

ngành nghề có mức độ tự động hóa cao, dây chuyền sản xuất tiên tiến, phù hợp 

với khuyến khích phát triển kinh tế. Vì vậy, ngành nghề của dự án phù hợp với 

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Vị trí cơ sở thực hiện tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. 

KCN Biên Hòa 2 là KCN đa ngành, gồm các ngành: 

+ Cơ khí luyện kim, gia công kim loại, cơ khí chế tạo 

+ Sản xuất các sản phẩm từ giấy và gỗ  

+ Sản xuất thực phẩm, đồ uống và thức ăn gia súc  
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+ Sản xuất đồ trang sức, gốm sứ và vật liệu xây dựng 

+ Hóa chất và các ngành sản phẩm liên quan đến hóa chất 

+ Thiết bị điện, điện tử và viễn thông 

+ Dệt, may mặc 

+ Cao su, nhựa 

Ngành nghề của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là sản xuất thực phẩm, đồ 

uống, phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Vị trí thực hiện dự án là KCN Biên Hòa 2, KCN đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường; KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, KCN đã được 

Bộ TNMT xác nhận hoàn thành bảo vệ môi trường số 08/GXN-TCMT ngày 

29/08/2012 của dự án “KCN Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”. 

KCN Biên Hòa 2 đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết 

kế với công suất 8.000 m3/ngày.đêm.   

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Biên Hòa 2 trong 3 năm 

gần nhất, báo cáo tổng hợp quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai, chất lượng không khí tại khu vực đạt quy chuẩn quy định, chất lượng không 

khí tại khu vực tốt, có thể tiếp nhận thêm dự án mới.  

- Đồng Nai thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ phía Đông 

của thành phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía 

Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. Với 

vị trí nằm giữa các trung tâm trọng điểm phát triển công nghiệp là thành phố Hồ 

Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương; Đồng Nai có nhiều dự án, 

công trình trọng điểm quốc gia đã và đang được triển khai trên cơ sở các tuyến 

đường giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm lớn (Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, 

đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường cao tốc 

Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long 

Thành,…), mang lại lợi thế lớn về phát triển công nghiệp cho toàn tỉnh.  

- Đồng Nai có các khu xử lý chất thải rắn tập trung: khu xử lý chất thải xã 

Tây Hòa (huyện Trảng Bom), khu xử lý chất thải xã Quang Trung (huyện Thống 

Nhất) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh, khu xử lý chất thải xã Xuân Mỹ 

(huyện Cẩm Mỹ), khu xử lý chất thải xã Bàu Cạn (huyện Long Thành), khu xử lý 

chất thải xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), khu xử lý chất thải xã Túc Trưng (Định 
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Quán); đảm bảo thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án khi đi 

vào hoạt động. 

Vì vậy, vị trí thực hiện dự án tại KCN Biên Hòa 2 phù hợp với Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 

số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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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 

1.1. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động 

trực tiếp bởi dự án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động 

bởi dự án 

1.1.1. Chất lượng môi trường không khí  

Hiện trạng môi trường không khí năm 2021 khu vực Thành phố Biên Hòa: 

- Khu vực công nghiệp: kết quả quan trắc tại khu vực xung quanh 6 KCN 

Amata, Loteco, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Agtex Long Bình, Tam Phước và 4 CCN 

Dốc 47, Gốm Tân Hạnh, Gỗ Tân Hòa, Phước Tân trên địa bàn TP. Biên Hòa có 

các thông số ô nhiễm đa số đều đạt quy chuẩn cho phép, chỉ phát hiện vượt quy 

chuẩn thông số bụi TSP với tần suất 7,57% số liệu quan trắc thông số bụi, từ 1,01 

– 3,55 lần, trong đó phát hiện CCN Phước Tân ô nhiễm bụi với tần suất cao nhất 

(vượt từ 2,9 - 3,55 lần với tần suất 25% trên số liệu quan trắc thông số bụi); đồng 

thời phát hiện ô nhiễm bụi TSP vượt nhẹ tại một vài khu vực An Bình, Hiệp Hòa, 

khu xử lý Trảng Dài, CCN gỗ Tân Hòa, CCN dốc 47, gốm sứ Tân Hạnh tại một 

vài đợt trong năm. Nồng độ các thông số môi trường không khí khác (NO2, CO, 

SO2) đều đạt quy chuẩn cho phép. 

- Khu vực dân cư: kết quả quan trắc không khí xung quanh 6 vị trí khu dân cư: 

phường Long Bình, An Bình, Long Bình Tân, Trung Dũng, Hóa An và Hiệp Hòa 

trong năm 2021 tốt. 2 vị trí quan trắc thủ công (phường Hóa An và UBND phường 

Long Bình Tân) phát hiện thông số bụi TSP vượt quy chuẩn từ 1,27-1,92 lần với 

tần suất phát hiện ô nhiễm chiếm tỉ lệ 20% số liệu quan trắc thông số bụi. Kết quả 

quan trắc liên tục tại 04 khu vực, điểm dân cư tại Thành phố Biên Hoà (P Long 

Bình, Hiệp Hòa, Trung Dũng, An Bình); Chất lượng không khí tại các khu dân cư 

trong năm 2021 hầu hết đều đạt QCVN 05:2003. Trong đó có 56% số giờ được 

quan trắc có chất lượng tốt  (237/421 số giờ quan trắc), có 43% số giờ quan trắc 

có chất lượng không khí ở mức độ trung bình (181/421 số giờ quan trắc), ngoài ra 

còn có một số thời điểm có chất lượng xấu. 

Nồng độ các thông số môi trường không khí NO2, CO, SO2 và tiếng ồn đều 

đạt quy chuẩn cho phép.  
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Qua kết quả quan trắc cho thấy chất lượng không khí khu vực thành phố Biên 

Hòa trong năm 2021 khu vực công nghiệp, khu vực XLCT giảm so với các năm 

trước, tuy nhiên khu vực dân cư có chiều hướng suy giảm. 

1.1.2. Chất lượng môi trường nước mặt 

Chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự án được tham khảo theo Báo 

cáo tổng hợp nhiệm vụ nước mặt Đồng Nai năm 2021, Trung tâm Kỹ thuật tài 

nguyên và Môi trường. 

Suối Bà Lúa 

Hiện tượng ô nhiễm hữu cơ tại Suối Bà Lúa đã xảy ra từ nhiều năm trước 

đây, đến nay nguồn nước vẫn chưa cải thiện, ô nhiễm hiện hữu ở cả 2 vị trí quan 

trắc và tương đồng từ năm 2019 đến nay. Nồng độ thông số tại vị trí gần Hợp lưu 

sông Đồng Nai giảm nhiều so với vị trí cầu số 1 do ảnh hưởng bởi triều của sông 

Đồng Nai nên đã được pha loãng. Chất lượng nước tại vị trí cầu số 1 không đạt 

mục đích cấp nước sinh hoạt, ô nhiễm đặc trưng bởi hàm lượng dinh dưỡng và vi 

sinh không đạt so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. Vào đợt quan trắc 

tháng 9/2021 chất lượng nước được cải thiện với nồng độ các thông số vi sinh 

giảm, tuy nhiên hàm lượng hữu cơ, dinh dưỡng và tổng dầu mỡ vẫn vượt so với 

quy chuẩn. 
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Tính đến tháng 9/2021 có 06/17 thông số luôn đạt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột A2 gồm: pH, kim loại nặng (As, Pb, Zn), các chất độc hại 

(tổng Phenol) và dinh dưỡng (Nitrat). Tần suất phát hiện ô nhiễm chiếm 38% (năm 

2020 chiếm 36%). Có 11/17 thông số không đạt quy chuẩn cho phép (DO, COD, 

BOD5, Amoni, Nitrit, Photphat, E.Coli, Coliform, TSS, tổng dầu mỡ). So sánh 

các thông số với quy chuẩn cụ thể như sau:  

Diễn biến hàm lượng hữu cơ: Hàm lượng hữu cơ tại vị tri cầu số 1-QL15 

luôn cao hơn so với vị trí gần Hợp lưu Sông Đồng Nai. Cụ thể: Hàm lượng DO 

dao động từ 2,8-5,2 mg/l, luôn thấp và không đạt quy chuẩn. Hàm lượng BOD5 

(dao động từ 3-16 mg/l), có 04/8 mẫu vượt quy chuẩn từ 1,5-2,7 lần ở cả tại vị trí 

cầu số 1-QL15. Đối với hàm lượng COD (dao động từ 7-67 mg/l, có 06/8 mẫu 

vượt quy chuẩn ở cả 2 vị trí từ 1,5-4,5 lần. Nhận thấy hàm lượng hữu cơ năm 2021 

cao nhất vào đợt quan trắc tháng 4/2021, hàm lượng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 

2019 và tương đương so với cùng kỳ năm 2020. 

  

Diễn biến hàm lượng dinh dưỡng: Hàm lượng dinh dưỡng tại suối Bà Lúa 

luôn ở mức cao với hầu hết các đợt quan trắc đêu không đạt quy chuẩn cho phép, 

nồng độ năm 2021 tương đương so với năm 2019 và giảm nhẹ so với năm năm 

2020. Cụ thể: Hàm lượng Nitrit (dao động từ 0,064-1,51 mg/l) luôn vượt từ 1,3-

30,2 lần cả 02 vị trí. Hàm lượng Photphat có 05/8 mẫu vượt quy chuẩn từ 2-4,7 

lần . Hàm lượng Amoni (dao động từ 0,19-4,21 mg/l, có 06/8 mẫu vượt quy chuẩn 

0

7

4

6

3

0 0 0

6

0

8

6 6

8

0

5

3

0

2

4

6

8

10

p
H

D
O

B
O

D
5

C
O

D

T
S

S

A
s

P
b

Z
n

F
e

P
h
e…

E
.c

o
li

C
o

l…

N
-…

N
-…

N
-…

P
-…

T
ổ
n

…

S
ố

 m
ẫ

u

Tần suất thông số vượt quy chuẩn tại Suối 

Bà Lúa năm 2021
Số mẫu vượt

Số mẫu đạt

0

20

40

60

80

100

T02 T4 T6 T8 T10 T12 T02 T4 T5 T7 T11 T12 T01 T4 T6 T9

Năm2019 Năm2020 Năm2021

Chỉ số chất lượng nước WQI tại vị trí Suối Bà Lúa

Cầu số 01 – Quốc Lộ 15

0

5

10

15

20

25

30

35

T02 T4 T6 T8 T10 T12 T02 T4 T5 T7 T11 T12 T01 T4 T6 T9

Năm2019 Năm2020 Năm2021

mg/l

Biểu đồ hàm lượng BOD5 tại vị trí Suối Bà Lúa

Cầu số 01 – Quốc Lộ 15 Hợp lưu suối Bà Lúa sồng Đồng Nai

0

20

40

60

80

T02 T4 T6 T8 T10 T12 T02 T4 T5 T7 T11 T12 T01 T4 T6 T9

Năm2019 Năm2020 Năm2021

mg/l

Biểu đồ hàm lượng COD tại vị trí Suối Bà Lúa

Cầu số 01 – Quốc Lộ 15 Hợp lưu suối Bà Lúa sồng Đồng Nai



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     56 

từ 4,1-14 lần chủ yếu tại vị trí cầu số 1-QL15. Đối với hàm lượng Nitrat luôn đạt 

quy chuẩn cho phép. 

  

Diễn biến hàm lượng TSS dao động từ 14-370 mg/l, có 03 mẫu vượt quy 

chuẩn tại vị trí gần Hợp lưu Sông Đồng Nai (tháng 02,9/2021 vượt 1,2 lần) và vị 

trí cầu số 1-QL15 (tháng 4/2021 vượt 12,3 lần). Nhận thấy hàm lượng TSS năm 

2021 tăng so với năm 2019 và năm 2021.  

Đối với hàm lượng kim loại nặng (As, Pb, Zn) và các chất độc hại (Phenol) 

luôn đạt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, tại vị trí cầu số 1-QL15 hàm lượng dầu 

mỡ tổng vào đợt quan trắc tháng 4,6,9/2021 vượt 1,1-1,6 lần so với quy chuẩn, 

tương đương so với cùng kỳ năm 2019 và năm 2020. 

  

Diễn biến vi sinh: Đối với diễn biến mật độ vi sinh trong nước tại suối Bà 

Lúa năm 2021 có chiều hướng tăng so với năm 2020 và năm 2019, và luôn không 

đạt quy chuẩn cho phép. Đợt tháng 9/2021 hàm lượng vi sinh Coliform đạt quy 

chuẩn, các đợt quan trắc khác luôn vượt quy chuẩn vào tháng 01,4,6/2021: hàm 

lượng Coliform vượt quy chuẩn từ 3,4-260 lần ở cả 2 vị trí. Hàm lượng E.Coli 

vượt quy chuẩn từ 15,8-9.800 lần. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường 

Vị trí dự án nằm trong KCN Biên Hòa 2, do vậy không có các loại thực vật, 

động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
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Với đặc thù hoạt động của dự án là sản xuất thức uống dinh dưỡng, do vậy 

không phát sinh chất thải, không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022. Dự án không xả nước thải và nguồn 

nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, dự án không sử dụng đất 

của khu bảo tồn thiên nhiên, rừng, vùng đất ngập nước. Xung quanh vị trí dự án 

không có khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, vì vậy dự án không có 

các yếu tố nhạy cảm về môi trường được quy định tại khoản 4, điều 25, Nghị định 

08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022. 

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

Nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy được xử lý cục bộ tại hệ thống 

xử lý nước thải, sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải của KCN Biên Hòa 2, 

không xả trực tiếp ra môi trường. 

KCN Biên Hòa 2 đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết 

kế với công suất 8.000 m3/ngày.đêm.  Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 

tại KCN Biên Hòa 2 trong 3 năm gần nhất đạt quy chuẩn quy định. 

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

thực hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) khu 

vực triển khai dự án, chủ đầu tư đã kết hợp với Công ty TNHH Môi trường Dương 

Huỳnh trong điều kiện trời nắng để tiến hành khảo sát, đo đạc, thu mẫu và phân 

tích chất lượng môi trường tại khu vực dự án. Các kết quả đo đạc tại thời điểm 

này được coi là số liệu “nền” được sử dụng làm căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của 

dự án đến chất lượng môi trường khi dự án đi vào hoạt động. 

3.1. Hiện trạng môi trường không khí 

Hiện trạng môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án được tiến hành lấy 

mẫu đo đạc theo quy định. 

Lần 1: ngày 11/07/2022; lần 2: ngày 12/07/2022; lần 3: ngày 13/07/2022 

Điều kiện lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ 

Vị trí lấy mẫu:  
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Bảng 4.1. Kết quả phân tích chất lượng không khí 

STT 
Ký hiệu 

mẫu 
Vị trí đo Điều kiện lấy mẫu 

Ngày lấy 

mẫu 

1 KK1 
Khu vực đầu dự án tiếp giáp 

kho hiện hữu 
Trời nắng trong, ít gió 11/07/2022 

12/07/2022 

13/07/2022 2 KK2 
Khu vực dự án tiếp giáp đất 

trống 
Trời nắng trong, ít gió 

Bảng 4.2. Kết quả phân tích chất lượng không khí ngày 11/07/2022 

TT 

 

Thông số 

 
Đơn vị tính KK1 KK2 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

1  Độ ồn dBA 61,2 60,7 ≤70 - 

2  Độ ẩm % 56,4 51,6 - - 

3  Tốc độ gió m/s 0,6 0,7 - - 

4  Bụi µg/m3 227,0 238,1 - 300 

5  NO2 µg/m3 < 37 < 37 - 200 

6  SO2 µg/m3 < 37 < 37 - 350 

7  CO µg/m3 KPH KPH - 30.000 

Bảng 4.3. Kết quả phân tích chất lượng không khí ngày 12/07/2022 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 
KK1 KK2 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

1  Độ ồn dBA 61,9 62,7 ≤70 - 

2  Độ ẩm % 54,5 51,2 - - 

3  Tốc độ gió  m/s 0,5 0,6 - - 

4  Bụi µg/m3 217,3 227,0 - 300 

5  NO2 µg/m3 < 37 (31,8) < 37 (27,5) - 200 

6  SO2 µg/m3 < 37 (32,4) < 37 (27,7) - 350 

7  CO µg/m3 KPH KPH - 30.000 

Bảng 4.4. Kết quả phân tích chất lượng không khí ngày 13/07/2022 

TT Thông số Đơn vị tính KK1 KK2 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

1  Độ ồn dBA 60,9 61,1 ≤70 - 

2  Độ ẩm % 53,1 52,9 - - 

3  Tốc độ gió  m/s 0,6 0,6 - - 

4  Bụi µg/m3 220,7 219,5 - 300 
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5  NO2 µg/m3 < 37 (30,4) < 37 (28,7) - 200 

6  SO2 µg/m3 < 37 (33,5) < 37 (26,2) - 350 

7  CO µg/m3 KPH KPH - 30.000 

3.2. Hiện trạng môi trường đất 

Hiện trạng môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án được tiến hành lấy 

mẫu đo đạc theo quy định. 

Lần 1: ngày 11/07/2022; lần 2: ngày 12/07/2022; lần 3: ngày 13/07/2022 

Điều kiện lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ 

Vị trí lấy mẫu: mẫu đất khu vực dự kiến xây trạm xử lý nước thải 

Bảng 4.5. Kết quả phân tích chất lượng đất 

Stt CHỈ TIÊU 
ĐƠN 

VỊ 

KẾT QUẢ QCVN 03 

MT:2015/BTNMT 

Đất dân sinh 11/07/2022 12/07/2022 13/07/2022 

1 pH - 5,98 5,89 6,01 - 

2 Asen (As)  mg/kg KPH KPH KPH 15 

3 
Cadimi 

(Cd)  
mg/kg KPH KPH KPH 2 

4 Chì (Pb)  mg/kg 12,6 11,8 12,4 70 

5 Crom (Cr) mg/kg 32,1 30,1 32,2 200 

6 Đồng (Cu) mg/kg 30,1 28,4 26,1 100 

7 Kẽm (Zn)  mg/kg 120 108 116 200 

Ghi chú: 

QCVN 03-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 

cho phép của một số kim loại nặng trong đất 

Nhận xét:  

Kết quả phân tích đất cho thấy chất lượng đất tại khu vực dự án đạt Giới hạn 

hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng trong đất QCVN 03-

MT:2015/BTNMT.  



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     60 

CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 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 

trong giai đoạn triển khai xây dựng 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng, do vậy trong nội dung báo cáo này 

không thực hiện đánh giá tác động từ giai đoạn giải phóng mặt bằng. 

Việc đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường của giai đoạn này tập 

trung vào các hoạt động chính sau đây: 

- Xây dựng nhà kho mở rộng; cải tạo một phần nhà kho thành nhà xưởng 

- Vận chuyển các thiết bị mới về nhà xưởng sản xuất. 

- Lắp đặt trên nền nhà xưởng, kết nối các máy móc, thiết bị và hệ thống cấp 

điện cho máy móc, thiết bị sản xuất. 

Việc thực hiện dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi 

trường bên trong và bên ngoài khu vực dự án ở các mức độ khác nhau. Một số 

tác động ở mức độ không đáng kể, mang tính tạm thời. Bên cạnh đó, một số tác 

động khác mang tính chất thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của dự 

án. 

Thống kê sơ bộ về các nguồn gây tác động và các chất ô nhiễm chính trong 

giai đoạn di dời, lắp đặt máy móc, thiết bị tại bảng sau: 

Bảng 4.6. Các nguồn gây tác động đến môi trường 

TT Hoạt động Nguồn gây tác động 

Khả năng 

phục hồi 

của môi 

trường 

1 Đào đắp công trình 

- Xe ủi, xe múc; xe vận chuyển nguyên vật 

liệu đào đắp; 

- Bụi, đất, cát phát sinh trong quá trình đào 

đắp. 

cao 

2 

Vận chuyển nguyên 

vật liệu, thiết bị, máy 

móc thi công xây 

dựng dự án. 

Bụi, khí thải từ xe tải vận chuyển vật liệu 

xây dựng ra vào khu vực dự án.  
cao 
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động 

Khả năng 

phục hồi 

của môi 

trường 

3 

Xây dựng các hạng 

mục công trình của dự 

án. 

Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu trong khu vực dự án. 

Bụi, khí thải từ các máy móc, thiết bị sử 

dụng trong quá trình thi công. 

Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, 

đốt nóng chảy,… 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây 

dựng. 

cao 

4 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân tại 

công trường. 

Nước thải sinh hoạt của 50 công nhân tại 

công trường. 

Rác thải sinh hoạt của 50 công nhân tại 

công trường. 

Cao 

Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng của dự 

án được trình bày tại bảng sau 

Bảng 4.7. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng của dự án 

Stt 
Hoạt động của Dự 

án 

Đối tượng bị tác 

động 

Quy mô tác 

động 

Thời gian tác 

động 

1 Đào đắp công trình 

- Không khí 

- Nước 

- Nước mặt 

- Đất 

Khu vực thực 

hiện Dự án 

Tạm thời: Trong 

thời gian xây dựng  

2 

Vận chuyển nguyên 

vật liệu, thiết bị, 

máy móc thi công 

xây dựng dự án. 

- Không khí 

- Giao thông 

Khu vực thực 

hiện Dự án 

Tạm thời: Trong 

thời gian xây dựng  

3 

Xây dựng các hạng 

mục công trình của 

dự án. 

- Không khí 

- Nước 

- Nước mặt 

- Đất 

Khu vực thực 

hiện Dự án 

Tạm thời: Trong 

thời gian xây dựng  

4 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân tại 

công trường. 

- Nước (nước thải 

sinh hoạt) 

- Kinh tế - xã hội 

- Đời sống văn hóa 

Khu vực thực 

hiện Dự án 

Tạm thời: Trong 

thời gian xây dựng 

và lắp đặt Dự án 
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1.1.1. Tác động do bụi, khí thải, tiếng ồn đến môi trường 

1.1.1.1. Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu ra vào 

Nguồn phát sinh: Từ các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị. 

- Đặc trưng ô nhiễm: Khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các 

phương tiện vận chuyển chủ yếu gồm: CO, SO2, SO3, NOx, hydrocarbon, bụi. 

- Tải lượng, nồng độ:  

Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển  

Phương tiện 
Bụi 

(g/km)  

SO2 

(g/km)  

CO 

(g/km)  

NMVOC 

(THC-CH4) (g/km) (*) 

NO2 

(g/km)  

Xe 12 – 14 tấn 

TCHD Euro III 2000 
0,9 4,29S 0,972 0,189 0,004 

(Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009) 

(*) NMVOC: Non-methane Volatile Organic Compounds: Các hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi không phải metan) 

Quãng đường nơi cung cấp vật liệu đến Dự án: 30 km 

Quãng đường nơi cung cấp vật liệu đến Dự án: 30 km 

Tổng khối lượng máy móc thiết bị vận chuyển: 10.000 tấn. 

Thời gian lắp đặt máy móc thiết bị: 6 tháng = 156 ngày. 

Số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết 

bị: 714 lượt xe/thời gian thi công = 5 lượt xe/ngày (loại xe 14 tấn). 

Bảng 4.9. Hệ số ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển  

Phương tiện Bụi SO2 CO 
NMVOC 

(THC-CH4) 
NOx 

Tải lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 
90 2,145 x 10-3 97,2 18,9 0,4 

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/km) x quảng đường 

vận chuyển (km) x số lượng xe (xe/ngày). 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán, áp dụng mô hình tính toán 

Sutton xác định nồng độ trung bình khí thải từ hoạt động vận chuyển (Nguồn: 

Tổng cục môi trường, 2010) như sau:  
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Trong đó:  

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m) 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 1,7 m/s 

z : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào 

độ ổn định của khí quyển, tại tỉnh Đồng Nai độ ổn định của khí quyển là loại B 

được xác định theo công thức: z  = 0,53.x0,73. 

x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

được trình bày bên dưới.  

Bảng 4.10. Nồng độ bụi và khí thải của các phương tiện vận chuyển máy 

móc thiết bị trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Thông 

số 

Khoảng cách 

x(m) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

(mg/m3) z = 0,5 z = 1 z = 1,5 z = 2 

Bụi  

5 0,80586  0,71717  0,59041  0,44952  

0,3* 
20 0,12184  0,48881  0,45359  0,40851  

25 0,00171  0,08957  0,08589  0,33983  

50 0,33935  0,00137  0,00134  0,28913  

SO2 

5 0,19206  0,17093  0,14071  0,10713  

0,35* 
20 0,12184  0,11650  0,10811  0,09736  

25 0,09185  0,08957  0,08589  0,08099  

50 0,07489  0,07365  0,07164  0,06891  

NOx 

5 0,00358  0,00319  0,00262  0,00200  

0,2* 
20 0,00227  0,00217  0,00202  0,00182  

25 0,00171  0,00167  0,00160  0,00151  

50 0,00140  0,00137  0,00134  0,00129  
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Thông 

số 

Khoảng cách 

x(m) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

(mg/m3) z = 0,5 z = 1 z = 1,5 z = 2 

CO 

5 0,87033  0,77454  0,63764  0,48548  

0,3* 
20 0,55213  0,52791  0,48988  0,44119  

25 0,41624  0,40589  0,38922  0,36701  

50 0,33935  0,33375  0,32462  0,31226  

NMVOC 

(THC-

CH4) 

5 0,16923  0,15061  0,12399  0,09440  

0,5** 
20 0,10736  0,10265  0,09525  0,08579  

25 0,08094  0,07892  0,07568  0,07136  

50 0,06598  0,06490  0,06312  0,06072  

Ghi chú: – (*) QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh; 

(**) QCVN 06: 2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất độc 

hại trong không khí xung quanh. 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán ở bảng 3.4 thì nồng độ bụi và khí thải từ 

quá trình đốt nhiên liệu của các phương tiện vận chuyển đều nằm trong ngưỡng 

giới hạn của quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

06:2009/BTNMT. Trong điều kiện có gió pha loãng và phát tán khí thải giao 

thông, thì tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải là nhỏ không 

đáng kể. 

1.1.1.2. Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển công nhân làm việc 

Tổng số công nhân thi công lắp đặt máy móc, thiết bị là 30 người. Như vậy, 

ước tính sẽ có khoảng 30 xe gắn máy ra vào Công ty trong 1 ngày, mỗi ngày trung 

bình là 02 chuyến với quãng đường vận chuyển khoảng 5 km/chuyến. 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao 

thông đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh của Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 

năm 2012” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại 

xe gắn máy là 0,03 lít/km, lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông là: 

Bảng 4.11. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

Stt Động cơ 
Số lượt 

xe 

Mức tiêu 

thụ (L/km) 

Tổng nhiên 

liệu (L/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 20 0,03 0,15 
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Hệ số ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông theo tài 

liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.12.  Hệ số ô nhiễm do khí thải từ hoạt động giao thông 

STT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20*S 8 525 80 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2013) 

Tính toán tải lượng ô nhiễm với quãng đường dài 0,5 km, kết quả liệt kê tại 

bảng sau: 

Bảng 4.13. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

STT Động cơ 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 1,5 x 10-6 0,0012 0,0788 0,012 

- Tác động:  

Bụi và khí thải sẽ tác động đến công nhân trực tiếp thi công lắp đặt và môi 

trường xung quanh khu vực thi công, đặc biệt là gây ảnh hưởng đến khu vực sản 

xuất hiện hữu tại Công ty (nếu không có biện pháp giảm thiểu phù hợp): 

+ Đối với người lao động trong khu vực sản xuất: có thể mắc các loại bệnh 

về đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có 

khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. Ngoài ra, người lao 

động còn mắc các loại ngoài da (nhiễm trùng da, khô da, viêm da…), các loại 

bệnh về đường tiêu hóa…  

+ Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển tập kết nguyên liệu, 

máy móc, thiết bị sẽ phát sinh bụi, rơi vãi nếu các xe chở không được che phủ tốt, 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia lưu thông trên đường và khu vực 

xung quanh dọc theo các tuyến đường vận chuyển. 

+ Tuy nhiên, vị trí lắp đặt thiết bị nằm trong khuôn viên nhà máy hiện hữu 

tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, không có dân cư sinh sống 

nên không gây tác động đến sức khỏe của người dân mà chỉ ảnh hưởng đến công 

nhân làm việc tại nhà xưởng hiện hữu. 
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+ Bụi và khí thải phát sinh trong các công đoạn này có tính chất cục bộ, di 

động và rất gián đoạn trong thời gian thi công khá ngắn nên ảnh hưởng không 

đáng kể, chủ yếu là đến công nhân trực tiếp thi công trên công trình. 

Các chất ô nhiễm này sẽ phát sinh trong suốt quá trình vận chuyển tập kết 

các nguyên liệu, máy móc và sẽ ngừng tác động khi hoàn thành việc vận chuyển, 

tập kết máy móc, thiết bị. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển diễn ra trong thời 

gian ngắn (khoảng 10 - 20 ngày), với quãng đường vận chuyển ngắn và lượt vận 

chuyển ít nên tác động của bụi, khí thải đến môi trường không khí trong quá trình 

vận chuyển tập kết các máy móc, thiết bị là không đáng kể. Ngoài ra, vị trí thi 

công dự án nằm trong khu vực xưởng hiện hữu của Công ty nên không ảnh hưởng 

đến xung quanh, nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công và khu vực 

sản xuất hiện hữu. Do đó, để hạn chế những ảnh hưởng, chủ dự án sẽ đề xuất và 

thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sự phát sinh các chất ô nhiễm khi vận hành 

các máy móc, thiết bị cũng như một số biện pháp bảo hộ lao động khác. 

1.1.1.3. Bụi từ hoạt động tập kết nguyên vật liệu 

Quá trình bốc dỡ và tập kết vật liệu,… tại công trường sẽ gây phát tán bụi ra 

môi trường xung quanh. Khi thời tiết khô hanh và có gió, tải lượng bụi phát tán 

càng nhiều, tác động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động và môi 

trường xung quanh. 

Căn cứ trên khối lượng cát đá từ phục vụ quá trình thi công (trừ bêtông 

thương phẩm; bột trét, ximăng sẽ được lưu chứa tại kho chứa tạm). 

Hệ số phát thải của bụi từ các bãi chứa vật liệu: 0,075 kg/ tấn (Nguồn: Cục 

thẩm định và ĐTM. Hướng dẫn ĐTM một số dự án điển hình 2009-2010). 

Ước tính tải lượng bụi phát sinh từ bãi chứa vật liệu thi công 

Bảng 4.14. Tải lượng bụi phát sinh từ các bãi chứa vật liệu 

Nội dung Đơn vị Giá trị 

Nhu cầu nguyên vật liệu Tấn 841,15 

Khối lượng vật liệu chứa tại bãi tối đa (cho 3 

ngày) 
Tấn 30 

Hệ số phát thải của bụi Kg/tấn 0,075 

Tải lượng bụi phát sinh 
Kg 0,14 

g/s 0,019 

Lượng bụi phát tán và bị cuốn theo gió chủ yếu từ lớp vật liệu trên bề mặt 
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bãi chứa, chiếm khoảng 5% lượng vật liệu tập kết. 

Tuy nhiên, trong phạm vi khu vực dự án không có dân cư sinh sống và giáp 

ranh khu vực dự án là nhà máy trong KCN Biên Hòa 2 nên khả năng pha loãng 

không khí cao, tác động từ bụi chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân thi công tại công 

trường. 

1.1.1.4. Bụi từ quá trình chà nhám – hoàn thiện công trình 

Hoàn thiện công trình là khâu cuối cùng của công tác xây lắp, bao gồm nhiều 

công tác khác nhau như bả matit bề mặt phủ ngoài tường, sơn, ốp tường, đóng 

trần thạch cao, lắp kính, trải thảm… Đối với dự án này, chỉ thực hiện bả matit va 

sơn nước cho các công trình khách sạn, trung tâm thương mại, …. Do đó, công 

đoạn chà nhám lớp bả matit, sơn tường là công đoạn gây ra bụi nhiều nhất. 

Sau khi lớp bả matit khô thì thực hiện công đoạn chà nhám làm phẳng bề 

mặt trước khi sơn nước, lượng bột trét mất đi trong công đoạn chà nhám khoảng 

0,5% lượng bột ban đầu (theo 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016, mức hao hụt từ 

0,5 %). Ước tính tải lượng bụi phát sinh từ quá trình chà nhám. 

Bảng 4.15. Tải lượng bụi phát sinh từ công đoạn chà nhám 

Nội dung Đơn vị Giá trị 

Khối lượng bột trét Tấn 1,5 

Lượng bột trét tiêu hao (0,5%) Tấn 0,0075 

Tải lượng bụi phát sinh g/s 2,7 

Công tác chà nhám thực hiện cho các vách tường bên trong và bên ngoài 

công trình, do vậy cần có giải pháp để tránh gây tác động đến công nhân thi công 

tại công trường. Tuy nhiên, thời gian thực hiện công tác này thường ngắn (khoảng 

1-2 giờ/ngày). Đồng thời, chủ đầu tư sẽ trang bị các phương tiện bảo hộ cho công 

nhân để hạn chế mức ảnh hưởng của bụi phát sinh từ quá trình chà nhám. 

1.1.1.4. Khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí 

 * Nguồn phát sinh: 

Khí thải phát sinh từ quá trình hàn, cắt trong quá trình lắp đặt vách ngăn bằng 

tấm panel; máng điện; khung giá đỡ thiết bị. 

* Đặc trưng ô nhiễm: 

Trong quá trình hàn các kết cấu thép của thiết bị, các loại hóa chất trong que 

hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm 
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môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe, nồng độ các chất khí đo được 

trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại có thể được tóm tắt trong bảng dưới đây. 

Nguồn ô nhiễm này chỉ xảy ra cục bộ, gián đoạn theo thời gian thi công. Ảnh 

hưởng không đáng kể, chủ yếu là đến công nhân trực tiếp thi công trên công trình. 

* Tác động: 

Bụi có tác hại đến hệ hô hấp, mắt, da.... Bụi bám trên da có thể gây viêm da, 

tấy đỏ, ngứa, rát. Vào phổi, bụi gây kích ứng cơ học và sinh phản ứng sơ hóa phổi, 

gây ra ra các bệnh về đường hô hấp: viêm phổi, khí thủng phổi, ung thư phổi, 

viêm mũi dị ứng, hen phế quản, bệnh bụi phổi. Tuy nhiên, khi tiếp xúc thường 

xuyên, liên tục người công nhân xây dựng có thể bị một số tác động về bệnh 

đường hô hấp, bệnh ngoài da, gây tổn thương mắt.... 

Bảng 4.16. Hệ số ô nhiễm của que hàn 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm ứng với đường kính que hàn  (µg/que hàn)  

 3,2 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn 508.103 706.103 1.100.103 

CO 15.103 25.103 35.103 

NO2 20.103 30.103 45.103 

Theo nhu cầu sử dụng nguyên liệu của dự án. Với giả thiết dự án sử dụng 

loại que hàn có đường kính trung bình 4 mm và 25 que/kg, ước tính lượng que 

hàn sử dụng: 

Bảng 4.17. Khối lượng que hàn sử dụng 

Vật liệu Đơn vị Giá trị 

Khối lượng que hàn Tấn 10.467 

Số que hàn của giai đoạn 1.000 que 261.675 

Số que hàn trong 1s Que/s 8 

Bảng 4.18. Tải lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) 

Que hàn có đường kính 4mm 
Tải lượng ô nhiễm (g/s) 

Khói hàn 706 5,648 

CO 25 0,2 
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NO2 30 0,064 

Nhận xét: 

Như vậy, trong quá trình thi công, đơn vị chủ thầu cần lưu ý đến các tia lửa 

hàn phát tán, có khả năng gây cháy nổ và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công 

nhân đang thi công trên công trường. Nếu không có các phương tiện phòng hộ cá 

nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị những 

ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp 

tính. Do vậy, chủ đầu tư sẽ trang bị các phương tiện bảo hộ cho công nhân hàn để 

hạn chế mức độ ô nhiễm ảnh hưởng của khói hàn.   

1.1.1.5. Tiếng ồn từ thi công các hạng mục công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng của dự án, tiếng ồn gây ra chủ yếu do các 

máy móc thi công trên công trường và do sự va chạm của máy móc thiết bị, các 

loại vật liệu bằng kim loại, đóng cọc bê tông, đầm nền,... 

Theo tính toán ảnh hưởng của tiếng ồn theo U.S. Federal Transit 

Administration (FTA), mức ồn cách nguồn 15 m của các phương tiện và thiết bị 

thi công sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể ước tính như sau: 

Leq(x) = EL + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

- EL: mức ồn cách nguồn xo (dBA), với xo =15m 

- Leq(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán cách nguồn x m (dBA) 

- x: khoảng cách từ vị trí cần tính toán đến nguồn gây ồn (m) 

Mức ồn tại nguồn của một số phương tiện, thiết bị trong giai đoạn san nền, giải 

phóng mặt bằng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.19. Mức ồn của các máy móc, phương tiện san lấp và thi công xây dựng 

Stt Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) QCVN 24: 

2016/BYT 15 m 30 m 50m 100m 

1 Máy san, cs 108 CV 85 79 75 69 

85 dBA 
2 Máy ủi, cs 110 CV 85 79 75 69 

3 Máy đầm 82 76 72 66 

4 Máy rải cấp phối đá dăm 80 74 70 64 
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Stt Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) QCVN 24: 

2016/BYT 15 m 30 m 50m 100m 

5 Máy lu 73 67 63 57 

6 Máy lu rung 73 67 63 57 

7 Cần trục tháp 83 77 73 67 

8 Máy nén khí 81 75 71 65 

9 Máy đóng cọc 96 80 76 70 

10 Ô tô tưới nước 88 82 78 72 

11 Máy cắt kim loại 84 78 74 68 

12 Máy trộn bê tông 85 79 75 69 

(Nguồn: U.S. Federal Transit Administration, 2006) 

Ghi chú: 

QCVN 24:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn- Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Từ các số liệu bên trên cho thấy mức ồn tại các khu vực thi công của dự án 

có thể lên đến 98 dBA. Mức ồn này cao hơn quy định cho phép theo so với QCVN 

24:2016/BTNMT về tiếng ồn- Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Mức ồn sẽ giảm và không gây tác động khi ở phạm vi cách nguồn trên 30m (trừ 

máy khoan, phải trên 50m). 

Ô nhiễm tiếng ồn sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đối với con người trong 

vùng chịu ảnh hưởng. Với cường độ ồn thường xuyên lớn hơn 85 dBA có thể gây 

nhức đầu, mệt mỏi, thậm chí nếu tiếp xúc lâu có nguy cơ gây điếc cho công nhân 

thi công và dân cư trong bán kính 50 m. Nhận thức được tầm ảnh hưởng và tác 

động của tiếng ồn tới con người, chủ dự án sẽ có các giải pháp nhằm hạn chế, 

khống chế, giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động thi công xây dựng. 

Như vậy, tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân thi công ở khoảng cách 

gần nhất (công nhân điều hành máy) < 50m. Nhà thầu thi công công trình xây 

dựng sẽ có kế hoạch sử dụng các thiết bị thi công một cách hợp lý, lựa chọn 

phương tiện tốt nhất để giảm bớt nguồn phát sinh tiếng ồn. 

1.1.1.6. Độ rung từ thi công các hạng mục công trình 

Nguồn gây rung động là do hoạt động của các phương tiện trọng tải cao, máy 

móc thi công chủ yếu là đóng cọc, đầm nén, khoan, đóng cọc trong thi công kè bờ 
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.... Mức độ rung động có thể biến thiên lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó 

đặc biệt quan trọng là nền đất, móng công trình; để xác định mức độ rung động, 

ngoài việc thực hiện các khảo sát, đo đạc đối với những trường hợp có điều kiện 

tương tự với dự án ngoài thực tế, còn có thể xác định nhanh trên cơ sở số liệu của 

U.S. Federal Transit Administration (FTA). 

Theo U.S. Federal Transit Administration (FTA), trong quá trình xây dựng 

mức rung cách nguồn 7,62m (tương đương 25ft) của các phương tiện vận chuyển 

và thiết bị thi công cơ giới được trình bày bên dưới. 

Mức rung sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và được tính toán như 

sau:  

PPVthiết bị = PPVref (25/D)1,5 

Trong đó: 

- PPVref: mức rung cách nguồn 7,62m (25feet) 

- D: khoảng cách từ thiết bị đến vị trí tiếp nhận 

Bảng 4.20. Mức độ gây rung của các máy móc thi công xây dựng 

Stt Các phương tiện 
Mức rung cách nguồn (dB)  QCVN 27: 

2016/BYT 10 m 30 m 

1 Máy trộn bê tông 57 11 

70 

2 Máy đầm 62 11 

3 Máy khoan 55 10 

4 Xe ủi 60 11 

5 Máy nén khí 81 71 

6 Máy đóng cọc  98 83 

Ghi chú: 

QCVN 27:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung- Giá trị cho 

phép tại nơi làm việc. 

Nhìn chung mức rung sẽ giảm dần khi cách xa nguồn và ở vị trí cách nguồn 

từ 10 m trở đi sẽ nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN27:2016/BYT. Tuy nhiên, 

búa máy đóng cọc chỉ được sử dụng trong lúc đóng cọc BTCT, thời gian sử dụng 

ngắn. Ở khoảng cách ≤ 10 m, người công nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung, vì 

vậy nhà thầu phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu để bảo đảm sức khoẻ cho 
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công nhân lao động trên công trường. 

1.1.2. Tác động do nước thải 

1.1.2.1. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: hoạt động sinh hoạt của 30 công nhân thi công. 

- Mức độ tác động: 

Nếu không được xử lý đạt theo quy định, các chất ô nhiễm khi thải vào nguồn 

tiếp nhận sẽ làm cạn kiệt nguồn oxy trong nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thải khu 

vực. Nước thải thấm vào đất gây ô nhiễm đất, hệ thực vật và ảnh hưởng đến chất 

lượng nước ngầm, gây ảnh hưởng gián tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. Nước thải 

sinh hoạt chứa một lượng vi sinh vật gây bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con 

người. Vì vậy nếu không xử lý triệt để không những gây mất vẻ mỹ quan mà còn 

ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, nhân dân trong khu vực… 

Tải lượng ô nhiễm: 

Tổng số lượng người tham gia thi công lắp đặt máy móc, thiết bị khoảng  

30 người trong thời gian khoảng 6 tháng. 

Theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006, mỗi công nhân làm việc trên 

công trường tiêu thụ khoảng 22 - 45 lít nước/người.ngày, chọn giá trị 45 lít 

nước/người.ngày. Tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt là: 

30 người x 45 l/người.ngày = 1.350 lít/ngày = 1,35 m3/ngày 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước sử dụng, tương 

đương 1,35 m3/ ngày. 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đặc trưng tại Việt 

Nam như sau: 

Bảng 4.21. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

Stt Chất ô nhiễm 
Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn tiếp nhận 

KCN Biên Hòa 2 Nặng Trung bình Thấp 

1 BOD5 300 200 100 500 

2 COD - 500 - 800 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 600 350 120 300 

4 Amoni (NH4
+)  50 30 15 20 

5 Tổng nitơ (tính theo N) 85 50 25 40 
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Stt Chất ô nhiễm 
Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn tiếp nhận 

KCN Biên Hòa 2 Nặng Trung bình Thấp 

6 Tổng phốt pho (tính theo P) - 8 - 12 

7 Tổng dầu mỡ 40 20 0 30 

8 Coliform 8,9.106 – 8,9.109  - 

(Nguồn: Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, Giáo trình “Công nghệ xử lý nước thải”, Nhà 

xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006) 

Nhận xét: 

Nồng độ các chất ô nhiễm chưa qua xử lý đều vượt Giới hạn đấu nối của 

KCN Biên Hòa 2, cần phải được xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN.  

1.1.2.2. Nước thải xây dựng 

- Nguồn gây tác động: 

Nước thải xây dựng có thể phát sinh từ quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy 

móc, xịt rửa bánh xe. 

Quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị ở khu vực công trường sẽ 

phát sinh một lượng nước thải chứa các chất hữu cơ, dầu và chất rắn lơ lửng.  

- Tải lượng, nồng độ ô nhiễm: 

Nước thải phát sinh trong quá trình thi công tại dự án vệ sinh thiết bị, máy 

móc, nước dưỡng hộ bê tông, rửa bánh xe,… với lưu lượng khoảng 240 

lít/ngày.đêm (Số liệu được tham khảo từ quá trình xây dựng các công trình tương 

tự khoảng 10 lít/thiết bị). Đặc tính của loại nước thải này có hàm lượng chất rắn 

lơ lửng và các chất hữu cơ cao, thành phần nước thải này được thống kê ở bảng 

sau: 

Bảng 4.22. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ 
Giới hạn tiếp nhận 

KCN Biên Hòa 2 

1 pH - 6,99 5 - 9 

2 TSS mg/L 663,0 300 

3 COD mgO2/L 40,9 800 

4 BOD5 mgO2/L 120,26 500 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ 
Giới hạn tiếp nhận 

KCN Biên Hòa 2 

12 Dầu mỡ khoáng mg/L 0,02 30 

13 Coliform MPN/100mL 53x104 - 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp – ĐH Xây dựng 

Hà Nội) 

Từ kết quả trên cho thấy: Một số chỉ tiêu chất lượng nước thải phát sinh từ 

hoạt động thi công Dự án vượt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 

2. Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng nếu không được thu gom, xử lý 

mà xả ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt cũng như sức khỏe con 

người tại khu vực Dự án. 

- Đối tượng và quy mô tác động: 

Đối tượng chịu tác động là chất lượng nước suối tại khu vực dự án và chất 

lượng môi trường đất tiếp nhận nước thải xây dựng. 

- Mức độ tác động: 

Mức độ tác động của nước thải xây dựng phụ thuộc vào lượng nước thải phát 

sinh và nồng độ ô nhiễm của nước thải. Nước thải xây dựng khi thải xuống suối 

có thể gây ô nhiễm cục bộ suối, gia tăng độ đục và xuất hiện váng dầu mỡ trên 

dòng suối. 

- Xác suất xảy ra tác động: cục bộ trong thời gian vệ sinh máy móc thiết bị 

hay trộn bê tông khu vực dự án trong thời gian thi công xây dựng. 

1.1.2.3. Nước mưa chảy tràn 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc 

với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm và có thể trực tiếp thải 

ra môi trường với điều kiện có hệ thống thoát nước riêng và không chảy tràn qua 

những khu vực có các chất ô nhiễm như bãi rác, nơi chứa các loại phế thải.… Khi 

chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần 

ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ước tính trung bình như 

sau: 
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Bảng 4.23. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Photpho 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 

(Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ, 2012) 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực của dự án tương ứng với công 

thức tính như sau: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất: Qmax = 0,278 KIA (m3/s)  

(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 1997). 

Trong đó:  

+ A: diện tích khu đất, km2. 

+ I: Cường độ mưa trung bình của tháng có lượng mưa cao nhất tính trong 5 

năm (từ năm 2010 - 2017, lấy số liệu của tháng 09): 598,9 mm/tháng ≈ 14,9725 

mm/giờ (ước tính trung bình mỗi tháng mưa 20 ngày (vào mùa mưa), mỗi ngày 

02 tiếng). 

+ K: Hệ số chảy tràn  

Phần đất trống lu lèn chặt (đất trống, đất trồng cây xanh) là: 36.176,47 m2 = 

0,036 km2, hệ số chảy tràn K = 0,3 

Phần đất đã bê tông hóa (đất xây dựng các công trình chính, công trình phụ 

trợ, môi trường, đường nội bộ): 70.479,3 – 36.176,47 = 34.302,83 m2 = 0,0343 

m2, hệ số chảy tràn K = 0,95 

Vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích khu đất dự án là: 

Qmax = 0,278 KIA = 0,278 x 14,9725 x (0,95 x 0,0343 + 0,3 x 0,036) = 0,18 

m3/s. 

Hiện tại hệ thống thu gom nước mưa được thiết kế xung quanh nhà xưởng 

và văn phòng nên không xảy ra tình trạng ngập úng trong khu vực nhà máy.  

- Đánh giá tác động: 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     76 

So với nước thải sinh hoạt, nước mưa khá sạch, mức độ gây ô nhiễm từ lượng 

nước này không nhiều, hơn nữa cũng rất khó có thể thu gom, xử lý. Nước chảy 

qua khu vực mặt bằng Dự án sẽ cuốn theo các chất bẩn, rác, đất cát, nguyên vật 

liệu rơi vãi (đất, đá, cát, xi măng,…), do đó nước mưa chảy tràn sẽ bị ô nhiễm bởi 

các chất rắn lơ lửng, dầu mỡ khoáng,… 

Các tác động đáng quan tâm ở đây là nước mưa có khả năng gây ngập cục 

bộ tại khu vực dự án. Ngoài ra, do nước mưa cuốn theo đất cát trên công trường 

xuống hệ thống thoát nước của KCN có thể gây cản trở dòng chảy từ đó ảnh hưởng 

đến việc thoát nước của các khu vực lân cận dự án.  

1.1.3. Tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại  

1.1.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh: 

- Quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị. 

- Quá trình sinh hoạt của công nhân thi công 

* Khối lượng phát sinh 

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thi công dự án là từ quá 

trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và chất thải sinh hoạt của công nhân thi 

công (khoảng 30 công nhân trong khoảng thời gian 6 tháng), thành phần và khối 

lượng ước tính như sau: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: 

Mỗi người thải ra khoảng 0,35 – 0,8 kg/người.ngày (Theo Trần Hiếu Nhuệ, 

2001), chọn khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình mỗi công nhân thải ra 

khoảng 0,5 kg/người.ngày. Do đó với số lượng người tham gia thi công trong thời 

điểm cao nhất khoảng 30 người, lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 0,5 

kg/người.ngày  x 30 người = 30 kg/ngày. 

+ Chất thải từ quá trình thi công 

Chủ yếu là các loại phế thải rơi vãi trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy 

móc thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, xây dựng công trình phụ trợ như: đất đá, sắt 

thép vụn, bao bì sơn nước…  

Khối lượng chất thải từ quá trình thi công được tính toán theo Quyết định số 

1329/2016/BXD ngày 19/12/2016 công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây 

dựng, cụ thể như sau: 
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Bảng 4.24. Thành phần và khối lượng chất thải rắn trong giai đoạn thi công 

Stt Tên vật tư 
Khối lượng 

(tấn) 

Mức độ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

phát sinh 

(tấn) 

1.  Gạch 500x500 213 1,00% 2,13 

2.  Gạch 600x600 320 1,00% 3,2 

3.  Gạch ống 9x9x19 280 1,00% 2,8 

4.  Gỗ chống 1,2 0,50% 0,006 

5.  Gỗ đà nẹp 0,1 0,50% 0,0005 

6.  Gỗ ván 0,6 0,50% 0,003 

7.  Thanh liên kết U trên với U dưới 0,5 1,00% 0,005 

8.  Thanh treo (V nhỏ) 0,2 1,00% 0,002 

9.  Thanh U dưới 1 1,00% 0,01 

10.  Thanh U trên 0,5 1,00% 0,005 

11.  Thanh V 25x25 0,2 1,00% 0,002 

12.  Thép tròn D<=10mm 10,059 1,50% 0,15885 

13.  Thép tròn D>18mm 5,837 1,50% 0,087555 

14.  Xà gồ 8x20 2 1,00% 0,02 

  Tổng cộng -  2,13 

Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị - Giấy vụn, thùng chứa, 

giấy, Ốc vít thải, Nilon khoảng 40 kg/ngày. 

+ Chất thải từ quá trình đào, đắp trong xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

công suất 120 m3/ngày 

Trong quá trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải, công suất 120 m3/ngày, 

lượng đất đào khoảng 900 m3 đất, tương đương khoảng 1.350 tấn đất. 

* Tác động: 

- Chất thải sinh hoạt của công nhân:  

Lượng chất thải rắn này tuy không nhiều và chỉ phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị nhưng nguồn chất thải này cũng cần được tập 

trung, thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Chất thải rắn sinh hoạt: có hàm lượng chất hữu cơ cao có khả năng phân hủy 

sinh học cao. Đây là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, 

phát triển như: ruồi, muỗi, chuột, gián,… Ngoài ra, nước mưa chảy tràn qua khu 
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vực chứa chất thải rắn cuốn theo các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường 

đất, nước mặt, nước ngầm. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ còn sinh ra mùi 

hôi thối ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực. 

- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị: 

Chủ yếu gỗ, ốc vít, vụn sắt thép, các loại bao bì nhựa, nylon, thùng chứa, 

giấy vụn. Các loại chất thải này là chất trơ, ít có khả năng hòa tan vào nguồn nước 

nên ít tác động đến môi trường. Tuy nhiên, các loại chất thải này sẽ gây cản trở 

công việc đi lại của công nhân sản xuất. Các mảnh sắt thép vụn có thể gây nên 

các tai nạn lao động. Các bao bì nhựa, nylon có thời gian phân hủy lâu khi không 

được thu gom triệt để mà bị chôn vùi trong đất sẽ gây ô nhiễm đất. 

1.1.3.2. Chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh 

Trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh một 

lượng chất thải nguy hại như: bao bì đựng hóa chất, cặn sơn, bao bì chứa dầu mỡ, 

pin ắc quy, giẻ lau dính thành phần nguy hại. Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm 

cần được thu gom và xử lý hợp lý. 

* Khối lượng phát sinh 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong suốt quá trình thi công được trình 

bày tại bảng sau. 

Bảng 4.25. Danh mục các chất thải nguy hại 

Stt Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 

Số lượng 

(kg) 

1  Que hàn Rắn 07 04 01 0,5 

2  Cặn sơn, sơn, cọ sơn Lỏng 08 01 01 3 

3  Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 4 

4  Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 03 5 

5  Bao bì cứng thải bằng kim loại  Rắn 18 01 02 60 

6  Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 50 

Tổng cộng 122,5 

 Tác động:  
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Theo phân loại về “Tính chất nguy hại chính” tại Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về Quản 

lý chất nguy hại, các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công lắp 

đặt máy móc, thiết bị có các tác động như sau: 

- Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tử vong, 

tổn thương nghiêm trọng hoặc tức thời cho sức khoẻ thông qua đường ăn uống, 

hô hấp hoặc qua da. 

- Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây các rủi ro sức khoẻ 

ở mức độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây 

ảnh hưởng xấu cho sức khỏe một cách từ từ hoặc mãn tính thông qua đường ăn 

uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Có độc tính sinh thái: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích luỹ 

sinh học. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải 

bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

1.1.4. Tác động không do chất thải  

1.1.4.1. Tác động do nhiệt 

Máy móc thi công không chỉ là nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung mà còn là 

nguồn phát sinh nhiệt khá lớn, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng, máy móc 

hoạt động tập trung nhiều. Các tác động này ảnh hưởng trưc tiếp cho 30 CBCNV 

thi công do tiếp xúc trực tiếp với nguồn phát thải nhiệt. 

 Các ảnh hưởng do ô nhiễm nhiệt đối với người lao động đặc biệt quan trọng 

trong những ngày nắng. Do phải làm việc trong thời gian dài ở ngoài trời nắng, 

và các máy móc thi công đều tỏa nhiệt, người lao động sẽ chịu ảnh hưởng của 

nhiệt độ làm cho cơ thể nhanh chóng mệt mỏi, khát nước, gây nhức đầu, chóng 

mặt,... dẫn đến giảm năng suất lao động và tăng khả năng gây tai nạn lao động.  

Hơn nữa, Nhà máy hiện hữu đang hoạt động sản xuất với hệ thống thiết bị, 

máy móc tương đối nhiều. Hầu hết các loại máy móc đều phát sinh ra lượng nhiệt 

sẵn có cộng hưởng với lượng nhiệt của các thiết bị máy móc thi công, nên khả năng 

tác động đến môi trường khu vực và xung quanh tăng lên. Do đó, trong quá trình 
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thi công xây dựng các hạng mục của Dự án, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm 

thiểu phù hợp trong quá trình thi công, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu đối với hoạt động của Nhà máy hiện hữu để hạn chế ảnh hưởng tới 

CBCNV thi công, CBCNV làm việc tại Nhà máy, và môi trường khu vực xung 

quanh. 

1.1.4.2. Tác động tới hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu 

Nhà máy hiện hữu đang vận hành ổn định. Việc đầu tư thêm dây chuyền sản 

xuất tại nhà xưởng hiện hữu gây ra một số tác động sau: 

- Tác động tích cực: 

Nâng công suất sản xuất thức ăn thủy hải sản của nhà máy giúp kinh tế của 

nhà máy phát triển, mở rộng thị trường kinh doanh. 

- Tác động tiêu cực: 

Giảm chất lượng mỹ quan khu vực nếu CTR không có biện pháp thu gom, 

vận chuyển phù hợp. 

Giảm năng suất lao động của công nhân, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm, dẫn tới giảm lợi nhuận và uy tín của chủ dự án. 

Ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại và quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm của nhà máy. 

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà máy vẫn hoạt động sản xuất bình 

thường, do vậy quá trình lắp đặt máy móc thiết bị sẽ phát sinh tác động cộng 

hưởng tới hoạt động của nhà máy hiện hữu, làm gia tăng thành phần ô nhiễm, và 

chất thải tác động đến môi trường. Gia tăng lượng chất thải (bụi, khí thải, CTR, 

CTNH, nước thải) gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của công nhân viên làm 

việc tại nhà máy hiện hữu. 

Ngoài ra quá trình thi công dự án sẽ tác động đến một số công trình lân cận 

của nhà máy hiện hữu, nếu không có biện pháp quản lý tốt có thể gây ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất tại nhà máy hiện hữu, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm, dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho chủ dự án. 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phục vụ quá trình thi công và 

phương tiện đi lại của công nhân thi công làm gia tăng mật độ các phương tiện ra 

vào Nhà máy, có thể gây ra các sự cố về giao thông dẫn đến thương tích hoặc có 

thể bị thiệt hại về tính mạng và tài sản. 
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Tác động giữa công nhân thi công với công nhân đang làm việc tại Nhà máy: 

gây gổ đánh nhau, trộm cắp,... gây ảnh hưởng đến trật tự trị an của Nhà máy và 

khu vực. 

1.1.4.3. Tác động đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Việc tập trung một lượng lớn người lao động (30 công nhân) với nhiều thành 

phần khác nhau sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự khu vực dự án. Một trong 

những vấn đề thường gặp là sự xuất hiện của các hàng quán ở trên bờ, gần khu 

vực dự án và ở khu vực công nhân ở trọ, điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất trật 

tự an ninh ở địa phương. 

Nguy cơ phát sinh mâu thuẫn: người lao động đến từ các địa phương khác 

nhau nên trình độ học vấn, tính cách và lối sống khác nhau, dẫn đến dễ nảy sinh 

mâu thuẫn, từ đó tác động đáng kể đến cuộc sống của người dân địa phương 

Ngoài ra, do tình trạng vệ sinh kém, nhà ở tạm, thiếu tiện nghi, cùng với các 

chất thải sinh hoạt của công nhân ra môi trường xung quanh sẽ là nguyên nhân 

phát sinh các bệnh tật, các bệnh lan truyền cho khu vực. 

Đây là nguồn tác động không thể tránh khỏi, thường gặp trong các công 

trường xây dựng. Vì vậy, công tác quản lý, đào tạo công nhân, quản lý công tác 

xã hội của dự án sẽ được chủ dự án quan tâm, giải quyết. 

1.1.5. Tác động do rủi ro, sự cố  

1.1.5.1. Tai nạn lao động 

Vấn đề an toàn lao động của công nhân tại dự án cũng là điều cần quan tâm. 

Khi thi công lắp đặt các thiết bị trong khu vực xưởng hiện hữu có khả năng ảnh 

hưởng do phát sinh tia lửa điện hoặc nhiệt thừa, khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy 

có khả năng gây cháy nổ, hoặc có thể xảy ra trường hợp va chạm giữa các công 

cụ, thiết bị với công nhân trực tiếp sản xuất gây tai nạn lao động. 

Nguyên nhân gây nên tai nạn lao động là do ý thức chấp hành về an toàn lao 

động của 30 công nhân tham gia thi công chưa cao. Các thao tác kỹ thuật không 

an toàn, không đúng quy định và điều kiện lao động không đảm bảo là nguyên 

nhân gián tiếp gây ra các sự cố về tai nạn lao động. 

Sự cố tai nạn lao động trong công tác vận chuyển, lắp đặt thiết bị được đầu 

tư mới: 
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Công tác vận chuyển bao gồm việc vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết 

bị tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. 

Quá trình này dễ xảy ra tai nạn lao động do vận chuyển các trang thiết bị 

máy móc, nguyên vật liệu thi công xây dựng. 

Hậu quả của các tai nạn này có thể dẫn đến phá huỷ tài sản, hư hỏng thiết bị, 

gây thương tật không đáng có, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của 

30 công nhân, từ đó kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác cho gia đình của người bị 

nạn. 

1.1.5.2. Sự cố về cháy nổ 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do nhiều 

nguyên nhân khác nhau, trong đó có các nguyên nhân chính sau: 

Sự cố do sự bất cẩn trong công tác vận hành các kho chứa nguyên nhiên liệu: 

các kho chứa, bình chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết 

bị trong quá trình thi công xây dựng (sơn, xăng, dầu DO, dung môi...) là các nguồn 

gây cháy nổ nếu không đảm bảo các nguyên tác an toàn hoặc do bất cẩn người sử 

dụng. Xăng dầu, dung môi có thành phần chủ yếu là hợp chất carbuahydro (96 - 

99%) nên có khả năng bay hơi rất nhanh trên bề mặt thoáng, rất dễ gây cháy nổ, 

đặc biệt khi hòa trộn vào không khí và gặp tia lửa. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng về người, vật chất và môi trường. 

Sự cố do hệ thống cấp điện tạm thời: các máy móc thiết bị thi công sử dụng 

điện có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ… gây thiệt hại về kinh tế, tai nạn cho 

công nhân 

Sự cố do việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công xây dựng: hàn xì, 

đun, đốt nóng chảy Bitum để trải nhựa đường... có thể gây ra cháy, bỏng hay tai 

nạn nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế – xã hội 

và làm ô nhiễm môi trường không khí, đất một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn 

ảnh hưởng tới tính mạng con người và tài sản.  
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1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về bụi, khí thải 

1.2.1.1. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu ra vào 

Khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy móc thi công hoạt động 

trong khu vực dự án là nguồn ô nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế 

các nguồn ô nhiễm trên, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

 Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu nguồn phát sinh và 

phát tán ra môi trường xung quanh như sau: 

- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường xây dựng, Chủ đầu tư sẽ có kế 

hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng 

một thời điểm. 

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại công 

trường, các sân bãi tập kết máy móc, thiết bị,… sẽ được phun nước thường xuyên 

nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phát tán vào không khí. 

Khối lượng nguyên vật liệu chuyên chở đảm bảo theo quy định tại Thông tư 

số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/09/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.  

- Tất cả các xe vận tải đạt quy chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho 

công tác triển khai thực hiện dự án. 

- Định kỳ bảo dưỡng và kiểm tra xe, thiết bị thi công công trình để giảm tiếng 

ồn phát ra từ động cơ.  

- Có chế độ điều tiết xe phù hợp để tránh tình trạng tập trung mật độ xe quá 

cao. Các phương tiện vận chuyển được phân luồng, phân tuyến giao thông ra vào 

khu vực dự án. 

Ngoài các biện pháp giảm thiểu bụi như trên, chủ dự án sẽ bổ sung biện pháp 

kiểm soát bụi bằng cách bố trí các hệ thống rửa bánh xe khi đi ra khỏi công trình, 

biện pháp này là cần thiết đối với các dự án xây dựng trong khu vực đô thị. 

Xe tải trước khi ra khỏi công trường phải đi qua khu vực xịt rửa bánh xe 

nhằm hạn chế phát sinh bụi dọc tuyến đường vận chuyển, hình ảnh trạm rửa xe 

được mô tả như sau: 
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Hình 4.1. Hình ảnh mô tả quá trình xịt, rửa bánh xe 

Sau khi hoàn thành việc rửa xe, hệ thống tích hợp tiến hành lọc bùn đất từu 

xe thải ra. Từng thớ bùn được thải qua hệ thống thu gom. Trong khí đó, nước được 

tái sử dụng để rửa bánh xe, tránh lãng phí. 

Chủ dự án sẽ bố trí 1 vị trí xịt rửa bánh xe, cụ thể: 

- Vị trí: tại vị trí đầu, cuối công trình thi công 

- Kích thước hệ thống xịt rửa bánh xe: dài 2 m, rộng 3 m. Hai bên bố trí hệ 

thống phun nước 3 lít/giây, phía dưới bố trí sàn lưới thu nước từ quá trình xịt rửa 

bánh xe. 

1.2.1.2. Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu ra vào thiết bị, phương tiện 

vận chuyển công nhân làm việc 

Khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy móc thi công hoạt động 

trong khu vực dự án là nguồn ô nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế 

các nguồn ô nhiễm trên, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Các phương tiện giao thông vận tải và các máy móc thi công cơ giới phải 

sử dụng đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế.  

- Các xe vận chuyển không chở quá 90% thể tích của thùng xe và được bao 

phủ kín khi vận chuyển, đảm bảo không để tình trạng rơi vãi trên đường vận 

chuyển. 

- Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và 

sau khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi 

khu vực. 

- Quy định chế độ xe ra vào khu vực hợp lý (≤ 10 km/h) nhằm đảm bảo an 

toàn giao thông khu vực và hạn chế bụi cuốn theo lốp xe.  
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- Tài xế lái xe tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an 

toàn khi di chuyển. 

- Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu 

chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

- Lắp đặt rào chắn, vách ngăn tạm thời bằng tôn (cao khoảng 2 – 3,5 m) tại 

các vị trí thi công, hạn chế bụi, khí thải phát tán ra bên ngoài. 

Xe vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, được phủ bạt lên thùng xe để 

hạn chế gió gây phát tán bụi vào môi trường. 

Nguyên vật liệu phục vụ thi công sử dụng đến đâu vận chuyển đến đó, hạn 

chế tập kết tại vị trí thi công. 

1.2.1.3. Khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí 

Như đã trình bày tại chương 3, tải lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn, 

cắt là không cao, phát sinh trong khoảng thời gian ngắn và chỉ ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân làm việc tại công đoạn này. Để hạn chế ô nhiễm từ quá trình này, 

Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Dùng quạt để phân tán khí thải từ khu vực gia công hàn, cắt nhằm tránh khí 

thải tập trung ảnh hưởng đến công nhân hàn. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như: nón bảo hộ, mặt nạ 

hàn, mắt kính, găng tay da, yếm da…nhằm hạn chế các ảnh hưởng xấu đối với 

công nhân hàn. 

1.2.1.4.  Giảm thiểu bụi từ hoạt động chà nhám 

- Bắt buộc công nhân khi thực hiện chà nhám phải đeo khẩu trang, kính bảo 

hộ, đồ bảo hộ khi tiếp xúc làm việc. Khi sơn phải bố trí các thiết bị che chắn để 

tránh trường hợp bụi từ bả trét phát tán ra môi trường xung quanh. 

- Sử dụng các máy chà nhám chuyên dụng trong công đoạn chà nhám, đánh 

bóng tường giảm thiểu tối đa ô nhiễm do bụi phát sinh. 

- Ngoài ra, để hạn chế tác động tới khu vực sản xuất hiện hữu, Công ty thực 

hiện lắp bạt che chắn khu vực thi công, hạn chế bụi phát sinh đến khu vực hiện 

hữu. 

Máy chà nhám là một thiết bị cầm tay gắn động cơ chuyên dụng trong quá 

trình sơn tường.  
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Máy chà tường có cấu tạo đơn giản gần như máy mài góc hay máy cắt cầm 

tay, gồm có phần động cơ quay với công tắc đóng ngắt tích hợp điều khiển nhanh 

chậm và phần chà tường (hay còn gọi là đĩa mài tường). Còn phần động cơ thì sử 

dụng điện và phần chà tường thì gắn đệm và có thêm giấy nhám dán ở ngoài đĩa 

đệm, đây là phần sẽ tiếp xúc với tường khi cho máy hoạt động. 

Khi hoạt động và quay tác động lên bề mặt tường cần phải chà, bụi tường rơi 

ra sẽ được hút vào qua một ống nối từ mâm quay và bụi được xả ra phía sau máy 

thông qua ống nối này. Tùy với từng loại máy, mà ống nối có thể được kết nối với 

máy hút bụi hoặc ống nối được kết nối với túi chứa bụi hay với xô nước lọc bụi, 

do vậy lượng bụi được thu gom, ít phát tán ra môi trường. 

 

Hình 4.2. Máy chà tường 

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

1.2.2.1. Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh không nhiều và thời 

gian thi công ngắn do nhà máy có hệ thống cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, vì vậy 

chọn phương án sử dụng hệ thống nhà vệ sinh có sẵn của xưởng. Chủ dự án thực 

hiện các biện pháp sau để giảm thiểu tác động do nước thải của công nhân xây 

dựng: 

- Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoai hiện hữu trước khi dẫn vào 

hệ thống thu gom nước thải của nhà máy, đưa về hệ thống xử lý nước thải cục bộ 

của nhà máy, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN để xử lý 

tại nhà máy xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra suối Bà Lúa. 

1.2.2.2. Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 
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Do dự án được triển khai trong khuôn viên nhà máy hiện hữu của Công ty, 

đã có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, đồng bộ nên giảm thiểu được khả năng 

ngập úng. Các biện pháp phòng chống ngập úng và Giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường được áp dụng như sau: 

- Quản lý tốt chất thải phát sinh tại khu vực nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi 

xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.  

- Thu dọn vật liệu rơi vãi sau mỗi ngày làm việc.  

- Tăng cường nạo vét cát, đất chảy tràn vào các hố gas (nếu có), đảm bảo khả 

năng tiêu thoát nước tốt. 

- Nước mưa chảy tràn có lẫn chất ô nhiễm trong quá trình xây dựng được 

lắng tại các hố ga tạm thời và bùn lắng được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết 

thúc và được nhà thầu xây dựng dự án thu gom, mang đi xử lý theo quy định. 

1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn – chất thải nguy hại 

1.2.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Phổ biến quy định về việc bỏ rác đúng nơi quy định trong khuôn viên của 

nhà máy cho nhà thầu trước khi vào làm việc trong nhà xưởng. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom vào các thùng chứa thích 

hợp trong khu vực dự án, sau đó sẽ được thu gom về khu vực lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt của hiện hữu của Công ty.  

+ Lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải rắn hiện hữu của công ty, có mái 

tôn che, vách xây gạch. 

+ Thu gom và chuyển giao cho đơn vị đang thu gom chất thải sinh hoạt tại 

Công ty theo đúng quy định. 

- Chất thải từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị:  

Cử nhân viên thường xuyên thu gom các loại chất thải rắn thông thường phát 

sinh về chứa trong kho lưu giữ tạm thời chất thải thông thường của Công ty để 

tránh tình trạng bị cuốn theo nước mưa gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm 

môi trường.  

Tiến hành dọn sạch mặt bằng cuối ngày thi công. 
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Các loại chất thải rắn thông thường được chuyển giao cho đơn vị đang thu 

gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường tại Công ty theo quy định. 

Đối với các thiết bị tháo dỡ của dây chuyền bẻ mảnh, sau khi tháo dỡ, công 

ty sẽ giao cho đơn vị có nhu cầu sử dụng. 

1.2.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Trong quá trình lắp đặt thiết bị sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại 

như: nhớt thải, các giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải... chủ đầu tư 

sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động theo quy định tại Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định 

về quản lý chất thải nguy hại, cụ thể một số giải pháp phòng ngừa và biện pháp 

quản lý, xử lý bao gồm: 

- Giải pháp phòng ngừa: 

 Hạn chế tối đa và không cho dầu mỡ, xăng nhớt chảy tràn hoặc thấm vào 

đất. 

+ Thu gom triệt để chất thải nguy hại: tránh trường hợp người thu mua phế 

liệu thiếu hiểu biết, súc rửa bao bì, thùng đựng hoá chất hoặc sử dụng không đúng 

mục đích. 

 Ưu tiên sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị ít tạo ra chất thải nguy hại, 

thân thiện với môi trường nếu có thể như: bóng đèn led, sơn không dung môi… 

hoặc sử dụng các nguyên nhiên liệu tiết kiệm. 

 Giảm thiểu nhớt thải, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu bằng cách hạn chế việc 

sửa chữa các phương tiện thi công trong khu vực dự án. Khu vực bảo dưỡng sẽ 

được bố trí tạm và có hệ thống thu gom dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, duy 

tu thiết bị thi công cơ giới. 

- Giải pháp thu gom, phân loại, lưu giữ: 

+ Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải 

nguy hại với chất thải thông thường. 

+ Các loại chất thải nguy hại được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa 

thích hợp, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường. 

- Phổ biến quy định về việc phân loại, thải bỏ chất thải nguy hại tại khu vực 

quy định trong khuôn viên của nhà xưởng cho nhà thầu trước khi vào làm việc 

trong xưởng. 
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- Có bảng hướng dẫn việc phân loại và thải bỏ chất thải nguy hại. Bố trí thùng 

chứa CTNH có dãn nhãn cho từng loại chất thải riêng biệt tại khu vực thi công và 

nhà chứa chất thải nguy hại. 

- Cử nhân viên thường xuyên thu gom các loại chất thải nguy hại phát sinh 

về chứa trong kho lưu giữ an toàn chất thải nguy hại của Công ty. Sau đó, Công 

ty sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý chất thải 

nguy hại. 

- Các loại thùng chứa chất thải nguy hại sẽ được ghi rõ tên chất thải, gắn các 

dấu hiệu cảnh báo nguy hại và hướng dẫn xử lý. 

- Thùng chứa chất thải nguy hại được đặt trong khu vực chứa hoặc kho chứa 

chất thải nguy hại có mái che, nền chống thấm. 

- Bố trí khu chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 

38/2015/NĐ– CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ và Nghị định số 40/2019/NĐ 

– CP ngày 13/05/2019. 

- Trong quá trình chuyển giao, Công ty sẽ lập chứng từ CTNH theo đúng quy 

định; đồng thời sẽ lập báo cáo quản lý CTNH theo định kỳ gửi về Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

1.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không do chất thải 

1.2.4.1. Giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình thi công 

Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công. Tiếng ồn có thể át 

đi hiệu lệnh cần thiết, gây tai nạn lao động cho công nhân. Để giảm ảnh hưởng 

của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công, chủ dự án áp dụng các biện pháp 

sau:  

- Tăng cường giáo dục ý thức về an toàn lao động cho công nhân. 

- Lắp đặt các biển báo hiệu, biển cấm tại những nơi cần thiết.  

- Xe vận chuyển thiết bị, máy móc hoạt động vào thời gian thích hợp và 

khoảng cách hợp lý, không hoạt động tập trung để tránh việc cộng hưởng tiếng 

ồn. Hạn chế các nguồn gây tiếng ồn vào ban ngày làm ảnh hưởng tới hoạt động 

sản xuất của Công ty. 
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- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo 

dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

Các biện pháp khác: 

- Đơn vị thi công sẽ sử dụng các máy móc, thiết bị mới có độ ồn thấp. 

- Công nhân thi công trong khu vực tập trung nhiều máy móc, tiếng ồn cao 

được trang bị các thiết bị hỗ trợ chống ồn như nút bịt tai. 

- Lắp đệm cao su cho các máy móc, thiết bị có khả năng phát sinh tiếng ồn 

và độ rung lớn. 

1.2.4.2. Giảm thiểu độ rung trong quá trình thi công 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp 

khắc phục như: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu 

phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ 

tải làm việc,… 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng 

cụ cá nhân chống rung,… 

Tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp với thực tế, hiệu quả cao, đảm 

bảo tiếng ồn trong và xung quanh khu vực thực hiện Dự án nằm trong ngưỡng cho 

phép của QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công xây dựng Dự án. 

Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian thi công Dự án (khoảng 6 tháng). 

1.2.4.3. Giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu 

Dự án triển khai trong khu vực nhà máy hiện hữu, vừa lắp đặt máy móc thiết 

bị, vừa hoạt động, nên nhà máy thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao 

thông, an toàn lao động trong khuôn viên nhà máy, cụ thể: 

Bố trí các phương tiện vận chuyển thiết bị cho dây chuyền mới tránh giờ cao 

điểm tại khu vực và giờ tan tầm của công nhân. 

Tuân thủ đúng tiến độ và quy trình, kỹ thuật trong quá trình di chuyển, lắp 

đặt thiết bị, máy móc. 

Đảm bảo nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong thi 

công. 
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Thông báo kế hoạch lắp đặt thiết bị tại khu vực lắp đặt cho các công nhân 

làm việc tại nhà máy hiện hữu. 

Đặt biển báo thi công, khoanh vùng diện tích thực hiện, nghiêm cấm cán bộ 

công nhân làm việc tại nhà máy hiện hữu ra vào khu vực thi công. 

Thực hiện lắp đặt vách ngăn tách riêng khu vực sản xuất và khu vực thi công. 

- Không gian áp dụng: khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

- Thời gian áp dụng: trong thời gian lắp đặt thiết bị trong các khu vực sản 

xuất. 

1.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố 

1.2.5.1. Các biện pháp an toàn lao động 

Các tác động từ hoạt động thi công lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án ảnh 

hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất hiện hữu đã được trình bày tại chương 3. 

Theo đó, khi thi công lắp đặt các máy móc, thiết bị trong khu vực nhà xưởng hiện 

hữu có khả năng phát sinh tia lửa điện hoặc nhiệt thừa, khi tiếp xúc với vật liệu 

dễ cháy có khả năng gây cháy nổ, hoặc có thể xảy ra trường hợp va chạm giữa các 

công cụ, thiết bị với công nhân trực tiếp sản xuất gây tai nạn lao động. Chủ dự án 

và đơn vị thi công sẽ luôn chú trọng và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình 

thi công bằng áp dụng các biện pháp sau: 

Đăng ký công việc hàng ngày với bộ phận an toàn, đối với những công việc 

nguy hiểm như làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc với thiết bị nâng, làm việc 

trong không gian kín, thao tác với hệ thống điện…. nhà thầu phải đăng ký giấy 

phép làm việc và phải được bộ phận an toàn phê duyệt trước khi làm. 

Mỗi nhà thầu phải có 1 nhân viên giám sát an toàn. Nhà thầu phải tổ chức 

họp buổi sáng cho toàn bộ nhân viên để triển khai công việc và nhắc nhở về an 

toàn. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân (giày bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động, áo phản quang khi thi công). 

- Đặt các biển hiệu cảnh báo tại khu vực đang thi công. 

- Lắp đặt vách ngăn tạm thời để tạo khoảng cách ly quanh khu vực thi công 

cũng như hạn chế người không có phận sự ra vào khu vực.  



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     92 

- Đối với nhân công thi công tại nhà máy được đào tạo kỹ về an toàn lao 

động và vượt qua kỳ thi về an toàn lao động trước khi thi công tại nhà máy. 

* Ngoài ra chủ dự án còn thực hiện các biện pháp sau: 

Đào tạo an toàn và cấp thẻ an toàn cho toàn bộ nhân viên nhà thầu trước khi 

thực hiện dự án. 

- Ban hành và áp dụng quy định nội quy làm việc, an toàn lao động trong quá 

trình thi công, bao gồm: nội quy ra, vào nhà xưởng; nội quy về trang phục bảo hộ 

lao động; nội quy sử dụng trang thiết bị an toàn lao động và PCCC; nội quy về an 

toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ. 

- Cử người giám sát, theo dõi việc tuân thủ nội dung về an toàn lao động của 

công nhân để kịp thời nhắc nhở. Trường hợp xảy ra tai nạn lao động, thì lập biên 

bản xác định nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời 

nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thi công và nhà xưởng 

(bình bọt, bình CO2, bao cát, xẻng, họng nước cứu hỏa, còi, kẻng…). 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động 

khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo 

hộ lao động. 

Đây là những biện pháp mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, để thực hiện triệt 

để thì Chủ dự án phải có ý thức bảo vệ môi trường, coi trọng sự an toàn và sức 

khỏe của công nhân thi công trên công trường và ngay bản thân các công nhân 

cũng phải có ý thức tự bảo vệ mình tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc. 

1.2.5.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy 

ra. Bảng hướng dẫn sự dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các 

vị trí phù hợp. 

Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường 

xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. 

Nghiêm cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực 

xưởng sản xuất. 
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Lắp đặt camera quan sát tại khu vực nhà xưởng để trích xuất hình ảnh tại 

camera trong trường hợp xảy ra sự cố. 

Công ty đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Trong quá trình hàn, chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công phải mang theo 

bình chữa cháy xách tay để dự phòng ở khu vực hàn. 

1.2.5.3. Biện giáp giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông 

Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, tránh làm tăng mật độ xe gây ùn tắc giao thông 

trên các tuyến Quốc lộ 1A, đường nội bộ trong KCN (đường 9A,đường 17A,...). 

Ngoài ra, việc ùn tắc giao thông khu vực dự án nằm ngoài khả năng kiểm 

soát của chủ dự án vì phụ thuộc và lượng xe lưu thông trên đường, giờ tan ca của 

các nhà máy lân cận trong khu vực dự án. Vì vậy, chủ dự án cần sự trợ giúp từ 

các đơn vị và cơ quan chính quyền có chức năng liên quan để phối hợp, hỗ trợ 

giảm thiểm áp lực giao thông tại khu vực. 

1.2.5.4. Giảm thiểu tác động của hoạt động vận chuyển các thiết bị siêu trường, 

siêu trọng 

Trước khi thực hiện vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng, thực hiện 

khảo sát lập bản đồ tuyến đường trước khi vận chuyển. Theo dõi chiều rộng đường 

và phân tích cầu để vận chuyển hàng hóa nặng an toàn nhất. 

Kiểm tra thiết bị và con người trước khi vận chuyển. Xết hàng tiếp theo khi 

chuẩn bị vận chuyển thiết bị nặng như lốp xe, phanh (vì tải trọng quá khổ sẽ ảnh 

hưởng đến khả năng phanh của xe, đảm bảo tất cả các chức năng và bộ phận của 

phanh ở trạng thái tốt nhất), điểm buộc, trọng lượng (xác nhận giới hạn tải trọng 

làm việc cột cộng lại bằng ít nhất một nửa trọng lượng tải trọng). 

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước lúc vận chuyển hàng dự 

án, các phương tiện phải trong thời hạn lưu hành của cơ quan đăng kiểm, các thiết 

bị dụng cụ kèm theo phải đầy đủ, đảm bảo an toàn. 

Chằng buộc, kê lót chắc chắn hàng hóa vào phương tiện vận tải bằng xích, 

và tăng đơ chặt, đảm bảo kiện hàng không xê dịch trong mỗi công đoạn vận 

chuyển. 

Những đoạn đường dốc di chuyển tốc độ không quá 5 km/giờ, trailer thủy 

lực phải có hệ thống phanh thắng tự động. 
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Trong quá trình vận chuyển phải có biện pháp khắc phục các chướng ngại: 

liên hệ với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông như công an, các 

cơ quan quản lý điện lực, điện thoại để chống dây diện, điện thoại băng ngang 

trên tuyến. 

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật thiết bị nâng hạ trước khi thực hiện: kết cấu, dây 

cáp nâng hàng, hệ thống phanh, các phương tiện bốc xếp phải được cơ quan đăng 

kiểm cấp giấy phép an toàn trong thời hạn. 

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

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Giai đoạn hoạt động sẽ có những tác động tiêu cực đến môi trường xung 

quanh như phát sinh các chất thải khí, lỏng và rắn. Có thể nhận dạng các nguồn 

tác động trong giai đoạn này như sau: 

Bảng 4.26. Các nguồn gây tác động môi trường liên quan đến chất thải giai 

đoạn hoạt động 

Stt Nguồn gây tác động Các chất ô nhiễm chính 

1 
Vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm… 

Bụi, khí thải (CO, SO2, NOx...), tiếng ồn từ các phương 

tiện vận chuyển. 

2 Vận hành thử nghiệm 

Bụi từ hệ thống xử lý bụi 

Mùi từ hệ thống xử lý mùi 

Hệ thống xử lý nước thải 

3 Vận hành thương mại 

- Khí thải từ lò hơi 

- Mùi từ quá trình sản xuất Maggi liquid sauce 

- Bụi từ quá trình sản xuất (công đoạn nạp liệu, trộn, sấy) 

- Nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi, hệ thống xử lý khí 

thải 

- Các tác nhân vật lý như tiếng ồn, độ rung, nhiệt,… gây 

ảnh hưởng trực tiếp đén bộ phận công nhân viên trong 

dự án. 

- Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại: bao bì giấy, 

bao bì chứa nguyên liệu. 

- Chất thải nguy hại (Dầu nhiên liệu và dầu Diesel thải; 

Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm các thành phần 

nguy hại; giẻ lau, vải bảo vệ nhiễm các thành phần nguy 

hại; bóng đèn huỳnh quang thải; Pin, ắc quy chì thải), 

nước thải lẫn dầu 
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4 
Sinh hoạt của công 

nhân 

- Chất thải sinh hoạt (thực phẩm, thức ăn thừa, giấy gói, 

túi nilon...); 

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh. 

- Mùi hôi do sự lên men và phân hủy kỵ khí chất hữu cơ 

trong chất thải rắn sinh hoạt và nước thải từ bể tự hoại 

của Công ty. 

Dự án chỉ thực hiện lắp thêm 6 dây chuyền đóng gói Nescafe hòa tan, những 

sản phẩm còn lại (Nesvita, bột sữa Milo, bột nêm Bouillon) không thay đổi. Đối 

với dây chuyền đóng gói Nescafe hòa tan được thực hiện trên dây chuyền tự động, 

khép kín, hạn chế phát sinh bụi.  

2.1.1. Tác động do bụi, khí thải 

Bảng 4.27. Đánh giá tác động môi trường của bụi, khí thải từ quá trình hoạt 

động 

Đối tượng bị tác 

động 
Phạm vi tác động Mức độ tác động 

Xác suất 

xảy ra tác 

động 

Khả năng phục 

hồi của các đối 

tượng bị tác động 

- Không khí 

- Thực vật 

- Con người (công 

nhân và dân cư) 

Khu vực triển khai 

dự án và vùng không 

khí xung quanh 

- Trung hạn (trong 

thời gian hoạt động 

hàng ngày) 

- Cục bộ 

Cao 
Có thể hồi phục 

được 

Mô tả cụ thể các nguồn gây tác động và đặc trưng ô nhiễm được trình bày 

bên dưới: 

2.1.1.1. Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Giai đoạn vận hành nhà máy, nguyên liệu sẽ được vận chuyển đến phục vụ 

cho quá trình sản xuất thực phẩm. Thành phẩm sẽ được vận chuyển, phân phối ra 

thị trường. Hoạt động của các phương tiện này làm phát sinh bụi, các loại khí thải 

(SO2, NOx, CO, VOC).  

- Nguồn phát sinh: 

+ Vận chuyển nguyên vật liệu: khoảng 153.222 tấn/năm, tương đương 

510,74 tấn/ngày. 

+ Vận chuyển sản phẩm: khoảng 127.685 tấn/năm, tương đương 425,6 

tấn/ngày. 
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Dựa vào khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án trình bày tại 

chương 1, giả sử mỗi xe có trọng tải 14 tấn ta có thể ước tính số lượng xe ra vào 

khu vực dự án như sau: 

Khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm vận chuyển ra vào nhà máy: 936,34 

tấn/ngày ≈ 67 chuyến xe/ngày (đối với loại xe 14 tấn). 

Tải lượng tính toán chất ô nhiễm dựa trên hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế 

Thế giới thiết lập, được thể hiện trong bảng sau 

Bảng 4.28. Tải lượng ô nhiễm do khí thải giao thông 

TT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(kg)/1.000 km 

Tổng chiều dài 1 chuyến 

(x 1000 km) 

Tải lượng 

(kg) 

1 Bụi 0,9 0,04 0,648 

2 SO2 4,15 x S 0,04 0,1494 

3 NOx 14,4 0,04 10,368 

4 CO 2,9 0,04 2,088 

5 THC 0,8 0,04 5,76 

Ghi chú:  

S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (%) 

Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% 

So với quãng đường vận chuyển khá dài cùng với sự phát tán trong không gian 

rộng và nguồn ô nhiễm là nguồn di động, tải lượng ô nhiễm từ các xe vận chuyển được 

đánh giá thấp. Mặt khác, các chỉ tiêu về chất lượng môi trường không khí được giám 

sát tại khu vực cổng nhà máy đều nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. Do đó, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm tác động 

đến sức khỏe đối với dân cư hai bên tuyến đường vận chuyển cũng như trong khuôn viên 

nhà máy là không đáng kể. 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán, áp dụng mô hình tính toán 

Sutton xác định nồng độ trung bình khí thải từ hoạt động vận chuyển (Nguồn: 

Tổng cục môi trường, 2010) như sau:  
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Trong đó:  

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 
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E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m) 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 1,7 m/s 

z : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào 

độ ổn định của khí quyển, tại tỉnh Đồng Nai độ ổn định của khí quyển là loại B 

được xác định theo công thức: z  = 0,53.x0,73. 

x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

được trình bày bên dưới.  

Bảng 4.29. Nồng độ bụi và khí thải của các phương tiện vận chuyển máy 

móc thiết bị trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Thông 

số 

Khoảng cách 

x(m) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

(mg/m3) z = 0,5 z = 1 z = 1,5 z = 2 

Bụi  

 Nồng độ nền: 0,192  

5 0,99786 0,90917 0,78241 0,64152 

0,3* 
20 0,31384 0,68081 0,64559 0,60051 

25 0,19371 0,28157 0,27789 0,53183 

50 0,53135 0,19337 0,19334 0,48113 

SO2 

 Nồng độ nền: 0,045  

5 0,23706 0,21593 0,18571 0,15213 

0,35* 
20 0,16684 0,1615 0,15311 0,14236 

25 0,13685 0,13457 0,13089 0,12599 

50 0,11989 0,11865 0,11664 0,11391 

NOx 

 Nồng độ nền: 0,062  

5 0,06558 0,06519 0,06462 0,064 

0,2* 
20 0,06427 0,06417 0,06402 0,06382 

25 0,06371 0,06367 0,0636 0,06351 

50 0,0634 0,06337 0,06334 0,06329 

CO 

 Nồng độ nền: 5  

5 5,87033 5,77454 5,63764 5,48548 
30* 

20 5,55213 5,52791 5,48988 5,44119 
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Thông 

số 

Khoảng cách 

x(m) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

(mg/m3) z = 0,5 z = 1 z = 1,5 z = 2 

25 5,41624 5,40589 5,38922 5,36701 

50 5,33935 5,33375 5,32462 5,31226 

NMVOC 

(THC-

CH4) 

5 0,16923 0,15061 0,12399 0,09440 

0,5** 
20 0,10736 0,10265 0,09525 0,08579 

25 0,08094 0,07892 0,07568 0,07136 

50 0,06598 0,06490 0,06312 0,06072 

Ghi chú:  

(*) QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

(**) QCVN 06: 2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất độc 

hại trong không khí xung quanh. 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán ở bảng 3.4 thì nồng độ bụi và khí thải từ 

quá trình đốt nhiên liệu của các phương tiện vận chuyển đều nằm trong ngưỡng 

giới hạn của quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

06:2009/BTNMT. Trong điều kiện có gió pha loãng và phát tán khí thải giao 

thông, thì tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải là nhỏ không 

đáng kể. 

2.1.1.2. Bụi và khí thải từ hoạt động của phương tiện công nhân viên 

- Nguồn phát sinh: 

Khi dự án đi vào hoạt động, các phương tiện giao thông di chuyển khi ra vào 

nhà máy sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải và bụi ra môi trường xung quanh. 

Đặc biệt, vào những giờ tan ca, lượng phương tiện di chuyển tập trung. 

Hoạt động giao thông có thể phát sinh các chất gây ô nhiễm như: bụi, SO2, 

NO2, CO, VOC… Các thành phần này tùy theo đặc tính của mỗi loại mà tác động 

lên môi trường và sức khỏe con người theo mỗi cách khác nhau. 

Áp dụng hệ số phát thải theo Emission Inventory Manua (UNEP, 2013) ứng 

với tốc độ chạy bình quân trong khu vực là 5km/h, cùng tập trung vào 1 thời điểm, 

ước tính tải lượng ô nhiễm như sau: 
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Bảng 4.30. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông 

Chất ô nhiễm 
Hệ số (g/km) 

Bụi SO2 NOX CO VOC 

Xe gắn máy 0,05 0,0148 0,3 2,2 0,7 

Xe ô tô 0,03 0,0518 0,5 2,9 0,5 

Trong đó, hệ số ô nhiễm SO2 được tính theo công thức sau: 

 

+ EFSO2: Hệ số phát thải SO2 (g/km) 

 Fc: Tiêu hao nhiên liệu (l/km) (xe có tải trọng 15 tấn nên cần 15lit/100km) 

 CSfuel: hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05 %) 

 Sg: khối lượng riêng của nhiên liệu (0,71 – 0,77 g/cm3) 

Bảng 4.31. Tải lượng ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông ở khu 

đô thị 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm (g/s) 

Bụi SO2 NOX CO VOC 

Xe gắn máy 0,398 0,118 2,389 17,521 5,575 

Xe ô tô 0,119 0,206 1,991 11,548 1,991 

Tổng 0,518 0,324 4,380 29,068 7,566 

Lượng phát thải liên quan đến phương tiện giao thông được phân bố liên tục 

trên toàn tuyến. Do đó có thể xem nguồn phát thải là nguồn đường để đánh giá sự 

lan truyền của chất ô nhiễm trong không khí theo chiều gió. 

Tuy nhiên, theo xu hướng giao thông hiện nay, giảm sử dụng các phương 

tiện giao thông cá nhân, thay bằng các phương tiện giao thông công cộng, xe đạp 

điện, xe đạp cơ thân thiện môi trường; nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện 

cũng có xu hướng thay bằng các nhiên liệu sạch, ít ô nhiễm (năng lượng mặt trời, 

pin, nhiên liệu sinh học E5). 

2.1.1.3. Khí thải từ hoạt động của lò hơi 

+ Nguồn phát sinh:  
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Trong quá trình vận hành 02 lò hơi, trong đó có 1 lò hơi công suất 7 tấn/giờ 

và 1 lò hơi có công suất 5 tấn/giờ, lò hơi hoạt động luân phiên nhau. Nhiên liệu 

đốt sử dụng là khí CNG, nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường. 

Khí CNG có tỷ lệ methane cao (trên 85%) và hàm lượng các khí khác nhau 

ethane, propan, butan và các chất trơ (thường là nito, CO2, heli). 

Lượng CNG sử dụng cho lò hơi: 2.157 m3/ngày, 108 m3/giờ  

+ Thành phần ô nhiễm: 

Các chất ô nhiễm từ quá trình hoạt động của nồi hơi sử dụng khí CNG bao 

gồm NOx, CO, CO2, CH4, N2O, VOCs, một lượng nhỏ SO2 và bụi. 

NOx 

Hầu hết NOx được hình thành thông qua cơ chế NOx nhiệt, xảy ra trong 

vùng ngọn lửa nhiệt độ cao gần đầu đốt. Sự hình thành NOx nhiệt bị ảnh hưởng 

bởi ba yếu tố: nồng độ oxy, nhiệt độ đỉnh, thời gian tiếp xúc ở nhiệt độ cao nhất. 

Khi ba yếu tố này tăng lên, mức phát thải NOx tăng lên. Mức phát thải thay đổi 

đáng kể theo loại và kích thước của lò đốt và với điều kiện vận hành (ví dụ, nhiệt 

độ không khí đốt, tốc độ tỏa nhiệt, mức oxy dư). 

CO 

Tỷ lệ phát thải CO từ nồi hơi phụ thuộc vào hiệu suất đốt khí tự nhiên. Nồi 

hơi được điều chỉnh không đúng cách và nồi hơi hoạt động ở mức ngoài thiết kế 

làm giảm hiệu suất đốt cháy đẫn đến tăng lượng khí thải CO. 

VOC 

Tỷ lệ phát thải VOC từ nồi hơi cũng phụ thuộc vào hiệu suất đốt khí tự nhiên. 

Phát thải VOC được giảm thiểu bằng cách đốt cháy thúc đẩy nhiệt độ đốt cháy 

cao, thời gian tồn tại lâu ở nhiệt độ đó và sự trộn lẫn hỗn loạn giữa nhiên liệu và 

không khí cháy. Một lượng nhỏ của các loại VOC trong nhiên liệu khí tự nhiên 

(ví dụ, formaldehyde và benzen) cũng có thể góp phần vào VOC khí thải nếu 

chúng không được đốt cháy hoàn toàn trong lò hơi. 

SO2 

Phát thải khí SO2 từ nồi hơi đốt khí tự nhiên thì thấp. Tuy nhiên, chất tạo mùi 

có chứa lưu huỳnh được thêm vào CNG để phát hiện rò rỉ, dẫn đến phát thải một 

lượng nhỏ SO2. 

Bụi 
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CNG là nhiên liệu dạng khí, lượng bụi phát thải có thể lọc được thường thấp. 

Bụi dạng hạt trong quá trình đốt cháy khí tự nhiên thường lớn hơn các hidrocacbon 

có khối lượng phân tử chưa được đốt cháy hết. Việc tăng phát thải bụi có thể do 

vấn đề bảo dưỡng hoặc hòa trộn không khí và nhiên liệu kém. 

Phát thải methane cao nhất trong quá trình đốt ở nhiệt độ thấp hoặc đốt cháy 

không hoàn toàn, chẳng hạn như trong chu trình khởi động hoặc ngừng hoạt động 

đối với nồi hơi. Thông thường, các điều kiện thuận lợi cho việc hình thành N2O 

cũng thuận lợi trong việc phát thải khí methane. 

 + Tải lượng ô nhiễm: 

Thể tích sản phẩm cháy thu được trong quá trình đốt 1 kg CNG ở điều kiện 

chuẩn: V = 22,88 m3 chuẩn/kg CNG 

Lưu lượng khí thải quy về nhiệt độ khí thải tại 250C (2980K) là: 

  Q = 22,88 x (273 +25)/273 = 24,98 m3/kg. 

Như vậy, ta có lưu lượng khí thải từ quá trình đốt dầu DO cho vận hành máy 

phát điện tại nhà máy như sau: 24,98 (m3/kg) x 265,36 (kg dầu/giờ) = 6.628,6 

(m3/giờ). 

Lưu lượng khí thải quy về nhiệt độ khí thải tại 25oC (298oK) là: 1.541 m3/h  

Tải lượng (kg/giờ) = hệ số ô nhiễm × khối lượng nhiên liệu sử dụng 

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu và hệ số ô nhiễm, tải lượng mà nồng 

độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt CNG như sau: 

Nồng độ (mg/m3) = [tải lượng (kg/h) / lưu lượng (m3/h)] × 106.  

Hệ số phát thải từ hoạt động nồi hơi công nghiệp, sử dụng nhiên liệu dầu DO 

được tham khảo tại bảng 1.4, US EPA Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors AP-42, Tái bản lần thứ 5, Tập 1:  Stationary Point and Area Sources, 

Section 1.3 – Fuel Oil Combustion, 9/98, revised 4/00 (Errata). 

Bảng 4.32. Hệ số phát thải chất ô nhiễm đối với nồi hơi công nghiệp đốt 

CNG 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số phát thải 

(kg/106 m3) 

Tải lượng 

(kg/giờ) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

1.  Bụi 121,6 0,0131 1,98 

2.  NOx 1.000 0,1079 16,28 

3.  CO 1.344 0,1450 21,88 

https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
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4.  SO2 9,6 0,0010 0,16 

5.  Methane 36,8 0,0040 0,60 

6.  VOC 88 0,0095 1,43 

Nhận xét:  

Qua bảng trên cho thấy nồng độ bụi, NOx, SO2, CO đạt quy chuẩn cho phép. 

Chất lượng khí thải từ hoạt động lò hơi đốt CNG đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, 

cột B, Kv=0,6, Kp = 1, được phát thải trực tiếp qua ống thải, không cần hệ thống 

xử lý khí thải. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, kết quả quan trắc chất lượng khí thải từ 

hoạt động máy phát điện trong các năm 2019, 2020, 2021 (bảng 2.4, chương 2) 

đạt so với quy chuẩn quy định. 

Tác động: 

 Tác hại của CO: 

CO là khí không màu, không mùi, rất độc được tạo ra do sự cháy không hoàn 

toàn của các nhiên liệu hay vật liệu có chứa cacbon. Người và động vật có thể 

chết đột ngột khi hít phải CO do CO tác dụng mạnh với hemoglobin (Hb) của máu 

gấp 250 lần so với oxy (O2), CO lấy O2 của Hb và tạo thành cacboxylhemoglobin 

làm mất khả năng vận chuyển O2 của máu đồng thời gây ngạt. 

Hb.O2 + CO ↔ Hb.CO + O2 

CO còn tác dụng với Fe trong xytochrom – oxydaze – men hô hấp có chức 

năng hoạt hóa oxy, làm bất hoạt men, gây thiếu oxy trầm trọng. 

Ngoài ra, CO còn gây ảnh hưởng đến thực vật. Với nồng độ 100 – 10.000 

ppm làm lá rụng, cây non chết, chậm phát triển và làm mất khả năng cố định nitơ, 

gây thiếu hụt đạm ở thực vật. 

 Tác hại của VOC: 

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi sinh của Mỹ thì 9% hợp chất gây ô nhiễm môi 

trường là do hàm lượng VOCs. Hiệp hội các bệnh về phổi ở Mỹ (American Lung 

Association). VOC có thể gây khó chịu mắt và da, các vấn đề liên quan đến phổi 

và đường hô hấp, gây nhức đầu, chóng mặt, các cơ bị yếu đi hoặc gan và thận bị 

hư tổn 

 Tác hại của bụi: 
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Với bụi có kích thước lớn, khó xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, loại bụi này 

thường gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng,… mang đến cảm giác 

đau rát khó chịu cho chúng ta. 

Bụi không chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu tác động lên các cơ quan khác nhau 

trong cơ thể, mà còn làm tổn thương khiến chúng ta phải chịu đau đớn, làm suy 

giảm hệ miễn dịch, gây tốn kém để điều trị. Từ đó, chất lượng sống bị suy giảm, 

ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của mọi người. 

2.1.1.4. Khí thải từ hoạt động của máy phát điện 

Để ổn định điện cho hoạt động sản xuất của nhà máy trong trường hợp mạng 

lưới điện có sự cố, Nhà máy sử dụng 2 máy phát điện dự phòng có công suất 1.500 

KVA và 1.000 KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO (lượng dầu sử dụng khoảng 403 

lít/giờ). Khi máy phát điện hoạt động sẽ phát sinh các sản phẩm cháy chủ yếu là 

các khí CO, SO2, NO2, VOC, bụi.  

- Lượng dầu sử dụng: 1.702.819 Lít/năm, tương đương 265,36 kg/giờ. 

Hệ số phát thải cho quá trình đốt cháy nhiên liệu trong nhà máy đối với dầu 

DO được lấy từ bảng 3.2, 3.3, 3.4 trong phần 1.A.2 Combustion in manufacturing 

industries and construction 2016. EMEP EEA air pollutant emission inventory 

guidebook – 2016. 

Bảng 4.33. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải hoạt động 

máy phát điện 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số phát thải 

(lb/103 gal) 

Tải lượng 

(kg/năm) 

Tải lượng 

(mg/giờ) 

1.  Bụi 2 408,45 68.075,3 

2.  PM10 1 204,23 34.037,67 

3.  PM2,5 0,25 51,06 8.509,42 

4.  NOx 20 4.084,52 680.753,5 

5.  CO 5 1.021,13 170.188,37 

6.  SO2 142 x % lưu huỳnh 101,26 384,6 

Thể tích sản phẩm cháy thu được trong quá trình đốt 1 kg dầu DO-1s ở điều 

kiện chuẩn, (theo Trần Ngọc Chấn – Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – NXB 

KHKT, 2001): 

V = 0,683.10-2.S + 1,865.10-2 ῃ.C + 1.853.10-2(1- ῃ)C + 0,111.H + 0,0124.W 

+ 0,0016.d.α(1+ 0,0016.d).[0,089.C + 0,264.H – 0,0333(O – S)] + 0,8.10-2.N + 
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0,79α(1 + 0.0016.d). [0,089.C + 0,264.H – 0,0333(O – S)] + 0,21(α – 1). (1 

+0,0016.d). [0,089.C + 0,264.H – 0,0333(O – S)] – 0,5.1,723.10-3/ρNO2 

 Trong đó: 

 C- Thành phần Cacbon trong dầu, 77% 

 S- Thành phần lưu huỳnh trong dầu, 0,05% 

 O- Thành phần oxy trong dầu, 0,22% 

 N- Thành phần Nitơ trong dầu, 0,24% 

H- Thành phần hydro trong dầu, 22,72% 

W- Thành phần ẩm trong dầu, 0,05% 

A-Thành phần tro, 0,021% 

α- Hệ số không khí thừa: chọn 1,3 

ῃ- Hệ số cháy không an toàn: 0,05 

d- Độ chứa hơi:17 g/kg 

ρNO2- Khối lượng riêng của NO2, 2,054 kg/Nm3 

Áp dụng các giá trị trên vào công thức tính ta có: Thể tích sản phẩm cháy thu 

được trong quá trình đốt 1 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn: V = 22,88 m3 chuẩn/kg 

dầu. 

Lưu lượng khí thải quy về nhiệt độ khí thải tại 250C (2980K) là: 

  Q = 22,88 x (273 +25)/273 = 24,98 m3/kg dầu. 

Như vậy, ta có lưu lượng khí thải từ quá trình đốt dầu DO cho vận hành máy 

phát điện tại nhà máy như sau: 24,98 (m3/kg dầu) x 265,36 (kg dầu/giờ) = 6.628,6 

(m3/giờ). 

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu và hệ số ô nhiễm, tải lượng mà nồng 

độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO như sau: 

Nồng độ (mg/m3) = [tải lượng (kg/h) / lưu lượng (m3/h)] × 106.  

Bảng 4.34. Nồng độ các chất ô nhiễm đối với khí thải từ máy phát điện đốt 

dầu DO 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 19: 2009/BTNMT, 

cột B, Kv=0,6, Kp = 1 

1.  Bụi 10,27 120 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     105 

2.  PM10 5,14 - 

3.  PM2,5 1,28 - 

4.  NOx 102,7 510 

5.  CO 25,675 600 

6.  SO2 91,67 103 

Nhận xét:  

Qua bảng trên cho thấy nồng độ bụi, NOx, SO2, CO đạt quy chuẩn cho phép. 

Vì vậy, việc sử dụng dầu DO-1s dùng cho hoạt động nồi hơi là tiết kiệm chi phí 

mua nhiên liệu, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Chất lượng khí thải từ hoạt động nồi hơi đốt dầu DO đạt QCVN 19: 

2009/BTNMT, cột B, Kv=0,6, Kp = 1, được phát thải trực tiếp qua ống thải, không 

cần hệ thống xử lý khí thải. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, kết quả quan trắc chất lượng khí thải từ 

hoạt động máy phát điện trong các năm 2019, 2020, 2021 (bảng 2.4, chương 2) 

đạt so với quy chuẩn quy định. 

2.1.1.5. Bụi từ hoạt động sản xuất 

Chất ô nhiễm chính cần quan tâm trong quá tình sản xuất là bụi, chủ yếu từ 

quá trình nạp liệu. Nguồn phát thải bụi được chia thành ba nhóm: quá trình tiếp 

nhận và vận chuyển nguyên liệu sản xuất được đặc trưng bởi việc phát thải bụi 

trực tiếp từ các hoạt động đến không khí; nguồn phát thải trong quá trình nạp liệu. 

bụi phát ra bên trong môi trường có thể lắng đọng trên bề mặt thiết bị nạp liệu, 

nhưng một số hạt mịn hơn có thể được phát ra môi trường; lỗ thông hơi chủa thùng 

chứa. 

Lượng bụi thải ra trong các hoạt động xử lý ngũ cốc khác nhau có thể phụ 

thuộc vào loại hạt được xử lý, chất lượng hoặc cấp của hạt, độ ẩm của hạt, tốc độ 

của các băng tải vành đai được sử dụng để vận chuyển ngũ cốc, mức độ và hiệu 

quả của việc ngăn chặn bụi hệ thống (tức là mui xe, nhà kho, v.v.) đang được sử 

dụng trong thang máy. Một phần bụi được giải phóng trong quá trình xử lý hạt ở 

thang máy bị dính vào hạt trong quá trình thu hoạch. Tuy nhiên, hầu hết các yếu 

tố này chưa được nghiên cứu đầy đủ chi tiết để cho phép phân định tầm quan trọng 

tương đối của chúng đối với bụi tỷ lệ phát sinh.  
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2.1.1.6. Mùi từ quá trình sản xuất Maggi liquid sauce 

- Hoạt động của dây chuyền sản xuất nước các sản phẩm Maggi Liquid Sauce 

sẽ phát sinh các chất khí tạo cho môi trường có mùi đặc trưng đối với loại sản 

phẩm này.  

* Nguồn phát sinh: 

Mùi phát sinh từ các bồn trộn nguyên phụ liệu: nguyên phụ liệu được trộn 

với nhau tạo hỗn hợp nước tương, dầu hào. Trong quá trình trộn, hoạt động của 

cánh khuấy trộn sẽ tạo điều kiện cho các thành phần trong nguyên liệu phát tán ra 

môi trường không khí. Ngoài ra, quá trình gia nhiệt (950C) cũng tạo cho một phần 

nguyên, nhiên liệu bay theo hơi nước phát tán ra môi trường xung quanh.  

Mùi phát sinh từ quá trình chiết rót, đóng chai: hỗn hợp sau khi trộn, gia 

nhiệt sẽ được chiết rót ra chai thành phẩm. Quá trình chiết rót này sẽ tạo điều kiện 

cho mùi từ xưởng Maggi phát tán ra môi trường xung quanh.  

* Thành phần ô nhiễm của khí thải gây mùi  

 Nước tương, dầu hào là hỗn hợp của nhiều nguyên liệu, trong đó đáng chú 

ý là thành phần thủy phân từ protein (chất đạm). Công thức tổng quát của các 

protein thủy phân là R-CH(NH2)-COOH (axit amin). Tùy vào cấu trúc phức tạp 

của gốc R sẽ tạo ra mùi đặc trưng cho từng loại sản phẩm. Thông thường mùi đặc 

trưng không mang tính độc hại mà là mùi đặc trưng.  

 Chỉ khi các axit amin này phân hủy thành sản phẩm cuối cùng là NH3 mới 

tạo ra mùi khó chịu. Mùi NH3 chỉ được tạo ra khi các axit amin này bị thủy phân 

trong môi trường. Riêng tại ống thoát khí của nhà xưởng sẽ không hình thành loại 

khí này.   

 Do thành phần mùi khá phức tạp và không có thông số đặc trưng nên công 

ty không tiến hành phân tích định kỳ tại nguồn thải các chất ô nhiễm mà chỉ áp 

dụng các biện pháp xử lý để giảm thiểu tối đa mùi hôi.  

* Nồng độ phát sinh từ xưởng sản xuất Maggi  

Tham khảo kết quả phân tích tại khu vực xưởng sản xuất maggi tại công đoạn 

trộn của dây chuyền sản xuất nước tương của Công ty như sau: 
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Bảng 4.35. Chất lượng môi trường không khí khu vực xưởng sản xuất 

maggi (nước tương) 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Kết quả  TCVSLĐ 

3733:2002/ 

QĐ-BYT 
T3/2019 T9/2020 T3/2021 

1 Vận tốc gió m/s 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,2 – 1,5 

2 Nhiệt độ 0C 30,6 32,3 31,6 20 – 34(*) 

3 Độ ẩm % 61,2 75,6 58,2 40 – 80(*) 

4 Tiếng ồn dBA 69 63 67 ≤ 85(**) 

5 Bụi lơ lửng mg/m3 0,0627 0,512 < 0,05 8 

6 SO2 mg/m3 0,0510 0,0425 0,062 10 

7 NO2 mg/m3 < 0,015 <0,015 < 0,06 10 

8 CO mg/m3 < 5 < 5 < 10 40 

9 NH3 mg/m3 0,410 0,112 < 0,4 250 

10 Axit Acetic mg/m3 
KPH 

(<0,5) 
KPH (<0,5) 

KPH 

(<0,5) 
35 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) 

Ghi chú: “*”: QCVN 26/2016/BYT  

              “**”: QCVN 24:2016/BYT 

Nhận xét 

Đối chiếu kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực sản 

xuất  tại xưởng Maggi của Nhà máy với các quy định của TCVSLĐ 

3733/2002/QĐ-BYT, QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26/2016/BYT, cho thấy: 

tất cả các thông số quan trắc đều đạt so với tiêu chuẩn vệ sinh lao động quy định. 

* Tác động của khí thải gây mùi: 

 Xét về khía cạnh thực phẩm được xem là mùi thơm nhưng khi tiếp xúc lâu 

hoặc khi con người chưa từng tiếp xúc hoặc có dị ứng với mùi này cũng có khả 

năng gây khó chịu. Do thành phần không gây nguy hại nên tác động không đáng 

kể tới môi trường và được xem như mùi đặc trưng của ngành nghề sản xuất.  

2.1.1.7. Mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Công ty có 2 hệ thống xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải sản xuất, 

công suất 240 m3/ngày; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 120 m3/ngày. 

Hai hệ thống này sử dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải, do vậy khi hệ 

thống xử lý nước thải hoạt động dễ phát sinh mùi từ quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ trong nước thải. Các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát sinh từ 

các công trình này như bể tập trung nước thải, bể phân hủy kỵ khí… Thành phần 

của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4,… và các loại khí 

khác tùy thuộc vào thành phần nước thải. Lượng hơi khí độc hại này không lớn, 
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nhưng có mùi đặc trưng. Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi như: bể 

gom, bể điều hòa, bể chứa bùn.  

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ phát sinh 

các khí gồm H2S, CO2, CH4… Trong đó, H2S là chất gây mùi hôi chính, còn CH4 

là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ thấp, hầu 

như không đáng kể.  

Bảng 4.36. Mức độ và tỷ lệ phát thải của khí H2S tại hệ thống xử lý nước thải 

Các đơn nguyên Mức độ (g/s) Tỷ lệ phát thải vào không khí (%) 

Cống thu gom 0,019 0,1380 

Sàng rác 0,005 0,0427 

Bể gom 0,113 1,0000 

Bể hiếu khí 6,08*10-27 0,1427 

Bể lắng 7,44*10-32 0,1928 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001) 

Phát tán sol khí từ các trạm XLNT tập trung: 

Hệ thống xử lý nước thải được phát hiện là nơi sinh ra các Sol khí sinh học 

có thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm 

mét. Trong Sol khí người ta thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng 

có thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô 

hấp. 

Sự hình thành các Sol khí sinh học ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung 

quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

Bảng 4.37. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải 

Stt Nhóm vi khuẩn Giá trị (CFU/m3) Trung bình (CFU/m3) 

1 Tổng vi khuẩn 0 – 1290 168 

2 E.coli 0 – 240 24 

3 Vi khuẩn đường ruột và loài khác 0 – 1160 145 

4 Nấm 0 - 60 16 
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(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001) 

Ghi chú: CFU/m3 = Đơn vị khuẩn lạc (Colony Forming Units)/m3 

Lượng vi khuẩn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải khác nhau đáng kể ở 

từng vị trí, cao nhất ở tại hệ thống xử lý nước thải nhưng lại thấp khi ở khoảng 

cách xa. 

Bảng 4.38. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống xử lý nước thải 

Vị trí Lượng vi khuẩn/1 m3 không khí 

Khoảng cách 0 m 50 m 100 m >500m 

Cuối hướng gió 100 - 650 50 - 200 5 - 10 - 

Đầu hướng gió 100 - 650 10 - 20 - - 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001) 

Tác động này chỉ ảnh hưởng trong phạm vi khu vực của hệ thống xử lý nước 

thải, mức độ thấp, dài hạn và không thể tránh khỏi. Để hạn chế mùi và khí thải 

phát sinh, chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải và cải tạo khu vực lưu 

giữ chất thải rắn hiện đại. 

2.1.2. Tác động do nước thải 

2.1.2.1. Nước thải 

Bảng 4.39. Đánh giá tác động môi trường của nước thải, nước mưa quá 

trình hoạt động 

Đối tượng bị 

tác động 
Phạm vi tác động Mức độ tác động 

Xác suất 

xảy ra 

tác động 

Khả năng phục 

hồi của các đối 

tượng bị tác động 

- Nước ngầm 

- Nước mặt 

- Đất 

- Nguồn tiếp nhận nước 

thải 

- Đất tầng mặt của khu 

vực 

Không lớn do đặc 

trưng ô nhiễm nước 

thải không cao 

Trung 

bình 

Có thể hồi phục 

được 

Nước thải phát sinh chủ yếu của công ty là nước thải sinh hoạt, nước thải từ 

quá trình sản xuất.  

a) Nước thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh và thải lượng: 
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Từ hoạt động sinh hoạt của người lao động như: đại, tiểu tiện, vệ sinh cá 

nhân, nước thải từ hoạt động nấu ăn của canteen trong nhà máy. Thành phần nước 

thải thường có hàm lượng cao các chất hữu cơ (đặc trưng bởi thông số BOD5, 

COD), các chất rắn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ động thực vật 

và vi sinh. 

* Hiện hữu: 

Lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của nhà máy hiện hữu: 28,8 

m3/ngày. Lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp: 28,8 m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho hoạt động nấu ăn: 16 m3/ngày. Lượng nước thải 

tính bằng 100% lượng nước cấp: 16 m3/ngày. 

* Dự án: 

Lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của nhà máy hiện hữu: 2,43 

m3/ngày. Lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp: 2,43 m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho hoạt động nấu ăn: 1,35 m3/ngày. Lượng nước thải 

tính bằng 100% lượng nước cấp: 1,35 m3/ngày. 

* Đặc trưng ô nhiễm: 

Đặc trưng ô nhiễm của nước thải là pH không ổn định, các chất ô nhiễm hữu 

cơ cao (BOD, COD), dầu mỡ thực vật,.. 

Thành phần các ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đặc trưng tại Việt Nam 

được thể hiện ở bảng dưới.  

Bảng 4.40. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

Biên Hòa 2 Nặng Trung bình Thấp 

1  BOD5 300 200 100 500 

2  COD - 500 - 800 

3  Chất rắn lơ lửng (SS) 600 350 120 300 

4  Amoni (NH4
+)  50 30 15 20 

5  Tổng nitơ (tính theo N) 85 50 25 40 

6  Tổng phốt pho (tính theo P) - 8 - 12 

7  Dầu mỡ động thực vật 40 20 0 30 
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(Nguồn: Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, Giáo trình “Công nghệ xử lý nước thải”, Nhà xuất 

bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006) 

Nhận xét:  

Nước thải sinh hoạt không qua xử lý hầu hết nồng độ các chất ô nhiễm (3/7 

thông số) vượt giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa 2. 

* Tác động: 

Nếu nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của dự án không 

được xử lý đạt quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận sẽ gây một số tác động 

như sau:  

- Tác động của các chất hữu cơ: hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ làm nồng độ 

oxy hòa tan (DO) trong nước giảm đi nhanh chóng do vi sinh vật cần lấy oxy hòa 

tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4 

… Nếu nồng độ DO dưới 3 mg/L sẽ kìm hãm sự phát triển của thủy sinh vật và 

ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Loại nước thải này nếu bị 

ứ đọng ngoài môi trường sẽ gây mùi hôi thối khó chịu do các chất hữu cơ bị phân 

hủy tạo thành. Mặt khác do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ sẽ làm cho 

các hợp chất nitơ và phosphor khuyếch tán trở lại trong nước, sự gia tăng nồng độ 

các chất dinh dưỡng này trong nước có thể dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa. 

- Tác động của các chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi 

trường nước sẽ nổi lên trên mặt nước tạo thành lớp dầy, lâu dần lớp đó ngã màu 

xám, không những làm mất vẻ mỹ quan mà quan trọng hơn chính lớp vật nổi này 

sẽ ngăn cản quá trình trao đổi oxy và truyền sáng, dẫn nước đến tình trạng kỵ khí. 

Mặt khác một phần cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy trong điều kiện kỵ khí, sẽ 

tạo ra mùi hôi cho khu vực xung quanh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm giảm khả năng 

quang hợp, đồng thời làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của thực vật trong 

nước. 

- Tác động của vi sinh vật: làm lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cho sức 

khỏe con người và động vật khi sử dụng nguồn nước bị nhiễm vi sinh vật gây 

bệnh. Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch 

bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tùy điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu 

đựng mạnh hay yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường có một số loài vi khuẩn 

thường xuyên sống trong nước hoặc một số vi khuẩn từ đất nhiễm vào. Coliform 

là nhóm vi khuẩn đường ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tùy tiện và đặc biệt là 

Escherichia Coli (E. Coli). E. Coli là một loại vi khuẩn có nhiều trong phân người 
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và phân động vật máu nóng. Ước tính có tới 70% bệnh truyền nhiễm được truyền 

qua đường nước có nhiễm tác nhân gây bệnh. 

- Tác động của các chất dinh dưỡng (N, P): sự dư thừa các chất dinh dưỡng 

dẫn đến sự bùng nổ của những loài tảo. Sự phân hủy của tảo hấp thụ rất nhiều 

oxy. Thiếu oxy, các thành phần trong nước sẽ lên men và bốc mùi hôi thối. Ngoài 

ra, quá trình nổi lên trên bề mặt nước của tảo tạo thành lớp màng khiến cho tầng 

nước phía dưới không có ánh sáng, thiếu oxy. Lúc này quá trình quang hợp của 

các thực vật tầng dưới bị suy giảm. Nồng độ Nitơ cao hơn 1 (mg/L) và Photpho 

cao hơn 0,01 (mg/L) tại các dòng chảy chậm là điều kiện gây nên sự bùng nổ của 

tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Phú dưỡng làm giảm sút chất lượng nước do 

gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết ra gây cản 

trở đời sống của thuỷ sinh. 

Tuy nhiên, do nước thải công nghiệp của công ty đều được xử lý trước khi 

đấu nối về xử lý tại NMXLNT tập trung của KCN Biên Hòa 2, nên khả năng gây 

ô nhiễm môi trường do nguồn thải này sẽ được giảm thiểu. 

b) Nước thải sản xuất 

* Hiện hữu: 

Nguồn phát sinh và thải lượng: 

- Nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi:  

Lò hơi là một thiết bị lấy hơi liên tục vì vậy các thành phần cũng như tạp 

chất trong nước lò sẽ được cô đặc và tỷ lệ thuận với số lần nước cấp bổ sung cho 

lò hơi. Khi mức độ cô đặc vượt quá một giới hạn nhất định sẽ gây hiện tượng sủi 

bịt và làm hạn chế quá trình sinh hơi. Vì vậy phải xả đáy lò hơi định kỳ để lò hơi 

không bị cáu cặn, bảo vệ các bề mặt trao đổi nhiệt trong lò hơi. 

Đặc trưng của nước xả đáy lò hơi có hàm lượng TDS, ion Mg2+, Ca2+ cao. 

Lượng nước xả đáy lò hơi tùy thuộc vào hàm lượng TDS của nước cấp và 

nước lò. 

Lượng nước xả đáy lò hơi khoảng 1 m3/ngày. 

- Nước thải từ hệ thống xử lý mùi: 

Lượng nước thải từ hệ thống xử lý mùi được định kỳ thải bỏ 1 lần/tuần với 

lưu lượng tính bằng 80% nước cấp. 

- Nước thải từ quá trình sản xuất: 
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Nước thải phát sinh chủ yếu từ công đoạn vệ sinh máy móc thiết bị (các bồn 

trộn, chứa và nhà xưởng …) và một lượng nhỏ sản phẩm lỗi hoặc quá hạn sử dụng. 

Lượng nước thải từ hệ thống xử lý bụi được định kỳ thải bỏ 1 lần/tuần với 

lưu lượng tính bằng 100% nước cấp. 

Tổng hợp lượng nước thải phát sinh của nhà máy hiện hữu và dự án nâng 

công suất ở bảng sau: 

Bảng 4.41. Tổng hợp lượng nước thải phát sinh từ nhà máy hiện hữu và dự án 

Stt Mục đích sử dụng nước 
Lượng nước thải (m3/ngày) 

Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

1 Sinh hoạt của công nhân viên 28,8 2,43 31,23 

2 Hoạt động nấu ăn 16 1,35 17,35 

3 Xưởng bột nêm Bouillon 2 -  2 

4 Xưởng Nescafe, bột sữa Milo 3,5 -  3,5 

5 Xưởng Maggi liquid sauce 76 22,62 98,62 

6 Vệ sinh máy móc thiết bị 8 53 61 

7 Hoạt động của lò hơi   20 -  2 

8 Nhà giặt, làm lạnh 64 -  64 

9 Sử dụng cho hệ thống xử lý mùi 0,8 -  0,8 

10 Tưới cây -  -  -  

11 Phòng cháy chữa cháy -  -  -  

   Tổng cộng 200,1 79,4 279,5 

Như vậy, lượng nước thải của nhà máy sau khi nâng công suất ước khoảng 

279,5 m3/ngày. 

Chất lượng nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Biên Hòa 2 được thể hiện tại bảng 2.9, mục 2.2.2.3, chương 

2 cho thấy các thông số trong nước thải đều đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Biên 

Hòa 2. 

- Tính chất nước thải: 

Theo kết quả phân tích thành phần ô nhiễm trong nước thải vệ sinh bồn chứa 

và máy móc thiết bị có thể thấy thành phần ô nhiễm đáng kể trong nước thải là 

các protein và các axit hữu cơ. Đặc trưng cho thành phần ô nhiễm này là các thông 

số BOD, COD, Ntổng, Ptổng…  Trường hợp không được thu gom và xả thải trực 

tiếp ra môi trường, lượng nước thải sẽ có tác động tới môi trường như sau: các 

chất hữu cơ sẽ phân hủy tạo ra các axit hữu cơ, NH3, H2S… gây mùi hôi cho khu 
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vực, ngoài ra, sự phân hủy này sẽ kéo theo giảm hàm lượng oxy hòa tan trong 

nước; các thông số nito, phospho sẽ tạo điều kiện cho hiện tượng phú dưỡng.  

* Đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải của 

KCN 

Tổng công suất thiết kế của nhà máy XLNTTT của KCN Biên Hòa 2: 8.000 

m3/ngày.đêm. Công suất thực tế (trung bình 6 tháng đầu năm 2019): 6.049 

m3/ngày.đêm (đã bao gồm nước thải hiện hữu của Công ty TNHH Nestlé Việt 

Nam). Nước thải đầu ra sau xử lý của nhà máy XLNTTT KCN luôn đạt QCVN 

40: 2011/BTNMT (cột A). 

Theo tính toán, lượng nước thải phát sinh tối đa của dự án khoảng 56 

m3/ngày. Nhà máy XLNTTT của KCN Biên Hòa 2 hoàn toàn có khả năng tiếp 

nhận lượng nước thải của dự án (lượng nước thải KCN tiếp nhận 6.049 

m3/ngày.đêm + 79,4 = 6.128,4m3/ngày.đêm < công suất của nhà máy XLNTTT 

8.000 m3/ngày.đêm). 

2.1.2.2. Nước mưa chảy tràn 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc 

với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm và có thể trực tiếp thải 

ra môi trường với điều kiện có hệ thống thoát nước riêng và không chảy tràn qua 

những khu vực có các chất ô nhiễm như bãi rác, nơi chứa các loại phế thải.… Khi 

chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần 

ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ước tính trung bình như 

sau: 

Bảng 4.42. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Photpho 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 

(Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ, 2012) 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực của dự án tương ứng với công 

thức tính như sau: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất: Qmax = 0,278 KIA (m3/s)  
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(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 1997). 

Trong đó:  

+ A: diện tích khu đất, km2. 

+ I: Cường độ mưa trung bình của tháng có lượng mưa cao nhất tính trong 5 

năm (từ năm 2010 - 2017, lấy số liệu của tháng 09): 598,9 mm/tháng ≈ 14,9725 

mm/giờ (ước tính trung bình mỗi tháng mưa 20 ngày (vào mùa mưa), mỗi ngày 

02 tiếng). 

+ K: Hệ số chảy tràn  

Phần đất trống lu lèn chặt (đất trồng cây xanh) là: 15.487 + 10.524 m2 = 

0,0362 km2, hệ số chảy tràn K = 0,3 

Phần đất đã bê tông hóa (đất xây dựng các công trình chính, công trình phụ 

trợ, môi trường, đường nội bộ): 34.302,83 m2 = 0,034 m2, hệ số chảy tràn K = 

0,95 

Vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích khu đất dự án là: 

Qmax = 0,278 KIA = 0,278 x 14,9725 x (0,95 x 0,034 + 0,3 x 0,036) = 0,18 

m3/s. 

Hiện tại hệ thống thoát nước được thiết kế xung quanh nhà xưởng và văn 

phòng nên không xảy ra tình trạng ngập úng trong khu vực nhà máy.  

2.1.3. Tác động chất thải rắn – chất thải nguy hại 

a) Tác động do chất thải rắn thông thường 

a1) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của người lao động chủ yếu từ khu 

vực căn tin, khu vực văn phòng, nhà vệ sinh.. 

- Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rau, quả, thức ăn thừa, bao bì, giấy 

văn phòng, bao bì… 

* Khối lượng phát sinh hiện nay:  

Theo báo cáo nội bộ của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (năm 2020) của 

nhà máy, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng: 15.030 kg/năm 

(tương đương 50,1 kg/ngày); 
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* Khối lượng phát sinh của phần nâng công suất:  

Khi triển khai nâng công suất sản xuất, công ty tuyển thêm lao động, do vậy 

phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động dự án khoảng 54 x 0,5 kg/người/ngày 

= 27 kg/ngày. 

b1) Chất thải công nghiệp không nguy hại 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sản xuất của nhà máy bao gồm các loại: vỏ 

hộp, bao bì giấy carton, túi đựng nguyên liệu, can nhựa, sắt, inox, bùn thải từ 

HTXLNT, sữa hủy, nguyên vật liệu tiêu hủy. 

- Khối lượng: 

Bảng 4.43. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Stt Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng phát sinh (kg/năm) 

Hiện tại Dự án Tổng cộng 

1 Nhóm giấy: Vỏ hộp Rắn 315.300 63060 378.360 

2 
Nhóm giấy: bao bì giấy carton, 

túi đựng nguyên liệu 
Rắn 235.320 47000 282.320 

3 Nhóm nhựa: Cal nhựa. Rắn 63.380 12676 76.056 

4 Nhóm Kim loại: sắt, inox Rắn 80.110 16022 96.132 

5 
Bùn thải từ HTXL nước thải       

(không nguy hại) 
Rắn 676.020 130000 806.020 

 Sữa hủy (dạng lỏng) Lỏng 385.260 77052 462.312 

 Nguyên vật liệu hủy Rắn 15.030 3006 18.036 

Tổng cộng 1.817.310 348.816 2.119.236 

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 2.199.236 kg/năm. 

 Tác động: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Về cơ bản, lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án, 

không mang tính độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy 

nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rữa 

nhanh. Nếu chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi 

trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây 

lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi 

thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.  
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Các chất trong chất thải sau khi phân hủy được tích trữ trong đất sẽ gây ô 

nhiễm môi trường đất. Trường hợp gặp trời mưa to sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy 

tràn, chảy xuống nguồn nước tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung của KCN, 

làm tắc nghẽn dòng chảy, tăng bồi lắng và ảnh hưởng đến thủy vực tiếp nhận (suối 

Bà Lúa) như: gây suy giảm sức sống của hệ sinh thái thủy sinh, xuất hiện hiện 

tượng phú dưỡng... 

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: nếu không được thu gom và quản 

lý tốt sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất như: cản trở việc di chuyển đi lại, là nơi có 

tiềm năng nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn khi có sự cố xảy ra.  

Đánh giá quy mô tác động: 

Thời gian tác động: trong suốt thời gian vận hành nhà máy. 

Không gian tác động: khu vực nhà ăn, khu vực lò hơi, khu văn phòng, khu 

nhà xưởng… 

Đối tượng chịu tác động: công nhân viên, khu vực lưu giữ chất thải rắn thông 

thường. 

Mức độ tác động: trung bình. 

b) Tác động do chất thải nguy hại 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ được phát sinh các 

loại chất thải nguy hại sau: hộp mực in, giẻ lau, bóng đèn huỳnh quang, hóa chất,.. 

Khối lượng phát sinh hiện nay, cho phần nâng công suất và tổng cộng được trình 

bày tại bảng sau: 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hiện tại được thống kê theo chứng 

từ chất thải nguy hại năm 2022 (Chứng từ chất thải nguy hại được đính kèm tại 

phụ lục báo cáo). 

Bảng 4.44. Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất 

Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng (kg)  

Hiện hữu Dự án Tổng cộng 

1. Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 65 5 70 

2. Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải 17 06 01 2.090 240 2330 

3. Bao bì cứng thải bằng các vật liệu 

khác (thủy tinh) 
18 01 04 194 25 

219 

4. Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 259 85 344 
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5. Giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các 

thành phần nguy hại 
18 02 01 130 50 

180 

6. Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải 
19 05 02 167 35 

202 

7. Pin/ ắc quy chì thải 19 06 01 1.378 152 1530 

8. Vật liệu cách nhiệt 18 02 01 91 - 91 

9. Linh kiện điện tử, bàn phím, chuột 19 02 05 15 - 15 

10. Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 35 10 45 

11. Hộp mực in thải 08 02 04 128 - 128 

Tổng số lượng  4.552 602 5.154 

Như vậy, tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của nhà máy 

sau khi triển khai dự án khoảng 5.154 kg/năm. 

2.1.4. Tác động không do chất thải 

a) Tác động do tiếng ồn, nhiệt 

* Nguồn phát sinh:  

- Tiếng ồn phát sinh trong khu vực sản xuất chủ yếu từ quá trình xuất – nhập 

nguyên liệu và sản phẩm; đồng thời tiếng ồn, rung động cũng phát sinh từ quá 

trình vận hành các loại máy móc công suất lớn như máy trộn, máy nghiền, máy 

sàng,... 

- Từ các phương 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…  

* Đặc trưng ô nhiễm:  

Mức ồn tại các khu vực sản xuất có thể được tham khảo kết quả đo đạc thực 

tế tại nhà xưởng sản xuất hiện hữu, cụ thể như sau: 

Bảng 4.45. Mức ồn tại một số khu vực sản xuất 

Khu vực đo đạc 
Mức ồn (dBA) 

3/2020 3/2021 

Khu vực khuôn viên (khu vực gần văn phòng) 56 60 

Khu vực sản xuất Nescafe 63 76 

Khu vực sản xuất Milo 61 70 

Khu vực sản xuất bột nêm (xay, nghiền) 59 68 
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Khu vực sản xuất Maggi liquid sauce (trộn) 64 67 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) 

 Tác động:  

Tác động xấu của tiếng ồn lên người được biểu hiện đặc trưng trên khả năng 

nghe. Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian ngắn, mức độ tiếng ồn không quá cao 

sẽ làm giảm khả năng thính giác tạm thời (nghỉ ngơi yên tĩnh có thể hồi phục lại). 

Nếu làm việc trong điều kiện mức tiếng ồn cao, thời gian lâu dài sẽ làm giảm thính 

lực thậm chí có thể điếc (bệnh điếc nghề nghiệp) không chữa được. 

Ở những nơi có nhiều thiết bị và máy móc, tiếng ồn sinh ra một ảnh hưởng 

gọi là mặt nạ âm tần, nó làm cho thính lực bị giảm đối với một số âm đặc trưng. 

Đôi khi mặt nạ âm tần đạt tới một mức mà ở đó mức đó tiếng nói nghe như ngọng; 

lúc đó mặt nạ âm tần làm cản trở việc giao tiếp thông thường của những người 

thợ máy hay người điều khiển làm cùng dây chuyền nhưng ở những vị trí khác 

nhau, gây nên những tình trạng nguy hiểm cho người và máy móc. Nếu mặt nạ 

âm tần đạt tới 20 dB thì tiếng nói bình thường vẫn nghe được, khi mặt nạ âm tần 

đạt tới 70dB thì tiếng nói không nghe được. 

Tiếng ồn khoảng 50dB sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và nghỉ ngơi, từ 70dB trở 

lên sẽ gây ra mệt mỏi, thiếu tập trung, ảnh hưởng đến công việc, thậm chí dẫn đến 

sự cố. Nếu làm việc lâu trong môi trường có tiếng ồn trên 70dB thì khả năng nghe 

sẽ bị tổn thương, đồng thời dẫn đến đau đầu, buồn nôn, huyết áp không ổn định, 

và nhịp tim tăng nhanh. 

Tiếng ồn có thể làm giảm khả năng mẫn cảm của mắt đối với ánh sáng. Khi 

tiếng ồn đạt đến 90 dB thì tính mẫn cảm để phân biệt ánh sáng của đôi mắt bắt 

đầu giảm, đến 95dB thì khoảng 2/3 số người nhìn mọi vật lờ mờ. 

- Tiếng ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất và gây ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn 

thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước 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 xương. 
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Bảng 4.46. Mức độ ồn ảnh hưởng đến cơ thể 

STT Cường độ ồn Ảnh hưởng tới cơ 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 được (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 thương (điếc, chảy máu) 

Tuy nhiên, như đã trình bày, đặc trưng ô nhiễm tiếng ồn trong hoạt động của 

dự án cũng như cơ sở có ngành nghề tương tự là ở mức trung bình (do áp dụng 

công nghệ tương đối mới) nên các tác động trên chỉ xảy ra đối với các hoạt động 

phát sinh tiếng ồn lớn. 

b) Áp lực giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động, lượng công nhân làm việc cùng với quá trình 

vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất tại nhà máy sẽ tạo 

áp lực giao thông lên khu vực dự án (cửa ngõ đi vào KCN Biên Hòa 2, quốc lộ 

1A). 

Đặc biệt là vào giờ cao điểm vào khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng hoặc sau 5 giờ 

chiều là lúc các lượng xe trên đường trở nên quá tải do công nhân tại các nhà máy 

trong KCN tan ca cùng lúc, xe tải, container vận chuyển nguyên liệu sản phẩm ra 

vào khu vực dự án gây ùn tắc giao thông.  

Ùn tắc giao thông khiến nhiều người căng thẳng và gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe, gây suy giảm hệ hô hấp do hít thở bầu không khí bị ô nhiễm 

do khói bụi, xăng xe, ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực, công nhân 

làm việc. 

Bụi, tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các xe vận chuyển. Các tác nhân 

này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. 

Đường xuống cấp sẽ tạo ra những chỗ lồi lõm trên bề mặt, dễ gây tai nạn cho 

người lưu thông trên đường nhất là vào ban đêm. 
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Quá trình lưu thông của các phương tiện vận chuyển sẽ làm hư hỏng các 

tuyến đường và phát sinh bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đây là các 

tác nhân khó tránh khỏi. 

c) Tác động qua lại giữa dự án với các công trình xung quanh 

Dự án được triển khai trên diện tích hiện hữu của Công ty TNHH Nestlé Việt 

Nam, tiếp giáp với nhà máy của công ty hữu hạn sợi Tainan. Do đó hoạt động của 

dự án có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các công trình xung quanh, 

đặc biệt là về mùi từ quá trình sản xuất. 

Tuy nhiên, từ lúc nhà máy đi vào hoạt động đến nay không có ý kiến của các 

công ty lân cận về mùi hôi của nhà máy. 

2.1.5. Tác động do rủi ro, sự cố 

a) Sự cố lò hơi 

Lò hơi bị phá hủy do một số nguyên nhân: nổ do nhiên liệu, tình trạng cạn 

nước, xử lý nước không đảm bảo, khởi động sai, va đập gây hỏng hóc ống, đốt 

nóng dữ dội, nước cấp bẩn, phương pháp xả không thích hợp,…Một kế hoạch sản 

xuất đúng sẽ đảm bảo cho nồi hơi được khởi động đúng, làm kéo dài tuổi thọ lò 

hơi và giảm thiểu chi phí do sửa chữa. 

Khi lò hơi gặp sự cố sẽ gây tác động đến công nhân đang làm việc tại khu 

vực lò hơi, nhà máy. Đồng thời, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản 

xuất của nhà máy, gây tổn thất về kinh tế, tác động đến môi trường xung quanh. 

b) Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Hư hỏng thiết bị, máy móc. 

- Sự cố do bất cẩn trong vận hành HTXLKT. 

- Sự cố từ hệ thống xử lý khí thải của nhà máy chủ yếu là do vận hành của 

người công nhân (trình độ vận hành, bất cẩn, …), không nắm được nguyên tắc 

của hệ thống xử lý làm cho chất lượng nước thải đầu ra không đạt yêu cầu. 

c) Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố đối với chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn môi 

trường: chất lượng nước thải sau xử lý phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, việc chất 

lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn môi trường thường xảy ra do các 

nguyên nhân sau: 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     122 

- Nước thải có tính độc hại và nồng độ nước thải vượt quá giới hạn tiếp nhận 

của HTXLNT tập trung; 

- Nhân viên vận hành hệ thống XLNT chưa có kinh nhiệm vận hành hoặc 

không tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc vận hành hệ thống 

- Thiết bị XLNT bị hư hỏng phải ngưng hoạt động hệ thống XLNT 

- Hóa chất XLNT không phù hợp… 

- Hệ thống XLNT bị quá tải về lưu lượng sẽ dẫn đến nước thải không được 

xử lý, chất lượng không đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa 2, gây ảnh 

hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của nhà máy XLNT KCN Biên Hòa 2. Việc 

quá tải lưu lượng thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật của HTXLN cục 

bộ, gây chết quần thể vi sinh vật dẫn đến HTXLNT ngừng hoạt động, gây ảnh 

hưởng đến việc hoạt động sản xuất của nhà máy. 

d) Sự cố cháy nổ 

* Nguyên nhân gây cháy 

- Sự bất cẩn của cán bộ công nhân viên trong quá trình làm việc. 

- Các máy móc, thiết bị hoạt động quá công suất, dẫn đến nông các chi tiết 

của các bộ phận trong máy móc, thiết bị. 

- Công suất tiêu thụ điện vượt mức thiết kế, dẫn đến hệ thống cung cấp điện 

không đảm bảo sự truyền tải điện, đặc biệt là hệ thống đường dây, gây nóng đường 

dây và dẫn đến chập điện và cháy nổ trong quá trình hoạt động của nhà máy. 

- Quá trình bảo dưỡng, duy tu hệ thống cung cấp điện của nhà máy không 

thường xuyên và làm gia tăng hư hỏng và sự cố chập điện. 

- Quá trình tuyên truyền, nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy nổ, 

ban hành nội quy an toàn lao động của nhà máy cho công nhân không được thực 

hiện thường xuyên; cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong nhà máy không 

đủ năng lực hoặc thiếu nhân lực… 

- Các thiết bị lưu chứa nhiên liệu như: CNG. Nguyên nhân có thể do: 

+ Bồn chứa bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định thiếu sai sót, quá dung tích 

chứa. 

+ Sử dụng các nguồn phát sinh tĩnh điện hay tia lửa điện (các thiết bị điện 

tử, đèn…). 
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* Tác động khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

- Phát sinh khói có chứa các khí độc như CO, CO2, NOx dẫn đến giảm lượng 

oxy và tầm nhìn. Tác hại chủ yếu của CO đối với cơ thể là ngăn cản hemoglobin 

vận chuyển O2 lên não. Do đó khi cơ thể bị nhiễm CO, nó sẽ tác dụng lên hệ thần 

kinh dẫn tới các rối loạn hô hấp tế bào, các rối loạn trương lực cơ và các rối loạn 

tim mạch nghiêm trọng. Nó có thể gây nhiễm độc cấp tính hoặc nhiễm độc mãn 

tính. Khi nhiễm độc cấp tính sẽ bị buồn nôn, nhức đầu, mệt mỏi có thể dẫn đến 

buồn nôn, co giật. Khi nhiễm độc mãn tính có triệu chứng như nhức đầu, chóng 

mặt, suy nhược, khó thở dễ cáu gắt, buồn ngủ khi lao động. Khí CO2 sẽ gây tác 

động độc hại khi nồng độ lớn hơn 3%: nhức đầu, rối loạn thị giác, ngạt thở, có thể 

nguy hiểm đến tính mạng. Khi nhiễm độc Nox con người sẽ bị kích thích mắt, rối 

loạn tiêu hóa, viêm phế quản, tổn thương răng, có thể gây tử vong. Lượng khói 

phát sinh từ sự cố cháy nổ có thể làm giảm tầm nhìn dẫn tới làm giảm đáng kể tốc 

độ thoát hiểm của nhân viên. Với lượng khói chiếm 15% thể tích không khí, sẽ 

gây khó khăn đến đường thoát hiểm do ảnh hưởng của độ độc và tầm nhìn. 

- Gây tử vong cho công nhân đang làm việc tại khu vực xảy ra sự cố trong 

nhà máy và khu vực lân cận. 

- Gây thiệt hại tính mạng và tài sản trong khu vực nhà máy và khu vực lân 

cận, trong trường hợp không khống chế được đám cháy, để đám cháy lan rộng. 

Tuy nhiên khả năng xảy ra sự cố này thấp, nguồn phát sinh sự cố có thể kiểm 

soát và phòng ngừa được nhưng mức độ ảnh hưởng khi xảy ra lớn. 

Đánh giá quy mô tác động: 

Thời gian tác động: thời gian vận hành nhà máy. 

Không gian tác động: khu vực nhà máy và lân cận. 

Đối tượng chịu tác động: cán bộ công nhân viên làm việc, hoạt động sản 

xuất, chất lượng sản phẩm, công nhân và hoạt động sản xuất các nhà máy lân cận. 

e) Sự cố hóa chất 

Trong quá trình sử dụng, lưu trữ và vận chuyển nguyên nhiên liệu và hóa 

chất như dầu máy, dầu DO, hóa chất… có thể xảy ra sự cố đổ vỡ và rò rỉ nguyên 

nhiên liệu.  

Sự cố này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sau: 
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- Sử dụng, vận chuyển nguyên nhiên liệu không đúng các nguyên tắc kỹ thuật 

an toàn đã đề ra với từng chủng loại; 

- Va chạm mạnh, gây đổ tràn trong quá trình lưu trữ và vận chuyển; 

- Khu vực lưu trữ, bảo quản nguyên nhiên liệu không đúng kỹ thuật, không 

đạt các nguyên tắc kỹ thuật đối với mỗi chủng loại: thiếu dấu hiện cảnh báo, thiếu 

các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

- Sự bất cẩn của công nhân như vứt tàn thuốc vào những khu vực lưu trữ hóa 

chất dễ cháy, nổ. 

- Sự tương tác giữa các loại hóa chất khi tồn trữ kho là các nguồn gây cháy, 

nổ nguy hiểm. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, 

kinh tế và môi trường. 

- Những bao bì, thùng chứa hóa chất đã sử dụng sẽ còn sót lại các dung môi 

(ở dạng chất lỏng hay dạng hơi) dễ gây ra nguy hiểm, dễ gây cháy nổ.  

- Các thùng chứa bị rò rỉ do có khiếm khuyết tại nắp đậy hoặc đậy không 

chặt. Không cẩn trọng trong việc vận chuyển, gây dịch chuyển các thùng chứa 

hoặc các bao đựng và đổ ra ngoài. 

Khi sự cố liên quan đến rò rỉ hóa chất xảy ra sẽ tác động đến môi trường đất, 

nước, không khí (do bay hơi khí độc hại, nhiên liệu lỏng). Ngoài ra, các loại 

nguyên nhiên liệu này rất dễ gây cháy nổ khi gặp nguồn nhiệt, do đó khi xảy ra 

sự cố rò rỉ nhiên liệu có thể gây sự cố cháy nổ làm thiệt hại về người và tài sản. 

Đánh giá quy mô tác động: 

Thời gian tác động: thời gian vận hành nhà máy. 

Không gian tác động: khu vực nhà máy và lân cận. 

Đối tượng chịu tác động: cán bộ công nhân viên làm việc, hoạt động sản 

xuất, chất lượng sản phẩm, công nhân và hoạt động sản xuất các nhà máy lân cận. 

f) Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra khi các nhà máy đang hoạt động. Nguyên 

nhân chủ yếu bao gồm: 

+ Bất cẩn của công nhân trong vận hành máy móc, thiết bị. 

+ Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. 

+ Bất cẩn về điện. 

+ Rơi hàng hóa khi bốc dỡ, tai nạn giao thông trong khu vực. 
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Xác suất xảy ra sự cố tuỳ thuộc vào ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an 

toàn lao động của công nhân trong từng trường hợp cụ thể. 

+ Tình trạng sức khoẻ của công nhân không tốt: ngủ gật trong lúc làm việc, 

làm việc quá sức gây choáng,… 

+ Ảnh hưởng của môi trường lao động như: độ chiếu sáng không bảo đảm 

tiêu chuẩn, ô nhiễm do tiếng ồn, rung,... 

- Những tác động khi xảy ra tai nạn lao động: 

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân viên trực tiếp lao 

động; 

+ Có thể phải dừng sản xuất để xử lý sự cố, ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch 

sản xuất và doanh thu của toàn nhà máy; 

+ Tai nạn lao động xảy ra có thể là nguyên nhân dẫn đến những sự cố khác 

như: sự cố rò rỉ nhiên liệu, sự cố cháy nổ do công nhân không chủ động được 

công việc. 

+ Khi tai nạn lao động xảy ra có thể gây thiệt hại về con người và của cải. 

g) Tác động do sản phẩm không đảm bảo chất lượng; không đảm bảo công tác vệ 

sinh, an toàn thực phẩm 

Theo quy định của Công ty, sản phẩm không phù hợp là các loại bột được 

thu hồi từ việc cắt bỏ, xả bỏ sản phẩm không phù hợp hoặc bị trả về từ các đơn vị 

khác, các sản phẩm từ quá trình thử nghiệm mà không được lưu hành có sự xác 

nhận của giám đốc nhà máy, trưởng bộ phận khác có liên quan. 

Bột thải là các loại bột thải bỏ từ máy hút bụi, sàn nhà, phân tích mẫu được 

thu hồi sau khi cắt bỏ bao bì bên ngoài. 

Foil thải là bao bì hoặc nhãn có thông tin sản phẩm, logo Neslte, phát sinh 

từ hoạt động sản xuất hoặc sản phẩm không phù hợp bị trả về từ thị trường hoặc 

các đơn vị khác. 

Sản phẩm không đảm bảo chất lượng không được lưu giữ đúng quy cách, 

không dán nhãn sẽ gây nhầm lẫn, dẫn đến chất lượng sản phẩm không được đảm 

bảo. Sản phẩm không đảm bảo chất lượng nếu không được hủy kịp thời sẽ gây 

ảnh hưởng đến công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trong nhà máy, dẫn đến chất 

lượng sản phẩm của những mẻ sản xuất tiếp theo không đảm bảo. 

Trong quá trình sản xuất của nhà máy thực phẩm, công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm đặc biệt quan trọng. Nếu công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm không 
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thực hiện tốt dẫn đến chất lượng sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà trước hết là công nhân làm việc 

tại nhà máy. Vì vậy, những biện pháp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong 

nhà máy phải được thực hiện đúng quy chuẩn và được kiểm tra hằng ngày. 

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

Bảng 4.47. Các công trình bảo vệ môi trường đã đầu tư 

Stt Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Tình trạng 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công 

suất 240 m3/ngày 

- Đã xác nhận tại Giấy xác nhận 

số 885/GXN-UBND ngày 

02/04/2014 

- Đang vận hành ổn định 

2 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công 

suất 120 m3/ngày 

- Đăng ký tại Quyết định số 

597/QĐ-KCNĐN ngày 

31/12/2021 

- Đã hoàn thành xây dựng, chưa 

vận hành 

3 
Hệ thống xử lý mùi, công suất 12.000 

m3/giờ 

- Đã xác nhận tại Giấy xác nhận 

số 885/GXN-UBND ngày 

02/04/2014 

- Đang vận hành ổn định 

4 Khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy 

hại 

- Đã xác nhận tại Giấy xác nhận 

số 885/GXN-UBND ngày 

02/04/2014 

2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

2.2.1.1. Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác và không cố định nên việc khống 

chế, kiểm soát rất khó khăn. Mặt khác, đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi 

đối với bất kỳ loại hình sản xuất nào. Do vậy, chỉ cần bố trí thời gian hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh hoạt động tập trung, ngoài ra còn 

có các biện pháp khác như sau: 

- Sử dụng các xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định 

của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường để hạn chế 

khí thải trong quá trình vận chuyển. 
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- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các phương tiện vận 

chuyển. 

- Xe vận chuyển luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng 

quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. 

- Hạn chế tốc độ xe trong khu vực dự án để giảm lượng bụi trong không khí. 

Duy trì cây xanh, sân đường nội bộ để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí.  

- Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí xung quanh của Công ty 

trong thời gian qua được thể hiện tại chương 2 cho thấy các thông số chất lượng 

môi trường không khí xung quanh xưởng tại khu vực dự án đều đạt quy chuẩn 

cho phép QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). 

- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn 

viên nhà máy. 

2.2.1.2. Khí thải từ quá trình đốt CNG cho hoạt động của lò hơi 

Công ty sử dụng CNG cho hoạt động lò hơi, theo đánh giá lượng khí thải 

phát sinh từ hoạt động lò hơi đạt QCVN 19: 2009/BTNM, cột B, Kv = 0,6, Kp = 

1, do vậy khí thải được tập trung phát thải qua ống khói có đường kính 600 mm, 

chiều cao 16m. 

Quy trình thu gom khí thải từ hoạt động lò hơi 

 

Hình 4.3. Sơ đồ hệ thống thu gom khí thải từ lò hơi 

Qua các đợt quan trắc chất lượng khí thải từ hoạt động lò hơi trong các năm 

2020, 2021, 2022 chất lượng khí thải đạt quy chuẩn so với quy định. 

* Biện pháp kiểm soát khí thải từ quá trình đốt nguyên liệu của lò hơi 

NOx 

Khí thải từ lò hơi 

Quạt hút 

Môi trường 

Ống thải 
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Hiện nay, hai kỹ thuật kiểm soát quá trình đốt phổ biến nhất được sử dụng 

để giảm phát thải NOx từ các lò hơi đốt khí tự nhiên là tuần hoàn khí thải (FGR) 

và đầu đốt NOx thấp. 

Trong hệ thống FRG, một phần khí thải được tuần hoàn từ ống khói về hộp 

gió của đầu đốt. Khi vào hộp gió, khí tuần hoàn được trộn với không khí đốt trước 

khi được cấp vào đầu đốt, Khí thải tuần hoàn bao gồm các sản phẩm cháy hoạt 

động như chất trơ trong quá trình đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu/không khí. Về cơ 

bản, khí tuần hoàn hoạt động như một chất pha loãng để giảm nhiệt độ cháy, đo 

đó triệu tiêu cơ chế NOx nhiệt. Ở một mức độ thấp hơn, FGR cũng làm giảm sự 

hình thành NOx bằng cách làm giảm nồng độ oxy trong vùng ngọn lửa sơ cấp. Kỹ 

thuật này có khả năng giảm phát thải NOx từ 60 – 90%. 

 

 

Hình 4.4. Hệ thống thoát khí thải từ lò hơi 

2.2.1.3. Khí thải từ hoạt động sản xuất 

+ Nhà xưởng được xây dựng cao thoáng, có lắp quạt thông gió xung quanh 

để tạo sự thông thoáng cho nhà xưởng; mái nhà xưởng được lợp bằng tôn chống 

nóng, bên dưới có lót một lớp tấm cách nhiệt để giảm khả năng hấp thụ bức xạ 

nhiệt từ mặt trời nên góp phần làm giảm nhiệt độ trong nhà xưởng. 

+ Việc lắp đặt hệ thống quạt hút và thổi để thông gió, góp phần đáng kể để 

giảm nhiệt thừa trong môi trường lao động.  
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+ Nhà xưởng, nhà vệ sinh, được vệ sinh thường xuyên. 

+ Trang bị trang phục bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ) 

cho các công nhân tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.  

+ Công ty đã bố trí máy móc, thiết bị hợp lý và sẽ thường xuyên bảo trì thiết 

bị, tránh tình trạng hoạt động quá tải của thiết bị gây ảnh hưởng đến môi trường.  

+ Tổ chức giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh trong và 

ngoài xưởng, để đánh giá chất lượng môi trường và có biện pháp kiểm soát, khắc 

phục. 

Công ty đã trang bị hệ thống thu gom và xử lý mùi cho toàn nhà xưởng sản 

xuất Maggi như sau:  

 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống xử lý mùi 

Mô tả quy trình:   

Khí thải gây mùi từ các bồn trộn, khâu chiết rót và các khu vực khác (nhà 

xưởng trang bị kín nên dễ dàng bố trí chụp hút) sẽ được chụp hút dẫn về hệ thống 

xử lý mùi nằm ngoài nhà xưởng.  

Hệ thống xử lý mùi được cấu tạo như sau:  

Bộ xử lý mùi gồm 1 lớp than hoạt tính dày 700 mm và 1 lớp đá ceramic dày 

700 mm ở 2 tầng riêng biệt – than hoạt tính ở trên, ceramic ở dưới. Nước được 

phun lên trên bề mặt đá ceramic (không phun lên lớp than hoạt tính). Do đó, chức 

Chụp hút, đường ống 

Nguồn tiếp nhận 

Quạt ly tâm 

Hấp phụ bằng lớp than hoạt tính 

Lớp hấp thụ Bồn chứa nước 

Xả cặn 

Khí thải gây mùi tại các 

bồn trộn và các khâu 

sản xuất  

Ống thoát khí thải 
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năng của lớp than hoạt tính không bị ảnh hưởng và công suất quạt đã được tính 

toán phù hợp. 

Phần thoát khí: khí sau khi được hấp phụ và hấp thụ sẽ được thoát ra ống 

khói cao.  

+ Phần nước sau khi hấp thụ sẽ được dẫn về bồn chứa và tuần hoàn trở lại 

tháp, phần cặn được thu gom định kỳ đưa về khu vự lưu chứa chất thải rắn công 

nghiệp không nguy hại.  

+ Do thành phần mùi khá phức tạp và không có thông số đặc trưng nên công 

ty không tiến hành phân tích định kỳ tại nguồn thải các chất ô nhiễm mà chỉ áp 

dụng các biện pháp xử lý để giảm thiểu tối đa mùi hôi.  
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Hình 4.6. Hình ảnh hệ thống xử lý mùi từ xưởng Maggi liquid 

Bảng 4.48. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi 

STT Tên thiết bị  Số  lượng Vật liệu  

01 Tháp hấp thụ 01 

- Thân tháp: cao: 6500 mm; đường kính: 

1500mm; vật liệu: Thép sơn Expoxy. 

- Ống thoát khí: D500mmH3000mm 

- Pet phun 

- Sàn công tác 

- Cầu thang 

02 Lớp vật liệu đệm 1.4 m3 

Bề mặt riêng <200 m2/m3 

Độ rộng xốp >91% 

Vật liệu: Ceramic, chịu nhiệt 

Kích thước: 60mm 

03 Chụp hút 07  cái - Các ống vương mạ kẽm (Φ350 và Φ500). 

04 
Lớp than hoạt 

tính 
800kg 

Than 

Độ dày lớp than: 700 mm 

05 
Bơm hóa chất hấp 

thụ 
02 cái 

- Model: CD90/10 

- Thân bơm Inox 304 
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- Lưu lượng: 20-110 lít/phút 

- Điện áp: 308/3 

- Cột áp: 19,5-30m 

06 
Thùng chứa hóa 

chất 
1 bộ 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích: 1000 lít 

07 Quạt ly tâm 1 cái 

- Model: CPL-4-6D-P=15Hp 

- N=1450 v/p- U=380V/3 pha/50Hz-

Q=10.000-12.000m3/h-H=200-

150mmH2O- Truyền động trực tiếp 

- Đường kích cách: 600mm 

- Vật liệu làm bằng thép CT3 sơn tĩnh điện. 

08 Van gió 1 cái 
- Van 1 lá 

- Vật liệu làm bằng thép CT3 sơn tĩnh điện 

09 
Quạt hướng trục 

tròn APL-1-4D 
5 cái 

- Công suất: 0,18kw x 3 pha x 50Hz 

- Tốc độ động cơ: 1450 vòng/phút 

- Lưu lượng: 3.300 – 4.500m3/h 

- Áp suất: 230 – 200Pa 

- Vật liệu: Thép 

10 
Quạt hướng trục 

tròn APL-1-6D 
3 cái 

- Công suất: 1,1kw x 3 pha x 50Hz 

- Tốc độ động cơ: 1450 vòng/phút 

- Lưu lượng: 6.700 – 11.000m3/h 

- Áp suất: 175 – 165Pa 

Vật liệu: Thép 

11 
Van điều chỉnh 

lưu lượng 
11 cái 

- Loại: 1 lá 

- Đường kính: 300mm 

- Vật liệu: thép 

12 Ống khói 01 Thép CT3 

2.2.1.4. Bụi từ công đoạn sử dụng khí nén chuyển nguyên liệu 

Trong quá trình nạp nguyên liệu lên bồn chứa, công ty sử dụng khí nén để 

chuyển nguyên liệu sẽ phát sinh bụi. Khí nén chuyển nguyên liệu vào các bồn 

chứa, tại mỗi bồn có bộ xử lý bụi bằng túi vải để xả khí sạch ra ngoài phòng.  

2.2.1.5. Mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Nhằm giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, Công ty thực 

hiện các biện pháp như sau: 

- Tính toán lượng khí sục vào bể điều hòa, cụm bể sinh học hợp lý đảm bảo 

không có quá trình kỵ khí. 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     133 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải ổn định, đảm bảo hệ vi sinh của hệ thống 

xử lý nước thải phát triển tốt, không xảy ra tình trạng chết vi sinh gây mùi. 

- Hệ thống thu gom nước thải là hệ thống ống kín, giảm thiểu phát sinh mùi. 

- Thu gom và xử lý bùn từ hệ thống xử lý nước thải đúng định ky. 

- Sử dụng các chế phẩm khử mùi bề mặt khử mùi trong không khí. 

- Trồng cây xanh khu vực hệ thống xử lý nước thải để giảm thiểu mùi hôi 

phát tán. 

2.2.1.6. Khí thải từ hoạt động của máy phát điện 

Nhà xưởng hiện hữu cũng đang sử dụng 2 máy phát điện dự phòng. Do máy 

phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp mất điện nên mức độ ảnh hưởng của 

máy phát điện đến môi trường là không lớn. Để khống chế nguồn ô nhiễm này 

công ty đã áp dụng biện pháp sau: 

Sử dụng nhiên liệu cho máy phát điện dự phòng là dầu DO có hàm lượng lưu 

huỳnh = 0,05%, khi đốt cháy trong điều kiện cháy hết thì nồng độ các khí thải ô 

nhiễm đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

Thường xuyên bảo trì, sửa chữa máy phát điện định kỳ đảm bảo hệ thống 

đánh lửa, buồng đốt vận hành tối ưu, quá trình đốt đủ tỷ lệ pha trộn khí – dầu, đảm 

bảo chất lượng khí thải tốt. 

Khí thải từ máy phát điện được phát tán qua ống thải hiện tại có chiều cao 

4m, đường kính 0,3m. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

2.2.2.1. Nước thải 

* Hiện hữu 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy được xử lý tại 

hệ thống xử lý nước thải, công suất 240 m3/ngày trước khi đấu nối về hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 2. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu công 

nghệ CIP, lượng nước thải tăng lên 53 m3/ngày. Đồng thời, thực hiện theo yêu 

cầu từ tiêu chuẩn của tập đoàn, hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt cần 

phải tách riêng để xử lý. Vì vậy, Công ty đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 120 m3/ngày để xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống xử lý 

nước thải hiện hữu, công suất 240 m3/ngày để xử lý nước thải sản xuất. 

* Dự án 
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1. Mạng lưới thu gom nước thải 

+ Nước thải sinh hoạt: 

Đối với đường ống thu gom nước thải từ các nhà vệ sinh: sử dụng ống nhựa 

uPVC; đoạn đầu của hệ thống sử dụng ống Ø 100–150 mm, độ dốc 1,5 - 2%; đoạn 

sau của hệ thống sử dụng ống Ø 200–250 mm, độ dốc 1%, đưa về bể tự hoại, sau 

đó đưa về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN để tiếp tục xử lý.  

Nước thải phát sinh từ nhà ăn được về bể tách dầu mỡ, sau đó đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của nhà máy bằng đường ống PVC Ø90. 

+ Nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi 

Nước thải phát sinh từ quá trình xả đáy lò hơi được thu gom bằng đường ống 

thép Ø49 chảy về hệ thống thu gom nước thải của nhà máy. 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải 

Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải sau khi qua bể lắng được thu 

gom bằng đường ống PVC Ø114 chảy về hệ thống thu gom nước thải của nhà 

máy. 

+ Nước thải từ quá trình sản xuất 

Nước thải từ quá tình sản xuất được thu gom bằng đường ống đưa về hệ 

thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN. 

Quy trình vận hành tại điểm đấu nối: tự chảy 

Sơ đồ phương án thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy:  
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Hình 4.7. Sơ đồ thu gom nước thải của nhà máy  

  

  

Nước thải từ quá trình sản 

xuất, xả đáy lò hơi, hệ thống 

xử lý mùi 

Nước thải từ quá trình 

sinh hoạt 

Bể tự hoại 

 

Nước thải từ canteen 

Bể tách dầu mỡ 

  
Hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 240 

m3/ngày 

Hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 120 

m
3
/ngày 

Hệ thống thu gom nước 

thải KCN Biên Hòa 2 
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Hình 4.8. Hệ thống thu gom nước thải của nhà máy  

2. Công trình xử lý sơ bộ nước thải 

+ Bể tự hoại 

Hiện hữu, toàn nhà máy có 5 bể tự hoại tại nhà máy, được thể hiện ở bảng 

bên dưới. 

Bảng 4.49. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại của nhà máy 

Stt Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1  Bể tự hoại số 1 
Thể tích 5 m3; BTCT 

Kích thước:1,5 m x 1 m x 1 m 

Xử lý sơ bộ nước thải khu 

vực nhà bảo vệ 

2  Bể tự hoại số 2 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m x 3,5 m x 1,8 m 

Xử lý sơ bộ nước thải khu 

vực nhà văn phòng  

3  Bể tự hoại số 3 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m x 3,5 m x 1,8 m 

Xử lý sơ bộ nước thải khu 

vực nhà xưởng  

4  Bể tự hoại số 4 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m x 3,5 m x 1,8 m 

Xử lý sơ bộ nước thải khu 

vực nhà xưởng 

5  Bể tự hoại số 5 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m x 3,5 m x 1,8 m 

Xử lý sơ bộ nước thải khu 

vực nhà ăn 
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Tổng thể tích bể tự 

hoại 
105 m3 - 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất), B: Ngăn lắng (ngăn thứ hai) 

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba), D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 

1- Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại; 2- Ống thông hơi; 3- Hộp bảo vệ; 4- 

Nắp để hút cặn; 5- Đan bê tông cốt thép nắp bể; 6- Lỗ thông hơi; 7- Vật liệu lọc; 

8- Đan rút nước; 9- Xi phông định lượng; 10- Ống dẫn nước thải đến công trình 

xử lý tiếp theo. 

* Nguyên lý hoạt động 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được dẫn đến hệ thống bể xử lý tự hoại, 

thông qua các cống thoát đã được xi măng hóa. Bể tự hoại là một công trình đồng 

thời làm 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp lý trong xây dựng và 

sử dụng, bể tự hoại được thiết kế và xây dựng thành nhiều bể (mỗi bể đều có 3 

ngăn) có kích thước phù hợp và tương ứng với lượng nhân viên. Khi nước thải đổ 

vào bể sẽ được giữ lại ở ngăn thứ I. Tại đây các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn 

được giữ lại và phần nước tiếp tục qua ngăn thứ II, ở ngăn thứ II nước được giữ 

ổn định trong một thời gian, để tiếp tục lắng các chất lơ lửng có kích thước hạt 

nhỏ. Mặt khác nước chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh hưởng của các vi sinh vật 

kỵ khí các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần 
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tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải được giữ trong bể tự hoại trong một 

thời gian nhất định, để đảm bảo hiệu suất lắng cũng như phân hủy. Nước thải sau 

khi qua các bể tự hoại được thải vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, sau 

đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 2. 

Qua các đợt quan trắc nước thải của công ty từ năm 2019 đến nay, cũng như 

đơn vị hạ tầng KCN Biên Hòa 2, nước thải phát sinh tại nhà máy trong thời gian 

qua đều đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN.  

Tính toán bể tự hoại gồm: xác định thể tích phần lắng nước và phần chứa 

bùn. 

- Thể tích phần nước : Wn = K x Q  

Trong đó: 

K: hệ số lưu lượng, K = 1,1 – 1,3 

Q: lưu lượng nước thải tối đa trung bình ngày đêm. 

Q = 31,23 m3/ngày.đêm. 

Wn = 31,23 x 1,2 = 37,48 m3 

- Thể tích phần bùn: Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100 

– P2)] 

Trong đó: 

a : Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 – 0,5 lít/ngày.đêm 

N : số nhân viên làm việc tại dự án, N = 654 người. 

t : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 ngày 

0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy  

1,2 : Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn 

cho cặn tươi. 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb=0,4 x 654 x 180 x (100–95) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100–90)] = 19,78 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại: 

W = Wn + Wb = 37,4 + 19,78 = 57,18 m3. 
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Theo tính toán, tổng thể tích bể tự hoại cần để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

của nhà máy sau khi nâng công suất 57,18 m3. 

Tổng thể tích bể tự hoại của nhà máy hiện hữu: 100 m3. Như vậy, khi nhà 

máy nâng công suất sử dụng bể tự hoại hiện hữu, không lắp thêm bể tự hoại mới. 

+ Bể tách dầu mỡ 

Bể tách dầu được thiết kế giúp tách thành phần dầu mỡ động thực vật ra khỏi 

nước thải nhờ vào đặc tính là tỉ trọng của các thành phần này nhẹ hơn tỉ trọng của 

nước.   

Hỗn hợp nước thải và dầu mỡ được phân phối vào đầu bể tách dầu, với thời 

gian lưu nước được thiết kế (1 giờ), thì tại cuối bể: dầu sẽ nổi lên bề mặt, nước 

thải bên dưới sẽ tự chảy vào hệ thống thu gom nước thải của nhà máy theo đường 

ống. Dầu trên bề mặt được thu gom vào thùng chứa và đem đi xử lý hợp vệ sinh. 

Bể tách dầu mỡ được xây ngầm dưới đất nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh từ 

bể. 

Kích thước của bể tách dầu mỡ: 2,5 m x 3 m x 2 m, thể tích 15 m3. 

3. Công trình xử lý nước thải 

3.1. Hệ thống xử lý nước thải, công suất 240 m3/ngày 
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Hình 4.10. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải, công suất 240 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 

Nước thải từ khu vực sản xuất sẽ được bơm về bể điều hòa, trước khi vào bể, 

các chất rắn có kích thước thô sẽ được tách ra khỏi nước bằng lưới chắn rác. Bể 

điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và tính chất nước thải trước khi vào bể 

hiếu khí. 

Bể hiếu khí là bể xử lý chính của hệ thống, phương pháp sử dụng là phương 

pháp bùn hoạt tính có giá thể lơ lửng, tại dây các vi sinh được nuôi cấy ở mật độ 

thích hợp trong bể sẽ xử lý các chất hữu cơ có trong nước nhờ vậy nước được sạch 

hơn. Bể luôn được khuấy trộn nhờ cánh khuấy cố định để đảm bảo cung cấp đầy 

đủ oxi cho vi sinh trong bể phát triển. Nước từ bể hiếu khí sẽ được chảy trọng lực 

qua bể lắng, tại đây phần bùn hoạt tính được lắng xuống và phần nước trong được 

tách ra.  

Nước thải từ nhà máy 

đưa về hố ga tập trung 

Lưới chắn rác 

Bể hiếu khí 

Bể lắng 

Bể điều hòa 

Hệ thống XLNTTT KCN 

Biên Hòa II 

HT xử lý hóa lý để khử 

màu và chất ON còn lại 

Bể chứa bùn 

Bể nén bùn 

Sân phơi bùn 

Đơn vị thu mua 

Bùn 

Bùn tuần hoàn 

Bùn 

Cấp khí 

Hóa chất 

Cấp khí 

Hóa chất khử trùng  
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Nước thu từ bể lắng sẽ được dẫn tới hệ thống xử lý hóa lý để khử màu và 

chất ô nhiễm còn lại trước khi dẫn về HTXL nước thải tập trung của KCN Biên 

Hòa 2. 

Hệ thống xử lý hóa lý gồm các bể: 

+ Bể cấp hóa lý là bể chứa nước sau hệ thống vi sinh. Nước sau khi qua bể 

này phần lớn các chất hữu cơ và độ màu đã được xử lý. Hệ thống hóa lý hoạt động 

theo Level trong tank này. Đồng thời sensor level này tắt bơm bể Balance khi 

nước trong bể trung gian cao (tránh tràn nước ở Clarifier). 

+ Bộ châm hóa chất và trộn (HDPE) 

Sau khi bơm feed cấp hệ thống hóa lý hoạt động cấp nước vào bộ trộn nước 

với hóa chất PAC10% (Al2O3), Polymer => thu gom các chất lơ lửng và màu còn 

trong nước thải sau khi kết thúc xử lý vi sinh. 

+ Tank DAF 

Nước thải và hóa chất sau khi qua bộ trộn được đưa vào tank DAF để tách 

bùn theo tuyển nổi. Nhờ bơm xục khí dưới đáy tank. Các bọt khí sau khi thoát ra 

từ các van ở áp suất 5,5 -6 bar dưới đáy tank sẽ rất mịn và xu hướng nổi lên mặt 

nước, bọt khí bám vào các bông bùn đã kết tủa và kéo chúng nổi lên theo. Bùn 

nổi này được thu gom bởi hệ thống gạt bùn trên mặt tank DAF. Nước sạch đã tách 

bùn thoát ra ở đáy và cuối tank DAF. 

Bùn từ bể lắng sẽ được bơm về bể hiếu khí để duy trì mật độ vi sinh, còn lại 

sẽ được bơm về bể nén bùn. Bùn từ bể nén bùn sẽ được chuyển qua sân phơi bùn 

để làm khô trước khi giao cho đơn vị xử lý. 

Danh sách máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải, công suất 240 

m3/ngày được thể hiện tại Phụ lục 2 của báo cáo này. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, qua các đợt quan trắc môi trường định 

kỳ, chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải, công suất 240 m3/ngày đạt 

giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2 (bảng 2.5, chương 2). Do vậy, 

hệ thống xử lý nước thải, công suất 240 m3/ngày đảm bảo xử lý nước thải sản xuất 

(giàu dinh dưỡng, hàm lượng tổng nito và tổng phosphor). 
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Hình 4.11. Hệ thống xử lý nước thải, công suất 240 m3/ngày 

3.2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt , công suất 120 m3/ngày 

Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 120 m3/ngày đã hoàn 

thành lắp đặt theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 597/QĐ-KCNĐN ngày 

31/12/2021. Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 120 m3/ngày 

chưa vận hành. Sau khi được cấp Giấy phép môi trường cho nhà máy, Công ty sẽ 

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo đúng quy định. 
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Hình 4.12. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 120 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Nước thải của Công ty, chủ yếu phát sinh từ quá trình sinh hoạt, hoạt động 

nấu ăn. Do đó nồng độ ô nhiễm đầu vào khác nhau theo từng điểm. 

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ sau bể tự hoại, nước thải từ cănteen 

được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải được 

thu gom đưa về bể gom để tập trung nước thải, tách cặn, rác có kích thước lớn tại 

khung tách rác. 

+ Bể điều hòa: 

Chức năng: Nước thải đầu vào không ổn định ở một số thời điểm, vì vậy cần 

xây dựng bể điều hòa để cân bằng lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm để tránh 

việc quá tải trong quá trình  xử lý sinh học và để làm loãng các chất độc hại ảnh 

hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. 

Nước thải đầu vào 

Hố gas có sẵn ở nhà 

máy 

Bể thiếu khí  

Bể hiếu khí  

Bể điều hòa  

Hệ thống thu gom nước thải 

KCN Biên Hòa 2 

Bể màng vi lọc (MBR) 

 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn (MSP) 

Đơn vị xử lý bùn   

Khuấy chìm 

Máy thổi khí 

Khuấy chìm 

Khử trùng bằng Javen  

Máy thổi khí 

Javen 

Axit 
Bơm chìm 

Bùn được 

tiêu hủy 

định kì 
Bùn từ hệ 

hiện tại 

Polymer 

Nutrient 

Bể làm sạch màng 

MBR 

Axit 
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Sau bể này, lưu lượng nước thải đi vào có dung tích trung bình. Kích thước 

của các bể tiếp theo có quy mô nhỏ, giá thành dân dụng thấp và hiệu quả kinh tế 

cao hơn. 

Vận hành: Tại bể này, nước thải được sục khí để chống lắng cặn và lên men 

phân hủy kỵ khí. Sau đó, nước thải được bơm sang bể Thiếu khí. 

Thời gian lưu giữ là 12 

+ Bể thiếu khí: 

- Chức năng: Giảm nồng độ nitơ bằng quá trình khử nitơ. 

- Hoạt động: Bể được hoạt động trong môi trường thiếu khí và nước thải sẽ 

được trộn lẫn hoàn toàn. Sau bể này, nước thải chảy sang bể Sục khí có Màng sinh 

học. 

+ Bể sục khí có màng MBR: 

Chức năng: Giảm đáng kể nồng độ BOD, COD để tang hiệu quả xử lí. Bên 

cạnh đó, một phần của N và P có thể được loại bỏ. 

- Vận hành: Nước thải sẽ tiếp tục được xử lý hiếu khí trong bể sục khí. Bùn 

sẽ được kết cụm và hệ thống máy thổi oxy được sử dụng để tang khả năng tiếp 

xúc giữa bùn, nước thải và oxy. 

- Oxy được phân bố đồng đều dưới đáy bể nhờ các bộ khuếch tán khí. Một 

phần bọt khí sẽ mang oxy đến toàn bộ thể tích của bể. Vi khuẩn hiếu khí sẽ chuyển 

hóa chất hữu cơ thành sinh khối, CO2, H2O và các chất vô cơ khác. 

MBR: 

Chức năng: MBR được thay thế bằng bể lắng trong quá trình tạo nên bùn 

hoạt tính để tách sinh khối và chất rắn lơ lửng. Với công nghệ màng MBR, MLSS 

trong bể sục khí tăng từ 3000 - 3500 mg/l lên 8000 - 12000mg/l. Do đó, khối 

lượng xây dựng bể sục khí giảm đáng kể. 

Do kích thước lỗ của màng rất nhỏ (0,04 μm), các hạt lơ lửng và bùn được 

giữ lại trên bề mặt màng. 

- Vận hành: Nước thấm được bơm sang bể khử trùng. Không khí sẽ được 

cung cấp để loại bỏ BOD, COD, N, P và đồng thời rửa ngược. Rửa ngược màng 

cần được thường xuyên thực hiện hàng ngày, hàng tuần, hàng năm. 

+ Bể khử trùng: 
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Nhà máy sử dụng màng MBR – Suez 0,04 μm (≥ 0,03 μm), không đảm bảo 

loại bỏ hầu hết vi khuẩn coliform và E.Coli. Vì vậy, Công ty sử dụng bể khử trùng 

để loại bỏ vi khuẩn trong nước thải trước khi đấu nối vào KCN. 

Chức năng: Trong bể khử trùng, nước thải được trộn với chất khử trùng được 

cung cấp bởi một hệ thống định lượng khử trùng để tiêu diệt Coliforms. Một loạt 

các vách ngăn được lắp đặt trong Bể khử trùng để đảm bảo  sự trộn tốt giữa nước 

thải đã qua sử lý và chất khử trùng. Nước thải sau xử lý sẽ được xử lý bằng cát 

lọc để đáp ứng tiêu chuẩn trước khi đấu nối về hệ thống thu gom thoát nước thải 

của KCN Biên Hòa 2. 

- Javel được chọn vì giá thành rẻ, hiệu quả cao, thông dụng. 

- Vận hành: Một liều Javel vừa đủ sẽ được bơm vào bể chứa cùng với nước 

thải. 

Vách ngăn được xây dựng để tăng khả năng tiếp xúc giữa nước thải và Javel, 

giúp hiệu quả khử trùng cao hơn. 

+ Bể chứa bùn: 

Chức năng: Để lưu trữ bùn thải. 

Vận hành: Sau khi phân hủy, bùn thải được xử lý định kỳ (ước tính khoảng 

2-3 tháng). 

Phần nước trên bề mặt được tái chế trong bể cân bằng. 

Bùn có thể được bơm đến máy ép trục vít  theo người vận hành điều khiển. 

+ Máy ép bùn trục vít: 

Bùn từ bể chứa bùn và bể làm đặc bùn của Nhà máy xử lý hiện tại sẽ được 

bơm đến máy ép trục vít nhiều đĩa. 

- Chất rắn khô sẽ được xử lý như chất thải rắn. 

- Nước dư thừa sẽ được bơm trở lại Nhà máy xử lý nước thải hoặc Nhà máy 

xử lý vệ sinh hiện có để tái sử dụng dựa trên sự kiểm soát của người điều hành. 
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Hình 4.13. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 120 m3/ngày 

Thông số đặc tính kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải được trình bày bên 

dưới. 
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Bảng 4.50. Kích thước bể xử lý 

Tên bể xử lý Dung tích/Kích thước Vật liệu 
Số 

lượng 

Bể thu gom LxBxH = 2,0 x 1,0 x 1,5m BTCT 1 

Bể điều hòa LxBxH = 4,7 x 3,6 x 4,0m BTCT 1 

Bể thiếu khí LxBxH = 4,4 x 1,55 x 4,0m BTCT 1 

Bể hiếu khí LxBxH = 7,55 x 4,4 x 4,0m BTCT 1 

Bể vi lọc MBR LxBxH = 2,6 x 1,4 x 4,0m BTCT 1 

Bể khử trùng LxBxH = 1,4 x 1,0 x 4,0m BTCT 1 

Bể chứa bùn LxBxH = 3,6 x 3,0 x 4,0m BTCT 1 

Bồn hóa chất V = 500 lít Nhựa PE 3 

Bảng 4.51. Thiết bị lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải 

Stt 
Tên bể  - thiết bị 

lắp đặt 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Bộ ống thu gom 

nước thải từ nhà 

vệ sinh 

cPVC t,DN100 

Bộ 1 

2 
Lưu lượng kế 

điện tử 

DN50 

Nhãn hiệu: E&HEU 
Bộ 1 

3 Bơm chìm Lưu lượng: 5 m3/giờ- 12 mH2O Cái 2 

4 

Song chắn rác thô 

 

Vật liệu: SUS 304 

Khoảng cách song chắn: 20mm 

Nhà sản xuất: Envitech Việt Nam 

Bộ 1 

5 Bể điều hòa 

 Song chắn rác 

tinh 

 

Vật liệu: SUS 304 

Khe: 2mm 

Nguyên tắc làm sạch: Làm sạch thủ công 

Sản xuất: EnvitechVietnam 

Bao gồm: Đường ống thu gom rác và túi đựng 

rác (2 cái) 

Bộ 1 

 Bơm nước thải 

 

Kiểu: Máy bơm chìm 

Lưu lượng: 8m3/h - 10mH2O 

Công suất: 0,75 kw 3pha3 80V 50Hz 

Thân và cánh quạt: Gang 

Trục: SSS420J2 

Sản xuất: Tsurumi - Nhật Bản 

Cái 2 
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Bao gồm: Autocoupling (gang), ống dẫn 

hướng, xích (SUS304),… 

 Hệ thống định 

lượng Na2CO3 

 

Bồn chứa 

Thể tích: 500l 

Chất liệu: Nhựa 

Sản xuất: EnvitechVietnam 

Cái 1 

Động cơ 

Tốc độ: 150 vòng / phút 

Công suất: 0,25 Kw 3pha 380V 50Hz 

Sản xuất: Siti 

Trục và mái chèo 

Vật chất: SUS 304 

Sản xuất: EnvitechVietnam 

Cái 1 

Bơm định lượng 

Công suất: 45 l / giờ ở 2 bar 

Nguồn điện: 100230 V, ± 10%, 50/60 Hz 

Kết thúc chất lỏng: PP/PVDF, Con dấu: PTFE 

Điều khiển: Tương tự 0/420 mA 

Kết nối: 12 x 9 mm 

Cái 2 

 Đầu do pH Đầu ra: 2 x 0/420 mA 

Nguồn (DC): 20 V30 V 

Lớp: IP 65/1 / 4DIN 

Phạm vi pH: 014 

Sản xuất: MettlerToledo / Prominent 

Bộ 1 

 Đĩa phân phối khí Loại: bong bóng thô 

Nhà sản xuất: SSIUSA 
Cái 9 

6 Bể thiếu khí 

 Máy khuấy Công suất: 0,75kW, 380V, 50Hz, 3 pha 

Nhà sản xuất: Tsurumi - Nhật Bản 

Cái 2 

7 Bể hiếu khí 

 Máy thổi khí Công suất: 9,5 m3/phút 

Đầu: 4.0mH2O 

Công suất: 11 kW, 380V, 50Hz, 3 pha 

Nhà sản xuất: 

Quạt gió: Tsurumi Động cơ Nhật Bản: 

Elektrim - SGP 

Bao gồm: Bộ giảm thanh, van an toàn, van một 

chiều, đồng hồ áp suất, ròng rọc, linh hoạt, 

khớp nối, tiêu đề 

Cái 2 

 Điều khiển máy 

sục khí (cảm biến 

Oxy) 

Bộ hẹn giờ & bộ truyền động tần số biến thiên 

với điều khiển Oxy. Cảm biến DO phải là loại Bộ 1 
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quang học như Hach LDO với cơ chế xả VFD: 

Rockwell 

 Đĩa phân phối khí Loại: bong bóng mịn 

Nhà sản xuất: SSIUSA 
Cái 72 

 Hệ thống nâng 

phân phối khí 

Vật liệu: SUS304 

Nhà cung cấp: EnvitechVietnam 
Bộ 1 

 Vỏ cách âm để 

giảm tiếng ồn 

Nhà cung cấp: EnvitechVietnam 
Bộ 1 

 Cảm biến oxy Đầu dò DO 

Loại quang học 

Nhà sản xuất: MettlerToledo/ Prominent 

Cái 1 

8 Bể vi lọc (MBR) 

 MBR Màng MBR 

Vật chất: PVDF 

Kích thước lỗ chân lông: 0,04 µM 

Đường dẫn dòng: Bên ngoài 

Diện tích mặt bằng; 27,9 m2 

Nhà sản xuất: SuezHungary 

Module 8 

 Dụng cụ Công tắc mức, công tắc áp suất và lưu lượng Cái 1 

 Bơm hút Tốc độ dòng chảy: 7,2m3/h 10mH2O 

Công suất: 0,6 kw 3pha 380V 50Hz 

Sản xuất: Grundfos Đài Loan 

Cái 2 

 Bơm vệ sinh 

màng 

Tốc độ dòng chảy: 18m3/h 6mH2O 

Công suất: 1,1 kw 3pha 380V 50Hz 

Sản xuất: Grundfos Đài Loan 

Cái 1 

 Bơm chuyển 

nước thải 

Kiểu: Máy bơm chìm 

Lưu lượng: 21m3/h 5,5mH2O 

Công suất: 0,75kw 3pha 380V 50Hz 

Thân và cánh quạt: Gang 

Trục: SSS420J2 

Sản xuất: TsurumiJapan 

Bao gồm: Autocoupling (gang), ống dẫn 

hướng, xích (SUS304),… 

Cái 2 

 Bồn chứa axit 

citric (cho màng 

MBR) 

Thể tích bồn: 200l 

Chất liệu: Nhựa 

Sản xuất: EnvitechVietnam Pump 

Kiểu: Bơm điều khiển từ tính không cánh 

Công suất: 8 l/giờ ở 12mH2O 

 Động cơ: 3 ph, 380V, 50Hz, 0,37 kW 

Sản xuất: 

Bơm: PanWorldJapan (CO: Trung Quốc) 

Cái 11 
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Động cơ: ElektrimSingapore 

 Bơm Javen (cho 

màng MBR) 

Bơm 

Kiểu: Bơm điều khiển từ tính không cánh 

Công suất: 8 l/giờ ở 12mH2O 

Động cơ: 3 ph, 380V, 50Hz, 0,37 kW 

Sản xuất: 

Bơm: PanWorldJapan (CO: Trung Quốc) 

Động cơ: ElektrimSingapore 

Cái 1 

 Hệ thống nâng 

màng 

Vật liệu: SUS304 

Nhà cung cấp: EnvitechVietnam 
Bộ 1 

9 Bể khử trùng và bơm nước thải 

 Bồn chứa javen Thể tích bồn: 500l 

Chất liệu: Nhựa 

Sản xuất: EnvitechVietnam 

Cái 1 

 Bơm định lượng Công suất: 24 l/giờ ở 4 bar 

Nguồn điện: 100230 V, ± 10%, 50/60 Hz 

Kết thúc chất lỏng: PP / PVDF, Con dấu: 

PTFE Điều khiển: Tương tự 0/420 mA 

Kết nối: 12 x 9 mm 

Cái 2 

 Bơm nước thải Kiểu: Máy bơm chìm 

Lưu lượng: 8m3/h,16mH2O 

Công suất: 1,5kw 3pha 380V 50Hz 

Thân và cánh quạt: Gang 

Trục: SSS420J2 

Sản xuất: TsurumiJapan 

Bao gồm: Autocoupling (gang), ống dẫn 

hướng, xích (SUS304),… 

Cái 2 

 Lưu lượng kế Loại: Điện từ 

Đường kính: DN50 

Nhà sản xuất: E & HEU 

Cái 1 

10 Bể chứa bùn 

 Bơm bùn Lưu lượng: 3m3/h, 12mH2O 

Công suất: 0,75 kw 3pha 380V 50Hz 

Thân và cánh quạt: Gang 

Trục: SSS420J2 

Sản xuất: TsurumiJapan 

Bao gồm: Autocoupling (gang), ống dẫn 

hướng, xích (SUS304),… 

Cái 2 

 Tách nước bùn Kiểu: Máy ép vít MultiDisk 

Lưu lượng: 5m3/h 

Công suất: 0,8kW 

Bộ 1 
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Nước rửa: 40L/h 

Thân và cánh quạt: Thép không gỉ 304 

Sản xuất: BenenvJapan (CO: China) 

Khối lượng bùn của nhà máy xử lý hiện 

có:39,9 m3/ngày 

Lượng bùn của Nhà máy xử lý vệ sinh: 6,4 

m3/ngày đêm 

> Khối lượng bùn sau hệ thống khử nước: 1,5 

tấn/ngày (ước tính) 

 

Hệ thống định 

lượng polymer 

Bồn chứa 

Thể tích: 3000l 

Chất liệu: Nhựa 

Sản xuất: EnvitechVietnam 

Cái  1 

Động cơ 

Tốc độ: 150 vòng/phút 

Công suất: 0,75 Kw 3pha 380V 50Hz 

Sản xuất: Siti Shaft và paddle 

Vật chất: SUS 304 

Sản xuất: EnvitechVietnam 

Cái  1 

Bơm 

Kiểu: Bơm điều khiển từ tính không cánh 

Công suất: 8 l/giờ ở 12mH2O 

Cái  1 

Động cơ: 3 pha, 380V, 50Hz, 0,37 kW 

Sản xuất: 

Bơm: PanWorldJapan (CO: Trung Quốc) 

Động cơ: ElektrimSingapore 

Cái  2 

 Bơm nước dư trở 

về bể điều hòa 

Lưu lượng: 5m3/h, 12mH2O 

Công suất: 0,75 kw 3pha 380V 50Hz 

Thân và cánh quạt: Gang 

Trục: SSS420J2 

Sản xuất: TsurumiJapan 

Bao gồm: Autocoupling (gang), ống dẫn 

hướng, xích (SUS304),… 

Cái  2 

11 Đường ống công nghệ 

 - Đường ống dẫn khí đi trên cạn, ngoài bể; Vật liệu: inox 

- Đường ống dẫn khí đi dưới nước, trong bể; Vật liệu: ống uPVC 

Nhựa Bình Minh 

- Kèm theo phụ kiện: van bướm, co, tê,... các loại 

Độ dày ống tối thiểu: 2mm 

Hệ thống 1 

 Các đường ống nước thải, dẫ bùn, hóa chất... 

- Vật liệu: uPVC Nhựa Bình Minh 

- Phụ kiện kèm theo: van bướm, co, tê,... các loại 

Hệ thống 1 
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 Thiết bị tủ điều khiển hệ thống gồm hai hệ chế độ vận hành: tự 

động theo tín hiệu mức nước, và thủ công. 

- Vỏ tủ và thiết bị phụ: xuất xứ Việt Nam 

- Thiết bị đóng ngắt chính: MCCB, công tắc, đèn báo 

- Xuất xứ: Hàn Quốc/Đức và Đài Loan 

Hệ thống 1 

 Dây điện, ống nhựa bảo vệ kết nối từ tủ điện điều khiển đến từng 

thiết bị trong từng hạng mục bể trạm xử lý 

Hệ thống 1 

2.2.2.2. Nước mưa 

- Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước nội 

bộ của xưởng sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa tập trung của 

KCN. 

- Hiện tại, Công ty đã thiết kế ống thu gom nước mưa từ mái nhà xưởng. Hệ 

thống thoát nước mưa được xây dựng dọc hai bên đường giao thông nội bộ, bố trí 

các hố ga có song chắn rác. Sau khi qua song chắn rác, nước mưa sẽ được thải 

trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Biên Hòa 2. 

- Ngoài ra, Công ty có bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày 

để hạn chế các chất bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn 

nước cũng như tạo môi trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng 

tại các hố ga như: đất cát, rác… được định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy 

định để tránh tắc nghẽn cống thoát nước mưa. 

Nước mưa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xưởng, khuôn viên… 

được thu gom theo đường ống PVC Ø90 dẫn về mương thoát nước mưa được xây 

dựng bằng bêtông và có tấm đan che đậy có bề rộng 600mm, sau đó đưa về cống 

bê tông Ø800mm, đấu nối vào 3 hố ga thoát nước mưa của KCN Biên Hòa 2 trên 

đường 17A.  

Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa với các thông số kỹ thuật: 

+ Hố ga (1,1m x 1,1m) 

+ Đường ống PCV Ø90, thoát nước mưa mái nhà đến mương thoát nước 

+ Cống bêtông cốt thép thoát nước Ø400, Ø600 và Ø800, Ø1.500 

+ Song chắn rác có bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15 mm. 

Đối với lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích bề mặt thì được thu gom về 

các hố ga có song chắn rác, nước mưa theo hệ thống thoát nước mưa của công ty 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN chảy ra suối Bà Lúa trước khi vào 

nguồn tiếp nhận sông Đồng Nai. 
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Với các tính toán thiết kế thu gom nước mưa mà Công ty đã thực hiện hoàn 

toàn có khả năng thu gom toàn bộ lưu lượng nước mưa này. Thực tế là từ khi 

Công ty đi vào hoạt động đến nay, không xảy ra tình trạng ngập úng tại khuôn 

viên Công ty. 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bao quanh khu vực nhà xưởng, Hệ 

thống xử lý nước thải, văn phòng, nhà ăn... Dọc tuyến thoát nước mưa, bố trí các 

hố ga nhằm loại bỏ các cặn bẩn (kết hợp miệng thu nước có song chắn loại bỏ 

rác), khoảng cách giữa 2 hố ga trung bình khoảng 25 – 35 m. Hệ thống thoát nước 

mưa được tách riêng với hệ thống thu gom và thoát nước thải.  

Quy trình vận hành tại điểm đấu nối nước mưa: tự chảy. 

Sơ đồ thoát nước mưa của công ty 

 

Hình 4.14. Sơ đồ thoát nước mưa của công ty 

Mái nhà văn phòng Mái nhà nhà xưởng 

Ống PVC Ø 90 

Nước mưa 

Ống PVC Ø 90 

Nước mưa 

Khuôn viên nhà máy 

Mương bê tông 

 rộng 600 mm, độ dốc 4% 

Hệ thống thoát nước mưa 

KCN Biên Hòa 2 

Nước mưa 

Mương bê tông 

 rộng 800 mm, độ dốc 4% 

Suối Bà Lúa, chảy ra 

sông Đồng Nai 
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Hình 4.15. Hệ thống thu gom thoát nước mưa của công ty 

2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn – chất thải nguy hại 

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải 

phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại ngay tại 

nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp 

tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.  

Công ty đã được Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai cấp Sổ chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại số 376/SĐK-CCBVMT ngày 20/12/2013 do Chi cục Bảo vệ 

môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Nestlé Việt 

Nam, mã số QLCTNH: 75.000823.T. 

 Hiện tại, khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 65 m2; khu lưu giữ chất 

thải rắn thông thường là 529 m2 và chất thải nguy hại của nhà máy có diện tích 

42m2.  

Mô tả khu vực lưu giữ CTR của nhà máy, bao gồm: 

+ Ngăn chứa CTNH: được xây bằng gạch, vách tôn và có cửa khóa an toàn. 

+ Ngăn chứa chất thải công nghiệp không nguy hại: được xây bằng gạch, 

vách tôn và có cửa khóa an toàn tách biệt với ngăn chứa chất thải nguy hại. 

- Kết cấu: mái che bằng tôn, tường bao an toàn và nền được đổ bê tông chống 

thấm, được vệ sinh thường xuyên tránh ẩm ướt, bụi bẩn, có gờ chống tràn. 

- Đã phân loại triệt để các loại chất thải, dán nhãn chất thải tại kho chứa. 

Quy trình quản lý chất thải rắn trong nhà máy được tổ chức như sau: 
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Hình 4.16. Sơ đồ phân loại và thu gom chất thải rắn tại nhà máy 

  

Khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt Khu vực lưu giữ CTR thông thường 

 

 

Khu vực chứa giấy lau tay thải Khu vực chứa bùn thải của hệ thống xử 

lý nước thải 

Hình 4.17. Khu vực lưu giữ chất thải rắn tại nhà máy 

CTR sinh hoạt 

Các thùng chứa 

dung tích 600 lít 

Kho chứa CTNH 

Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, vận 

chuyển hàng ngày 

Thuê đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển xử lý  

CTR (thu gom phân loại sơ bộ) 

CTNH CTR sản xuất thông thường 

Kho chứa CTR sản xuất 

Thuê đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển xử lý  
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2.2.3.1. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn thông thường 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy bao gồm các vỏ giấy, các thực phẩm 

thừa… được thu gom vào các thùng rác nhỏ, sau đó được lưu trữ tập trung vào 

thùng chứa rác lớn và được lưu giữ tại kho lưu giữ CTR của nhà máy và sau đó 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Nhà máy đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cụ thể dưới đây để 

giảm thiểu tác động do CTR sinh hoạt: 

- Tiếp tục sử dụng các thùng chứa CTR sinh hoạt hiện trạng: 

+ 20 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu văn phòng, nhà vệ sinh, phòng khách. 

+ 3 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu nhà ăn; 6 thùng dung tích 120 lít đặt 

tại khu vực đường nội bộ xung quanh nhà máy. 

+ CTR sinh hoạt được tập kết về 2 thùng chứa có nắp đậy, dung tích 660 lít 

(kích thước dài 1,35 m x rộng 0,83 m x cao 1,11m) đặt tại kho chứa CTR sinh 

hoạt. 

- Vấn đề thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được thực 

hiện như sau: 

+ Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác 

có nắp đậy được làm bằng kim loại không rỉ: 1 thùng đựng chất thải loại cứng như 

vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, chai nhựa,..; 1 thùng đựng chất thải có dạng 

mềm, ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây,… 

+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon (màu xanh dương) để 

tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được lưu giữ tại khu vực, không để xảy 

ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt 

trời (đặc biệt là đối với một số chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối 

với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó 

làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

- Các thùng chất thải này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 

lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn (có nắp đậy) để tập trung 

vào khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy và định kỳ được giao cho đơn vị 

thu gom, vận chuyển, xử lý.  

b) Chất thải công nghiệp không nguy hại 
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Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Bột thải 

Các loại bột thải sau khi được phân loại, phải thu gom vào các bao nylon 

cuộn, dán nhãn theo quy định. 

Nhân viên bộ phận vận chuyển và thải bỏ các loại bột thải tại các kho bột 

thải tương ứng của khu vực lưu giữ chất thải thông thường. 

Các kho bột thải tại khu vực lưu giữ chất thải thông thường chỉ nhận bột 

trong khung giờ từ 09h15 sáng đến 09h45 sáng tất cả các ngày từ thứ 02 đến thứ 

06 hàng tuần. 

+ Bao bì hoặc nhãn có thông tin sản phẩm, phát sinh từ hoạt động sản xuất 

Bao bì thải từ các bộ phận sản xuất phải được thu gom vào bao PE xanh, cột 

chặt và tập trung tại khung chứa đặt trước Nhà cắt rác Foil của khu vực xử lý nước 

thải. Bao bì thải không được lẫn lộn với các loại rác khác và phải đảm bảo đã 

được loại bỏ và tách riêng bột thải trước khi đưa đến. Riêng đối với các loại Foil 

thải phát sinh tại các khu vực văn phòng, canteen với số lượng không đáng kể, có 

thể được thải bỏ như chất thải sinh hoạt nhưng phải đảm bảo là đã được cắt mở 

sau khi sử dụng, không được thải bỏ dưới dạng thành phẩm. 

CTR không nguy hại được đưa về lưu chứa tại kho. 

Tiếp tục ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTR không 

nguy hại theo đúng quy định. 

Bảng 4.52. Tóm tắt phân loại, đóng gói chất thải rắn thông thường tại nhà máy 

Tên loại chất 

thải 
Nơi phát sinh Cách đóng gói 

Nơi tập kết lưu 

giữ 

Giấy lau tay thải Locker, trạm rửa tay, 

văn phòng: nhân viên 

sodexo thu gom và vận 

chuyển 

Thu gom vào bao nilon trắng 

Kho “Giấy thải lau 

tay” 

 

Giấy vệ sinh thải Locker, khối văn 

phòng: nhân viên 

sodexo thu gom và vận 

chuyển 

Thu gom vào bao nilon trắng 
Kho “Giấy thải vệ 

sinh” 

Rách sinh hoạt SHE, AG, QA: nhân 

viên bộ sodexo thu 

gom và vận chuyển 

Thu gom vào bao tái sử dụng 
Nhà “Rác sinh 

hoạt” 
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Cơm thừa Canteen: chuyển cho 

nhà thầu dưới sự quản 

lý của phòng nhân sự, 

bảo vệ và nhà thầu 

canteen 

Đóng gói vào phuy của nhà 

thầu 

Cửa giao nhận chất 

thải canteen 

Bột thải (bột sữa, 

đường thải, bột 

thành phẩm và 

các loại bột 

khác) 

Sản phẩm không 

phù hợp, thử 

nghiệm 

Bộ phận sản xuất: nhân 

viên bộ phận thu gom 

và vận chuyển 

Thu gom vào bao nilon trắng 

hoặc bao tái sử dụng, dán nhãn 

gồm các thông tin: Loại chất 

thải, Khối lượng, Nguồn phát 

sinh (Bộ phận/line), Người 

phân loại, Thời gian 

(Ngày/tháng/năm/ca phát sinh) 

và phiếu xuất kho nội bộ đầy 

đủ chữ ký 

Kho “bột thải” 

Sản phẩm không 

phù hợp, hết hạn 

Bộ phận sản xuất: nhân 

viên bộ phận thu gom 

và vận chuyển 

BP Production: cắt bỏ để tách 

riêng phần bột và foil 

tại bộ phận sau đó đóng gói vào 

bao nilon trắng. 

Trường hợp thay đổi, bộ phận 

ENG và các bộ phận sản xuất 

cần thảo luận để thống nhất 

phương án xử 

lý 

Nhân viên vận chuyển Form Write-off được duyệt bởi 

các bộ phận liên quan và form 

giao nhận bao gồm “Số 

material”, “Số Batch”, tên loại 

nguyên liệu, bán thành phẩm 

thải 

bỏ, số lượng và được giám sát 

WH ký tên 

Sản phẩm thử 

nghiệm 

Bộ phận liên quan thu 

gom và vận chuyển 

Sau khi có quyết định thải bỏ 

bởi trưởng dự án, nhân viên môi 

trường có trách nhiệm thuê 

nhân công cắt bỏ để tách riêng 

phần bột và phần Foil  

Kho “Bột thải” 

Nhà cắt rác Foil 

Foil thải 

Nhân viên bộ phận thu 

gom và vận chuyển 

Thu gom vào bao nilon trắng và 

dán nhãn 

Nhà cắt rác Foil 
Nhân viên vận chuyển 

đến nhà cắt foil 

Form Write-off được duyệt bởi 

các bộ phận liên quan và form 

giao nhận bao gồm “Số 

material”, “Số Batch”, tên loại 

nguyên liệu, bán thành phẩm 
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thải 

bỏ, số lượng và được giám sát 

WH ký tên 

Khu vực văn phòng, 

canteen: nhân viên 

sodexo thu gom và vận 

chuyển 

Có thể thải bỏ như chất thải sinh 

hoạt nhưng phải đảm bảo đã 

được cắt mở sau khi sử dụng 

Nhà “Rác sinh 

hoạt” 

Phế liệu: nilon, 

giấy, carton, 

nhựa, màng co, 

thủy tinh, pallet 

gỗ, pallet nhựa, 

kim loại, dây 

điện 

Nhân viên bộ phận thu 

gom và vận chuyển 

Hộp box/thùng carton/giấy in 

quảng cáo có thông tin nhãn 

hiệu của Nestle phải được 

cắt/xé trước khi mang xuống 

kho chất thải 

 

Kho “Giấy carton” 

Kho “Nhựa, nylon” 

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước 

thải 

Nhân viên chịu trách 

nhiệm xả bùn thải 

Trộn với bột thải theo từng lớp 

lẫn với nhau 

Các ô phơi bùn xử 

lý nước thải 

(Nguồn: Công ty TNHH Neslte Việt Nam) 

2.2.3.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại sau khi phân loại, thu gom vào các bao PE xanh, 

dán nhãn và thải bỏ vào các thùng rác màu cam tại bộ phận, sẽ được chuyển xuống 

kho rác nguy hại tại khu vực xử lý nước thải. 

Tại kho rác nguy hại của khu vực xử lý nước thải, tất cả các loại chất thải 

phải được phân loại và bỏ đúng vào các thùng rác màu cam có dán nhãn tên tương 

ứng. Đối với chất thải dạng lỏng phải chứa trong can đậy nắp kín, nhãn chất thải 

phải chứa thông tin tên loại hóa chất và đặt trong các tank chống tràn đổ tại kho 

rác nguy hại. Kho rác nguy hại sẽ mở cửa từ 09h15 sáng đến 09h45 sáng tất cả 

các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và trong khung giờ từ 13h30 đến 14h00 

chiều thứ sáu hàng tuần. 

Sau khi thải bỏ chất thải nguy hại vào kho rác nguy hại theo đúng quy định, 

nhân viên bộ phận thải bỏ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin chất thải và ký tên 

vào sổ quản lý chất thải nguy hại. 

Công ty đã và sẽ tiếp tục thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của 

nhà máy theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/06/2015: 

+ Phân loại tại nguồn. 
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+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa 

theo từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập trung 

về kho chứa CTNH. 

Đã ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá 

trình hoạt động của nhà máy sau nâng công suất: 

+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và 

quy trình. 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các 

thiết bị chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ 

vào môi trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp 

xúc với CTNH. 

+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm 

việc trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang 

thiết bị hiện hữu trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các 

cán bộ quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình 

thu gom, vận chuyển CTNH. 

+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống 

khẩn cấp (nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo 

các trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy. 
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Bảng 4.53. Phương thức thu gom, xử lý CTR không nguy hại, CTNH 

Loại chất thải Nơi phát sinh 
Thiết bị lưu chứa tại 

nguồn 

Thu gom 

tại nguồn 

Khu vực 

lưu giữ 

Tần suất thu gom Đơn vị thu 

gom, xử lý Hiện tại Dự án 

Chất thải rắn sinh 

hoạt (giấy lau tay 

thải, giấy vệ sinh 

thải, khẩu trang, 

găng tay, rác quét 

nhà xưởng, ticker 

dán nhãn, vỏ hộp 

nilon đựng thức ăn, 

vỏ trái cây,…) 

Văn phòng 
Thùng chứa có nắp 

đậy, loại 28 lít 

Cuối ngày 

làm việc 

6Thùng 

chứa 660 

lít 

2 

lần/tuần 

2 

lần/tuần 

Cty TNHH 

Siam City 

Cement  Việt 

nam 

Nhà ăn 
Thùng chứa có nắp 

đậy, loại 120 lít 

Cuối ngày 

làm việc 

Nhà xưởng 

Thùng chứa có nắp 

đậy, loại 28 lít Cuối ca 

làm việc 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại  

Nhóm giấy: vỏ hộp 

Nhà xưởng 

Rác bao bì, giấy được 

chứa trong túi nilon 

Pallet gỗ 

Cuối ca 

làm việc 

Khu vực 

lưu giữ 

chất thải 

rắn thông 

thường 

1 

tháng/lần 

2 

tuần/lần 

Cty TNHH 

Giấy, bao bì 

Đồng tiến CN 

Bình Dương 

Nhóm giấy: bao bì 

giấy carton 

Pallet gỗ 
 

1 

tháng/lần 

2 

tuần/lần Cty TNHH TM 

DV Vũ Quang Huy 

 Nhóm nhựa: Cal 

nhựa. 

Pallet gỗ Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 

2 

tuần/lần 
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 Nhóm Kim loại: 

sắt, inox 

Pallet gỗ Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 

2 

tuần/lần 

Bùn thải từ HTXL 

nước thải       

(không nguy hại) 

 
Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 

2 

tuần/lần 

Cty TNHH MTV 

Môi trường Đô Thị 

TP Hồ chí Minh 

(Citenco) 

Sữa hủy (dạng 

lỏng) 

Túi PE 

Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 

2 

tuần/lần 

Cty TNHH 

MTV Môi 

trường Đô Thị 

TP Hồ chí Minh 

(Citenco) 

Nguyên vật liệu 

hủy 

Túi PE 

Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 

2 

tuần/lần 

Cty TNHH 

MTV Môi 

trường Đô Thị 

TP Hồ chí Minh 

(Citenco) 

Chất thải nguy hại  

Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Nhà xưởng 

Văn phòng 

Mỗi loại chất thải 

được phân loại riêng 
Cuối ca 

làm việc 
Khu vực 

lưu giữ 

chất thải 

nguy hại 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Cty TNHH Siam 

City Cement 

Việt Nam 

Dầu nhiên liệu và 

dầu diesel thải 
Nhà xưởng Phuy chứa 

6 

tháng/lần 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Cty TNHH Đại 

Lam Sơn 
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Bao bì cứng thải 

bằng các vật liệu 

khác (thủy tinh) 

 

Pallet gỗ 
Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Cty TNHH 

Siam City 

Cement Việt 

nam 

Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
Pallet gỗ 

Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Giẻ lau, vải bảo vệ 

thải nhiễm các 

thành phần nguy 

hại 

Túi PE 
Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Hóa chất và hỗn 

hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải 

Phòng thí 

nghiệm 
Phuy chứa 

Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Pin/ ắc quy chì thải 

Nhà xưởng 

Túi PE 
Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Vật liệu cách nhiệt 
Túi PE 

Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Linh kiện điện tử, bàn 

phím, chuột 
Văn phòng Túi PE 

Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 

Bao bì cứng thải 

bằng kim loại 
Nhà xưởng Pallet gỗ 

Cuối ca 

làm việc 

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 
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Hộp mực in thải 
Văn phòng Túi PE  

1 

tháng/lần 
1 tuần/lần 
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2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không do chất thải 

2.2.4.1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, nhiệt 

Tiếng ồn là không thể tránh khỏi trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, để 

giảm thiểu các tác động đến sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp tại các khu vực 

phát sinh tiếng ồn, chủ dự án đã có biện pháp hạn chế tiếng ồn như sau: 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng 

gây ồn trong khu vực. 

- Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, 

thay thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho 

phép trong môi trường sản xuất. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, 

quần áo bảo hộ lao động…) 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động. 

- Các xe vận chuyển thuộc tài sản của công ty phải thường xuyên được bảo 

dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi 

tiết hư hỏng. 

- Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn 

- Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới 

tiếng ồn tập trung trong một khu vực. 

2.2.4.2. Giảm thiểu áp lực giao thông tại khu vực dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động, lượng công nhân làm việc cùng với quá trình 

vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất tại nhà máy sẽ tạo 

áp lực giao thông lên khu vực dự án (khu vực cổng vào KCN Biên Hòa 2, đường 

Bùi Văn Hòa, quốc lộ 1A) nằm ngoài khả năng kiểm soát của chủ dự án vì phụ 

thuộc vào lượng xe lưu thông trên đường, giờ tan ca của các nhà máy lân cận trong 

khu vực dự án. Vì vậy, chủ dự án cần sự trợ giúp từ các đơn vị và cơ quan chính 

quyền có chức năng liên quan để phối hợp, hỗ trợ giảm thiểu áp lực giao thông tại 

khu vực. 

Kiến nghị Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai hỗ trợ điều tiết giao thông tại 

khu vực hoạt động của dự án, đặc biệt là cửa ngõ của KCN Biên Hòa 2, đường 

Bùi Văn Hòa trong giờ cao điểm, khi công nhân đi làm và tan ca để đảm bảo tình 
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hình trật tự giao thông tại khu vực, hạn chế kẹt xe, đảm bảo việc đi lại thuận tiện 

cho công nhân và người dân trong khu vực. 

2.2.4.3. Tác động qua lại giữa khu vực dự án với các công trình xung quanh 

Dự án được triển khai trên diện tích hiện hữu của Công ty TNHH Nestlé Việt 

Nam, khu vực sản xuất của nhà máy được xây kín, đồng thời quá trình vệ sinh 

nhà xưởng được thực hiện nghiêm ngặt, tuân theo HACCP nên hạn chế mùi hôi 

từ khu vực sản xuất, đặc biệt là tại công đoạn trộn do có hệ thống thu gom xử lý 

mùi triệt để.  

Hàng ngày, nhà máy có nhân viên kiểm tra chất lượng khí thải sau hệ thống 

xử lý mùi để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, đưa ra biện pháp xử 

lý kịp thời trong trường hợp hệ thống xử lý mùi gặp sự cố. 

2.2.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

2.2.5.1. Sự cố lò hơi 

Hiện tại, công ty đã áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế sự cố khi vận hành 

nồi hơi như sau:  

- Vận hành nồi hơi theo đúng quy trình an toàn kỹ thuật. 

- Không bao giờ sử dụng nước chưa được xử lý cho nồi hơi. 

- Điều chỉnh việc xả liên tục để duy trì độ dẫn điện của nước nồi hơi trong 

giới hạn cho phép và định kỳ xả đáy nồi hơi… 

* Kế hoạch ứng phó sự cố trong quá trình vận hành lò hơi 
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Bảng 4.54. Kế hoạch ứng phó sự cố trong quá trình vận hành lò hơi 

Loại sự cố Biện pháp ứng phó Trách nhiệm thực hiện 

Hở van, mặt bích và hệ 

thống ống dẫn nhiệt 

- Trong quá trình ngừng lò:  

+ Dừng lò khẩn cấp: bơm hồi chuyển dầu nóng tiếp tục vận hành. Lúc này 

dừng quạt gió và đưa nguyên liệu, sắp vận hành tốc độ nhan, chuyển trấu ép 

đỏ ra. 

+ Dừng lò kế hoạch: bơm hồi chuyển dầu nóng tiếp tục vận hành, dừng đưa 

trấu ép và quạt gió, sắp lò tiếp tục đốt hết mùn cưa thừa đưa ra, sau đó dừng 

máy thông gió, đợi khi nước thoát ra giảm dưới 800C, mới được dùng bơm. 

- Vệ sinh và bảo dưỡng lò: 

+ Tùy theo chất lượng nước cấp mà quyết định chu kỳ vệ sinh cáu cặn trong 

lò, thông thường cứ 3 đến 6 tháng/1 lần. 

+ Vệ sinh bên trong lò được thực hiện bằng phương pháp hóa chất kết hợp 

với thủ công cơ khí nhờ cửa vệ sinh ống nước, vệ sinh dưới đụng lò. 

+ Hóa chất được sử dụng để xử lý cáu cặn thích hợp cho lò hơi là dung dịch 

NaOH 2%. Đổ đầy dung dịch NaOH vào lò hơi và đun đến sôi, áp suất từ 

0,3 – 0,4 atm trong khoảng 12 đến 24 h hoặc lâu hơn nữa thì tùy độ dày của 

lớp cáu cặn. Sau khi tháo dung dịch NaOH ra khỏi lò thì cấp nước rửa lò và 

vệ sinh cơ khí. Việc xử lý bằng hóa chất do cán bộ am hiểu về hóa chất duy 

trì. 

Công nhân kỹ thuật trực tiếp 

vận hành hai lò hơi 

Lãnh đạo Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam 

Các thiết bị đo lường và an 

toàn chưa đạt hết yêu cầu kỹ 

thuật 

Áp kế chưa có vạch chỉ đo 

áp suất làm việc tối đa cho 

phép 

Van an toàn chưa được 

chỉnh áp suất hoạt động theo 

đúng quy phạm 
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Không duy tu đúng quy 

định 

Cứ 1 tháng vận hành kiểm tra lại toàn bộ lò hơi 1 lần. Chú ý các loại van, 

ống thủy, áp kế và ống sinh nhiệt có hiện tượng rò rỉ không. Xỉ có bị tích tụ 

ở cuối lò không, ghi có bị võng, cháy không, các lớp vữa chịu nhiệt có bị hư 

hại không, án lò có bị cháy không, khi hư hỏng sẽ được thay thế. 

- Từ 3 – 6 tháng vận hành ngừng lò kiểm tra sửa chữa toàn diện, kết hợp vệ 

sinh cáu cặn trong lò. 

- Lò phải ngừng vận hành ngay để sửa chữa đột xuất nếu có hiện tượng hư 

hỏng các bộ phận chịu áp lực của lò có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. 

- Việc sửa chữa vừa và lớn lò phải do các đơn vị và cá nhân được pháp lý và 

nhà nước công nhận và phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm về nồi 

gia nhiệt hiện hành. 

Công nhân kỹ thuật trực tiếp 

vận hành lò hơi 

Lãnh đạo Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam 
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2.2.5.2. Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Nhà máy đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với 

HTXL hiện trạng, gồm: 

Đã bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống 

và ghi chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự 

cố xảy ra. 

Định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử lý (thời gian 

vệ sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

Tiến hành thay thế các túi lọc bụi theo kế hoạch bảo trì. 

Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, ống dẫn… 

Trường hợp xảy ra sự cố: 

- Cam kết ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất tương ứng 

với hệ thống xử lý khí thải bị sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 

- Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành: 

- Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra. 

- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về 

người; an toàn về tài sản; an toàn về công việc. 

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phố hợp với các đơn vị chức năng có 

chuyên môn để xử lý. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 

2.2.5.3. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 4.55. Một số sự cố thường gặp và một số biện pháp khắc phục 

Hiện 

tượng 

Nguyên nhân có 

thể 
Kiểm tra Xử lý 

Cụm vi sinh 

pH > 9 ở bể 

Balance 

- NaOH tràn đổ 

xuống cống rãnh 

(line Maggi) hay 

CIP các dây chuyền 

sản xuất 

- Kiểm tra các khu 

vực rửa máy móc 

dụng cụ tại các 

xưởng: Milo,  

Maggi và Bouillon 

-Nếu tràn đổ xút → ngừng ngay 

các hành động gây tràn đổ hóa 

chất (OHS/P/00/0011-1) 

-Treo cao phao bể balance chờ 

nước trong bể Balance lên cao để 

tự trung hòa. Đồng thời phản ứng 
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xem có bất thương 

nào không. 

lên men tự nhiên do chất hữu cơ 

có trong nước thải theo thời gian 

PH sẽ giảm. 

pH <5 ở bể 

Balance 

- Các nguồn thải từ 

các dây chuyền sản 

xuất (khác thường) 

Axit bị đổ xuống 

cống rảnh 

- Kiểm tra các khu 

vực rửa máy móc 

dụng cụ tại các 

xưởng: Milo, 

Maggi và Bouillon. 

-Trung hòa bể cân bằng bằng 

NaOH 32% tới khi nào pH của bể 

tăng lên và nằm trong khỏang 5-

9. 

Bùn vón 

cục nhỏ 

(như hạt 

đậu) lơ 

lửng, kèm 

theo sợi 

trên mặt bể 

clarifier và 

tràn theo 

nước đầu 

ra. 

- Bể aerotank bị 

khuấy trộn quá 

mạnh 

- Bùn bị oxy hóa quá 

mức 

- Kiểm tra DO trong 

bể aerotank nếu DO 

≥ 3,5 ppm. 

- Quan sát nếu bùn 

có màu tối đen hơn 

bình thường thì có 

thể bùn bị già, kiểm 

tra thêm MLSS nếu 

≥ 4000 mg/l. 

- Giảm khuấy trộn trong bể 

aerotank (DO:2-4 ppm). Đo kiểm 

chéo với máy cầm tay trong 

phòng Lab. Nếu sai số thì 

Calibration sensor đo online theo 

hướng dẫn. Chỉnh level nước 

trong aeration tank theoVisual 

line (ngập cánh khuấy 2- 4 cm) 

- Tăng lượng thải bùn, giảm bùn 

tuần hoàn để tăng F/M. 

Bùn đóng 

cục lớn trên 

lớp mặt bể 

Clarifier 

- Bùn bị yếm khí 

trong bể aerotank có 

thể có các góc chết 

(bốn góc làm bùn 

đọng lại và 

chết) 

- Clarifier (các góc 

bùn không cào 

xuống được. 

- Kiểm tra đo DO 

trong bể có trong 1 

÷4 ppm không. Nếu 

thấp. 

- Kéo tấm gạt bùn 

trong clarifier để 

ktra tình trạng có bị 

mòn lớp cao su 

không? 

- Duy trì xục khí và không thải bỏ 

bùn trong khoảng thời gian này. 

Đồng thời giảm tối đa lưu lượng 

nước từ Balance cấp vào 

Aeration. 

- Lên kế hoạch thay mới tấm cao 

su gạt bùn. 

Bùn vi sinh 

bị tràn với 

lượng lớn 

qua hệ 

thống 

hóa lý 

- Lớp đệm bùn trong 

bể Clarifier quá cao 

do motor gạt bùn 

không hoạt động. 

- Bùn từ clarifier 

không qua được hố 

return bùn hoặc qua 

quá ít (nghẹt ống 

thông từ đáy 

Clarifier qua hố 

return bùn) . 

- Kiểm tra xem 

motor có hoạt động 

không. 

- Kiểm tra tấm chắn 

xả bùn return có kéo 

qua cao. 

- Kiểm tra bùn có 

tràn qua máng chảy 

tràn trước phòng 

control không? 

- Bật lại hệ thống gạt bùn nếu 

trước đó bị tắt. 

- Chỉnh lại vị trí cánh chắn bùn 

phù hợp theo Visual line. 

- Hạ thấp nhất cánh gạt hồi bùn từ 

clarifier qua để thông ống chảy 

tràn bùn nếu nghẹt. 

Lớp sóng 

bọt 

trắng dày 

trên bề mặt 

bể aerotank 

- MLSS quá thấp 

- Có mặt của những 

chất họat động bề 

mặt không phân hủy 

sinh học 

- Kiểm tra MLSS 

- Nếu MLSS thích 

hợp, thì nguyên 

nhân có thể là do 

các chất họat động 

bề mặt 

- Giảm lượng bùn thải, tăng bùn 

tuần hòan  giảm nước cấp vào 

Aeration tank để giảm tỉ số F/M. 

- Kiểm tra độ pH ở Balance nếu 

≥ 9 thì xử lý theo pH cao. 

COD đầu ra 

> 

800 mg/l 

Or BOD5 - 

- Quá nhiều bùn 

nổi trên bề mặt 

của bể lắng. 

Kiểm tra quan 

sát tình trạng 

bùn trong bể 

lắng (clarifier). 

Sử dụng vòi nước phun trên bề 

mặt bể lắng để bùn chìm xuống. 

Giảm lưu lượng nước cấp từ bể 

balance cấp vào Aeration tank. 
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đầu ra > 

500 

mg/l 

- COD đầu vào quá 

cao 

Lấy mẫu đo 

kiểm nồng độ 

COD thực tế 

(bằng cách treo cao phao hoặc 

hạ thấp miếng chắn nước từ 

Balance qua Aeration) 

Cụm hóa lý 

Nước cấp 

vào 

DAF có 

nhiều 

bùn 

Bùn chết hoăc đệm 

bùn quá cao từ 

Clarifier chảy qua 

Kiểm tra tình trạng 

bùn và lợp bùn đệm 

trong clarifier 

Hạ thấp cánh xả bùn return về 

Aeration tank có kế hoạch xả bỏ 

bùn lên silo 

-Thiếu Polymer để 

kết tủa 

-Kiểm tra lưu lượng 

bơm thực tế (có thể 

tháo ống cấp 

Polymer vào 

-Kiểm tra độ nhớt 

của polymer trong 

tank có đủ không 

- Chỉnh lưu lượng bơm 6 lit/h. 

Tương ứng 6 vòng chỉnh trên hộp 

số. 

- Kiểm tra hệ thống gạt bột 

polymer có hoạt động không, vệ 

sinh đầu ống dẫn Polymer bột. 

Tiếp thêm Polymer nếu trong 

thùng chứa đã hết. 

-Lớp bùn trên mặt 

DAF quá dày 

-Tốc độ gạt bùn phù 

hợp chưa 

- Tăng mực nước của bồn DAF 

để tăng lượng bùn gạt ra ngoài, 

Tăng tốc độ cánh gạt bùn trong 

màn hình control. 

-Lưu lượng cấp vào 

DAF quá cao (8- 

12m3/h) 

-Lưu lượng thực tế 

bấm đồng hồ để ktra 

lưu lượng. 

- Điều chỉnh độ mở van hồi từ 

bơm cấp nước vào Tank DAF để 

lưu lượng trong khoảng 8-

12m3/h 

-Bọt khí mịn trong 

tank DAF quá ít 

- Nhìn trên mặt 

nước trong tank 

DAF để đánh giá 

(nước phải đục 

trắng mới đạt) 

- Mở valve khí cấp 100% để xả 

khí dư sau đó điều chỉnh lại độ 

mở theo visual line đánh dấu. lần 

lượt cho tất cả các van. Đồng thời 

căn độ đóng - mở các van để áp 

suất của đồng hồ bơm sục khí 5-

6 bar 

 

- Bộ điều tiết không 

khí cấp vào bơm 

xục khí bị nghẹt 

hoặc mở nhỏ. 

- Điều chỉnh nút vặn để tăng 

lượng Air vào bơm Nhìn áp hút 

(áp âm) trên đổng hồ còn trong 

khoảng 0,35- 0,5 không. Nếu 

không có khí đi vào bộ hút (cảm 

nhận bằng cách đưa đầu ngón tay 

trỏ bít lỗ hút phia sau nút điều 

chỉnh air). Tiến hành tháo vệ sinh 

bộ hút khí. 

- Áp của bơm xục 

khí thấp hơn 5,5 

bar 

- Kiểm tra độ mở 

các van xả, Căn 

chỉnh lại độ mở các 

van. Đồng thời 

nghe tiếng chạy của 

bơm sục khí có bất 

thường không. 

- Sau khi căn chỉnh xong, áp vẫn 

không nên được hay có tiếng re 

bất thường của bơm => Lập kế 

hoạch tháo cánh bơm kiểm tra 

thay thế nếu cần. 
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Bùn trong 

tank 

chứa bùn bị 

tràn 

- Bùn quá đặc 

bơm không rút 

được 

- Kiểm tra thời gian 

dừng của cánh gạt 

bùn có phù hợp 

chưa (trong khoảng 

Dừng 30s - Chạy 

150s) 

- Sét lại chế độ chạy và dừng của 

cánh gạt bùn trên DAF cho phù 

hợp. Có thể điều chỉnh level mực 

nước trong DAF cao hơn. Dùng 

nước xịt làm lỏng bớt bùn. 

Bơm bùn không 

hoạt động 

- Kiểm tra phao 

trạng thái phao. 
- Thay mới nếu phao bị hư hỏng. 

Bảng 4.56. Xử lý nước thải bị rò rỉ, tràn đổ 

Các chỉ thị 
Nguyên nhân có 

thể 
Kiểm tra Xử lý 

Nước thải bị rò 

rỉ, tràn đổ 

Vỡ ống nước 

thải, tường của 

các bể chứa nước 

thải, các hố ga bị 

rạn nứt 

- Kiểm tra bằng mắt  

-Báo ngay cho các kỹ sư có 

liên quan, trưởng phòng kỹ 

thuật để đưa ra kể họach và 

sửa chữa/xây dựng lại sớm 

nhất. 

Hố nước thải 

đầy tràn ra môi 

trường 

Bơm không hoạt 

động. 

- Kiểm tra phao. 

- Đo cách điện, đo quá 

dòng điện, đo lệch 

pha của bơm. 

-Thay phao mới nếu hư hỏng 

-Nếu bất thường lập kế hoạch 

sửa chữa tương ứng và có 

phương án bơm tạm thời 

trong quá trình sửa chữa bơm 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt 

động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Các máy móc, thiết bị đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần 

sửa chữa. 

- Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến 

thức về: 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và 

bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những 

người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận 

hành hệ thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không 

thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành 

hệ thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 
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-  Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết 

các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho 

cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 

-  Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố 

thì được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An 

toàn tài sản; 3- An toàn công việc. 

-  Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

-  Định kỳ 1 lần/1 năm thực hiện duy tu hệ thống thoát nước mưa, và 2 lần/1 

năm đối với hệ thống xử lý nước thải. 

2.2.5.4. Sự cố cháy nổ 

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu sự cố cho toàn nhà máy, cụ thể gồm: 

Đối với khu vực xưởng sản xuất: 

Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy 

ra. Bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các 

vị trí phù hợp. 

Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường 

xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

Đã trang bị hệ thống cấp nước, chữa cháy và báo cháy tự động và được Cảnh 

sát PCCC tỉnh Đồng Nai thẩm duyệt (được thể hiện chi tiết tại tiểu mục d, mục 

2.3.4, chương 2). 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng 

dẫn về PCCC. 

Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức 

về PCCC và thực tập phương án PCCC. 

Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ 

đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số 

kỹ thuật trong giới hạn cho phép. 

Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện 

di chuyển khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. 
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Các họng lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các 

dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và đặt 

ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả 

năng phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô 

cứu hỏa có thể tiếp cận dễ dàng. 

Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. 

Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. 

Nghiêm cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực 

xưởng sản xuất. 

Lắp đặt camera quan sát tại khu vực nhà xưởng để trích xuất hình ảnh tại 

camera trong trường hợp xảy ra sự cố. 

Công ty đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sự dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo 

khoảng cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

Tính khả thi: Các biện pháp đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp thực tế. 

Không gian áp dụng: khu vực xưởng sản xuất và các kho lưu chứa nhiên liệu. 

Thời gian áp dụng: thời gian vận hành nhà máy. 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     176 

  

 
 

Hình 4.18. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại nhà máy 

e) Biện pháp giảm thiểu sự cố hóa chất 

Biện pháp giảm thiểu: 

Để giảm sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, chủ dự án đã, đang và sẽ tiếp tục thực 

hiện các biện pháp sau: 

Kho chứa hóa chất được bố trí có mái che, tường bao, tránh ánh nắng mặt 

trời, không lưu trữ cùng các hóa chất phản ứng với nhau. 

Khu pha hóa chất có độ dốc mặt bằng hợp lý, đảm bảo trong trường hợp xảy 

ra sự cố, hóa chất được thu gom nhanh gọn tại các rãnh an toàn bao quanh khu 

pha chế (sâu 0,5m)… Lượng hóa chất rò rỉ thông qua hệ thống rãnh thu gom sẽ 

được lưu chứa tại hố gom, định kỳ giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

Lắp đặt biển báo nguy hiểm, nội quy ra vào tại cửa khu pha chế hóa chất. 

Lập hướng dẫn công việc cho các công việc thao tác hóa chất, các hướng dẫn 

này được treo tại nơi làm việc của công nhân. 
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Công nhân tuân thủ theo đúng quy trình làm việc an toàn. Khi pha hóa chất 

luôn tuân thủ theo thứ tự. 

Bố trí đặt các bảng thông tin hóa chất, bảng thông tin an toàn nguyên liệu, 

hướng dẫn thao tác, đồ hình. 

Định kỳ kiểm tra tình trạng của van, bơm nhằm phát hiện kịp thời nguy cơ 

tràn đổ. 

Kiểm tra, nâng cao trình độ chuyên môn công nhân lao động trong khu vực 

pha hóa chất. 

Trong kho bảo quản các hóa chất được sắp xếp ngay ngắn, nhãn hóa chất 

quay ra ngoài và sắp xếp theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng 

lên nhau hoặc xếp cao quá gây nghiêng đổ hoặc khó khăn trong quá trình sử dụng. 

Lập sổ lưu kho để theo dõi từng loại hóa chất đảm bảo hóa chất nhập trước, 

nhập sau và có sơ đồ lưu kho. 

Hàng năm tổ chức thực tập phương án diễn tập cho tình huống tràn đổ hóa 

chất, đồng thời tổ chức lớp an toàn hóa chất cho công nhân làm việc trực tiếp với 

hóa chất. 

Trang bị bảo hộ lao động đối với các công nhân thực hiện công đoạn pha chế 

hóa chất (quần áo, mũ, găng tay cao su, kính mắt,…). 

Tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố khi có yêu cầu của đơn vị chức 

năng. 

Công ty đang lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và cam kết 

thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập. 

* Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố:  
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Hình 4.19. Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

Khi phát hiện xảy ra sự cố, thông báo ngay cho những người xung quanh 

biết, đồng thời báo gấp cho ban quản lý nhà máy. Ban quản lý nhà máy thông báo 

cho đội ứng phó sự cố của công ty, và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và 

những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ 

tán. 

Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố. 

Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm ra vào khu vực 

rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm 

găng tay, ủng, tạp giề, kính mắt, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực. 

Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất bằng cách ngắt hoặc di dời 

mọi nguồn phát sinh nhiệt, sử dụng các vật liệu như: cát, giẻ lau, tấm hút chuyên 

dụng, thùng chứa chuyên dụng và thu gom hóa chất tràn đổ vào thùng chứa 

CTNH, được vận chuyển cùng CTNH của nhà máy. 
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Không xả nước vào điểm rò đổ hóa chất. 

Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra 

ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa 

chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu gom, phân loại 

CTNH và làm sạch môi trường. 

Sau khi xảy ra sự cố cần xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp 

khắc phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố 

 

Hình 4.20. Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố 

Công ty đã thành lập đội ứng phó sự cố. Sơ đồ phối hợp khi có sự cố khẩn 

cấp: 

Nhân lực ứng phó sự cố tại nhà máy được thể hiện cụ thể tại bảng bên dưới: 

Bảng 4.57. Bảng nhân lực ứng phó sự cố hóa chất 

Chức vụ Nhiệm vụ 

Giám đốc nhà máy Trưởng ban chỉ huy 

Trưởng phòng hành chính nhân sự Phó ban 

Quản lý bộ phận sản xuất Thành viên 

Trưởng phòng  Tổ chức lánh nạn 

Nhân viên phòng y tế Đội trưởng 

Nhân viên phòng y tế Thành viên 

Nhân viên Thành viên 

(Nguồn:Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, năm 2021) 

Bảng 4.58. Phân công nhiệm vụ ứng phó sự cố  

STT Chức vụ Công việc 

1 Ban chỉ huy   
- Là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về các tình huống 

khẩn cấp. 
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STT Chức vụ Công việc 

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực để đáp ứng yêu cầu 

công việc. 

- Xây dựng các phương án thực hiện khi có sự cố, đào tạo 

nhân lực xử lý tình huống và phối hợp với các đơn vị có 

chức năng tại địa phương để thực hiện công tác xử lý sự 

cố. 

- Đảm bảo Đội ứng cứu luôn trong tình trạng sẵn sàng 

thực thi công việc. 

- Là cấp lãnh đạo cao nhất quyết định cách thức xử lý các 

tình huống. 

- Đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích 

tốt trong công tác thực hiện ứng phó các tình huống khẩn 

cấp. 

2 
Đội tổ chức lánh 

nạn 

- Đội tổ chức lánh nạn có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn 

cho người lao động tại bộ phận mình cách thức thoát nạn, 

lánh nạn tại những địa điểm được khảo sát trước (đối với 

cháy nổ là đường nội bộ cổng chính của công ty, đối với 

ngộ độc thực phẩm là phòng khám đa khoa Long Bình 

hoặc trung tâm y tế lân cận). 

- Nhận lệnh từ Ban chỉ huy, huy động lực lượng sẵn có 

tại chỗ để hỗ trợ công tác sơ tán. 

- Điểm danh, kiểm tra quân số sau khi sơ tán để đảm bảo 

số lượng nhân sự khi sơ tán về nơi an toàn và báo cáo 

quân số thiếu để tìm cách cứu nạn. 

3 Tổ cứu nạn 

- Thực hiện sơ cứu ban đầu cho người bị nạn, đưa nạn 

nhân đến phòng y tế, nhân viên y tế sẽ căn cứ tình trạng 

vết thương sẽ quyết định chuyển nạn nhân đến phòng 

khám hoặc trung tâm y tế lân cận. 

- Phối hợp cùng Đội ứng cứu thông tin cho các cơ quan 

chức năng, để được hỗ trợ giúp đỡ khi có sự cố khẩn cấp 

ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng lao động lớn mà 

công ty không thể xử lý. 

4 Tổ ứng cứu 

- Phối hợp tổ chức công tác hậu cần, đảm bảo thông tin 

liên lạc tốt. 

- Liên lạc với cơ quan bên ngoài để được hỗ trợ. 

- Cung ứng các nguồn nhân lực để đảm bảo công tác cứu 

hộ, cứu nạn diễn ra nhanh chóng. 

- Tìm kiếm nạn nhân bị nạn. 
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STT Chức vụ Công việc 

5 Đội PCCC 

- Thực hiện tốt công tác PCCC khi có sự cố xảy ra. 

- Tổ chức huy động mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ 

để cứu chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Phối hợp với tổ ứng cứu, liên lạc với cơ quan cảnh sát 

PCCC để được hỗ trợ khi có sự cố cháy lớn xảy ra. 

* Quy trình diễn tập tràn đổ hóa chất và các chất lỏng khác 

- Bước 1:  

Lập phương án, thời gian, địa điểm, lực lượng và phương tiện diễn tập 

Thông báo kế hoạch diễn tập đến nhân viên môi trường 

- Bước 2:  

Nhận thông bao kế hoạch diễn tập. 

Phản hồi và tham gia diễn tập cùng bộ phận. 

- Bước 3:  

Thực hiện diễn tập theo kế hoạch 

- Bước 4: Vệ sinh và h oàn trả hiện trạng ban đầu cho khu vực diễn tập. 

- Bước 5: họp phân tích ưu nhược điểm trong suốt quá trình diễn tập. 

- Bước 6: Hoàn tất báo cáo quá trình diễn tập 
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Hình 4.21. Công trình ứng phó sự cố hóa chất 

2.2.5.5. An toàn lao động 

* Phòng ngừa sự cố: 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân của Nhà máy đã áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau:  

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và 

từng công đoạn sản xuất. 

- Tất cả công nhân viên sẽ được định kỳ tập huấn an toàn lao động. 

- Thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao 

động của công nhân. 
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- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân theo các qui định 

hiện hành của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao 

tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện 

thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố. 

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm.  

- Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc. 

* Ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

- Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp 

do quá trình sản xuất gây ra. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ 

Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo quy định của Nhà 

nước. 

Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và 

ứng phó tai nạn lao động. Do đó, khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó tai nạn lao động của Nhà máy đã áp 

dụng trong thời gian qua. Ngoài ra còn áp dụng thêm các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, xe vận chuyển và bảo trì, bảo 

dưỡng thường xuyên theo đúng kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Có bảng hướng dẫn, nội quy, chỉ dẫn trong Công ty. 

- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, không sử 

dụng các lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Cung cấp, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho toàn bộ 

cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc 

nhở công nhân sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Có biện pháp xử lý, giải quyết, cấp cứu kịp thời khi có sự cố lao động xảy 

ra. Đồng thời phải báo cáo lên các cấp quản lý của dự án và chính quyền địa 

phương để khắc phục và bồi thường những thiệt hại theo đúng quy định của nhà 

nước ban hành. 
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2.2.5.6. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

* Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất 

Công ty đã được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm FSSC 22000 

có giá trị đến ngày 9/7/2022 cho hoạt động sản xuất các sản phẩm bột milo, bột 

Nescafe, Nestvita, bột nêm bouillon, maggi liquid sauces bởi tổ chức cấp giấy 

chứng nhận SGS của Thụy Sĩ. 

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực 

phẩm đối với các đơn vị sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu: Hệ 

thống Quản lý An toàn Thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2005; Các 

Chương trình quy định điều kiện tiên quyết, như được quy định bởi BSI-PAS 220:2008; 

Các yêu cầu bổ sung: Bảng tóm tắt các quy tắc áp dụng; Các yêu cầu kỹ thuật đối với 

các dịch vụ và sự sắp xếp nhân sự trong việc áp dụng các nguyên tắc an toàn thực phẩm. 

Những lợi ích của tiêu chuẩn FSSC 22000: tiêu chuẩn FSSC 22000 là cơ chế an 

toàn thực phẩm toàn cầu; được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn đã được công nhận; 

được xem như là chìa khóa thâm nhập hệ thống chuỗi bán lẻ toàn cầu; giảm thiểu tối 

đa rủi ro trong vấn đề an toàn thực phẩm; củng cố và xây dựng cách tiếp cận sáng tạo 

để hướng đến vấn đề an toàn thực phẩm. 

Nhằm ngăn ngừa và loại bỏ nguy cơ nhiễm bẩn thực phẩm gây ra bởi thao 

tác vệ sinh các nhân không thích hợp, đem đến thực phẩm an toàn cho người tiêu 

dùng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã, đang và sẽ được thực hiện tại nhà 

máy Đồng Nai như sau: 

- Công nhân làm việc tại nhà máy phải được kiểm tra sức khỏe trước khi bắt 

đầu công việc; việc kiểm tra lại phải được tiến hành hàng năm. 

- Mỗi nhân viên được yêu cầu báo cáo cho cấp quản lý về tình trạng sức khỏe 

khi biết hoặc nghi ngờ nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm như: bệnh 

vàng da, tiêu chảy, nôn mửa, sốt, đau họng kèm sốt, vết thương hở, dịch từ tai, 

mắt, mũi. Mỗi trường hợp như vậy phải được ghi nhận, xem xét để đảm bảo nhân 

viên mang bệnh không làm việc khi bệnh hoặc được phân công công việc khác 

không tiếp xúc với sản phẩm. Nhân viên phải được điều trị y tế thích hợp. Trước 

khi nhân viên quay lại làm việc sau khỏi bệnh, báo cáo sức khỏe phải được xem 

xét bởi bộ phận SHE. 

- Trong khu vực sản xuất và kho, nhân viên bị các vết thương hở hay bỏng 

phải được bảo vệ bằng băng dán đặc biệt. Khi bị mất miếng băng dán, phải báo 

cáo cho giám sát. 
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- Đồng phục làm việc tại nhà máy phải được duy trì trong điều kiện tốt và 

được giữ gìn sạch sẽ một cách hợp lý trong suốt quá trình làm việc để ngăn ngừa 

nhiễm bản cho sản phẩm. 

- Khách tham quan phải mặc áo khoác sạch được cấp bởi nhà máy khi vào 

khu vực sản xuất và kho. 

- Để ngăn ngừa vật thể ngoại lai (tóc) rơi vào sản phẩm và vi sinh vật từ tóc 

có thể xâm nhiễm vào sản phẩm, tất cả nhân viên và khách được yêu cầu đeo nón 

trùm đầu đuợc cấp bởi nhà máy đúng cách trong toàn bộ thời gian làm việc, tham 

quan tại khu vực sản xuất và kho. 

- Để ngăn ngừa nhiễm chéo cho thực phẩm, rửa tay định kỳ và làm khô tay 

là biện pháp kiểm soát tốt nhất để duy trì thực phẩm an toàn. Bàn tay được rửa 

đúng cách, và được sát khuẩn thích hợp bằng chất sát khuẩn. Khi bàn tay tiếp xúc 

với sản phẩm hoặc bao bì phải được đánh giá về nguy cơ lây nhiễm bẩn và đưa ra 

kiểm soát thích hợp. 

- Không chạm vào thiết bị, nguyên liệu hoặc sản phẩm hở sau khi làm các 

việc sau để tránh lây nhiễm chéo: vệ sinh lưới, ống thông gió, cống thoát nước, 

thao tác với hóa chất, thuốc diệt trùng,… 

* Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong canteen 

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra và giao nhận thực phẩm. 

Phòng chống nhiễm bẩn, bếp ăn được xây dựng theo nguyên tắc bếp một 

chiều, sắp xếp khoa học và phân biệt giữa dụng cụ chế biến sống và chín. Nơi chế 

biến luôn giữ vệ sinh sạch sẽ. 

Thực hiện vệ sinh môi trường, nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm 

phải đảm bảo chất lượng quy chuẩn nước cấp cho ăn nuống. 

Khu vực chế biến bố trí thùng rác có nắp đậy để chứa rác thải sau khi sơ chế 

thực phẩm, thu gom rác hàng ngày, không để tồn đọng và gây mùi hôi. 

Tuyên truyền, bồi dưỡng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

khu đô thị. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chế biến thực phẩm. 

Xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực 

phẩm đối với các khu vực dịch vụ ăn uống. 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thể hiện 

ở bảng bên dưới: 

Bảng 4.59. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Stt Công trình đầu tư Số lượng 

1 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 240 m3/ngày 1 

2 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 120 m3/ngày 1 

3 Hệ thống xử lý mùi, công suất 12.000 m3/giờ 1 

4 
Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, 

chất thải nguy hại 
- 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết 

bị quan trăc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Để phục vụ cho hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ thực hiện xây lắp các công 

trình bảo vệ môi trường dược thể hiện ở bảng dưới: 
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Bảng 4.60. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Quy mô công trình Kế hoạch thực hiện 
Kính phí  

(triệu VN đồng) 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

I Hệ thống thoát nước mưa 
Cống bê tông cốt thép Ø400, Ø600, 

Ø800, Ø1.000, Ø1.500 
Hiện hữu - 

Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam 

II Hệ thống thu gom nước thải – xử lý nước thải 

1 Hệ thống thu gom nước thải  

Đường ống dẫn nước thải sinh hoạt về 

bể tự hoại 

Đường kính Ø90, Ø114, Ø400, Ø500. 

Hiện hữu - 

Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam 2 
Hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất 
công suất 240 m3/ngày.đêm  Hiện hữu - 

3 
Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 
công suất 120 m3/ngày.đêm  Hiện hữu - 

III Khu vực lưu giữ CTR - CTNH 

1 
Khu vực lưu giữ CTR – 

chất thải sinh hoạt 
 Hiện hữu - 

Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam 

2 
Khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại 
 Hiện hữu - 

Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam 
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3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Trong quá trình hoạt động của dự án, ngoài các công trình bảo vệ môi trường, 

nhà máy sẽ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác cùng với các 

công trình xử lý môi trường để hạn chế các tác động đến môi trường từ quá trình 

hoạt động của dự án. 

Bảng 4.61. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Stt Hạng mục Kế hoạch thực hiện Kính phí 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

1 Cây xanh 

Nhà máy đã có trồng cây xanh 

hiện hữu 

- Tưới nước đầy đủ, hàng ngày 

- Tỉa cây định kỳ 1 tuần/lần 

- Thay thế các cây bụi và cỏ bị hư 

hại do hoạt động hoặc đã quá già. 

- Kiểm soát cỏ dại và các loại 

mầm bệnh 

4 triệu 

đồng/tháng 

Công nhân 

cây xanh của 

công ty 

2 
Phân loại chất 

thải tại nguồn 

- Hàng ngày thực hiện thu gom 

chất thải phát sinh trong quá 

trình sản xuất. 

- Chứa từng loại chất thải vào 

từng thùng quy định, phân loại 

theo chất thải thông thường, chất 

thải nguy hại. 

- Lưu giữ tạm thời chất thải tại 

khu vực lưu giữ chất thải của 

công ty. 

- Định kỳ 2 lần/tuần thông báo 

đơn vị có chức năng đến thu 

gom, xử lý chất thải rắn – chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. 

50 

triệu/tháng 

Bộ phận quản 

lý môi trường 

Công nhân 

làm việc tại 

xương 

Công nhân vệ 

sinh 

3 
Hệ thống phòng 

cháy chữa cháy 

- Thường xuyên kiểm tra khả 

năng làm việc của hệ thống 

phòng cháy chữa cháy (1 

tháng/lần). 

- Thay thế các thiết bị phòng 

cháy chữa cháy trong trường hợp 

bị hư hỏng. 

- Bổ sung đầy đủ nước cho bể 

dựng phòng nước PCCC 

4 triệu 

đồng/tháng 

Bộ phận kỹ 

thuật nhà máy 

4 Hệ thống thu - Nạo vét hệ thống thoát nước 4 Toàn bộ công 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     189 

Stt Hạng mục Kế hoạch thực hiện Kính phí 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

gom nước mưa mưa (2 tuần/lần). 

- Không đổ nước thải vào hệ 

thống thoát nước mưa 

triệu/tháng nhân viên nhà 

máy 

Công nhân 

dọn vệ sinh 

nhà máy 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Bảng 4.62. Dự toán kinh phí bảo trì, duy tu hằng năm cho các công trình xử 

lý chất thải 

STT Hạng mục Chi phí (Triệu VNĐ) 

1 Hệ thống thoát nước mưa 

5.000 

2 Hệ thống thu gom nước thải  

3 Hệ thống xử lý khí thải 

4 Hệ thống xử lý nước thải 

5 Cây xanh 

6 Các thùng chuyên dụng chứa chất thải 

7 Khu lưu giữ tạm thời chất thải rắn  

8 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

9 Hệ thống chống sét 

3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Trong giai đoạn hoạt động, dự án sẽ bố trí một bộ phận chuyên trách về quản 

lý môi trường trong khu vực dự án và khu vực xung quanh, số lượng nhân sự được 

bố trí cụ thể như sau: 

Bảng 4.63. Tổ chức quản lý chất lượng môi trường của nhà máy 

Stt Nhiệm vụ Nhân sự Số lượng 

1 
Quản lý chung về chất lượng môi 

trường 

Bộ phận an toàn – 

sức khỏe – môi 

trường 

1 người 

2 Quản lý hoạt động của dự án Bộ phận quản lý  5 người 
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3.6. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự án 

Dựa vào đặc điểm của dự án, đơn vị tư vấn đã sử dụng nhiều phương pháp 

đánh giá tác động môi trường với mức độ định tính hoặc định lượng khác nhau. 

Gồm các phương pháp sau: 

- Phương pháp đánh giá nhanh  

- Phương pháp ma trận 

- Phương pháp lập bảng liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa 

- Phương pháp lấy, phân tích mẫu 

Đánh giá mức độ tin cậy của kết quả từ việc áp dụng các phương pháp đã sử 

dụng được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.64. Tổng hợp mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, 

dự báo 

TT Kết quả của 

Mức 

độ chi 

tiết 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 
Kết quả của Phương 

pháp đánh giá nhanh  
Cao 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y 

tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự 

phù hợp với điều kiện Việt Nam 

2 
Kết quả của Phương 

pháp ma trận 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Phương pháp chỉ đánh giá định tính 

hoặc bán định lượng, dựa trên chủ 

quan của những người đánh giá 

3 
Kết quả của Phương 

pháp lập bảng liệt kê 

Trung 

bình 
Cao 

Có thể bao quát được tất cả các vấn đề 

môi trường của dự án, cho phép đánh 

giá sơ bộ mức độ tác động 

4 
Kết quả của Phương 

pháp thống kê 
Cao Cao 

Dựa theo số liệu thống kê chính thức 

của tỉnh Đồng Nai 

5 
Kết quả của Phương 

pháp so sánh  
Cao Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

6 

Kết quả của Phương 

pháp nghiên cứu, khảo 

sát thực địa 

Cao Cao 

Các báo cáo, số liệu được cập nhật 

mới nhất trong thời gian thực hiện lập 

báo cáo ĐTM 
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TT Kết quả của 

Mức 

độ chi 

tiết 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

7 

Kết quả của Phương 

pháp lấy, phân tích 

mẫu 

Cao Cao 

Đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu 

chuẩn Quốc tế và các phương pháp 

khác được công nhận 

* Phương pháp thống kê: 

- Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu khí tượng, thủy văn, 

kinh tế, xã hội… tại khu vực dự án từ các trung tâm nghiên cứu khác.  

- Số liệu sử dụng trong phương pháp này đã được các tổ chức nhà nước phê 

duyệt, có thể sử dụng cho các báo khoa học trong nước và có độ tin cậy cao.  

* Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: 

- Phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều 

kiện cụ thể của dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết. 

- Tiến hành thực hiện: kết hợp với đơn vị có chức năng thực hiện để khảo 

sát, đo đạc và lấy mẫu và phân tích mẫu hiện trạng môi trường tại khu vực dự án. 

* Phương pháp nhận dạng, liệt kê: 

- Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của dự án gây ra, bao 

gồm các nhân tố môi trường như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, an toàn lao 

động, cháy nổ…  

- Nhận dạng, phân loại các tác động khác nhau ảnh hưởng đến môi trường 

và định hướng nghiên cứu cùng các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ 

cho công tác đánh giá chi tiết. 

- Phương pháp này trình bày các tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống cho 

việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

* Phương pháp đánh giá nhanh: 

- Sử dụng một số nguyên tắc đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dùng 

để tính tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm đối với mỗi nguồn thải đã được tính toán 

phổ biến rộng rãi ở nhiều nước  
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- Có hiệu quả cao trong tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá tác động của 

các nguồn ô nhiễm. 

- Rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong 

trường hợp không xác định được các thông số cụ thể để tính toán.  

* Phương pháp so sánh:  

Phương pháp này có độ chính xác cao trên cơ sở so sánh, đánh giá chất lượng 

môi trường, chất lượng dòng thải với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường liên 

quan và các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

* Phương pháp ma trận 

Phương pháp này cho phép phân tích, đánh giá một cách tổng hợp các tác 

động tương hỗ, đa chiều đồng thời giữa các hoạt động của dự án đến tất cả các 

yếu tố tài nguyên và môi trường trong vùng dự án. 

Các đánh giá về những tác động môi trường được thực hiện ở mức độ rất chi 

tiết và độ tin cậy cao. Đối với các rủi ro và sự cố môi trường khi dự án triển khai 

hay không triển khai là có khác biệt. Do dựa trên những đánh giá tác động của 

từng nguồn gây tác động khi dự án triển khai đều có biện pháp khắc phục ô nhiễm 

trình bày ở chương 3.  

Khả năng xuất hiện các sự cố, rủi ro của dự án là có thể xảy ra ở mức độ 

trung bình và đều được trình bày ở chương 3. Dự án đi vào hoạt động sẽ thường 

xuyên cập nhật vào hệ thống những số liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường nhằm 

làm cơ sở đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển bền vững lâu dài, 

đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Do dự án không có điểm xả ra môi trường mà chỉ có điểm đấu nối nước thải 

vào hệ thống XLNT tập trung của KCN Biên Hòa 2, do đó không thuộc đối tượng 

phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 

(do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Biên Hòa 2). Thông tin nguồn thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 

KCN: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt của công nhân viên (nhà vệ sinh, nhà ăn) 

- Nguồn số 02: nước xả đáy lò hơi 

- Nguồn số 03: nước thải từ quá trình vệ sinh dây chuyền sản xuất 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 

2, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2 xử lý 

đạt quy chuẩn quy định. 

- Vị trí xả nước thải: 

+ Tại 01 hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Loteco trên 

đường số 17A. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: vị trí X: 1.207.830, Y: 404.325. 

 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

 - Lưu lượng xả nước thải tối đa: 360 m3/ngày 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: liên tục 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Biên Hòa 2 phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa 2 theo thỏa thuận 

giữa chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Biên Hòa 2 (theo hợp đồng xử 

lý nước thải SN-NVL 02/HĐNT-SDV ngày 02/01/2008 giữa Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam và Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi). 

 



Chủ dự án: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam                                                     194 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: mùi từ quá trình sản xuất Maggi liquid sauce 

- Nguồn số 02: khí thải từ hoạt động lò hơi 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải: 

+ Dòng khí thải số 01: tương ứng với ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 

mùi từ quá trình sản xuất Maggi liquid sauce, công suất 12.000 m3/giờ (nguồn số 

01). Tọa độ vị trí xả khí thải X: 1.207.998; Y: 404.214 (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

+ Dòng khí thải số 02: tương ứng với ống thoát khí thải từ lò hơi (nguồn số 

02). Tọa độ vị trí xả khí thải X: 1.207.907; Y: 404.370 (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

+ Dòng khí thải số 03: tương ứng với ống thoát khí thải từ lò hơi (nguồn số 

02). Tọa độ vị trí xả khí thải X: 1.207.907; Y: 404.375 (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

Vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải tại KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:  

+ Dòng khí thải số 01: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ 

+ Dòng khí thải số 02: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ 

+ Dòng khí thải số 03: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ 

- Phương thức xả nước thải: xả liên tục 24/24 giờ. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gai về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, 

Kv = 0,6, Kp = 0,9 và QCVN 20: 2009/BTNMT, cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 01 

1 Lưu lượng m3/giờ - 3 tháng/lần 
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2 H2S mg/Nm3 4,05 3 tháng/lần 

3 Metyl mercaptan mg/Nm3 15 6 tháng/lần 

 Dòng khí thải số 02, 03 

1 Bụi mg/Nm3 108 

không 
2 CO mg/Nm3 540 

3 SO2 mg/Nm3 270 

4 NOX mg/Nm3 459 

2.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

2.3.1. Hệ thống xử lý khí thải số 01 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải (nguồn số 01) → Chụp hút → Quạt 

hút → lớp hấp thụ (dung dịch hấp thụ bằng nước) → Hấp phụ bằng lớp than hoạt 

tính  → Ống thải. 

- Công suất thiết kế: 12.000 m3/giờ (tương ứng dòng số 01)  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, khối lượng 50kg 

2.3.1. Hệ thống thoát khí thải số 02, 03 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải (nguồn số 02, 03) → Quạt hút → 

Ống thải. 

- Công suất thiết kế: 10.000 m3/giờ (tương ứng dòng số 02); 15.000 m3/giờ 

(tương ứng dòng số 03) 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không có 

2.4. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng lắp đặt 

2.5. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị xử lý chất thải thường xuyên. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng 

sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Định kỳ kiểm tra thiết bị lọc bụi túi vải, theo dõi quá trình hoạt động bảo 

đảm hoạt động ổn định của hệ thống. 

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân 

sửa chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn, sửa chữa mất nhiều 
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thời gian, phải dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không 

được gây ô nhiễm môi trường không khí. 

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các 

sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

2.6. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm (theo quy định tại điểm h khoản 

1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực trộn bột sữa Milo 

- Nguồn số 02: Khu vực xay bột nêm Bouillon 

- Nguồn số 03: Khu vực trộn Maggi liquid sauce 

- Nguồn số 04: Khu vực máy nén khí 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01 có tọa độ: X: : 1.207.928; Y: 404.370 

- Nguồn số 02 có tọa độ: X: 1.207.990; Y: 404.208 

- Nguồn số 03 có tọa độ: X: 1.207.993; Y: 404.210 

- Nguồn số 04 có tọa độ: X: 1.207.991; Y: 404.216 

(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

3.3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung 

* Tiếng ồn 

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc nơi 

làm việc. Cụ thể như sau: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 
Khu vực thông 

thường 

* Độ rung  
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Độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

27:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Mức tiếp xúc nơi làm 

việc. Cụ thể như sau: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 60 
Khu vực thông 

thường 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG 

TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải được 

trình bày ở bảng 6.1. 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt Hạng mục 
Số 

lượng 
Công suất 

Công suất dự 

kiến tại thời 

điểm kết thúc 

giai đoạn vận 

hành thử 

nghiệm 

Thời gian vận 

hành thử 

nghiệm 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1  
Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 
1 120 m3/ngày 120 m3/ngày 09/2022 11/2022 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục để đo đạc, phân tích 

các thông số theo quy định hoặc mẫu tổ hợp được xác định là giá trị trung bình 

của 3 kết quả đo đạ của thiết bị đo nhanh tại hiện trường. 

1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng 

bên dưới. 

Bảng 6.2. Vị trí lấy mẫu 

Stt Hệ thống xử lý khí thải Ký hiệu 
Số vị trí cần lấy 

mẫu 

1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt NT1  1 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 
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của công trình, thiết bị xử lý chất thải:  

Bảng 6.3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Stt Hạng mục công trình 
Dự kiến thời gian 

lấy mẫu 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 09-10/11/2023 

I 

Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành 

ổn định của công trình 

- Ít nhất 01 ngày/lần (Một mẫu tổ hợp khí thải được xác 

định kết quả là giá trị trung bình của 03 kết quả đo đạc 

của các thiết bị đo nhanh hiện trường (kết quả đo bằng 

các thiết bị đo hiện số) theo quy định của pháp luật ở 03 

thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất). 

 

Bảng 6.4. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải của từng công 

trình 

Vị trí lấy mẫu Thông số lấy mẫu 
Số 

mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn 

so sánh 

I. Hệ thống xử lý nước thải 

Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải 

Nước thải 

trước xử lý 

pH, TSS, COD, BOD, 

Amoni, Tổng nito, tổng 

photpho, coliform 

1 mẫu 

đơn 

Ngày đầu tiên sau 

giai đoạn hiệu chỉnh 

hiệu suất 

Giới hạn tiếp 

nhận của 

KCN Biên 

Hòa 2 Nước thải sau 

xử lý 

pH, TSS, COD, BOD, 

Amoni, Tổng nito, tổng 

photpho, coliform 

3 mẫu 

đơn 

+ Lần thứ 1: Ngày 

đầu tiên sau giai 

đoạn hiệu chỉnh hiệu 

suất 

+ Lần thứ 2: ngày 

tiếp theo lần thứ 1 

+ Lần thứ 3: ngày 

tiếp theo lần thứ 2 

 Đơn vị quan trắc môi trường Công ty dự kiến phối hợp: 

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động 

Trụ sở chính: số 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường VIMCERT số 026; Quyết định số 1482/QĐ-BTNMT ngày 
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06/07/2020 V/v chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022, nước thải của cơ sở đấu nối về thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Biên Hòa 2 do đó của cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước 

thải. 

Quy định áp dụng: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình 

hoạt động của Nhà máy đạt quy định của KCN Biên Hòa 2  về nồng độ tối đa cho 

phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước khi xả vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp. 

* Quan trắc khí thải 

- Vị trí:  

1 khí thải từ hệ thống xử lý mùi  

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, H2S, metyl mercaptan. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19: 2009/BTNMT, QCVN 20: 2009/BTNTM, 

cột B, Kv = 0,6, Kp theo lưu lượng. 

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

+ Tần suất: thường xuyên và liên tục. 

+ Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa chất thải rắn. 

+ Chỉ tiêu giám sát: khối lượng chất thải nguy hại, chủng loại, chứng từ 

chuyển giao.  

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và 
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Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm cho giai đoạn 1 và 2 được 

thể hiện tại bảng  6.5. 

Bảng 6.5. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Mẫu quan trắc Thông số 
Số 

lượng 

Tần 

suất/năm 
Đơn giá Chi phí 

Khí thải Lưu lượng, 

H2S, metyl 

mercaptan 

1 4 2.000.000 8.000.000 

Chi phí nhân công 

thu mẫu 

- 2 

người 
4 500.000 4.000.000 

Chi phí phương 

tiện đi lại 

- 
- 4 2.000.000 8.000.000 

Tổng cộng     20.000.000 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết vận hành hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn quy định, thu gom 

triệt để bụi phát sinh để tránh khiếu kiện, khiếu nại từ các dự án xung quanh. 

- Cam kết nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt giới 

hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2, đấu nối nước thải vào KCN và ký 

hợp đồng xử lý nước thải với KCN theo quy định. 

- Cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải. Trong trường hợp chất thải 

xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, Công 

ty cam kết dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư để bảo đảm các 

công trình xử lý chất thải có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường về chất thải và giấy phép môi trường. 

 

 






















































































































































