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CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ 

- Địa chỉ văn phòng: Lô số 18, đƣờng số 5, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

Ông Lƣu Văn Phƣớc    Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0251.7303077 . 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 3602204447, chứng nhận lần đầu ngày  21/12/2009, 

đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/02/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Đồng Nai – 

Phòng đăng ký kinh doanh cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ: Số 0682131528 chứng nhận lần đầu: ngày 28/01/2021; do 

Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp. 

2. Tên cơ sở 

Tên cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại sản phẩm từ gỗ với quy mô diện tích kho, bãi, 

nhà xƣởng là 35.260 m
2
, công suất 374.400 sản phẩm/năm, (tƣơng đƣơng 6.000 tấn/năm) 

và sản xuất hàng may sẵn bằng vải (trừ trang phục và không có công đoạn giặt tẩy và 

nhuộm) công suất 51.000 sản phẩm/năm (tƣơng đƣơng 15 tấn/năm) (Nhà máy giai đoạn 

2)”. 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô số 18, đƣờng số 5, KCN Giang Điền, Xã Giang 

Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

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

Quyết định số 95/QĐ-KCNĐN ngày 27/01/2022 của Ban quản lý các khu công nghiệp 

Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Nhà máy 

sản xuất các sản phẩm từ gỗ với quy mô diện tích, kho, bãi, nhà xƣởng là 35.260 m
2
, công 

suất 374.400 sản phẩm/năm, (tƣơng đƣơng 6.000 tấn/năm) và sản xuất hàng may sẵn bằng 

vải (trừ trang phục và không có công đoạn giặt tẩy và nhuộm) với công suất 51.000 sản 

phẩm/năm (tƣơng đƣơng 15 tấn/năm) (Nhà máy giai đoạn 2)” của Công ty TNHH MTV 

Nhất Gỗ làm chủ cở sở đƣợc thực hiện tại Lô số 18, Đƣờng số 5, KCN Giang Điền, Xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Quy mô của cơ sở: cơ sở có tổng vốn đầu tƣ 571.500.000.000 VNĐ (Năm trăm 

bảy mƣơi mốt tỷ, năm trăm triệu đồng). 

- Các vị trí tiếp giáp của cơ sở nhƣ sau: 

+ Phía Tây Bắc : Giáp đất trống của KCN Giang Điền, cách 730m là Công ty 

TNHH Dao Cƣa Changsheng Việt Nam (chuyên sản xuất lƣỡi dao, dao cắt công nghiệp, 

lƣỡi cƣa gỗ);  

+ Phía Tây Nam: Giáp nhà máy của Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ đƣờng số 14, 

đƣờng số 5 (Giai đoạn 1 chuyên sản xuất các loại sản phẩm từ gỗ nhƣ giƣờng, tủ, bàn, 

ghế và sản xuất hàng may sẵn bằng vải (trừ trang phục) nhƣ bức màn giƣờng ngủ, khung 

lều, túi ngủ… Có công suất tƣơng tự nhƣ cơ sở).  

+ Phía Đông Nam: Giáp đƣờng số 5 bên kia đƣờng giáp công ty TNHH Hometec 

LLC. 

+ Phía Đông Bắc: Giáp các nhà xƣởng trống cho thuê của Công ty Sonadezi Giang 

Điền (hiện tại có 01 nhà xƣởng đã cho Công ty Cổ phần New Furture thuê). 
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Hình 1. Vị trí của cơ sở và tiếp giáp xung quanh 

3.  Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1.  Công suất của cơ sở: 

- Sản xuất các loại sản phẩm từ gỗ nhƣ giƣờng, tủ, bàn, ghế… công suất 374.400 sản 

phẩm/năm, tƣơng đƣơng 6.000 tấn/năm. 

Giai đoạn 1 
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- Sản xuất các sản phẩm hàng may sẵn bằng vải nhƣ bức màn giƣờng, khung lều, túi 

ngủ… công suất 51.000 sản phẩm/năm, tƣơng đƣơng 15 tấn/năm. 

3.2.   Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất các sản phẩm gỗ 

Nguyên liệu đầu vào 

Chà nhám thùng 

Định hình, bo ve cạnh 

Xử lý bề mặt  

(chà nhám tinh, sửa cạnh) 

Sơn lót  

Đóng gói 

Xuất hàng 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi 

Bụi sơn, hơi dung môi 

Hơi dung môi 

Cắt, rong theo kích thƣớc yêu cầu 

Ghép thành tấm lớn  

(Tùy từng sản phẩm) 

Bào 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Tiếng ồn, hơi keo, nhiệt Keo dán 

Khoan, đục lỗ, phay 

Lắp ráp 

Sơn bóng  

Làm khô sơn  

(để khô tự nhiên hoặc sấy) 

Làm khô sơn  

(để khô tự nhiên hoặc sấy) 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Hơi dung môi 

Hơi dung môi 

Tiếng ồn, CTR 

Sơn, dung môi 

Sơn, dung môi 
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Thuyết minh quy trình 

Công đoạn cắt, rong:  

Nguyên liệu là gỗ sau khi đã qua sơ chế loại b  các phần v , đã qua công đoạn tẩm, 

sấy chống mọt, và đƣợc xử lý cắt thành từng miếng sẵn do các Công ty sản xuất tại Việt 

Nam hoặc nhập khẩu cung cấp. Tất cả đều có nguồn gốc hợp pháp, sau khi nhập về s  

đƣợc kiểm tra chất lƣợng và đƣa qua khâu sản xuất. Đầu tiên gỗ đƣợc công nhân đƣa 

qua các máy bào rong những phần không cần thiết để định hình gỗ xẻ, sau đó, gỗ sau 

bào rong đƣợc cắt thành các thanh hoặc tấm theo kích thƣớc yêu cầu (tùy thuộc vào từng 

loại và kích thƣớc sản phẩm mà có cách cắt và cƣa khác nhau).  

  
Máy cắt gỗ Máy cắt gỗ tự động 

  
Máy rong gỗ Máy rong gỗ tấm 

Công đoạn Bào: 

Tiếp theo, phôi gỗ đƣợc đƣa qua máy bào 4 mặt, 5 trục (kín) nhằm giúp bề mặt của 

phôi gỗ đƣợc nhẵn. Tại công đoạn này phát sinh bụi gỗ, dăm bào, tiếng ồn từ máy móc. 

 
Máy bào gỗ 
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Ghép thành tấm lớn: 

Sau khi bào thì các phôi gỗ đƣợc công nhân trực tiếp thực hiện ghép lại với nhau 

tạo thành những tấm lớn bằng keo A-B tận dụng nguồn nguyên liệu nh  và định hình 

đáp ứng nhu cầu sản xuất của Cơ sở. Tại công đoạn này làm phát sinh hơi keo. Sau đó, 

các phôi gỗ sau khi ghép đƣợc đƣa qua công đoạn chà nhám bằng máy chà nhám thùng.  

  
Máy ghép cao tầng Máy ghép cảo lá 

Chà nhám bằng máy chà nhám thùng: 

Tại công đoạn này, phôi gỗ/những tấm gỗ sau khi ghép đƣợc đánh bóng và chà láng 

bề mặt gỗ bởi các máy chà nhám thùng. Quá trình này đƣợc thực hiện tự động bằng các 

máy chà nhám thùng kín. 

  
Máy chà nhám tinh Máy chà nhám chổi 

 
Máy chà nhám thô 
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Định hình, bo ve cạnh: 

Sau khi chà nhám, phôi gỗ/những tấm gỗ sau khi ghép đƣợc đƣa qua máy tubi để 

định hình và bo ve cạnh giúp các cạnh đƣợc nhẵn và láng hơn. 

  
Máy bo góc cạnh Máy cắt 2 đầu 

  
Máy cắt tự động Máy cắt ván 

  
Máy CNC Máy tubi 

  
Máy mộng âm Máy roughter 
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Máy mộng dƣơng 

Khoan, đục lỗ, phay: 

Tiếp theo phôi gỗ/những tấm gỗ sau khi ghép đƣợc công nhân trực tiếp sử dụng các 

máy khoan, đục lỗ và phay các tấm gỗ theo từng sản phẩm yêu cầu.  

  
Máy khoan 

Lắp ráp: 

Tại công đoạn lắp ráp, tùy theo yêu cầu của khách hàng và từng loại sản phẩm (nhƣ 

giƣờng, tủ, bàn, ghế) thì sau khi khoan, đục lỗ và phay các bán thành phẩm s  đƣợc đƣa 

qua khu vực lắp ráp để lắp ráp thành bộ sản phẩm tƣơng ứng. 

  
Máy bắn đinh Máy bắn vít 

Xử lý bề mặt (Chà nhám tinh, sửa cạnh): 

Sau khi lắp ráp, bán thành phẩm đƣợc đƣa qua công đoạn xử lý bề mặt (chà nhám 

tinh và sửa cạnh) để tạo độ láng mịn để sản phẩm khi sơn đƣợc căng bóng, không bụi, bọt 

nƣớc, không lỗ kim, không trầy xƣớc và tính thẩm mỹ cao. Tại công đoạn này công nhân 

trực tiếp sử dụng các máy chà nhám cầm tay để xử lý bề mặt, tại đây s  phát sinh bụi tinh, 

tiếng ồn.  
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Máy chà nhám tay 

Công đoạn sơn sản phẩm: 

Công đoạn sơn sản phẩm có 2 quy trình sơn là sơn lót và sơn bóng. Các sản phẩm 

sau khi xử lý bề mặt s  đƣợc phun sơn lót và sơn bóng nhằm tạo thành màu sắc và tăng 

tuổi tự nhiên của sản phẩm. Đối với sơn lót sản phẩm đƣợc sơn lót bằng sơn PU, NC... 

pha trộn với dung môi NC… bằng công nghệ phun sơn. Các sản phẩm s  đƣợc gắn lên 

chuyền tự động sau đó di chuyển đến các khu vực sơn lót. Quá trình sơn s  đƣợc thực 

hiện trong khu vực sơn, phía dƣới chuyền sơn là nƣớc. Công nhân trực tiếp dùng súng 

phun sơn s  phun hỗn hợp dung môi sơn lên sản phẩm cần sơn, bụi sơn văng ra một phần 

bám trên bề mặt sản phẩm, một phần văng ra ngoài s  bám trên mặt nƣớc. Việc sử dụng 

súng phun sơn s  làm đồng đều lƣợng sơn bám trên bề mặt sản phẩm mặt khác hạn chế 

tối đa lƣợng dung môi sơn bị bay thất thoát. Sau khi sơn sản phẩm s  đƣợc phơi khô. 

Tiếp theo s  đƣợc sơn bóng, sơn bóng s  đƣợc thực hiện tƣơng tự nhƣ sơn lót, sản phẩm 

sau sơn bóng cũng đƣợc phơi khô tự nhiên trên chuyền sơn. 

   

Máy phun sơn tĩnh điện Máy khuấy sơn Súng phun sơn 

 Công đoạn làm khô sơn: gồm 2 phƣơng pháp: 

- Làm khô tự nhiên: sau khi sơn sản phẩm s  đƣợc phơi khô tự nhiên bằng cách 

chạy trên chuyền sơn tự động trong nhà xƣởng. Trong quá trình phơi khô tự nhiên, hơi 

dung môi s  đƣợc bay hơi làm khô lớp sơn bám trên sản phẩm. 

- Sấy: sau khi phun sơn s  chuyển sang xƣởng sấy khô sản phẩm sau sơn vào những 

ngày mƣa lớn, sản phẩm sau sơn không khô. Tại công đoạn này sử dụng lò hơi để cấp 

nhiệt sấy khô sản phẩm, sản phẩm đƣợc sấy trong buồng sấy kín. Trong quá trình sử dụng 

s  phát sinh hơi dung môi sơn, nhiệt từ lò hơi, khí thải lò hơi…  
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Sản phẩm để khô trên dây chuyền 

Công đoạn đóng gói: 

Sau khi đƣợc phun sơn và phơi khô s  đƣợc kiểm tra về chất lƣợng sản phẩm trƣớc 

khi đóng gói cho ra thành phẩm để xuất xƣởng. Sản phẩm lỗi s  đƣợc di chuyển về khâu 

cƣa, ghép để kiểm tra và sửa chữa lại. 

3.2.2. Quy trình sản xuất hàng may sẵn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình sản xuất hàng may sẵn 

Thuyết minh quy trình sản xuất hàng may sẵn: 

Đầu tiên, vải và phụ liệu đƣợc nhập về kho vật liệu. Sau đó các tấm vải s  đƣợc 

công nhân cắt theo mẫu thiết kế yêu cầu của khách hàng bằng các máy cắt công nghiệp. 

Nguyên liệu sau khi cắt s  đƣợc công nhân tiến hành bó thành từng nhóm rồi 

chuyển sang cho bộ phận may. Các chi tiết rời s  đƣợc may trƣớc, sau đó các chi tiết s  

đƣợc may ráp và đính các phụ kiện nếu có thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm không 

có công đoạn giặt, ủi nhuộm. Sản phẩm hoàn chỉnh đƣợc cắt chỉ, sau đó đƣợc đem đi 

kiểm tra chất lƣợng sản phẩm và đóng gói. 

Nguyên liệu đầu vào (vải, chỉ) 

Máy cắt 

Máy may 

Kiểm tra sản phẩm 

Đóng gói 

Xuất hàng 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR 
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Sản phẩm sau công đoạn cuối cùng đƣợc lƣu kho thành phẩm để bảo quản ở điều 

kiện thích hợp, sẵn sàng giao cho khách hàng. 

  

Máy may kim Máy vắt sổ 

 

3.3.  Sản phẩm của cơ sở: 

 Các loại sản phẩm từ gỗ nhƣ giƣờng, tủ, bàn, ghế… công suất 374.400 sản 

phẩm/năm, tƣơng đƣơng 6.000 tấn/năm. Hình ảnh sản phẩm sản xuất của Công ty: 

 
Sản phẩm giường 

 
 Sản phẩm giường tầng 

 
Sản phẩm kệ đựng đồ 

 
Sản phẩm tủ đựng đồ 
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Sản phẩm ghế 

 
Sản phẩm ghế 

 Các sản phẩm hàng may sẵn bằng vải nhƣ bức màn giƣờng, khung lều, túi ngủ… 

công suất 51.000 sản phẩm/năm, tƣơng đƣơng 15 tấn/năm. Hình ảnh sản phẩm hàng 

may sẵn: 

  
Sản phẩm bức màn giường tầng 

  
Sản phẩm khung lều các loại 

  

Sản phẩm túi ngủ các loại 
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4.  Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Máy móc thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn vận 

hành 

4.1.1. Máy móc thiết bị khi cơ sở đi vào vận hành 

Danh mục các thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của Cơ sở đƣợc trình bày ở 

bảng sau: 

Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất của cơ sở trong giai đoạn 

hoạt động 

STT Tên máy móc, thiết bị Số lƣợng Tình trạng Xuất xứ 
Công suất 

máy (kW) 

I Sản xuất sản phẩm từ gỗ 

1 Máy rong gỗ 8 Mới 100% Đài Loan 12,75 

2 Máy cắt gỗ 3 Mới 100% Đài Loan 3,75 

3 Máy cắt gỗ tự động 4 Mới 100% Đức 7,5 

4 Máy ghép cao tầng 8 Mới 100% Đài Loan 11,25 

5 Máy ghép cảo lá 4 Mới 100% Đài Loan 7,5 

6 Máy rong gỗ tấm 9 Mới 100% Đài Loan 12,75 

7 Máy bào 2 mặt 9 Mới 100% Đài Loan 24 

8 Máy chà nhám thô 12 Mới 100% Đài Loan 46,5 

9 Máy cắt 2 đầu 6 Mới 100% Đài Loan 6 

10 Máy cắt tự động 6 Mới 100% Đài Loan 15 

11 Máy cắt ván 2 Mới 100% Đài Loan 15 

12 Máy CNC 2 bàn 8 đầu 6 Mới 100% Đài Loan 9 

13 Máy Tourbi 10 Mới 100% Đài Loan 3,75 

14 Máy lắc mọng âm 9 Mới 100% Đài Loan 2,5 

15 Máy Roughter 6 Mới 100% Đài Loan 3,75 

16 Máy lắc mộng dƣơng 6 Mới 100% Đài Loan 3,75 

17 Máy khoan 6 mặt 20 Mới 100% Đài Loan 1 

18 Máy chà nhám tinh 6 Mới 100% Đài Loan 37 

19 Máy bo góc cạnh 2 Mới 100% Đài Loan 7,5 

20 Máy nhám chổi 4 Mới 100% Đài Loan 2,2 

21 Máy sơn (máy khuấy sơn) 15 Mới 100% Đài Loan 22,5 

22 Súng phun sơn 30 Mới 100% Đài Loan - 

23 Xe nâng 4 Mới 100% Đài Loan - 

24 Lò hơi 2 tấn/h 01 Mới 100% Việt Nam - 

II Sản xuất hàng may sẵn, c c sản phẩm vải trang tr  
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STT Tên máy móc, thiết bị Số lƣợng Tình trạng Xuất xứ 
Công suất 

máy (kW) 

1 Máy may kim 24 Mới 100% Việt Nam 0,25 

2 Máy vắt sổ 3 Mới 100% Việt Nam 0,3 

III Máy móc, thiết bị công tác bảo vệ môi trƣờng 

1 Hệ thống xử lý nƣớc thải 1 Mới 100% Việt Nam 
200m

3
/ 

ngày đêm 

2 
Hệ thống xử lý bụi cyclone 

kết hợp túi vải 
1 Mới 100% - 

285.000 

m
3
/h 

3 

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi bằng màng nƣớc kết 

hợp than hoạt tính  

13 Mới 100% - 63.000 m
3
/h 

06 Mới 100% - 59.700 m
3
/h 

03 Mới 100% - 25.800 m
3
/h 

4 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 Mới 100% Việt Nam 7.000 m
3
/h 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ) 

Bảng 2. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho các công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ 

sở trong giai đoạn hoạt động 

STT Hệ thống Máy móc thiết bị, đặc tính kỹ thuật 
Tình trạng 

- Xuất xứ 

Năm 

SX 

1 

Hệ thống xử lý bụi gỗ: 

01 hệ thống lọc bụi túi 

vải kết hợp cyclone, 

công suất 285.000 

m
3
/giờ 

 

- Công suất: 285.000 m
3
/giờ. 

- Thiết bị lọc bụi túi vải: 1.764 túi. 

- Kích thƣớc túi vải D*H (m): 0,2m 

*2m. 

- Quạt hút: 05 cái. 

- Thiết bị cyclone: 01 thiết bị, kích 

thƣớc: Ø 1.000 mm, cao 7,2m. 

- 5 Grecon (hệ thống phát hiện ra tia 

lửa trong ống hút bụi gỗ): 01 hệ thống 

gồm 5 zone. 

- Hệ thống ống trung tâm: 154m, 

600x600 mm. 

- Hệ thống ống nhánh: 500m, Ø125 

mm, Ø150 mm, Ø 200 mm. 

- Hệ thống tủ điều khiển: 02 hệ thống. 

- Ống thoát khí: 05 ống (Trong đó: 05 

ống Ø 800 mm). H =6m. 

Mới 100% - 

Malaysia 

 

 

 

 

 

2021 

2 

Hệ thống xử lý bụi 

sơn, hơi dung môi: 22 

hệ thống xử lý bằng 

màng nƣớc kết hợp 

tấm lọc than hoạt tính. 

Công suất: 

 13 hệ thống: 

- 01 Hệ thống gồm: 01 bồn phun sơn 

màng nƣớc và 03 tấm lọc than hoạt 

tính. 

- Công suất: 63.000 m
3
/giờ/hệ thống 

- Ống thoát khí: 39 ống, H = 12, D = 

760 mm (Một hệ thống thoát ra 03 

Mới 100% 

2021 
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STT Hệ thống Máy móc thiết bị, đặc tính kỹ thuật 
Tình trạng 

- Xuất xứ 

Năm 

SX 

+ 13 hệ thống, công 

suất 63.000 m
3
/giờ/hệ 

thống. 

+ 06 hệ thống, công 

suất 59.700 m
3
/giờ/hệ 

thống. 

+ 03 hệ thống, công 

suất 25.800 m
3
/giờ.) 

 

ống thoát khí), Vật liệu: inox 304 

- Quạt hút: 39 cái (Một hệ thống gồm 

03 quạt hút). Công suất 5HP/1cái. 

- Bồn phun sơn màng nƣớc:  

+ Số lƣợng: 13 bồn. 

+ Kích thƣớc: dài 15,6 m; rộng: 2 m; 

cao 3m. 

+ Bồn chứa nƣớc: 2m
3
/bồn. 

+ Công suất bơm: 5 HP/ 1 bơm. 

- Tấm lọc than hoạt tính: 

+ Số lƣợng tấm lọc: 39 tấm. 

+ Độ dày: 3mm. 

+ Trọng lƣợng riêng: 580g/m
2
. 

 06 hệ thống: 

- 01 Hệ thống gồm: 01 bồn phun sơn 

màng nƣớc và 01 tấm lọc than hoạt 

tính 

- Công suất: 59.700 m
3
/giờ/hệ thống 

- Ống thoát khí: 24 ống, H = 12, D = 

630 mm (Một hệ thống thoát ra 04 

ống thoát khí), Vật liệu: inox 304 

- Quạt hút: 04 cái (Một hệ thống gồm 

01 quạt hút). Có 03 cái công suất 

3HP/1cái và 01 cái công suất 5 HP.  

- Bồn phun sơn màng nƣớc:  

+ Số lƣợng: 02 bồn. 

+ Kích thƣớc: dài 4,5 m; rộng: 3,6 

m; cao 3,2m. 

+ Bồn chứa nƣớc: 2m
3
/bồn. 

+ Công suất bơm: 3HP/1 bơm. 

- Tấm lọc than hoạt tính: 

+ Số lƣợng tấm lọc: 04 tấm. 

+ Độ dày: 3mm. 

+ Trọng lƣợng riêng: 580g/m
2
. 

2021 

 03 hệ thống: 

- 01 Hệ thống gồm: 01 bồn phun sơn 

màng nƣớc và 02 tấm lọc than hoạt 

tính. 

- Công suất: 25.800 m
3
/giờ/hệ thống. 

- Ống thoát khí: 06 ống, H = 12, D = 

2021 
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STT Hệ thống Máy móc thiết bị, đặc tính kỹ thuật 
Tình trạng 

- Xuất xứ 

Năm 

SX 

630 mm (Một hệ thống thoát ra 02 

ống thoát khí), Vật liệu: inox 304 

- Quạt hút: 06 cái (Một hệ thống gồm 

02 quạt hút). Công suất 3HP/1cái. 

- Bồn phun sơn màng nƣớc:  

+ Số lƣợng: 01 bồn. 

+ Kích thƣớc: dài 4,5 m; rộng: 3,6 

m; cao 3,2m. 

+ Bồn chứa nƣớc: 2m
3
/bồn. 

+ Công suất bơm: 3HP/1 bơm. 

- Tấm lọc than hoạt tính: 

+ Số lƣợng tấm lọc : 02 tấm. 

+ Độ dày: 3mm. 

+ Trọng lƣợng riêng: 580g/m
2
. 

3 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi: 01 hệ 

thống, công suất 7.000 

m
3
/giờ. 

- Cấp 1: lọc bụi khô: 

 Cyclone lọc bụi thô: 01 bộ, vật liệu 

thép SS400. 

 Đƣờng ống dẫn khói: 01 bộ, vật 

liệu thép SS400. (gồm đƣờng ống dẫn 

khói nóng từ nồi hơi đến cyclone và 

đƣờng ống dẫn khói từ quạt hút đến tháp 

xử lý). 

- Cấp 2: xử lý bụi ƣớt: 

 Hệ thống xử lý bụi ƣớt: 01 bộ: 

◦ Tháp xử lý bụi ƣớt: Vật liệu Inox 

304. 

◦ Bơm khử bụi ƣớt (Đài Loan): đầu 

bơm bằng Inox. 

◦ Hệ thống béc phun. 

 Đƣờng ống dẫn khói nóng từ tháp 

xử lý bụi ƣớt đến quạt hút: 01 bộ, vật 

liệu Inox 304. 

 Đƣờng ống dẫn khói nóng: từ quạt 

hút đến ống khói: Vật liệu thép SS 400. 

 Ống thoát khí: 01 ống, D490mm, H 

= 18m 

Việt Nam 

2021 

4 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải: 01 hệ thống, 

Công suất 200 

m
3
/ngày đêm 

- Bơm chìm hố thu gom nƣớc thải sản 

xuất: 02 cái: Q = 5-7m
3
/h, H = 6m, N 

= 1,125kW/1,5HP, 3phase/380V. 

Mới 100% - 

Evak, 

Taiwan 

2021 

- Bơm chìm bể thu gom nƣớc thải sinh 

hoạt: 02 cái: Q = 5-7m
3
/h, H = 6m, N 

= 1,125kW/1,5HP, 3phase/380V. 

Mới 100% - 

Evak, 

Taiwan 
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STT Hệ thống Máy móc thiết bị, đặc tính kỹ thuật 
Tình trạng 

- Xuất xứ 

Năm 

SX 

- Hệ thống khuấy trộn bể Anoxic: 02 

cái: N = 0,75kW, Cánh khuấy bằng 

Inox 

Mới 100% - 

Tunglee, 

Taiwan 

- Hệ thống khuấy trộn bể keo tụ, tạo 

bông: 02 cái: N = 0,75kW, Cánh 

khuấy bằng Inox. 

Mới 100% - 

Tunglee, 

Taiwan 

- Bơm định lƣợng hóa chất: 03 cái: Q = 

19 lít/h, N= 58W, 1phase/220V. 

Mới 100% - 

Doseuro, 

Italia 

- Bồn chứa hóa chất: 04 bồn, V = 300 

lít 

Mới 100% -

Đại Thành, 

Việt Nam 

- Máy thổi khí: 02 cái: Q = 7 m
3
/phút, 

h = 4m, N = 7,5kW, 3phase/380V. 

Mới 100% -

Enertech - 

Australia 

    (Nguồn: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ) 

4.1.2. Nguyên nhiên liệu phục vụ giai đoạn vận hành cơ sở: 

Khối lƣợng, nguyên, vật liệu thực hiện cơ sở đƣợc trình bày bảng sau: 

Bảng 3. Danh mục nhu cầu nguyên vật liệu cung cấp cho giai đoạn hoạt động 

TT Tên ĐVT 
Lƣợng sử 

dụng/năm 
Mục đ ch sử dụng 

Nguyên liệu 

1 Gỗ thông m
3
 5.200 

Dùng trong sản xuất các 

sản phẩm từ gỗ 

2 Gỗ Bạch Dƣơng m
3
 2.600 

3 Gỗ Dƣơng m
3
 1.200 

4 Giấy nhám kg 1.800 

5 Đinh, ốc vít Tấn 15 

6 Bản lề, tay nắm, ray trƣợt… Tấn 100 

7 Vải cotton 100  khổ rộng 1,5m m 74.380 
Dùng trong sản xuất 

hàng may sẵn bằng vải 
8 Chỉ kg 60 

9 Kim may kg 2 

10 Bao bì đóng gói Tấn 15 
Dùng đóng gói sản 

phẩm 

11 Tấm lọc than hoạt tính kg 129,4 

Dùng cho xử lý hơi 

dung môi từ công đoạn 

phun sơn 

Hóa chất sử dụng 

1 Keo A-B, keo trắng EB, chất xúc 

tác AP. 
Kg 9.900 Dùng trong ghép gỗ 

2 Sơn NC, sơn PU Tấn 150 Dùng trong quá trình 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ 
17 

TT Tên ĐVT 
Lƣợng sử 

dụng/năm 
Mục đ ch sử dụng 

3 Dầu bóng, chất cứng PU, Màu 

glaze, Tinh màu các loại (DC81-

X)  

Tấn 20 

sơn các sản phẩm gỗ 

4 Dung môi sơn Tấn 18,76 

5 Phèn kg 150 
Dùng trong hệ thống xử 

lý nƣớc thải 
6 Polymer kg 50 

7 PAC kg 100 

Nhiên liệu 

1 Dầu DO Lít 2.400 Cấp nhiên liệu cho xe. 

2 Viên nén gỗ Tấn 30 

Cấp nhiên liệu cho lò 

hơi. Chỉ sử dụng vào 

những ngày mƣa lớn sản 

phẩm sau sơn không 

khô. Ƣớc tính 1 năm sử 

dụng khoảng 20 – 30 

ngày. 

 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ) 

T nh chất của một số nguyên liệu, hóa chất sử dụng: 

Nguyên liệu Gỗ: gồm có gỗ thông, gỗ bạch dƣơng, gỗ dƣơng đã qua sơ chế loại b  

các phần v , đƣợc xử lý qua các công đoạn tẩm, sấy chống mọt, và đƣợc cắt thành từng 

miếng sẵn do các Công ty sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu cung cấp.   

Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất gỗ: 

Thành phần, tính chất vật lý hóa học đặc trƣng của một số hóa chất công ty sử dụng 

phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty đƣợc trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 4. Thành phần và tính chất của một số hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất.  

Tên hóa 

chất 

Thành phần 

hóa học 

Mục đ ch sử 

dụng 
Tính chất vật lý Thông tin độc tố 

Công đoạn ghép gỗ 

Keo A-

B, EB 

Polyvinyl 

acetate 

((C4H6O2)n), 

nƣớc. 

Dùng để xử 

lý các vết 

nứt, lỗi trên 

gỗ BTP, 

dùng để ghép 

gỗ. 

Dung dịch đặc màu 

trắng. 

Gây kích ứng mắt và 

da. Nếu không xử lý 

ngay s  ảnh hƣởng đến 

thị lực hoặc gây sƣng. 

Chất xúc 

tác AP 

Diphenylmeth

ane-4,4'-

diisocyanate 

(C15H10N2O2), 

Polymeric 

MDI 

Dùng pha với 

keo để ghép 

gỗ. 

- Dung dịch màu nâu 

sẫm 

- Điểm sôi: 260
0
C. 

- Điểm tan chảy: dƣới 

0
0
C. 

- Điểm cháy: 240
o
C. 

- Kích ứng: gây kích 

ứng mắt và da. Nếu 

không xử lý ngay s  

ảnh hƣởng đến thị lực 

hoặc gây sƣng. 

- Độc tính cấp: thí 
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Tên hóa 

chất 

Thành phần 

hóa học 

Mục đ ch sử 

dụng 
Tính chất vật lý Thông tin độc tố 

(C8H7NO2). -Áp lực hơi: dƣới 10-

5mmHg (25
0
C) 

- Hòa tan trong dung 

môi hữu cơ: acetone, 

toluene, benzene và 

các dung môi hữu cơ 

khác. Phản ứng với 

nƣớc và giải phóng khí 

axit carbonic. 

nghiệm cho chuột ăn 

LD50: hơn 15,000 

mg/kg. 

- Thông tin khác: hơi 

ẩm của isocyanate có 

thể gây kích ứng hệ hô 

hấp, thậm chí dẫn đến 

hen suyễn, gây đau đầu 

và một số triệu chứng 

khác. 

Công đoạn sơn  

Tinh 

màu các 

loại 

(DC81-

X) 

Organic/Inorg

anic 

Pigments, n-

Butyl Axetat 

(C6H12O2), 

Cellosolve 

Acetate 

(C6H12O3), 

Additive. 

Dùng cho 

sơn gỗ. 

- Dung dịch có màu. 

- Điểm sôi: 120
o
C. 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg 20
o
C. 

- Giới hạn bắt lửa: 

2,0-10,7%. 

- Độ hòa tan trong 

nƣớc: 10g/L. 

- Nuốt phải: có thể 

gây rát miệng, cổ họng 

và đƣờng tiêu hóa, có 

thể gây buồn nôn và 

nôn mửa. Nặng hơn có 

thể gây bất tỉnh. 

- Mắt: chủ yếu gây ra 

chứng rát mắt. 

- Da: có thể gây ra 

tình trạng rát da, có 

một phản ứng tẩy nhờn 

da. 

- Hít vào: có hại, kích 

thích đến đƣờng hô 

hấp. Sự bốc hơi có thể 

gây đau đầu và sự 

chóng mặt, nếu kéo dài 

có thể gây buồn nôn, 

nôn mửa và sau đó là 

bất tỉnh. 

- Kinh niên: sự lặp lại 

lâu dài có thể gây ra 

viêm da 

Màu 

glaze 

Resin, 

Organic/ 

Inorganic 

Pigments, 

Extender, 

Xylene 

(C8H10), 

Additive. 

Glaze dùng 

cho sơn gỗ. 

- Dung dịch có màu. 

- Điểm sôi: 120
o
C. 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg 20
o
C. 

Chất 

cứng PU 

Isocyanate 

Resin (R-

NCO), n-Butyl 

Axetat 

(C6H12O2), 

TDI Monomer 

(C9H6N2O2). 

Pha chung 

với bóng 

hoặc lót PU 

dùng cho sơn 

gỗ. 

- Dung dịch trong 

suốt 

- Điểm sôi: 120
o
C. 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg, 20
o
C. 

- Giới hạn bắt lửa: 

2,0-10,7%. 

- Độ hòa tan trong 

nƣớc: 10g/L. 

Sơn phủ 

NC các 

màu 

Resin, 

Organic/ 

Inorganic 

Pigments, 

Extender, n-

Butyl Axetat 

(C6H12O2), 

Xylene 

(C8H10), 

Sơn phủ NC 

các màu 

dùng cho sơn 

gỗ. 

- Dung dịch có màu. 

- Điểm sôi: 120 
o
C. 

-Áp suất hơi: 68 

mmHg, 20
o
C. 
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Tên hóa 

chất 

Thành phần 

hóa học 

Mục đ ch sử 

dụng 
Tính chất vật lý Thông tin độc tố 

Cellosolve 

Acetate 

(C6H12O3). 

Dung 

môi NC 

Propylene 

Glycol-Methyl 

Ether Acetate 

(C6H12O3), 

Xylene 

(C8H10), 

Etylaxetat 

(C4H8O2), 

Cellosolve 

Acetate 

(C6H12O3). 

Dùng để pha 

sơn NC. 

- Chất l ng trong suốt 

không màu. 

- Điểm sôi: 125
o
C. 

- Áp suất hơi: 15 

mmHg, 20
o
C. 

- Giới hạn bắt lửa: 

1,1-7,0% 

- Độ hòa tan trong 

nƣớc: 12g/L. 

Sơn lót 

NC các 

màu 

Resin, 

Organic/ 

Inorganic 

Pigments, 

Extender, n-

Butyl Axetat 

(C6H12O2), 

Xylene 

(C8H10), 

Cellosolve 

Acetate 

(C6H12O3), 

Additive. 

Lót NC màu 

dùng cho sơn 

gỗ. 

- Dung dịch đậm đặc 

có màu. 

- Điểm sôi: 120 
o
C. 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg, 20
o
C. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện: đƣợc cung cấp từ hệ thống lƣới điện trung thế 22KV của khu 

công nghiệp Giang Điền.  

- Nhu cầu sử dụng điện: Nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho cơ sở khoảng 800.000 

KWh/tháng 

4.3. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

- Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cung cấp nƣớc cho nhà máy là Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nƣớc 

Đồng Nai thông qua hệ thống cấp nƣớc của KCN Giang Điền. 

- Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn cơ sở đi vào hoạt động: 

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

nƣớc dùng để tƣới cây, phòng cháy chữa cháy, nƣớc cấp cho hệ thống xử lý bụi sơn , 

tổng nƣớc sử dụng cho hoạt động của cơ sở cụ thể nhƣ sau: 

 Nƣớc cấp phục vụ cho sản xuất: khoảng 29 m
3
/ngày. Cụ thể: 

 Nƣớc cấp cho 22 buồng phun sơn màng nƣớc, một buồng phun chứa 2 m
3
. Sau 
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thời gian sử dụng khoảng 1 tuần (6 ngày), lƣợng nƣớc này s  đƣợc thải b  và thay 

bằng nƣớc sạch. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất liên tục và 

lƣợng nƣớc thải ra không quá nhiều cùng một lúc. Công ty s  thực hiện việc thay 

nƣớc luân phiên một lần xả (một ngày) nhiều nhất s  thay 4 buồng, vậy lƣợng thải 

của quá trình sơn khoảng 8 m
3
/ngày. 

 Nƣớc cấp cho quá trình hoạt động sản xuất của lò hơi: 20 m
3
/ngày. 

 Lƣợng nƣớc cấp từ quá trình xả đáy lò hơi (bao gồm trong nƣớc cấp cho hoạt 

động sản xuất lò hơi): định kỳ khoảng 15 ngày xả đáy 1 lần với lƣu lƣợng 

khoảng 0,3 m
3
/lần/15 ngày. Ƣớc tính khoảng 0,02 m

3
/ngày. 

 Nƣớc cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 1 m
3
/ngày. 

 Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân.  

 Nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: (Theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006, 

bảng 3.1 và bảng 3.4, lƣợng nƣớc sử dụng 45 lít/ngƣời/ca với hệ số không điều 

hòa k = 2,5). Cơ sở sử dụng 1.200 lao động làm việc 1 ca/ngày. 

Qsh = 2,5 × 45 lít/ngƣời.ngày × 1.200 ngƣời = 135.000 lít/ngày = 135 m
3
/ngày. 

 Nƣớc dùng cho nhu cầu nấu ăn: chỉ tiêu cấp nƣớc cho hoạt động nấu ăn của cơ sở 

cho 01 ngƣời là 25 l/ngƣời/ngày. Cơ sở sử dụng 1.200 lao động. 

Qna = 1.200 ngƣời x 25 l/ngƣời/ngày = 30 m
3
/ngày. 

 Nƣớc phục vụ tƣới cây: Diện tích đất quy hoạch cho cây xanh trong khuôn viên cơ 

sở thiết kế là 12.000 m
2
. Chỉ tiêu cấp nƣớc cho hoạt động tƣới tiêu của cơ sở cho 

một lần tƣới là 3 lít/m
2
/ngày (theo bảng 3.3 – tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006). 

Qt = 3 lít/m
2
/ngày × 12.000 m

2
 = 36 m

3
/ngày. 

 Nƣớc cấp cho rửa đƣờng, xịt sân bãi: Diện tích đất quy hoạch cho sân đƣờng trong 

khuôn viên cơ sở thiết kế là 8.667,1 m
2
. Tiêu chuẩn nƣớc tƣới vỉa hề và mặt đƣờng 

là 0,4 - 0,5 lít/m
2
/ngày (theo bảng 3.3 – tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006). 

Qrđ = 0,5 lít/m
2
/ngày × 8.667,1 m

2
 = 4,33 m

3
/ngày. 

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

đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 3 đám cháy. Nƣớc PCCC khoảng 520 m
3
 

(Nƣớc PCCC không mang tính chất sử dụng thƣờng xuyên). 

Tổng lƣợng nƣớc cấp cho Cơ sở cho ngày lớn nhất: 

Q = Qsx + Qsh + Qna + Qt + Qrđ = 29 + 135 + 30 + 36 + 4,33 = 234,33 (m
3
/ngày) 

Khi cơ sở đi vào hoạt động chính thức lƣu lƣợng cấp nƣớc: 
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Bảng 5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc của cơ sở           Đơn vị: m
3
/ngày 

TT Hạng mục Tiêu chuẩn cấp 
Quy 

mô 

Lƣu lƣợng (m
3
/ngđ) 

Nƣớc 

cấp 

Nƣớc tuần 

hoàn t i sử 

dụng 

Nƣớc 

thải 

1 
Nƣớc dùng cho sản 

xuất 
  29 20 9,02 

1.1 Cấp cho buồng sơn 

22 buồng sơn màng 

nước/6 ngày thay 

nước 1 lần = 4 

buồng sơn màng 

nước/ngày (Thể tích 

2 m
3
/buồng) 

 8 0 8 

1.2 

Nước cấp cho quá 

trình hoạt động sản 

xuất của lò hơi 

-  20 20 0 

1.3 

Nước cấp từ quá 

trình xả đáy lò hơi 

(bao gồm trong 

nước cấp hoạt động 

sản xuất lò hơi) 

Định kỳ 15 ngày xả 

đáy 1 lần với lưu 

lượng 0,3 m
3
/lần 

 0,02 0 0,02 

1.4 
Cấp cho XLKT lò 

hơi 
-  1 0 1 

2 
Nƣớc cấp cho sinh 

hoạt 

45 lít/ngƣời/ca 

Với hệ số không 

điều hòa k =2,5 

1.200 135 0 135 

3 
Nƣớc dùng cho nhu 

cầu nấu ăn 
-  30 0 30 

4 
Nƣớc cấp sử dụng 

cho tƣới cây 
3 lit/m

2
/ngày  36 0 0 

5 
Nƣớc cấp sử dụng 

cho rửa đƣờng 
0,5 lít/m

2
/ngày  4,33 0 0 

6 Nƣớc PCCC 15 l/s 1 đám cháy - 520 0 0 

Tổng cộng lƣợng nƣớc (cho ngày lớn nhất, không kể 

nước PCCC) 
234,33 20 174,02 

Ghi chú: Cơ sở tính toán nhu cầu dùng nước: TCVN 33:2006 – Cấp nước, mạng 

lưới và công trình, tiêu chuẩn thiết kế. 
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

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

tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ với quy mô diện tích, kho, bãi, nhà 

xƣởng là 35.260 m
2
, công suất 374.400 sản phẩm/năm, (tƣơng đƣơng 6.000 tấn/năm) và 

sản xuất hàng may sẵn bằng vải (trừ trang phục và không có công đoạn giặt tẩy và 

nhuộm) với công suất 51.000 sản phẩm/năm (tƣơng đƣơng 15 tấn/năm) (Nhà máy giai 

đoạn 2)” của Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ làm chủ cở sở đƣợc thực hiện tại Lô số 18, 

Đƣờng số 5, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Vị trí của dự án nằm trong phân khu chức năng với mục đích sử dụng đất là đất khu 

công nghiệp của Khu công nghiệp Giang Điền. Do vậy, vị trí và ngành nghề hoạt động 

của Dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của Khu công nghiệp. 

2.  Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Cơ sở của Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ có vị trí Lô số 18, đƣờng số 5, KCN 

Giang Điền, Xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã đƣợc quy hoạch nên 

không gây ảnh hƣởng đến các dự án khác trong KCN Giang Điền. Tại KCN không có 

trạm trung chuyển chất thải rắn. Chất thải rắn phát sinh từ nhà máy của các nhà đầu tƣ 

thuê tại KCN s  đƣợc chính các nhà đầu tƣ ký hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có 

chức năng. 

Các văn bản pháp luật về quy hoạch phát triển của KCN Giang Điền do cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền phê duyệt: 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 1054/QĐ-

BTNMT ngày 21/05/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đối với dự án “Đầu tƣ xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Giang Điền”. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng bổ sung số 572/QĐ-

BTNMT ngày 24/03/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đối với dự án “Đầu tƣ xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Giang Điền”. 

- Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

phục vụ giai đoạn vận hành số 17/TCMT-TĐ ngày 08/05/2013 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng đối với dự án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Giang  

Điền”. 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ 
23 

CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1.  Công trình, biện ph p tho t nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

1.1. Thu gom, tho t nƣớc mƣa: 

Nƣớc mƣa sau khi đƣợc thu gom s  đƣợc dẫn vào hệ thống thoát nƣớc nội bộ của 

công ty sau đó đƣợc đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc mƣa tập trung của KCN. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc xây dựng dọc hai bên đƣờng giao thông nội bộ, với 

các tuyến ống BTLT Ø300 – Ø600, bố trí các hố ga có song chắn rác. Sau khi qua song 

chắn rác, nƣớc mƣa s  đƣợc thải trực tiếp ra hệ thống thoát nƣớc mƣa chung của KCN 

Giang Điền. 

- Nƣớc mƣa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xƣởng, khuôn viên… đƣợc thu 

gom theo các tuyến ống PVC Ø114 sau đó dẫn về hệ thống thoát nƣớc mƣa của công ty 

đƣợc xây dựng bằng BTLT và có tấm đan che đậy.  

- Đối với lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên diện tích bề mặt đƣợc thu gom về các hố ga 

có song chắn rác sau khi đƣợc thu gom s  theo hệ thống thoát nƣớc mƣa của Công ty đấu 

nối vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN Giang Điền.  

- Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc thải, có lắp đặt hố ga, song chắn rác. Nƣớc mƣa sau khi đƣợc thu gom s  theo 

hệ thống thoát nƣớc mƣa của Công ty đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN 

Giang Điền tại 02 vị trí trên đƣờng số 5 (hố ga MT-15 và hố ga MP-11). (Theo biên bản 

th a thuận đấu nối nƣớc mƣa với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền). 

- 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 nƣớc cũng 

nhƣ tạo môi trƣờng sạch s  trong Công ty. Đối với lƣợng chất rắn lắng tại các hố ga nhƣ: 

đất cát, rác… đƣợc định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định để tránh tắc ngh n cống 

thoát nƣớc mƣa. 

 (Sơ đồ mô tả hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thể hiện tại phụ lục 2). 

1.2. Thu gom, tho t nƣớc thải: 

Công ty đã ký hợp đồng xử lý nƣớc thải với Công ty Cổ phần địa Sonadezi Giang 

Điền để thực hiện việc đấu nối nƣớc thải tại Công ty vào Nhà máy xử lý nƣớc thải tập 

trung của KCN Giang Điền (Hợp đồng xử lý nước thải đính kèm tại phụ lục) để xử lý 

nƣớc thải. 

- Sơ đồ mạng lƣới thu gom nƣớc thải của nhà máy: 
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Hình 3. Sơ đồ mạng lƣới thu gom nƣớc thải của nhà máy 

Nƣớc thải phát sinh từ cơ sở (sản xuất + sinh hoạt) đƣợc thu gom và xử lý nhƣ sau: 

Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý sơ bộ tại bể tự hoại ba ngăn và nƣớc thải sản xuất 

từ quá trình phun sơn, quá trình xả đáy lò hơi, từ hệ thống xử lý khí thải… đƣợc thu gom 

bằng các đƣờng ống PVC Ø140, Ø114, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải của Công 

ty công suất 200 m
3
/ngày để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Giang Điền. 

- Công trình thoát nƣớc thải:  

Nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty công suất 200 m
3
/ngày (xử lý 

đạt giới hạn tiếp nhận của KCN) đƣợc thoát ra ngoài bằng tuyến ống PVC Ø114, sau đó 

đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải của KCN dẫn về nhà máy XLNT KCN Giang Điền. 

- Điểm xả nƣớc thải sau xử lý:  

Nƣớc thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty đƣợc đấu nối vào hệ 

thống thoát nƣớc thải của KCN tại 01 vị trí trên đƣờng số 5 (hố ga T5-18), sau đó dẫn về 

hệ thống xử lý nƣớc thải của KCN Giang Điền trƣớc khi ra nguồn tiếp nhận. 

(Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải - Đính kèm phụ lục). 

1.3. Xử lý nƣớc thải: 

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ cơ sở (sản xuất + sinh hoạt) sau khi xử lý sơ bộ 

đƣợc thu gom bằng hệ thống đƣờng ống thoát nƣớc PVC Ø140, Ø114, bố trí xung quanh 

nhà máy, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 200 m
3
/ngày xử lý đạt giới 

hạn tiếp nhận của KCN Giang Điền trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc của KCN. 

Cụ thể về hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

Nƣớc thải từ 

bồn cầu 

Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất 200 m
3
/ngày.đêm 

Nƣớc thải 

nhà ăn 

Bể tách dầu 

Nƣớc thải sản xuất (từ quá 

trình sơn, từ HTXLKT lò 

hơi, từ bể lắng keo) 

NTSH khác (nƣớc 

rửa tay, chân) 

Giới hạn tiếp nhận  

KCN Giang Điền 
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- Đơn vị thi công, giám sát thi công: Công ty TNHH MTV XD – TM – DV Nhất Tín 

An. 

- Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng: 300 m
2
.  

+ Công suất xử lý: 200 m
3
/ngày đêm.  

- Yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn KCN Giang Điền.  

- Quy trình vận hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Quy trình hệ thống xử lý nƣớc thải 200 m
3
/ngày của Công ty. 

Nƣớc thải sản xuất 

Hố thu gom 1 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng 1 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Hố thu gom 2 

Bùn hóa lý 

Nƣớc tách bùn 

Polyme

r 

Phèn 

Bể điều hòa 

Bể sinh học thiếu khí 

(ANOXIC) 
Máy thổi 

khí 

Bể chứa bùn 

Bùn dƣ 

Ra nguồn tiếp nhận, đạt giới hạn KCN Giang Điền 

Bể sinh học hiếu khí 

(AEROTANK) 

Bể sinh học hiếu khí 

(AEROTANK) 

 

Bể lắng sơ cấp 

Bể lắng thứ cấp 

Bể chứa nƣớc sạch 

Bể lắng keo PAC 
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Thuyết minh quy trình xử lý 

Nƣớc thải phát sinh từ khu vực sản xuất và sinh hoạt đƣợc thu gom theo 2 đƣờng 

ống dẫn vào hố thu gom nƣớc thải sản xuất và nƣớc thải sinh hoạt. Đối với nƣớc thải từ 

quá trình sử dụng keo, sau khi đƣợc lắng trong bể lắng nƣớc thải keo s  đƣợc chảy vào hố 

thu gom 1 thu gom chung với nƣớc thải sản xuất. Cặn keo thải sau khi lắng s  đƣợc thu 

gom lƣu chứa giống chất thải nguy hại và giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

Nƣớc thải sản xuất cùng nƣớc thải keo sau khi đƣợc lắng s  bơm vào bể keo tụ tạo bông. 

Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc bơm về bể điều hòa. 

Bể keo tụ có chức năng keo tụ các chất lơ lửng có trong nƣớc thải thành bông cặn 

lớn có thể lắng đƣợc. Phèn nhôm đƣợc châm vào bể keo tụ bằng bơm định lƣợng, dƣới tác 

dụng của hệ thống khuấy trộn nhẹ của cánh khuấy các hạt keo dần dần đƣợc hình thành. 

Nƣớc sau bể keo tụ tự chảy vào bể tạo bông, tại đây Polymer đƣợc châm vào bằng bơm 

định lƣợng, dƣới tác dụng của Polymer và hệ thống khuấy trộn nhẹ nhàng, liên tục các 

hoạt keo s  kết dính với nhau tạo thành các bông bùn, trọng lƣợng của các bông bùn s  

lớn dần lên và dễ lắng hơn khi nƣớc thải chảy vào bể lắng. 

Tại bể lắng 1, các bông bùn vừa đƣợc hình thành s  lắng xuống đáy bể do trọng 

lƣợng riêng lớn hơn và đƣợc bơm bùn bơm vào bể chứa bùn. Phần nƣớc trong đi lên chảy 

vào máng thu gom theo đƣờng ống dẫn vào bể điều hòa trộn chung với nƣớc thải sinh 

hoạt. Bể điều hòa có chức năng ổn định lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải. Tại bể điều hòa 

có lắp đặt hệ thống sục khí để tránh hiện tƣợng phân hủy kỵ khí phát sinh mùi trong bể.  

Từ Bể điều hòa, nƣớc thải đƣợc dẫn sang cụm bể Anoxic và Aerotank. Bể Anoxic 

kết hợp Aerotank đƣợc lựa chọn để xử lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, khử NH4
+
 và 

khử NO3
-
 thành N2, khử Phospho. Với việc lựa chọn bể bùn hoạt tính xử lý kết hợp đan 

xen giữa quá trình xử lý thiếu khí, hiếu khí s  tận dụng đƣợc lƣợng cacbon khi khử BOD, 

do đó không phải cấp thêm lƣợng cacbon từ ngoài vào khi cần khử NO3
-
, tiết kiệm đƣợc 

50  lƣợng oxy khi nitrat hóa khử NH4
+
 do tận dụng đƣợc lƣợng oxy từ quá trình khử 

NO3
-
. Nƣớc sau cụm bể Anoxic – Aerotank tự chảy vào bể lắng sơ cấp và thứ cấp. 

Trong bể lắng sơ cấp và thứ cấp, bùn đƣợc giữ lại ở đáy bể, một phần đƣợc tuần 

hoàn lại bể Aerotank và Anoxic, một phần đƣợc đƣa đến bể chứa bùn. Phần nƣớc trong 

bên trên Bể lắng s  tự chảy vào bể chứa nƣớc sạch đạt giới hạn tiếp nhận KCN Giang 

Điền đƣợc đấu nối vào hố ga đấu nối vào KCN nằm trên đƣờng số 14. 

Từ bể chứa nƣớc sạch nƣớc đƣợc xả ra nguồn tiếp nhận. 

Bể chứa bùn có chức năng làm giảm thể tích bùn phát sinh. Phần nƣớc từ bể nén bùn 

đƣợc dẫn ngƣợc về bể điều hòa để tiếp tục quá trình xử lý. 

Bùn thải từ quá trình keo tụ s  cho qua thiết bị lọc, phần bùn giữ lại s  đƣợc cho vào 

bao và lƣu vào nhà chứa rồi chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải nguy hại. 

Bùn từ bể sinh học cho vào bể chứa bùn định kỳ đơn vị thu gom đến hút đem đi xử 

lý.  
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*C c hạng mục công trình và m y móc thiết bị HTXLNT 

Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc trình bày bảng sau: 

Bảng 6. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nƣớc thải.  

STT Hạng mục 
Vật 

liệu 

Ký 

hiệu 
Đặc t nh kỹ thuật Chức năng 

Số 

lƣợng 

1 

Hố thu gom 1 

(Bể thu gom 

nƣớc thải sản 

xuất) 

BTCT HG01 
DxRxC = 

3,4mx2,05mx2,5m 

Thu gom nƣớc thải 

sản xuất 
01 bể 

2 Bể keo tụ BTCT A 
DxRxC = 

3,06mx1,8mx3,75m 

Keo tụ các chất có 

trong nƣớc thải 
01 bể 

3 Bể tạo bông BTCT B 
DxRxC = 

3,06mx1,8mx3,75m 

Hình thành các 

bông bùn sau quá 

trình keo tụ 

01 bể 

4 Bể lắng 1 BTCT C 
DxRxC = 

3,06mx1,6mx3,75m 

Lắng các bông bùn 

sinh ra từ bể tạo 

bông 

01 bể 

5 

Hố thu gom 2 

(Bể thu gom 

nƣớc thải sinh 

hoạt) 

BTCT HG02 
DxRxC = 

3,4mx3,4m x2,5m 

Thu gom nƣớc thải 

sinh hoạt 
01 bể 

6 Bể điều hòa BTCT D 
DxRxC =  

5,14m x5,6mx3,75m 

Thu gom, điều hòa 

lƣu lƣợng và nồng 

độ nƣớc thải 

01 bể 

7 
Bể sinh học 

thiếu khí Anoxic 
BTCT E 

DxRxC = 

5,97mx5,6mx3,75m 

Xử lý nito và 

phospho 
01 bể 

8 
Bể sinh học hiếu 

khí 
BTCT F 

DxRxC = 

17,4mx2,7mx3,75m 
Phân hủy chất hữu 

có trong nƣớc thải 

bằng vi sinh vật 

hiếu khí 

01 bể 

9 
Bể sinh học hiếu 

khí 
BTCT G 

DxRxC = 

17,4mx2,7mx3,75m 
01 bể 

10 

Bể lắng sinh học 

1 (bể lắng sơ 

cấp) 

BTCT I 
DxRxC = 

5,6mx2,7m x3,75m Lắng các bông bùn 

sinh ra sau bể sinh 

học hiếu khí 

01 bể 

11 

Bể lắng sinh học 

2 (bể lắng thứ 

cấp) 

BTCT H 
DxRxC = 

5,6mx2,7m x3,75m 
01 bể 

12 
Bể chứa nƣớc 

sạch 
BTCT L 

DxRxC = 

7mx5,6mx3,75m 

Chứa nƣớc sau xử 

lý 
01 bể 

13 Bể chứa bùn BTCT K 
DxRxC = 

2,83mx5,6mx3,75m 

Nén bùn sinh ra từ 

các bể lắng. 
01 bể 

14 Nhà điều hành BTCT NĐH 
DxRxC = 

7,0mx5,6mx3,0m 

Đặt các thiết bị của 

hệ thống xử lý 
01 Nhà 

15 
Bể lắng nƣớc 

thải keo 
BTCT  

DxRxC = 

1,5mx6mx1,2m 

Keo tụ, lắng cặn 

keo 

1 bể (2 

ngăn) 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ 
28 

* Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc trình bày bảng sau: 

Bảng 7. Các máy móc thiết bị lắp đặt của hệ thống xử lý nƣớc thải.  

TT 
Loại m y móc 

thiết bị 
Thông số Chức năng 

Số 

lƣợng 

1 

Bơm chìm hố 

thu gom nƣớc 

thải sản xuất 

Q = 5-7m
3
/h, H = 6m, N = 

1,125kW/1,5HP, 3phase/380V 

Xuất xứ: Evak, Taiwan hoặc tƣơng 

đƣơng 

Bơm nƣớc thải vào 

bể keo tụ 

02 

Cái 

2 

Bơm chìm bể 

thu gom nƣớc 

thải sinh hoạt 

Q = 5-7m
3
/h, H = 6m, N = 

1,125kW/1,5HP, 3phase/380V 

Xuất xứ: Evak, Taiwan hoặc tƣơng 

đƣơng 

Bơm nƣớc thải vào 

bể điều hòa 

02 

Cái 

3 
Hệ thống khuấy 

trộn bể Anoxic 

N = 0,75kW, Cánh khuấy bằng Inox 

Xuất xứ: Tunglee, Taiwan 

Khuấy trộn nƣớc 

thải bể Anoxic 

02 

Cái 

4 

Hệ thống khuấy 

trộn bể keo tụ, 

tạo bông 

N = 0,75kW, Cánh khuấy bằng Inox 

Xuất xứ: Tunglee, Taiwan 

Khuấy trộn nƣớc 

thải bể keo tụ, tạo 

bông 

02 

Cái 

5 
Bơm định lƣợng 

hóa chất 

Q = 19 lít/h, N= 58W, 1phase/220V 

Xuất xứ: Doseuro, Italia 

Định lƣợng và 

cung cấp hóa chất 

03 

Cái 

6 
Bồn chứa hóa 

chất 

V = 300 lít 

Xuất xứ: Đại Thành, Việt Nam 
Chứa hóa chất 

04 

Bồn 

7 Máy thổi khí 

Q = 7 m
3
/phút, h = 4m, N = 7,5kW, 

3phase/380V.  

Xuất xứ: Enertech - Australia 

Cung cấp khí cho 

bể hiếu khí và điều 

hòa 

02 

Cái 

Công ty đã ký hợp đồng xử lý nƣớc thải tại Khu công nghiệp Giang Điền để thực 

hiện việc đấu nối nƣớc thải tại Công ty vào Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung của KCN 

Giang Điền (Hợp đồng xử lý nước thải đính kèm tại phụ lục) để xử lý nƣớc thải. 

  
Hình ảnh hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 200 m

3
/ngày. 
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- Nước thải sau xử lý: đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Giang Điền 

tại 01 hố gas trên đƣờng số 5 - KCN Giang Điền. 

- Chế độ vận hành: vận hành liên tục 24 giờ/ngày. 

- Các loại hóa chât, chế phẩm sinh học sử dụng:  

Bảng 8. Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc thải  

STT Tên hóa chất Đơn vị Khối lƣợng/năm 

1 PAC kg 100 

2 Polymer kg 50 

3 Phèn  Kg 150 

- Định mức tiêu hao năng lượng: 3.600 KWh/tháng.  

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã được lắp đặt kèm theo 

hồ sơ mô tả đặc tính, CO/CQ và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của 

thiết bị, hệ thống; việc kết nối và truyền số liệu quan trắc trực tuyến về Sở Tài 

nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra, giám sát: không phải lắp đặt quan 

trắc tự động theo quy định. 

2.  Công trình, biện ph p xử lý bụi, kh  thải. 

2.1. C c công trình xử lý bụi, kh  thải đã đƣợc xây dựng, lắp đặt: 

Bảng tóm tắt các công trình xử lý khí thải của cơ sở: 

Bảng 9. Các công trình xử lý khí thải của cơ sở 

TT 

Khu vực 

lắp đặt hệ 

thống 

Tên thiết bị, 

công suất xử lý 

Đơn vị 

lắp đặt, 

địa chỉ 

Chức 

năng xử 

lý 

Yêu cầu 

chất lƣợng đầu ra 

Hóa 

chất 

xử lý 

1 
Khu vực 

gia công gỗ 

01 Hệ thống xử 

lý lọc bụi bụi 

túi vải bụi kết 

hợp cyclone, 

công suất 

285.000 m
3
/giờ. 

Công ty 

TNHH 

MTV Cơ 

khí 

Minh An 

Phát. 

Xử lý: 

bụi 

QCVN 

19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô 

cơ; 

Túi 

vải 

2 
Khu vực 

phun sơn 

22 Hệ thống 

xử lý bụi sơn, 

hơi dung môi, 

công suất:  

+ 13 hệ thống, 

công suất 

63.000 

m
3
/giờ/hệ 

thống. 

+ 06 hệ thống, 

Công ty 

TNHH 

Chu 

Minh. 

Xử lý: 

Bụi, 

Xylen, n-

Butyl 

axetat, 

Etylaxetat 

QCVN 

19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô 

cơ; 

QCVN 20:2009/ 

BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công 

Nƣớc, 

tấm 

lọc 

than 

hoạt 

tính 
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TT 

Khu vực 

lắp đặt hệ 

thống 

Tên thiết bị, 

công suất xử lý 

Đơn vị 

lắp đặt, 

địa chỉ 

Chức 

năng xử 

lý 

Yêu cầu 

chất lƣợng đầu ra 

Hóa 

chất 

xử lý 

công suất 

59.700 

m
3
/giờ/hệ 

thống. 

+ 03 hệ thống, 

công suất 

25.800 

m
3
/giờ/hệ thống 

nghiệp đối với một 

số chất hữu cơ 

3 
Khu vực lò 

hơi 

01 Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi, công suất 

7.000 m
3
/giờ. 

Công ty 

TNHH 

Công 

nghệ 

Thiên 

Hƣng. 

Xử lý: 

%O2, 

NOx, CO, 

SO2 

QCVN 

19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô 

cơ; 

NaOH 

 

2.2. Quy trình vận hành c c hệ thống xử lý kh  thải nhƣ sau: 

2.2.1. Quy trình vận hành 01 hệ thống xử lý lọc bụi bụi túi vải bụi kết hợp cyclone, 

công suất 285.000 m
3
/giờ (từ khu vực gia công gỗ) 

- Sơ đồ công nghệ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý lọc bụi túi vải kết hợp cyclone. 

Hợp đồng với đơn 

vị thu gom 

Thùng chứa bụi 

Cyclone lọc bụi 

 

Nguồn tiếp nhận 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

 

Ống khói thải (05 ống) 

Bụi từ các máy cắt, xẻ… 

Chụp hút 

Hệ thống đường ống hút 

Ống dẫn 
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- Thuyết minh công nghệ:  

Quá trình gia công, lắp ráp sản phẩm đƣợc thực hiện tại nhà xƣởng. Tại những nơi 

phát sinh bụi nhƣ máy cắt, máy chà nhám, máy cƣa s  đƣợc bố trí các chụp hút, miệng hút 

để hút các dòng khí có chứa bụi đầu tiên đƣợc đƣa vào ống trung tâm. Từ ống trung tâm 

phân 2 loại: 

+ Bụi nặng (bụi có kích thƣớc lớn) s  đƣợc thanh gạt và hệ thống xích tải gom về 

Rovanty (là van xoay chiều (đóng kín tại ống trung tâm, đƣa bụi xuống hệ thống cyclone 

và lọc bụi tay áo filter)) qua quạt hút cao áp về Cyclone. Khí thải đƣợc tách rời kh i dòng 

bụi dựa vào cơ chế lắng ly tâm, dòng khí bị đẩy vào cyclone theo phƣơng xoắn ốc, dƣới 

tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi va chạm vào thành thiết bị, làm cho lƣợng bụi trong 

dòng khí mất động năng cùng với tác dụng của trọng lực chúng rơi xuống đáy thiết bị và 

đƣợc thu gom, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

+ Bụi nhẹ (bụi có kích thƣớc bé) s  đƣợc hút về hệ thống Filter, nhờ 1.764 túi lọc bằng 

vải, lọc khí sạch thải ra môi trƣờng qua 05 ống thoát khí, bụi còn lại đƣợc gom vào 

Rovanty và xả về hệ thống Cyclone và đƣợc thu gom, ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo quy định. 

- Cấu tạo của thiết bị lọc bụi:  

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý lọc bụi túi vải kết hợp cyclone công suất 

285.000 m
3
/h của công ty nhƣ bảng sau: 

Bảng 10. Thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi túi vải kết hợp cyclone.  

Hệ 

thống 

xử lý lọc 

bụi túi 

vải kết 

hợp 

cyclone 

 

 

Thông số hệ thống 

Số lƣợng thiết bị lọc bụi túi vải 1.764 túi vải 

Kích thƣớc túi vải D*H (m) 0,2m*2m 

Quạt hút 06 cái 

Số lƣợng thiết bị Cyclone xử lý 

bụi 
01 thiết bị 

Kích thƣớc Cyclone Ø 1.000 mm, cao 7,2m. 

5 Grecon (hệ thống phát hiện ra 

tia lửa trong ống hút bụi gỗ) 
01 hệ thống bao gồm 5 zone 

Hệ thống ống trung tâm 154m, 600x600 mm 

Hệ thống ống nhánh 500m, Ø125 mm, Ø150 mm, Ø 200 mm. 

Hệ thống tủ điều khiển 2 hệ thống 

Ống thải H = 6m. 

Số lƣợng ống thải 
05 ống (Trong đó: 03 ống Ø 800 mm và 02 

ống Ø 1050 mm) 

Vị trí bố trí: Nằm bên ngoài nhà xƣởng tại khu vực nhà hút bụi với diện tích 

399 m
2
. (thể hiện trong bản v  đính kèm phụ lục). 
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- Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý bụi:  

 

 

 

Hình ảnh hệ thống xử lý bụi gỗ  
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2.2.2. Quy trình vận hành 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi (từ khu vực phun 

sơn) 

- Công suất của từng hệ thống:  

Đối với quá trình phun sơn, cơ sở lắp đặt 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi 

bố trí tại 22 bồn phun sơn để giảm thiểu bụi sơn, hơi dung môi phát sinh. Cụ thể công 

suất của các hệ thống nhƣ sau: 

+ 13 hệ thống có công suất, 63.000 m
3
/giờ/hệ thống. 

+ 06 hệ thống có công suất, 59.700 m
3
/giờ/hệ thống. 

+ 03 hệ thống có công suất, 25.800 m
3
/giờ/hệ thống. 

- Sơ đồ công nghệ:  

Quy trình công nghệ xử lý của 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi tại cơ sở 

giống nhau cụ thể nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý các hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi. 

+ Hình ảnh mô ph ng quy trình hấp thụ bụi sơn bằng màng nƣớc: 

 

Hình 7. Mô ph ng quy trình hấp thụ bụi sơn bằng màng nƣớc. 

Quạt hút 
Máng 

tràn 
Tấm inox 

Vật cần 

sơn 

Bụi 

sơn 
Nƣớc 

thải ra 

HTXL 

Sàn đỡ 

lƣới 

Ngăn chứa nƣớc 
Máy bơm Nƣớc tuần hoàn 

Thu gom và xử lý 

theo quy định 

Bụi sơn thải, 

nƣớc thải 

Bụi sơn, hơi dung môi 

Nguồn tiếp nhận 

Màng nƣớc 

Quạt hút 

Tấm lọc than hoạt tính 

 

Ống thoát khí 

Ống dẫn 
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+ Hình ảnh mô ph ng quy trình hấp phụ hơi dung môi bằng tấm lọc than hoạt tính: 

 

 

Hình 8. Mô ph ng quy trình xử lý khí thải lẫn hơi dung môi bằng tấm lọc than hoạt tính 

+ Hình ảnh mô ph ng quy trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi nhƣ sau: 

 

Hình 9. Mô ph ng HTXL bụi sơn, hơi dung môi bằng màng nƣớc kết hợp tấm lọc than 

hoạt tính tại mỗi buồng phun sơn 

Khí thải sau khi qua 

màng nƣớc hấp thụ bụi 

sơn 

Lớp vật liệu  

hấp phụ bằng tấm 

lọc than hoạt tính 

 

Khí sạch đi ra 

Ống dẫn 

 

Khí độc 

Quạt hút 

HẤP PHỤ BẰNG TẤM LỌC THAN HOẠT 

TÍNH 
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- Thuyết minh công nghệ:  

Khí thải từ các buồng phun sơn có chứa bụi sơn và hơi dung môi hữu cơ trƣớc tiên 

đƣợc xử lý qua các màng nƣớc. Nguyên lý hoạt động của thiết bị này là tạo một màng 

nƣớc liên tục, tuần hoàn để cuốn bụi sơn vào nƣớc ngay tại nguồn phát sinh. Nƣớc từ 

ngăn chứa nƣớc đƣợc bơm lên máng tràn, từ màng tràn nƣớc tự chảy xuống tạo thành một 

màng nƣớc thẳng đứng. Quá trình phun sơn diễn ra, bụi sơn bị hút vào màng nƣớc và chảy 

xuống ngăn chứa nƣớc. Dòng khí ô nhiễm sau khi qua màng nƣớc thì thành phần bụi sơn 

và một phần hơi dung môi có trong khí thải s  đƣợc giữ lại.  

Tiếp theo, khí thải s  đƣợc đƣa qua thiết bị hấp phụ hơi dung môi với lớp vật liệu 

hấp phụ bằng tấm lọc than hoạt tính. Chất hấp phụ đƣợc chọn là tấm lọc than hoạt tính vì 

dễ tìm trên thị trƣờng, dễ mua, dễ thay thế. Tấm lọc than hoạt tính có bề mặt riêng lớn, thể 

tích lỗ rỗng lớn kích thƣớc hạt nh  nhằm làm cho các phân tử chất ô nhiễm dễ dàng bị 

“hút và giữ lại” trong các lỗ rỗng của lớp vật liệu hấp phụ. Tấm lọc than hoạt tính có 

thành phần chủ yếu là carbon, cấu trúc dạng tổ ong đặc trƣng. Với cấu trúc này, diện tích 

bề mặt than hoạt tính rất lớn, đạt tới (105 – 107) m
2
/kg (phụ thuộc vào chất lƣợng của 

than) do đó khả năng hấp phụ chất ô nhiễm lớn, hiệu suất xử lý cao.  

Cặn sơn sau khi theo màng nƣớc rơi xuống mặt nƣớc đƣợc thu gom và xử lý theo 

quy định đối với chất thải nguy hại 

Nƣớc thải sản xuất từ hệ thống phun sơn đƣợc dẫn ra hệ thống xử lý nƣớc thải theo 

hệ thống cống dẫn nƣớc. 

Tấm lọc than hoạt tính s  đƣợc định kỳ từ 3 tháng đến 6 tháng thay mới một lần tùy 

vào khả năng lọc của tấm than hoạt tính. Tấm lọc than sau khi thay s  đƣợc thu gom, lƣu 

chứa giống chất thải nguy hại và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống:  

Công ty đã lắp đặt có 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi tại công đoạn phun 

sơn đi kèm có thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

 Các công trình, thiết bị của hệ thống xử lý công suất 63.000 m
3
/h/hệ thống được 

trình bày như sau: 

TT Tên công trình Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 

Hệ thống xử lý bụi 

sơn, hơi dung môi, 

công suất 63.000 

m
3
/h/hệ thống. 

13 hệ 

thống 

+ 01 Hệ thống gồm: 01 bồn phun sơn màng nƣớc 

và 03 tấm lọc than hoạt tính. 

+ Công suất: 63.000 m
3
/h/hệ thống. 

+ Tổng ống thoát khí: 39 ống, H=12m. D = 

760mm. (Một hệ thống thoát ra 03 ống thoát 

khí). 

+ Quạt hút: 39 cái (Một hệ thống gồm 03 cái quạt 

hút). Công suất 5HP/1cái. 

+ Vật liệu: inox 304. 

+ Xuất xứ: Việt Nam. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nƣớc: 
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TT Tên công trình Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

- Số lƣợng bồn phun sơn: 13 bồn phun sơn 

bằng màng nƣớc. 

- Một màng nƣớc: dài 15,6 m; rộng: 2 m; cao 

3m. 

- Bồn chứa nƣớc: 2m
3
/bồn. 

- Công suất bơm: 5 HP/ 1 bơm. 

+ Tấm lọc than hoạt tính: 

- Tấm lọc than hoạt tính: 39 tấm. 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày: 3mm. 

- Trọng lƣợng riêng: 580g/m
2
. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90 . 

 Các công trình, thiết bị của hệ thống xử lý công suất 59.700 m
3
/h/hệ thống được 

trình bày như sau: 

TT Tên công trình Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi, công suất 

59.700 m
3
/h/hệ 

thống. 

06 

+ 01 Hệ thống gồm: 01 bồn phun sơn màng nƣớc và 

01 tấm lọc than hoạt tính. 

+ Công suất: 59.700 m
3
/h/hệ thống. 

+ Tổng ống thoát khí: 24 ống, H = 12m. D = 630 mm. 

(Một hệ thống thoát ra 04 ống thoát khí). Trong đó 

có 3 quạt hút công suất 3HP và 1 cái công suất 

5HP).  

+ Vật liệu: inox 304. 

+ Xuất xứ: Việt Nam. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nƣớc: 

- Số lƣợng bồn phun sơn: 06 bồn phun sơn bằng 

màng nƣớc. 

- Một màng nƣớc: dài 15,6 m; rộng: 2 m; cao 3m 

- Bồn chứa nƣớc: 2m
3
/bồn. 

- Công suất bơm: 5 HP/ 1 bơm. 

+ Tấm lọc than hoạt tính: 

- Tấm lọc than hoạt tính: 24 tấm. 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày: 3mm. 

- Trọng lƣợng riêng: 580g/m
2
. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90 . 

 Các công trình, thiết bị của hệ thống xử lý công suất 25.800 m
3
/h được trình bày 

như sau: 

TT Tên công trình Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi, công suất 

25.800 m
3
/h/hệ 

03 

+ 01 Hệ thống gồm: 01 bồn phun sơn màng nƣớc và 

02 tấm lọc than hoạt tính. 

+ Công suất: 25.800 m
3
/h/hệ thống. 

+ Tổng ống thoát khí: 06 ống, H = 12m. D = 630 mm. 
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TT Tên công trình Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

thống. (Một hệ thống thoát ra 02 ống thoát khí). 

+ Quạt hút: 02 cái (Một hệ thống gồm 02 cái quạt 

hút). Công suất 3HP/1cái. 

+ Vật liệu: inox 304. 

+ Xuất xứ: Việt Nam. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nƣớc: 

- Số lƣợng bồn phun sơn: 01 bồn phun sơn bằng 

màng nƣớc. 

- Một màng nƣớc: dài 4,5 m; rộng: 3,6 m; cao 

3,2m. 

- Bồn chứa nƣớc: 2m
3
/bồn. 

- Công suất bơm: 3 HP/ 1 bơm. 

+ Tấm lọc than hoạt tính: 

- Tấm lọc than hoạt tính: 06 tấm. 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày: 3mm. 

- Trọng lƣợng riêng: 580g/m
2
. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90 . 

- Hình ảnh hệ thống xử lý:  

  

Hình ảnh khu vực hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi 
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2.2.3. Quy trình vận hành 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất 7.000 m
3
/giờ 

- Sơ đồ công nghệ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 

7.000 m
3
/h. 

- Thuyết minh công nghệ:  

Đầu tiên, dòng khí thải từ lò hơi đƣợc thu gom dẫn về thiết bị cyclone để loại b  bụi 

phát sinh. Tại đây, khí thải đƣợc tách rời kh i dòng bụi dựa vào cơ chế lắng ly tâm, dòng 

khí bị đẩy vào cyclone theo phƣơng xoắn ốc, dƣới tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi va 

chạm vào thành thiết bị, làm cho lƣợng bụi trong dòng khí mất động năng cùng với tác 

dụng của trọng lực chúng rơi xuống đáy thiết bị và đƣợc thu gom giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo quy định. Sau đó dòng khí đã đƣợc loại b  bụi tiếp tục chuyển 

động lên trên và dẫn vào tháp hấp thụ để tiếp tục xử lý. Tại tháp hấp thụ, dòng khí đƣợc đi 

từ dƣới lên s  gặp dung dịch NaOH phun từ trên xuống, chúng tiếp xúc với nhau tại lớp 

đệm. Tại đây, hầu hết các thành phần khí thải SO2, NOx, CO... s  đƣợc hấp thụ bởi dung 

dịch NaOH. Dung dịch NaOH sau khi hấp thụ các thành phần khí thải s  rơi xuống bể 

chứa ngay dƣới đáy tháp và đƣợc tuần hoàn liên tục. Lƣợng NaOH hao hụt s  đƣợc bổ 

sung nhờ bơm định lƣợng. Định kỳ 1 tháng lƣợng nƣớc tại bể chứa s  đƣợc thay mới, 

lƣợng nƣớc thải s  đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của công ty. Khí 

thải sau hấp thụ đƣợc dẫn qua ống khói với đƣờng kính D490 mm, cao 18m thoát ra ngoài 

môi trƣờng. 

Khí thải lò hơi sau xử lý s  đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (kv=1,0, kp= 

theo tổng lƣu lƣợng nguồn thải) theo quy định. 

Nƣớc trong bể chứa đƣợc tuần hoàn và tần suất 1 ngày/lần với lƣu lƣợng 1m
3
/ngày, 

nƣớc thải s  đƣợc bơm về hệ thống XLNT tập trung của công ty để xử lý. 

 

Dung dịch 

NaOH 

Khí thải lò hơi 

Nguồn tiếp nhận 

Quạt hút 

Cyclon lọc bụi 

Tháp xử lý bụi ƣớt  

 

Ống khói thải 

Nƣớc thải 

Hệ thống xử 

lý nƣớc thải 

Thùng chứa bụi 
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- Thông số kỹ thuật của hệ thống:  

Đặc tính thiết bị sử dụng cho HTXL khí thải lò hơi đƣợc thống kê qua bảng sau: 

Bảng 11. Các công trình, thiết bị của hệ thống xử lý khí thải lò hơi.  

STT Tên thiết bị ĐVT Số lƣợng 

 Cấp 1   

1 Cyclone lọc bụi khô (Vật liệu thép SS400) Bộ 1 

2 

Đƣờng ống dẫn khói nóng (Vật liệu thép SS400) 

- Đƣờng ống dẫn khói nóng từ nồi hơi đến cyclon 

- Đƣờng ống dẫn khói từ quạt hút đến tháp xử lý bụi ƣớt 

Bộ 1 

 Cấp 2   

1 

Hệ thống th p xử lý bụi ƣớt 

- Tháp xử lý bụi ƣớt (Vật liệu Inox 304) 

- Bơm khử bụi ƣớt (Đài Loan): đầu bơm bằng Inox 

- Hệ thống béc phun 

Bộ 1 

2 
Đƣờng ống dẫn khói nóng (Vật liệu Inox 304) 

- Đƣờng ống dẫn khói nóng từ tháp xử lý bụi ƣớt đến quạt hút. 
Bộ 1 

3 
Đƣờng ống dẫn khói nóng (Vật liệu thép SS 400) 

- Đƣờng ống dẫn khói nóng từ quạt hút đến ống khói 
Bộ 1 

4 Ống tho t kh  thải cao 18m Ống  1 

2.3. Năng lƣợng, hóa chất cần thiết vận hành c c công trình xử lý chất thải: 

Bảng 12. Năng lƣợng, hóa chất cần thiết vận hành hệ thống xử lý khí thải.   

TT 
Khu vực lắp đặt 

hệ thống 
Tên thiết bị, công suất xử lý 

Hóa chất xử 

lý/vật liệu xử lý 

1 
Khu vực gia công 

gỗ 

01 Hệ thống xử lý lọc bụi túi vải bụi kết 

hợp cyclone, công suất 285.000 m
3
/giờ. 

Túi vải 

2 Khu vực phun sơn 

22 Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung 

môi, công suất: 

+ 13 hệ thống có công suất, 63.000 

m
3
/giờ/hệ thống. 

+ 06 hệ thống có công suất, 59.700 

m
3
/giờ/hệ thống. 

+ 03 hệ thống có công suất, 25.800 

m
3
/giờ/hệ thống. 

Nƣớc, tấm lọc than 

hoạt tính 

3 Tại khu vực lò hơi 
01 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công 

suất 7.000 m
3
/giờ. 

NaOH 

2.4. C c thiết bị, hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục đã đƣợc lắp đặt kèm 

theo hồ sơ mô tả đặc t nh, CO/CQ và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm 

của thiết bị, hệ thống; việc kết nối và truyền số liệu quan trắc trực tuyến về Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng địa phƣơng để kiểm tra, gi m s t: 

Cơ sở không phải lắp đặt quan trắc tự động theo quy định. 
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3. Công trình, biện ph p lƣu giữ chất thải rắn thông thƣờng: 

 Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác có 

nắp đậy loại 20l: 1 thùng đựng rác loại cứng nhƣ v  đồ hộp, các loại chai thủy tinh, chai 

nhựa; 1 thùng đựng rác có dạng mềm, ƣớt dễ phân hủy nhƣ: thức ăn thừa, v  trái cây.  

- Các thùng chứa đƣợc lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau 

khi thu gom s  đƣợc bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất 

thải bị phân hủy bởi nƣớc mƣa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất 

thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan 

trong nƣớc hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm). 

- Các thùng này đƣợc thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, sau đó  

đƣợc thu gom về khu vực lƣu chứa chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 40 m
2
 và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần 

suất thu gom 2 ngày/1 lần, đơn vị đơn vị thu gom s  đến thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

- Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng kinh tế số 01/2019-HĐXLR ngày 22/06/2021 về 

việc vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt không nguy hại với Công ty 

TNHH Môi trƣờng Dƣơng Tuấn Phát để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tại cơ sở. (đính kèm phụ lục). 

  

Thùng chứa chất thải Khu lƣu chứa chất thải sinh hoạt 

 Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải công nghiệp không nguy hại: 

Đối với chất thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất gỗ, sản xuất hàng may sẵn 

bằng vải… đƣợc trang bị các thùng chứa loại 220 lít. Hàng ngày, cuối mỗi buổi làm việc 

s  có công nhân thu gom và đƣa về khu vực lƣu chứa để lƣu giữ. 

Toàn bộ lƣợng chất thải này s  đƣợc thu gom và lƣu giữ trong kho chứa chất thải 
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có mái che với nền chống thấm và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định. Công ty không sử dụng lƣợng bụi gỗ phát 

sinh phục vụ cấp nhiệt cho lò hơi. 

Tuy nhiên, đối với gỗ vụn, đây là một loại nguyên liệu cho ngành nghề khác, do đó 

công ty s  hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu để thu gom, vận chuyển và tái sử dụng 

nguồn nguyên liệu này. Đối với các chất thải không tái sử dụng đƣợc nhƣ bụi gỗ, dâm 

gỗ thải, công ty s  thu gom và lƣu giữ trong kho chứa chất thải công nghiệp không nguy 

hại với diện tích 72,8 m
2
 và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định. Tần suất thu gom: Định kỳ 1 tháng đến 3 tháng đơn vị thu gom s  

đến thu gom tùy thuộc vào lƣợng chất thải phát sinh tại Công ty. Tuy nhiên, nếu khối 

lƣợng chất thải phát sinh lớn không đủ khả năng lƣu kho chủ cơ sở s  tăng tần suất thu 

gom chất thải để đảm bảo không để quá tải chất thải phát sinh. 

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng kinh tế số 01/2019-HĐXLR ngày 22/06/2021 về 

việc vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt không nguy hại với Công ty 

TNHH Môi trƣờng Dƣơng Tuấn Phát để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công 

nghiệp không nguy hại phát sinh tại cơ sở. (đính kèm phụ lục). 

  

Thùng chứa chất thải Khu lƣu chứa chất thải thông thƣờng 

4. Công trình, biện ph p lƣu giữ chất thải nguy hại: 

- Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy s  phát sinh các loại chất thải 

nguy hại sau: cặn sơn thải, hộp mực in thải, cặn dung môi sơn, keo thừa, bao bì dính 

sơn, giẻ lau dính thành phần nguy hại, thùng chứa dầu sơn…  

Chi tiết các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động cơ sở nhƣ 

sau: 

Bảng 13. Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động.  

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lƣợng chất thải 

kg/tháng  kg/năm 

1 Cặn sơn thải 08 01 01 100 1.200 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 1 12 

3 Keo thải 08 03 01 10 120 

4 
Vụn gỗ, giấy nhám dính thành 

phần nguy hại 
09 01 01 20 240 
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STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lƣợng chất thải 

kg/tháng  kg/năm 

5 

Bùn thải có các thành phần nguy 

hại từ quá trình xử lý nƣớc thải 

công nghiệp 

12 06 06 41,67 500 

6 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 1 12 

7 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 0,5 6 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 83,33 1.000 

9 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 83,33 1.000 

10 
Giẻ lau, bao tay dính thành phần 

nguy hại 
18 02 01 40 480 

11 
Tấm lọc than hoạt tính từ quá trình 

xử lý khí thải 
12 01 04 10,78 129,4 

Tổng cộng 391,61 4.699,4 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ) 

- Công trình biện pháp thu gom, lƣu giữ chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đƣợc phân loại, bảo quản chất 

thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên 

dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát 

tán ra môi trƣờng, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

 Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

 Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa…); 

 Ngày bắt đầu đƣợc đóng gói, bảo quản; 

 Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo”. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH 

đã đƣợc xác định, chất thải đƣợc chứa trong các thùng chứa chuyên dụng (loại 20 l, 50l, 

660 l có nắp đậy) đối với từng loại chất thải và đƣợc tập trung chứa trong kho chất thải 

nguy hại của công ty, có tổng diện tích khoảng 60 m
2
 nằm trong khu lƣu giữ chất thải 

nguy hại của nhà máy. Kho lƣu giữ đƣợc bố trí trong khuôn viên nhà máy, đƣợc phân 

chia khu vực hợp lý, tƣơng ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện 

hành.  

(Vị trí khu lưu giữ chất thải rắn được thể hiện trong mặt bằng tổng thể ở Phụ lục)  

Dầu thải (dầu làm mát, dầu máy) định kỳ s  đƣợc chủ cơ sở lƣu giữ trong thùng 

chứa và hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý  theo 

quy định.  

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty s  thực hiện các biện pháp 

sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ 
43 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom thƣờng 

xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi 

trƣờng. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải đƣợc nạo vét thƣờng xuyên;  

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất 

thải l ng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nƣớc mƣa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lƣu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất 

thải tại công ty;  

- Cuối mỗi buổi làm việc, công nhân s  thu gom và đƣa về khu vực lƣu chứa để lƣu 

giữ. 

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp 

đồng ký kết, Công ty s  tuân thủ quy định giao nhận và lƣu giữ chứng từ quản lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. 

Toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở s  đƣợc thu gom và lƣu giữ 

trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

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

Kho lƣu giữ chất thải nguy hại của cơ sở có tổng diện tích 60 m
2
. Kho chất thải 

nguy hại tƣờng xung quanh kho chất thải có xây dựng các gờ chắn để giảm thiểu sự cố 

chảy tràn chất thải trên khu vực. Phía trƣớc kho chất thải có dấu hiệu cảnh báo nguy hại . 

Khối lƣợng chất thải phát sinh theo tính toán tƣơng đối lớn, tuy nhiên, trong quá trình 

hoạt động cơ sở chủ cơ sở s  quản lý, lƣu giữ theo đúng quy định. Đồng thời s  tăng tần 

suất thu gom nếu chất thải vƣợt khả năng lƣu chứa.  

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

279/2021/HĐXLCT-SV ngày 18/06/2021 với Công ty Cổ phần Môi trƣờng Sao Việt để 

thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở. (đính kèm phụ lục). 

 

Hình ảnh khu vực lƣu chứa chất thải. 
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5. Công trình, biện ph p giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

A. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép s  gây ảnh hƣởng đến sức kh e công nhân 

nhƣ gây mất ngủ, mệt m i, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động 

của công nhân trong khu vực sản xuất, làm kém tập trung tƣ tƣởng, có thể dẫn đến tai nạn 

lao động. Để hạn chế tiếng ồn và chấn động, các nhà máy, xí nghiệp trong cơ sở có thể áp 

dụng những biện pháp sau để khống chế. Các biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động ngay 

tại nguồn phát sinh nhƣ sau: 

A1. Hiện đại hóa thiết bị 

- Dây chuyền công nghệ của nhà máy trong cơ sở s  đƣợc trang bị các loại thiết bị 

mới, tốt, hiện đại, tránh gây ồn. 

- Bố trí máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời 

thƣờng xuyên kiểm tra bảo dƣỡng máy móc định kỳ. 

A2. Thiết kế các bộ phận giảm âm tại các máy móc có khả năng gây ồn 

- Gắn vào đầu ra của máy phát điện thiết bị giảm âm hoặc bố trí trong buồng tiêu âm 

để hút tiếng ồn của dòng khí đối với ống thải hoặc quạt giải nhiệt của máy phát điện. 

- Lắp đệm chống ồn cho chân quạt, máy nén khí cũng nhƣ các máy cƣa, cắt, khoan… 

- Bịt kín các khu vực gây ồn bằng tƣờng gạch 100mm, trần ván ép 10mm (với biện 

pháp này giảm đƣợc tiếng ồn từ 6 - 8 dBA) hoặc ốp thêm một lớp tƣờng dày 100 mm, 

giữa đệm bông thủy tinh, trấu, xơ dừa, cát khô, v.v. và làm trần bằng một lớp ván ép 10 

mm (với giải pháp này s  giảm đƣợc tiếng ồn từ 12 - 15 dBA). 

- Nếu có thể, cách ly hợp lý các nguồn gây ồn ra vị trí riêng biệt. Đúc móng máy đủ 

khối lƣợng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh rung 

theo mặt nền. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết, thƣờng kỳ cho dầu bôi trơn và thay những chi tiết hƣ 

h ng. 

A3. Đối với người công nhân trực tiếp sản xuất tại nơi ô nhiễm tiếng ồn  

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình. 

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động để hạn chế những tác 

hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, bịt tai, … 

A4. Đổi hướng âm thanh 

Xây dựng các tấm chắn với tác dụng đổi hƣớng của âm nhƣ các tƣờng bao quanh nhà 

máy, khu dân cƣ. Hình dạng chiều cao của tƣờng chắn thiết kế dựa theo địa hình của khu 

vực bảo vệ. Một trong những tƣờng chắn hiệu quả là cây xanh trồng quanh nhà xƣởng. 

Tƣờng chắn cho phép giảm nhiều hơn (15 - 20) dBA. Biện pháp che kín rất hiệu quả mà 

không cần nhiều đến theo dõi vận hành. Một nguồn đƣợc che kín có khả năng giảm tới 50 

dBA. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ 
45 

B. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp đụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

  QCVN 26:2010/BTNMT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực công 

cộng và dân cƣ. 

– QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

  QCVN 24:2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức cho phép 

tiếp xúc tiếng ồn trong môi trƣờng làm việc. 

– QCVN 27:2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho phép 

của độ rung trong môi trƣờng làm việc. 

6. Phƣơng  n phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong qu  trình vận hành 

thử nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành: 

A. Phòng ngừa và ứng phó sự cố ch y nổ: 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) s  đƣợc thực hiện nghiêm túc theo đúng 

Luật PCCC số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. Chủ Cơ sở s  kết 

hợp với Công an PCCC của KCN để xây dựng các phƣơng án PCCC an toàn cho Công 

ty và phải đƣợc phê duyệt phƣơng án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống 

phòng cháy và chữa cháy đƣợc thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng 

cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 về 

“Phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - yêu cầu thiết kế và lắp đặt”. Để 

phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Các biện pháp giảm thiểu riêng: 

- Thƣờng xuyên vệ sinh khu vực sản xuất, tránh để bụi tồn đọng trong xƣởng. 

- Che chắn, bảo vệ cẩn thận các thiết bị điện tại khu vực sản xuất. 

- Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc. 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện sử dụng. 

- Vệ sinh hàng ngày khu vực sản xuất, đặc biệt hạn chế sơn rơi vãi trong khu sản 

xuất. 

- Thƣờng xuyên vận hành hệ thống hút để hút toàn bộ lƣợng dung môi bay hơi tại 

các buồng phun sơn. 

- Thƣờng xuyên vận hành hệ thống xử lý bụi gỗ. 

+ Các biện pháp giảm thiểu chung: 

 Để phòng ngừa khả năng gây cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất, các biện 

pháp áp dụng bao gồm: 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao s  đƣợc quản lý thông qua 

các hồ sơ lý lịch đƣợc kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà 

nƣớc. Các thiết bị này s  đƣợc lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung 

dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật; các công nhân vận hành 

máy móc sản xuất, lò hơi đƣợc huấn luyện cơ bản về quy trình vận hành.  
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- Hệ thống cứu h a đƣợc kết hợp giữa khoảng cách của các phân xƣởng lớn hơn 10m 

đủ điều kiện cho ngƣời và phƣơng tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần 

thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nƣớc cứu h a bố trí đều khắp 

phạm vi của các nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy nhƣ bình CO2, bình 

bọt… trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. Hệ 

thống phun nƣớc chữa cháy tự động theo giới hạn nhiệt độ 70
o
C bố trí đều trên mái 

xƣởng kết hợp hệ thống bơm điều khiển bằng áp lực trong đƣờng ống hoặc từ bể 

dự trữ nƣớc trên cao. 

- Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy s  đƣợc lƣu trữ trong các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa 

dung môi s  đƣợc lắp đặt các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị 

báo cháy, chữa cháy tự động. 

- Trong các khu sản xuất, kho nguyên liệu và thành phẩm s  đƣợc lắp đặt hệ thống 

báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Đầu tƣ các thiết bị phòng chống cháy nổ 

tại các khu vực kho chứa hàng hóa, nhiên liệu. Các phƣơng tiện phòng cháy chữa 

cháy s  đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động; Bố 

trí hệ thống chống cháy nổ tại xung quanh khu vực cơ sở nhằm cứu chữa kịp thời 

khi sự cố xảy ra. 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không đƣợc hút thuốc, không mang bật 

lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện. 

- Các loại chất thải có tính dễ bắt cháy nhƣ giẻ lau dính hóa chất, dính dầu nhớt… 

chủ cơ sở s  hợp đồng xử lý nhanh chóng không để tồn lƣu số lƣợng lớn dễ gây 

cháy nổ tại công ty. 

- Riêng đối với lò hơi, ngƣời vận hành phải hiểu rõ quy trình vận hành và thƣờng 

xuyên theo dõi tình trạng, các thông số áp suất, nhiệt độ, điện thế trong giới hạn 

cho phép, vệ sinh thay nƣớc, thu dọn lớp cặn bên dƣới để nâng cao hiệu quả hoạt 

động của lò cũng nhƣ đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

- Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với từng 

công nhân trong suốt thời gian làm việc. 

Một vấn đề khác rất quan trọng là s  tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt cho 

toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Việc tổ chức này đặc biệt chú ý đến các nội dung sau: 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ; tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân viên kiêm 

nhiệm công tác phòng h a. Các nhân viên này đƣợc tuyển chọn, đƣợc huấn luyện, 

thƣờng xuyên kiểm tra. 

- Thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng chát chữa cháy cho cán bộ 

công nhân viên. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp 

phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lắp đặt các tiêu lệnh PCCC tại những vị 

trí dễ nhìn. 
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- Phối hợp với cơ quan PCCC để diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi có 

sự cố cháy nổ xảy ra. 

Hiện tại, nhà máy đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện hệ thống PCCC và đƣợc nghiệm 

thu PCCC theo văn bản số 30/NT-PCCC ngày 27/01/2021 của Phòng cảnh sát PCCC và 

CNCH. 

B. Biện ph p phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

Trong quá trình hoạt động, Công ty s  thực hiện các biện pháp sau đây để phòng 

ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc 

nhở nơi sản xuất nguy hiểm, nơi chứa nguyên liệu sản xuất; 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc ở khu vực gây ồn lớn, 

làm việc khu vực lò hơi, khu vực cƣa, cắt, khoan: nút tai chống ồn, khẩu trang than hoạt 

tính, găng tay chịu nhiệt, nón bảo hộ, quần áo, giày…; 

- Công nhân vận hành máy sản xuất, vận hành lò hơi đƣợc hƣớng dẫn cụ thể về 

quy trình hoạt động của máy và cách vận hành lò; chu kỳ vệ sinh, bảo trì máy móc cũng 

nhƣ tần suất vệ sinh cặn đáy nồi hơi, thay lớp bảo ôn, hệ thống tăng giảm áp suất nồi 

hơi… 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp ở khu vực công đoạn nhập liệu sản xuất 

phải hiểu thật rõ tính chất các loại nguyên liệu, thứ tự pha chế các loại nguyên liệu cũng 

nhƣ một số kiến thức cơ bản về tác hại của các loại nguyên liệu, cách sơ cứu kịp thời khi 

có sự cố… 

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hƣớng dẫn bảo hộ lao 

động trƣớc khi đi vào nhận công tác. 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng 

cứu sơ bộ trƣớc khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

- 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 phƣơng tiện thông tin, 

địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Ngƣời lao động (kể cả học nghề) trƣớc khi vào làm việc phải đƣợc khám sức 

khoẻ; chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của ngƣời lao động để bố trí việc làm và nghề 

nghiệp cho phù hợp với sức kh e của ngƣời lao động; 

- Có kế hoạch khám sức kh e định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức kh e đƣợc các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại 

Thông tƣ 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hƣớng dẫn chăm sóc 

sức kh e ngƣời lao động trong các doanh nghiệp vừa và nh . 
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C. Biện ph p phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất: 

Để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng l ng, rắn hay khí, chủ  cơ 

sở s  phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật 

trong kho chứa, phƣơng tiện vận tải và lập phƣơng án ứng cứu sự cố, cụ thể nhƣ sau: 

Hệ thống kho chứa, bảo quản hóa chất: 

Hệ thống kho chứa nguyên nhiên liệu s  đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam 

về kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, hệ thống chống sét, hệ thống cứu 

h a, vòi nƣớc để xử lý kịp thời trƣờng hợp bị dính hóa chất…). Cụ thể nhƣ sau: 

- Hóa chất đều có bảng hƣớng dẫn an toàn hóa chất. Hóa chất đƣợc sắp xếp ngăn nắp 

gọn gàng, đồng thời đánh dấu ghi rõ chủng loại và quy trình xử lý khẩn cấp khi có 

rò rỉ. 

- Lƣu trữ nguyên liệu dạng l ng với khối lƣợng ít nhất (đủ dùng trong một thời gian 

nhất định). 

- Các khu vực đều bố trí găng tay, đồ phòng hộ… 

Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu: 

- Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên liệu l ng s  có đủ tƣ cách pháp nhân, cũng 

nhƣ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi vận chuyển trên đƣờng giao thông.  

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên 

liệu nhƣ: 

+  Các loại hóa chất đƣợc dán đầy đủ thông tin về chủng loại, độc tính nguy hiểm.  

+  Tránh các va đập mạnh trong quá trình xếp dỡ nguyên vật liệu. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra độ kín khít của các thùng, bồn chứa chất l ng để phát 

hiện kịp thời các trƣờng hợp bị rò rỉ. 

+  Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động nhƣ kính, găng tay, khẩu trang… 

 Quy trình ứng cứu cụ thể cho quá trình tràn đồ và rỏ rỉ hóa chất: 

- Báo động: 

+  Ngay lập tức báo cho công nhân hay trƣởng ca hay phụ trách phòng gần nơi 

chảy tràn, rò rỉ hóa chất. 

+ Báo cho trung tâm bảo vệ sức kh e và môi trƣờng (nếu cần). 

- Xác định vị trí hóa chất tràn đổ, rò rỉ: 

+ Nhanh chóng xác định hóa chất chảy tràn từ thùng, bể chứa nào. 

+ Xác định tên, vị trí chảy tràn, đƣờng ống, van… 

- Mang thiết bị bảo hộ lao động: 

+ Mặt nạ, khẩu trang, găng tay… 

+ Các bảo hộ các nhân khác… 

+ Các đơn vị sản xuất có trang bị dụng cụ phòng hộ (kính bảo hộ/găng tay) các cá 

nhân đều đƣợc trang bị dụng cụ phòng hộ (nhét tai, nón an toàn…) 
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+  Các đơn vị sản xuất có trang bị công cụ quét dọn vệ sinh không gian và quản lý 

phân loại rác, đảm bảo môi trƣờng làm việc sạch s  và tái sử dụng vật liệu. 

+ Nhân viên phòng thực nghiệm phải đƣợc qua đào tạo và tuyển chọn chuyên 

nghiệp, để có thể giảm thiểu đến tối đa sự cố tai nạn phát sinh. 

+ Tắt nguồn gây tràn: tắt các đƣờng ống, van, thùng chứa gây rò rỉ. 

+ Đóng các van cần thiết hay tắt bơm liên quan để không cho tiếp tục gây tràn bể. 

+ Để tránh trƣờng hợp này, chuẩn bị bao cát, bông thấm ở những nơi cần thiết… 

và dùng các vật liệu này để thấm hóa chất chảy tràn hay rò rỉ. 

- Cô lập khu vực rò rỉ: 

+ Dùng biển báo thanh chắn, hàng rào hay cho ngƣời đứng canh chừng không cho 

bất cứ ai đi qua khu vực rò rỉ. 

+ Đóng tất cả các van xả hay dùng các phƣơng tiện khác (nếu đƣợc) để ngăn 

không cho hóa chất rò rỉ, chảy tràn xuống đất, hệ thống cống… 

+ Dùng thùng hứng các hóa chất rò rỉ. 

+ Thu hồi hóa chất chảy tràn, đổ. 

+ Sửa chữa chỗ rò rỉ, vệ sinh sau sự cố. 

+ Lập biên bản và viết báo cáo nguyên nhân và hậu quả sự cố. 

 Quy trình ứng phó cụ thể cho sự cố cháy xảy ra tại cơ sở: 

- Trƣờng hợp có sự cố cháy nổ xảy ra tại cơ sở thì tất cả các cán bộ công nhân viên 

trong công ty (đặc biệt là những công nhân đƣợc tập huấn về PCCC) hết sức cố 

gắng dập tắt đám cháy đồng thời báo cho ban khẩn cấp tại Công ty và cơ quan 

PCCC của tỉnh. 

- Tìm mọi cách để tách biệt nguyên vật liệu ở khu vực chƣa phát cháy ra thật xa so 

với khu vực cháy. 

- Hàng năm công ty s  phối hợp với cơ quan PCCC của tỉnh diễn tập chƣơng trình 

ứng phó sự cố cháy. 

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động tiếp xúc trực tiếp: 

- Công ty s  lập phƣơng án tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho ngƣời lao động 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

- Công ty s  mời đơn vị có chuyên môn và chức năng huấn luyện an toàn hóa chất.  

- Định kỳ 02 năm công ty s  mời đơn vị có chức năng huấn luyện cho cán bộ quản lý 

và ngƣời lao động. 

D. Sự cố liên quan tới quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông: 

Để hạn chế các vấn đề liên quan tới an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình 

hoạt động, công ty s  thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Đối với tác động liên quan đến an ninh trật tự xã hội: 
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- Xây dựng, ban hành các nội quy nhà máy, đồng thời đƣa ra các biện pháp xử phạt 

nếu vi phạm nội quy. 

- Trang bị các bảng biểu, hƣớng dẫn, bảng tin và công khai thông tin đơn vị cần liên 

lạc khi xảy ra các sự cố về an ninh trật tự trong khu vực. 

- Tuyên truyền, vận động công nhân góp sức cùng đấu tranh, phòng ngừa và tố giác 

tội phạm. 

- Thành lập đội bảo vệ giữ an toàn trật tự trong khu vực, bên cạnh đó tham công tác 

điều tiết giao thông cho khu vực cơ sở và lân cận vào giờ cao điểm. 

+ Đối với tác động liên quan đến an toàn giao thông: 

- Thiết kế xây dựng sân bãi, đƣờng nội bộ có diện tích hợp lý, bố trí các hạng mục 

công trình phù hợp cho các phƣơng tiện giao thông ra vào nhà máy. 

- Lắp đặt đầy đủ các biển báo, cảnh báo, tín hiệu giao thông, vạch kẻ đƣờng, đèn 

chiếu sáng… trong khu vực nhà máy.  

- Bố trí công nhân viên điều tiết các phƣơng tiện vận chuyển ra vào khu vực nhà máy, 

tránh tập trung đông gây ách tắc giao thông, tuân thủ các luật lệ giao thông, chuyên 

chở đúng trọng tải. 

- Kết hợp, phối hợp với chính quyền địa phƣơng, hạ tầng khu công nghiệp đề xuất các 

biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động do hoạt động của cơ sở đến vấn đề ùn 

tắc giao thông vào giờ cao điểm. 

E. Phòng ngừa sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trƣờng ngừng hoạt động: 

Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi 

trƣờng ngừng hoạt động nhƣ hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nƣớc thải, hệ 

thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, thực hiện các biện pháp sau: 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống chế 

ô nhiễm. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình khống chế ô nhiễm. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống 

chế ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

Chi tiết các biện pháp khắc phục từng hạng mục đƣợc trình bày nhƣ sau: 

+ Biện pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý khí thải: 

 Điều tra nguyên nhân sự cố và tiến hành khắc phục sự cố phù hợp đối với từng 

nguyên nhân dẫn đến sự cố đã đƣợc phát hiện. 

 Kiểm tra đƣờng ống dẫn khí và quạt hút trong hệ thống thu gom và xử lý khí thải.  

 Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hƣ h ng nhƣ: bơm, 

quạt hút… 
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 Thƣờng xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dƣỡng định kỳ các công trình xử 

lý hơi hóa chất, hơi dung môi để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo bụi, khí 

thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. 

 Những ngƣời vận hành các công trình xử lý đƣợc đào tạo các kiến thức về nguyên lý 

và hƣớng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý hơi hóa chất và hơi dung môi, hƣớng 

dẫn bảo trì bảo dƣỡng thiết bị: hƣớng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, hƣớng dẫn bảo 

trì, bảo dƣỡng thiết bị.  

 Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố hƣ h ng, không vận hành đƣợc hệ thống, cơ sở s  

tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trƣờng trong quá trình sản 

xuất. Sau khi sự cố đƣợc khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, cơ sở mới đi vào hoạt 

động trở lại. 

+ Biện pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

Để khống chế sự cố đối với trạm xử lý nƣớc thải, chủ Cở sở s  áp dụng các biện pháp 

sau: 

 Tuyển nhân viên có trình độ chuyên môn về bảo trì để vận hành, theo dõi hệ thống 

xử lý nƣớc thải của cơ sở.  

 Những ngƣời vận hành HTXLNT đƣợc đào tạo các kiến thức về: an toàn khi vận 

hành HTXLNT, cách xử lý các sự cố và bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị. 

 Đầu tƣ thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải phù hợp với công suất dự kiến nhằm tránh 

tình trạng quá tải của hệ thống. 

 Kết hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trƣờng nhằm theo dõi và khắc phục khi 

có sự cố xảy ra với hệ thống xử lý nƣớc thải. 

 Thƣờng xuyên lấy mẫu kiểm tra định kỳ với một số chỉ tiêu cơ bản nhƣ pH, BOD5, 

SS nhằm có những giải pháp điều khiển khâu vận hành thích hợp. 

 Máy móc thiết bị đƣợc kiểm tra định kỳ để có thể hoạt động trong tình trạng tốt nhất 

có thể. Có thiết bị quan trọng dự trù thay thế khi xảy ra sự cố. 

 Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thƣờng xuyên 

theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn. 

 Lấy mẫu và phân tích chất lƣợng mẫu nƣớc sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý. 

 Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trƣờng các sự cố để 

có biện pháp khắc phục kịp thời. 

 Theo dõi tính chất nƣớc thải đầu ra thƣờng xuyên, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của HTXL. 

 Đảm bảo nƣớc thải xử lý đạt giới hạn tiếp nhận trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận, 

đảm bảo hệ thống luôn hoạt động bình thƣờng trong thời gian sản xuất. Nƣớc thải sau xử 

lý nếu chƣa đạt cần phải đƣợc tuần hoàn lại để xử lý triệt để. Công ty cam kết khi hệ 
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thống XLNT gặp sự cố ngừng hoạt động thì cơ sở dừng sản xuất để tránh trƣờng hợp quá 

tải gây ô nhiễm môi trƣờng. 

 Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố hƣ h ng, không vận hành đƣợc HTXL, cơ sở s  lƣu 

chứa tại bể điều hòa dự phòng để tiến hành sửa chữa. Trƣờng hợp sự cố xảy ra nhiều ngày 

liên tục s  tạm dừng hoạt động sản xuất, sau khi sự cố đƣợc khắc phục và bảo đảm hiệu 

quả xử lý, cơ sở mới đi vào hoạt động trở lại. 

 Thực hiện chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng và có biện pháp khắc phục 

kịp thời khi nồng độ các chất ô nhiễm vƣợt tiêu chuẩn cho phép.  

+ Đối với kho chứa chất thải: 

- Nguyên nhân: tràn đổ chất thải rắn và chất thải nguy hại, không thu gom đúng tần 

suất làm quá tải khu vực lƣu giữ. 

- Biện pháp khắc phục: khu vực kho chứa chất thải nguy hại đƣợc xây tƣờng và gờ 

bao quanh nhằm hạn chế lƣợng nƣớc mƣa cuốn theo chất thải nguy hại, ngăn ngừa sự 

tràn đổ phát tán chất thải nguy hại dạng l ng ra môi trƣờng nếu có sự cố. Các thùng chứa 

chất thải phải có nắp đậy kín và ghi dãn cho từng loại chất thải lƣu trữ. 

- Bố trí giẻ lau và dụng cụ thu hồi chất thải l ng tại khu vực lƣu giữ chất thải nguy 

hại nhằm khắc phục sự cố tràn đổ. Giẻ lau sau khi thu gom s  bị nhiễm thành phần nguy 

hại và đƣợc xử lý nhƣ chất thải nguy hại. 

- Trang bị đầy đủ theo quy định thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động tại khu vực 

thùng chứa chất thải. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức 

năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, 

đơn vị đƣợc thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự 

cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

F. Phòng ngừa sự cố lò hơi: 

- Cán bộ vận hành lò hơi đƣợc đào tạo các kiến thức về: 

+ Nguyên lý và hƣớng dẫn vận hành lò tải nhiệt. 

+ Hƣớng dẫn bảo trì bảo dƣỡng thiết bị: hƣớng dẫn cách xử lý các sự cố đơn 

giản, hƣớng dẫn bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị. 

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trƣờng hợp sự cố thƣờng gặp: 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 đƣợc tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự 

chỉ đạo trực tiếp. 

- Lò hơi đƣợc bố trí khu vực riêng, cách xa khu vực sản xuất. 

G. Biện ph p phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm: 

Ngộ độc thực phẩm là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống và cũng là 

hiện tƣợng ngƣời bị trúng độc, ngộ độc do ăn, uống phải những loại thực phẩm nhiễm 

khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất gây ngộ độc hoặc thức ăn bị biến chất, ôi thiu, có 
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chất bảo quản, phụ gia… nó cũng có thể coi là bệnh truyền qua thực phẩm, là kết quả 

của việc ăn thực phẩm bị ô nhiễm. 

Ngƣời bị ngộ độc thực phẩm thƣờng biểu hiện qua những triệu chứng lâm sàng nhƣ 

nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt, sốt, đau bụng… Ngộ độc thực phẩm không chỉ gây hại 

cho sức kh e (có thể dẫn đến tử vong) mà còn khiến tinh thần con ngƣời mệt m i. Biện 

pháp phòng ngừa: 

- Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng: Để phòng dạng ngộ độc thực phẩm này nên 

chọn thực phẩm tƣơi, sạch; thực hiện ăn chín, uống sôi; không để thức ăn sống lẫn 

với thức ăn chín; thức ăn đã nấu chín nên ăn ngay (trong 2 giờ đầu), phải bảo quản 

đúng cách. 

- Ngộ độc thực phẩm do thức ăn biến chất, ôi thiu: một số loại thực phẩm khi để lâu 

hoặc bị ôi thiu thƣờng phát sinh ra các loại chất độc (dầu, mỡ dùng đi dùng lại 

nhiều lần…). Các chất này thƣờng không bị phá hủy hay giảm khả năng gây độc 

khi đƣợc đun sôi. Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là không sử dụng các loại 

thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có dấu hiệu thay đổi về mùi, màu sắc, hình 

dáng (v  đồ hộp…)… so với ban đầu. Không sử dụng các loại thực phẩm đƣợc 

khuyến cáo có khả năng có chất độc, các loại thực phẩm lạ. 

- Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học: do ô nhiễm kim loại nặng (thực 

phẩm đƣợc nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nƣớc, đất bị ô nhiễm các 

loại kim loại nặng); do dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do phụ gia 

thực phẩm; do các chất phóng xạ. Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là chọn 

mua các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ các thông tin trên 

nhãn, thông tin liên quan đến thực phẩm; vệ sinh thực phẩm kỹ trƣớc khi chế biến, 

nấu chín, mở vung khi đun nấu… 

Cách nhận biết ngộ độc thức ăn: sau khi ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm độc 

(sau vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), ngƣời bệnh đột ngột có những 

triệu chứng: buồn nôn và nôn ngay, có khi nôn ra cả máu, đau bụng, đi ngoài nhiều lần 

(phân nƣớc, có thể lẫn máu), sốt cao trên 38
o
C. 

Cách sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm: 

- Loại b  nhanh chóng hết các chất độc trong cơ thể bằng cách cho bệnh nhân uống 

nƣớc, tiếp theo là kích thích cơ học vào cổ họng bằng ngón tay chặn xuống lƣỡi 

cho đến khi nôn đƣợc. 

- Trong trƣờng hợp không nôn đƣợc, cho ngƣời bệnh uống than hoạt tính. Tác dụng 

của than hoạt tính là hút các chất độc ngăn không cho chất độc thấm vào máu. 

- Sau khi nôn hoặc đi ngoài nên cho bệnh nhân uống hết 1 lít nƣớc pha với một gói 

orezol hoặc nếu không có sẵn gói orezol thì có thể pha ½ thìa cà phê muối cộng với 

4 thìa cà phê đƣờng trong 1 lít nƣớc. 

- Trƣờng hợp bị tiêu chảy không nên uống thuốc hãm lại, nên để bệnh nhân càng đi 

hết càng tốt. 
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- Đối với bệnh nhân ngộ độc nhẹ sau khi nôn và đi ngoài thải hết chất độc s  bình 

phục, không nên ăn thức ăn cứng sau đó, mà nên cho ăn cháo nhẹ. 

- Đối với trƣờng hợp sau khi sơ cứu chƣa bình phục ngay và có hiện tƣợng tím tái, 

khó thở… cần nhanh chóng đƣa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để rửa ruột và 

có những điều trị cần thiết. 

7. C c nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định b o c o 

đ nh gi  t c động môi trƣờng. 

- Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 14: Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng. 

STT NỘI DUNG  ĐTM ĐÃ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG THAY ĐỔI 

1  

Diện tích đất 

và cơ cấu sử 

dụng đất của 

cơ sở. 

- Tổng diện tích đất cơ sở là 

60.377,9 m
2
. 

- Cơ cấu sử dụng đất: 

+ Diện tích xây dựng: 

41.457,5m
2
, chiếm 68,66%. 

+ Diện tích đƣờng và sân 

bãi: 6.844,8m
2
, chiếm 

11,34%. 

+ Diện tích cây xanh: 

12.075,6 m
2
, chiếm 20,00%. 

- Tổng diện tích đất cơ sở là 

60.377,9 m
2
. 

- Cơ cấu sử dụng đất: 

+ Diện tích xây dựng: 41.309,63 m
2
, 

chiếm 68,42%. 

+ Diện tích đƣờng và sân bãi: 

6.992,67 m
2
, chiếm 11,58%. 

+ Diện tích cây xanh: 12.075,6 m
2
, 

chiếm 20,00%. 

2  

Công xuất của 

hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi 

dung môi tại 

công đoạn 

phun sơn. 

(Trong quyết 

định phê duyệt 

ĐTM số 

59/QĐ-

KCNĐN ngày 

27/01/2022)  

- 22 hệ thống xử lý bụi sơn, 

hơi dung môi tại công đoạn 

phun sơn, công suất cụ thể: 

+ 13 hệ thống có công suất, 

63.000 m
3
/giờ/hệ thống (03 

ống thoát khí tƣơng ứng với 

01 hệ thống xử lý) 

+ 06 hệ thống có công suất, 

53.900 m
3
/giờ/hệ thống (04 

ống thoát khí tương ứng với 

01 hệ thống xử lý) 

+ 03 hệ thống có công suất, 

25.800 m
3
/giờ/hệ thống (02 

ống thoát khí tƣơng ứng với 

01 hệ thống xử lý). 

- 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi tại công đoạn phun sơn, 

công suất cụ thể: 

+ 13 hệ thống có công suất, 63.000 

m
3
/giờ/hệ thống (03 ống thoát khí 

tƣơng ứng với 01 hệ thống xử lý) 

+ 06 hệ thống có công suất, 59.700 

m
3
/giờ/hệ thống (04 ống thoát khí 

tương ứng với 01 hệ thống xử lý) 

+ 03 hệ thống có công suất, 25.800 

m
3
/giờ/hệ thống (02 ống thoát khí 

tƣơng ứng với 01 hệ thống xử lý). 
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Cụ thể nhƣ sau: 

 Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình đã được xây 

dựng và thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:  

Bảng 15. Quy mô sử dụng đất 

STT Quy mô sử dụng đất 
Theo ĐTM 

(Diện tích (m
2
)) 

Thực tế (theo giấy phép xây dựng) 

Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

1.  Diện tích xây dựng 41.457,5 41.309,63 68,42 

2.  Diện tích đƣờng nội bộ 6.844,8 6.992,67 11,58 

3.  Diện tích cây xanh  12.075,6 12.075,6 20,00 

Tổng diện t ch 60.377,9 60.377,9 100% 

Bảng 16. Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

STT Hạng mục 

Diện tích 

(m
2
) 

Số 

tầng 

Diện tích 

(m
2
) 

Số tầng 
Tỷ lệ 

(%) 

Theo ĐTM 
Thực tế (theo giấy phép xây 

dựng) 

Hạng mục chính    

1 
Nhà xƣởng 1 (gồm kho 

nguyên liệu) 
19.475 1 19.475 1 47,14 

2 
Nhà xƣởng 2 (gồm kho 

thành phẩm) 
15.785 1 15.785 1 38,21 

3 Nhà tổ may 302,4 1 302,4 1 0,73 

Hạng mục phụ    

1 Nhà văn phòng 608,4 3 608,4 3 1,47 

2 Nhà bảo vệ (2 nhà) 40 1 40 1 0,09 

3 
Phòng họp sản xuất – phòng 

QC-nhân sự 
182  1 204 1 0,49 

4 Nhà ăn 1 480 2 480 2 1,16 

5 Nhà bếp  300 1 300 1 0,73 

6 Nhà ăn 2 306,6  2  286 2 0,69 

7 Nhà xe 1  432 2 540 2 1,31 

8 Nhà xe 2  294 2 322 2 0,78 

9 Nhà xe văn phòng 114  1 150 1 0,36 

10 Trạm điện 114  1 50 1 0,12 

11 Tháp nƣớc (2 tháp) 100  3 26,68 3 0,06 

12 Phòng cơ điện + phòng y tế  40 1 40 1 0,09 

13 Phòng máy nén khí 96 1 96 1 0,23 

14 Nhà lò hơi  294 1 294 1 0,71 

15 
Kho sơn (gồm kho nguyên 

liệu) 
240 1 180 1 0,44 

16 Phòng cơ khí (2 phòng) 252,4  1 244,8 1 0,59 

17 
Phòng sơn mẫu – phòng 

máy nén khí 
148 1 148 1 0,36 

18 
Kho vật tƣ – phòng thống kê 

– phòng cơ điện 
128 1 128 1 0,31 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

(m
2
) 

Số 

tầng 

Diện tích 

(m
2
) 

Số tầng 
Tỷ lệ 

(%) 

Theo ĐTM 
Thực tế (theo giấy phép xây 

dựng) 

19 Kho vật tƣ – kho đồng phục 143 1 143 1 0,35 

20 Kho khác + phòng y tế  77 1 77 1 0,18 

Công trình bảo vệ môi trƣờng    

1 
Bể xử lý nƣớc thải công suất 

200 m
3
/h 

300 - 300 - 0,73 

2 Nhà vệ sinh (4 nhà) 302,4 - 302,4 - 0,73 

3 Kho chất thải nguy hại 60 - 60 - 0,15 

4 
Kho chứa chất thải rắn 

thông thƣờng 
72,8 - 72,8 - 0,17 

5 Kho chứa rác thải sinh hoạt 40 - 40 - 0,09 

6 

Nhà hút bụi (khu vực thiết 

bị hút bụi-hệ thống xử lý bụi 

- cyclone chứa bụi) 

329 - 329 - 0,79 

7 Silo chứa bụi 70 - 45,15 - 0,11 

8 Bể PCCC 216 - 216 1 0,52 

9 
Bể thu nƣớc thải bồn sơn (2 

bể) 
24 - 24 - 0,06 

Tổng diện tích xây dựng 41.457,5 - 41.309,63 - 100% 

 

 Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi tại công đoạn phun sơn thay đổi so với 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau: 

- 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi tại công đoạn phun sơn, công suất cụ thể: 

+ 13 hệ thống có công suất, 63.000 m
3
/giờ/hệ thống (03 ống thoát khí tƣơng ứng với 

01 hệ thống xử lý) 

+ 06 hệ thống có công suất, 59.700 m
3
/giờ/hệ thống (04 ống thoát khí tƣơng ứng với 

01 hệ thống xử lý) 

+ 03 hệ thống có công suất, 25.800 m
3
/giờ/hệ thống (02 ống thoát khí tƣơng ứng với 

01 hệ thống xử lý). 
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt: phát sinh từ khu vực văn phòng, các khu nhà vệ 

sinh trong phân xƣởng sản xuất, khu nhà ăn… sau khi đƣợc xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 

ngăn và nƣớc thải sản xuất phát sinh từ các nguồn nhƣ: nƣớc thải từ quá trình phun sơn, từ 

quá trình xả đáy nồi hơi, từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi… đƣợc dẫn về HTXLNT của 

công ty công suất 200 m
3
/ngày để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận KCN. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 

Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt (sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn) và 

nƣớc thải sản xuất: Tổng lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa là 200 m
3
/ngày. 

- Dòng nước thải: 

Dòng nƣớc thải số 1: Dòng nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất sau xử lý (đạt 

giới hạn tiếp nhận KCN) tại HTXLNT công suất 200 m
3
/ngày của công ty đƣợc xả vào hệ 

thống thu gom nƣớc thải của KCN Giang Điền tại 01 hố gas trên đƣờng số 5, sau đó dẫn 

về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Giang Điền trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giới hạn tiếp nhận của các chất ô nhiễm theo 

dòng nƣớc thải đƣợc trình bày nhƣ sau: 

+ Dòng nƣớc thải số 1: Dòng nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải sản xuất sau xử lý: 

Bảng 17. Các chất ô nhiễm và giới hạn tiếp nhận của dòng nƣớc thải sau xử lý 

STT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận KCN Giang Điền 

1 pH - 5 - 9 

2 TSS mg/l 300 

3 BOD5(20
o
C) mg/l 300 

4 COD mg/l 500 

5 Tổng N mg/l 60 

6 Tổng P mg/l 8 

7 Amoni mg/l 15 

8 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l 10 

9 Độ màu mg/l 50 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải sản xuất sau xử lý: 

 Vị trí xả nƣớc thải: 01 điểm trên đƣờng số 5 tại vị trí hố ga đấu nối nƣớc thải với 

KCN Giang Điền. 

 Phƣơng thức xả thải: Tự chảy. 

 Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Giới hạn tiếp nhận trạm XLNTTT KCN Giang Điền. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn xử lý số 1. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 1, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 02: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn xử lý số 2. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 2, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 03: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 7 Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 3, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 04: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 8. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 4, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 05: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 1. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 5, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 06: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 2. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 6, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 07: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 3. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 7, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 08: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 4. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 8, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 09: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 5. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 9, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 10: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 6. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 10, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 11: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 7. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 11, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 12: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn nằm số 8. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 12, công suất 

63.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 
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+ Nguồn số 13: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn mẫu. Khí thải phát 

sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 13, công suất 63.000 

m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 14: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 1. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 14, công suất 

59.700 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 15: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 2. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 15, công suất 

59.700 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 16: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 3. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 16, công suất 

59.700 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 17: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 4. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 17, công suất 

59.700 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 18: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 5. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 18, công suất 

59.700 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 19: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn treo số 6. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 19, công suất 

59.700 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 20: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn DISCO 1. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 20, công suất 

25.800 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 21: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn DISCO 2. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 21, công suất 

25.800 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 22: khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn bồn sơn DISCO 3. Khí thải 

phát sinh đƣợc dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 22, công suất 

25.800 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 23: khí thải phát sinh tại công đoạn gia công gỗ. Khí thải phát sinh đƣợc 

dẫn về 01 hệ thống xử lý lọc bụi túi vải kết hợp cyclone, công suất 285.000 m
3
/h để 

xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Nguồn số 24: khí thải phát sinh tại khu vực lò hơi. Khí thải phát sinh đƣợc dẫn về 01 

hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất 7.000 m
3
/h để xử lý đạt quy chuẩn. 
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- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 

Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa của từng nguồn thải tại công ty đƣợc trình bày bảng sau: 

Bảng 18. Tổng hợp lƣu lƣợng xả khí tối đa của từng nguồn thải 

STT 
Nguồn phát 

sinh 
Khu vực Hệ thống xử lý lắp đặt 

Lƣu lƣợng xả 

khí tối đa 

(m
3
/h) 

1 Nguồn số 1 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn xử lý số 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 1, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

2 Nguồn số 2 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn xử lý số 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 2, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

3 Nguồn số 3 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 7  

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 3, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

4 Nguồn số 4 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 8 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 4, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

5 Nguồn số 5 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 5, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

6 Nguồn số 6 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 6, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

7 Nguồn số 7 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 3 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 7, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

8 Nguồn số 8 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 4 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 8, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

9 Nguồn số 9 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 5 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 9, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

10 Nguồn số 10 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 6 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 10, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

11 Nguồn số 11 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 7 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 11, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

12 Nguồn số 12 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 8 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 12, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

13 Nguồn số 13 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn mẫu 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 13, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

14 Nguồn số 14 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 14, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

15 Nguồn số 15 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 15, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

16 Nguồn số 16 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 3 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 16, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

17 Nguồn số 17 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 4 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 17, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

18 Nguồn số 18 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 5 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 18, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

19 Nguồn số 19 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 6 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 19, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 
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STT 
Nguồn phát 

sinh 
Khu vực Hệ thống xử lý lắp đặt 

Lƣu lƣợng xả 

khí tối đa 

(m
3
/h) 

20 Nguồn số 20 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn DISCO 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 20, công suất 25.800 m
3
/h. 

25.800 

21 Nguồn số 21 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn DISCO 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 21, công suất 25.800 m
3
/h. 

25.800 

22 Nguồn số 22 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn DISCO 3 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 22, công suất 25.800 m
3
/h. 

25.800 

23 Nguồn số 23 
Khu vực gia công 

gỗ 

01 HTXL lọc bụi túi vải kết hợp 

cyclone công suất 285.000 m
3
/h. 

285.000 

24 Nguồn số 24 Khu vực lò hơi 
01 HTXL khí thải lò hơi, công 

suất 7.000 m
3
/h 

7.000 

Tổng lƣu lƣợng 1.546.600 

- Dòng khí thải: 

Dòng khí thải đề nghị cấp phép tại công ty đƣợc trình bày bảng sau: 

Bảng 19. Tổng hợp dòng khí thải  

STT 
Nguồn phát 

sinh 
Khu vực Hệ thống xử lý lắp đặt 

Lƣu lƣợng 

xả khí tối 

đa (m
3
/h) 

1 Nguồn số 1 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn xử lý số 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 1, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

2 Nguồn số 2 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn xử lý số 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 2, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

3 Nguồn số 3 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 7  

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 3, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

4 Nguồn số 4 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 8 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 4, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

5 Nguồn số 5 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 5, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

6 Nguồn số 6 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 6, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

7 Nguồn số 7 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 3 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 7, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

8 Nguồn số 8 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 4 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 8, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

9 Nguồn số 9 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 5 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 9, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

10 Nguồn số 10 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 6 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 10, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

11 Nguồn số 11 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 7 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 11, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

12 Nguồn số 12 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn nằm số 8 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 12, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 
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STT 
Nguồn phát 

sinh 
Khu vực Hệ thống xử lý lắp đặt 

Lƣu lƣợng 

xả khí tối 

đa (m
3
/h) 

13 Nguồn số 13 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn mẫu 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 13, công suất 63.000 m
3
/h. 

63.000 

14 Nguồn số 14 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 14, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

15 Nguồn số 15 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 15, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

16 Nguồn số 16 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 3 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 16, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

17 Nguồn số 17 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 4 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 17, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

18 Nguồn số 18 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 5 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 18, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

19 Nguồn số 19 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn treo số 6 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 19, công suất 59.700 m
3
/h. 

59.700 

20 Nguồn số 20 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn DISCO 1 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 20, công suất 25.800 m
3
/h. 

25.800 

21 Nguồn số 21 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn DISCO 2 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 21, công suất 25.800 m
3
/h. 

25.800 

22 Nguồn số 22 
Khu vực phun sơn, 

bồn sơn DISCO 3 

01 HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 22, công suất 25.800 m
3
/h. 

25.800 

23 Nguồn số 23 Khu vực gia công gỗ 
01 HTXL lọc bụi túi vải kết hợp 

cyclone công suất 285.000 m
3
/h. 

285.000 

24 Nguồn số 24 Khu vực lò hơi 
01 HTXL khí thải lò hơi, công 

suất 7.000 m
3
/h 

7.000 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giới hạn tiếp nhận của các chất ô nhiễm theo 

dòng khí thải đƣợc trình bày nhƣ sau: 

+ Dòng khí thải số 1 - 22: Dòng khí thải sau 22 HTXL bụi sơn, hơi dung môi (tại khu 

vực phun sơn):  

Bảng 20. Các chất ô nhiễm và giới hạn tiếp nhận của dòng khí thải sau các hệ thống xử 

lý bụi sơn, hơi dung môi  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, 

Kv=1,0, Kp= 0,8 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Bụi mg/m
3
 160 

3 Xylen mg/m
3
 870 (*) 

4 n-Butyl axetat mg/m
3
 950 (*) 

5 Etylaxetat mg/m
3
 1.400 (*) 

(*): theo QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ. 
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+ Dòng khí thải số 23: Dòng khí thải sau  HTXL lọc bụi túi vải kết hợp cyclone công 

suất 285.000 m
3
/h (tại khu vực gia công gỗ):  

Bảng 21. Các chất ô nhiễm và giới hạn tiếp nhận của dòng khí thải sau hệ thống xử  xử 

lý lọc bụi túi vải kết hợp cyclone  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, 

Kv=1,0, Kp= 0,8 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Bụi mg/m
3
 160 

 

+ Dòng khí thải số 24: Dòng khí thải sau  HTXL khí thải lò hơi, công suất 7.000 m
3
/h 

(tại khu vực lò hơi):  

Bảng 22. Các chất ô nhiễm và giới hạn tiếp nhận của dòng khí thải sau hệ thống xử 

xử lý khí thải lò hơi 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, 

Kv=1,0, Kp= 0,8 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Bụi mg/m
3
 160 

3 Nhiệt độ 
o
C - 

4 %O2 % - 

5 NOx mg/m
3
 680 

6 CO mg/m
3
 800 

7 SO2 mg/m
3
 400 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: 

Bảng 23. Vị trí xả khí thải 

STT 
Dòng khí 

thải 

Hệ thống xử lý/khu vực 

phát sinh 
Vị trí xả khí thải 

1 
Dòng khí 

thải số 1 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 1, công suất 63.000 m
3
/h 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

xử lý số 1) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 1, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.897298; Y: 106.975644 

2 
Dòng khí 

thải số 2 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 2, công suất 63.000 m
3
/h 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

xử lý số 2) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 2, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8978864; Y: 106.9762990 

3 
Dòng khí 

thải số 3 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 3 công suất 63.000 m
3
/h 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 7) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 3, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8986799; Y: 106.9757394 

4 
Dòng khí 

thải số 4 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 4 công suất 63.000 m
3
/h 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 8) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 4, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8986137; Y: 106.9756941 
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STT 
Dòng khí 

thải 

Hệ thống xử lý/khu vực 

phát sinh 
Vị trí xả khí thải 

5 
Dòng khí 

thải số 5 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 5 công suất 63.000 m
3
/h 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 1) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 5, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8986660; Y: 106.9758252 

6 
Dòng khí 

thải số 6 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 6 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 2) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 6, công suất 63.000 m
3
/h. 

(03 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8985439; Y: 106.9759044 

7 
Dòng khí 

thải số 7 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 7 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 3) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 7, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8983395; Y: 106.9760961 

8 
Dòng khí 

thải số 8 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 8 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 4) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 8, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8982690; Y: 106.9761682 

9 
Dòng khí 

thải số 9 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 9 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 5) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 9, công suất 63.000 m
3
/h. (03 

ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8968405; Y: 106.9741391 

10 
Dòng khí 

thải số 10 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 10 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 6) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 10, công suất 63.000 m
3
/h. 

(03 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8982068; Y: 106.9762695 

11 
Dòng khí 

thải số 11 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 11 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 7) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 11, công suất 63.000 m
3
/h. 

(03 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8973274; Y: 106.9738059 

12 
Dòng khí 

thải số 12 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 12 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

nằm số 8) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 12, công suất 63.000 m
3
/h. 

(03 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8981347; Y: 106.9763137 

13 
Dòng khí 

thải số 13 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 13 công suất 63.000 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

mẫu) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 13, công suất 63.000 m
3
/h. 

(03 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8980734; Y: 106.9764083 

14 
Dòng khí 

thải số 14 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 14 công suất 59.700 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 1) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 14, công suất 63.000 m
3
/h. 

(04 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8983016; Y: 106.9761746 

15 
Dòng khí 

thải số 15 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 15 công suất 59.700 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 2) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 15, công suất 63.000 m
3
/h. 

(04 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8987882; Y: 106.9757780 
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STT 
Dòng khí 

thải 

Hệ thống xử lý/khu vực 

phát sinh 
Vị trí xả khí thải 

16 
Dòng khí 

thải số 16 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 16 công suất 59.700 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 3) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 16, công suất 63.000 m
3
/h. 

(04 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8986065; Y: 106.9760750 

17 
Dòng khí 

thải số 17 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 17 công suất 59.700 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 4) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 17, công suất 63.000 m
3
/h. 

(04 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8984287; Y: 106.9762158 

18 
Dòng khí 

thải số 18 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 18 công suất 59.700 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 5) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 18, công suất 63.000 m
3
/h. 

(04 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8984626; Y: 106.9762759 

19 
Dòng khí 

thải số 19 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 19 công suất 59.700 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

treo số 6) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 19, công suất 63.000 m
3
/h. 

(02 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.898776; Y: 106.976034 

20 
Dòng khí 

thải số 20 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 20 công suất 25.800 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

DISCO 1) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 20, công suất 12.900 m
3
/h. 

(02 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8982081; Y: 106.9763117 

21 
Dòng khí 

thải số 21 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 21 công suất 25.800 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

DISCO 2) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 21, công suất 12.900 m
3
/h. 

(02 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8982443; Y: 106.9761645 

22 
Dòng khí 

thải số 22 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 

số 22 công suất 25.800 m
3
/h. 

(Khu vực phun sơn, bồn sơn 

DISCO 3) 

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi số 22, công suất 25.800 m
3
/h. 

(02 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.8986838; Y: 106.9758410 

23 
Dòng khí 

thải số 23 

HTXL lọc bụi túi vải kết hợp 

cyclone công suất 285.000 

m
3
/h. (Khu vực gia công gỗ) 

Tại ống thoát khí sau HTXL lọc bụi túi vải 

kết hợp cyclone công suất 285.000 m
3
/h. 

(05 ống thoát khí). 

Tọa độ: X: 10.897370; Y: 106.975588 

24 
Dòng khí 

thải số 24 

HTXL khí thải lò hơi, công 

suất 7.000 m
3
/h. (Khu vực lò 

hơi) 

Tại ống thoát khí sau HTXL khí thải lò 

hơi, công suất 7.000 m
3
/h. (01 ống thoát 

khí). 

Tọa độ: X: 10.8985797; Y: 106.9768596 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

Hiện tại, công ty mới đƣợc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 

59/QĐ-KCNĐN ngày 27/01/2022 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp. 

Bên cạch đó, Công ty đang trong giai đoạn thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trƣờng nên 

chƣa thực hiện quan trắc định kỳ. 
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CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của cơ 

sở đƣợc tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 24. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

STT 
Công trình 

xử lý chất thải 

Thời gian bắt 

đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết 

thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất tại 

thời điểm kết 

thúc giai đoạn 

vận hành thử 

nghiệm 

1.  
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

công suất 200 m
3
/ngày đêm. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 200 

m
3
/ngày đêm 

2.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 1, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

3.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 2, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

4.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 3, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

5.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 4, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

6.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 5, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

7.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 6, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

8.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 7, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

9.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 8, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

10.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 9, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

11.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 10, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

12.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 11, công suất 
01/08/2022 01/10/2022 

Công suất 

63.000 m
3
/h 
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STT 
Công trình 

xử lý chất thải 

Thời gian bắt 

đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết 

thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất tại 

thời điểm kết 

thúc giai đoạn 

vận hành thử 

nghiệm 

63.000 m
3
/h. 

13.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 12, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

14.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 13, công suất 

63.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

63.000 m
3
/h 

15.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 14, công suất 

59.700 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

59.700 m
3
/h 

16.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 15, công suất 

59.700 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

59.700 m
3
/h 

17.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 16, công suất 

59.700 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

59.700 m
3
/h 

18.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 17, công suất 

59.700 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

59.700 m
3
/h 

19.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 18, công suất 

59.700 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

59.700 m
3
/h 

20.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 19, công suất 

59.700 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

59.700 m
3
/h 

21.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 20, công suất 

25.800 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

25.800 m
3
/h 

22.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 21, công suất 

25.800 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

25.800 m
3
/h 

23.  
Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 22, công suất 

25.800 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

25.800 m
3
/h 

24.  
Hệ thống xử lý lọc bụi túi 

vải kết hợp cyclone, công 

suất 285.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 

285.000 m
3
/h 

25.  
Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi, công suất 7.000 m
3
/h. 

01/08/2022 01/10/2022 
Công suất 7.000 

m
3
/h 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhất Gỗ 
69 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đ nh gi  hiệu quả xử lý của c c công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả trong giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý chất thải đƣợc thực hiện lấy mẫu 03 ngày 

từ 01/08/2022 – 03/08/2022, cụ thể kế hoạch lấy mẫu nhƣ sau: 

Bảng 25. Kế hoạch đo đạc lấy mẫu vận hành thử nghiệm 

STT 
Công trình 

xử lý chất thải 
Vị tr  lấy mẫu 

Thông số quan 

trắc 

Số lƣợng 

mẫu 

Tần 

xuất 
Thời điểm 

1. 

Trạm xử lý 

nƣớc thải công 

suất 200 

m
3
/ngày đêm  

01 mẫu đầu vào 

ngày 01/08/2022  

và 03 mẫu tại đầu 

ra từ ngày 

01/08/2022 đến 

03/08/2022  

Lƣu lƣợng, pH, 

Độ màu, TSS, 

BOD5, COD, 

NH4
+
, Nitơ 

tổng, Photpho 

tổng, Tổng dầu 

mỡ khoáng. 

 

Mỗi thời 

điểm lấy 

01 mẫu 

tại vị trí 

lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

01/08/2022; 

02/08/2022; 

03/08/2022; 

2. 

01 Hệ thống xử 

lý bụi túi vải 

kết hợp cyclone 

(*) 

15 mẫu tại đầu ra 

của 05 ống thoát 

khí của hệ thống 

từ ngày 

01/08/2022 đến 

03/08/2022 

Lƣu lƣợng, bụi. 

Mỗi thời 

điểm lấy 

01 mẫu 

tại vị trí 

lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

01/08/2022; 

02/08/2022; 

03/08/2022; 

3. 

01 Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi  

03 mẫu tại đầu ra 

từ ngày 

01/08/2022 đến 

03/08/2022 

Lƣu lƣợng, 

Nhiệt độ,  O2, 

Bụi, NOx, CO, 

SO2. 

Mỗi thời 

điểm lấy 

01 mẫu 

tại vị trí 

lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

01/08/2022; 

02/08/2022; 

03/08/2022; 

4. 

22 Hệ thống xử 

lý bụi sơn, hơi 

dung môi (**)  

207 mẫu tại đầu 

ra từ ngày 

01/08/2022 đến 

03/08/2022  

Lƣu lƣợng, Bụi, 

Xylen, n-Butyl 

axetat, 

Etylaxetat 

Mỗi thời 

điểm lấy 

01 mẫu 

tại vị trí 

lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

01/08/2022; 

02/08/2022; 

03/08/2022; 

 

Ghi chú:  

- (*): 01 HTXL lọc bụi túi vải kết hợp cyclone, công suất 285.000 m
3
/giờ s  thoát ra 05 

ống thoát khí. 

- (**): 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi bằng màng nƣớc kết hợp tấm lọc than hoạt 

tính có công suất và số lƣợng ống khói nhƣ sau: 

+ 13 hệ thống, công suất 63.000 m
3
/giờ/hệ thống, một hệ thống thoát ra 3 ống thoát khí. 

+ 06 hệ thống, công suất 59.700 m
3
/giờ/hệ thống, một hệ thống thoát ra 4 ống thoát khí. 

+ 03 hệ thống, công suất 25.800 m
3
/giờ/hệ thống, một hệ thống thoát ra 2 ống thoát khí. 
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1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trƣờng Đồng Nai – Vimcert 003. 

+ Địa chỉ: 520 Đồng Khởi, phƣờng Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;  

+ Chứng nhận – Vimcerts 003. 

- Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động Coshet– 

Vimcert 026. 

+ Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phƣờng 15, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh;  

+ Chứng nhận – Vimcerts 026 theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 

16/09/2020 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của ph p luật: 

Chủ cơ sở s  phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trƣờng tiến hành 

giám sát định kỳ chất lƣợng môi trƣờng nhằm mục đích kiểm soát, bảo vệ và giám sát ô 

nhiễm môi trƣờng. Tình trạng môi trƣờng s  đƣợc thƣờng xuyên kiểm tra, theo dõi, số 

liệu s  đƣợc lƣu trữ.  

Quan trắc môi trƣờng nhằm theo dõi diễn biến môi trƣờng trong quá trình hoạt động 

của cơ sở để phát hiện kịp thời các ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng từ đó tìm các 

nguyên nhân và kịp thời có biện pháp xử lý. Do vậy, cơ sở s  tiến hành thƣờng xuyên 

công tác giám sát và quan trắc môi trƣờng.  

Đối tƣợng quan trắc, các thông số quan trắc và tần suất quan trắc môi trƣờng trong 

giai đoạn hoạt động chính thức của cơ sở trình bày dƣới đây:  

Bảng 26. Kế hoạch đo quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Môi 

trƣờng 
Vị tr  gi m s t  

Số 

lƣợng 

mẫu 

Tần 

suất 

(lần/năm) 

Thông số gi m 

sát 

Quy chuẩn  p 

dụng 

Nƣớc 

thải 

HTXLNT công suất 200 

m
3
/ngày.  

Vị trí lấy mẫu tại 01 điểm: 

Nƣớc thải đầu ra (hố ga 

đấu nối vào hệ thống thu 

gom nƣớc thải của KCN). 

01 04 

Lƣu lƣợng, pH, 

Độ màu, TSS, 

BOD5, COD, 

NH4
+
, Nitơ tổng, 

Photpho tổng, 

Tổng dầu mỡ 

khoáng. 

Giới hạn tiếp 

nhận nƣớc thải 

của KCN Giang 

Điền 

Khí 

thải 

- 22 HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi bằng màng nước 

kết hợp tấm lọc than hoạt 

tính, công suất: 

(+ 13 HT công suất 

63.000 m
3
/giờ/hệ thống. 

22 04 

Lƣu lƣợng, Bụi, 

Xylen, n-Butyl 

axetat, 

Etylaxetat. 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kv = 1,0; 

Kp = 0,8). 

QCVN 

20:2009/BTNMT 
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Môi 

trƣờng 
Vị tr  gi m s t  

Số 

lƣợng 

mẫu 

Tần 

suất 

(lần/năm) 

Thông số gi m 

sát 

Quy chuẩn  p 

dụng 

+ 06 HT công suất 59.700 

m
3
/giờ/hệ thống. 

+ 03 HT công suất 25.800 

m
3
/giờ/hệ thống) 

Vị trí lấy mẫu tại ống 

thoát khí sau từng hệ 

thống. (*) 

- HTXL khí thải lò hơi, 

công suất 7.000 m
3
/giờ. 

Vị trí lấy mẫu tại ống 

thoát khí sau hệ thống. 

01 04 

Lƣu lƣợng, 

Nhiệt độ,  O2, 

NOx, CO, SO2. 
QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kv = 1,0; 

Kp = 0,8). 

- 01 HTXL lọc bụi túi vải 

kết hợp cyclone, công suất 

285.000 m
3
/giờ. 

Vị trí lấy mẫu tại 05 ống 

thoát khí sau hệ thống. 

(**) 

05 04 Lƣu lƣợng, bụi. 

Chất 

thải 

rắn  

Vị trí: Khu lƣu giữ chất 

thải sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thƣờng 

và chất thải nguy hại. 

- 

Thƣờng 

xuyên 

và liên 

tục 

Khối lƣợng, 

chủng loại và 

hóa đơn, chứng 

từ giao nhận 

chất thải. 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

và Thông tƣ số 

02/2022/TT-

BTNMT 

Ghi chú: 

- (*): 22 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi bằng màng nƣớc kết hợp tấm lọc than 

hoạt tính có công suất và số lƣợng ống khói nhƣ sau: 

+ 13 hệ thống, công suất 63.000 m
3
/giờ/hệ thống, một hệ thống thoát ra 3 ống thoát 

khí có đƣờng kính, công suất quạt hút giống nhau. 

+ 06 hệ thống, công suất 59.700 m
3
/giờ/hệ thống, một hệ thống thoát ra 4 ống thoát 

khí có đƣờng kính, công suất quạt hút giống nhau. 

+ 03 hệ thống, công suất 25.800 m
3
/giờ/hệ thống, một hệ thống thoát ra 2 ống thoát 

khí có đƣờng kính, công suất quạt hút giống nhau. 

Tại từng hệ thống công suất quạt hút thiết kế đều nhƣ nhau, vì vậy, trong quá trình 

lấy mẫu s  thực hiện lấy đại diện tại 1 ống thoát khí/1 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung 

môi. 

- (**): 01 HTXL lọc bụi túi vải kết hợp cyclone, công suất 285.000 m
3
/giờ s  thoát ra 

05 ống thoát khí. 
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3. Kinh ph  thực hiện quan trắc hàng năm: 

Kinh phí giám sát môi trƣờng đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng 27. Kinh phí thực hiện giám sát môi trƣờng 

STT Thành phần 
Số mẫu 

giám sát 

Đơn 

gi /mẫu 

(VNĐ) 

Tần số gi m 

s t (lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Giám sát khí thải     

1.1 22 HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi 
22 2.000.000 4 176.000.000 

1.2 01 HTXL lọc bụi túi vải 

kết hợp cyclone 
05 1.000.000 4 20.000.000 

1.3 01 HTXL Khí thải lò hơi 01 1.500.000 4 6.000.000 

2 Giám sát nước thải      

- HTXL nƣớc tập trung 01 2.500.000 4 10.000.000 

3 Giám sát chất thải rắn 1 2.000.000 1 2.000.000 

Tổng 214.000.000 
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CHƢƠNG VII . KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SƠ 

 

Cơ sở không có thanh tra, kiểm tra nào về bảo vệ môi trƣờng. 
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CHƢƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, 

tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có 

sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam.  

- Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ cam kết để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi 

trƣờng đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trƣờng, Công ty s  đầu tƣ đầy đủ kinh phí cho công 

tác bảo vệ môi trƣờng dự án và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các phƣơng án phòng 

ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

này nhằm đảm bảo đạt các quy định về bảo vệ môi trƣờng Việt Nam, trong đó có báo cáo 

đầy đủ các yếu tố gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng.  

Tiêu chuẩn so sánh là các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn của Bộ Y tế đang đƣợc 

áp dụng hiện nay ở nƣớc ta, cụ thể các tiêu chuẩn đƣợc áp dụng gồm:   

+ TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế ban hành ngày 

10/10/2002. 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh ngày 7/10/2013. 

 QCVN 26:2010/BTNMT: Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ. Mức 

ồn tối đa cho phép ngày 16/12/2010. 

 QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 1 số chất độc hại trong 

không khí xung quanh theo TT số 16/2009/BTNMT ngày 7/10/2009. 

 QCVN 20:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ; 

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

đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Giang Điền. 

+ Cam kết hoàn thành các công trình về môi trƣờng và đƣợc cơ quan chức năng xác 

nhận. Đồng thời cam kết thực hiện thu gom xử lý chất thải phát sinh đạt tiêu chuẩn/quy 

chuẩn môi trƣờng quy định. 

+ Cam kết ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn theo quy định. 

+ Cam kết thực hiện kê khai và nộp phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải công 

nghiệp và chất thải rắn theo quy định. 

+ Thực hiện nghiêm túc chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ theo quy định. 

+ Trƣờng hợp các sự cố môi trƣờng, rủi ro môi trƣờng xảy ra trong quá trình triển 

khai cơ sở, chủ cơ sở cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng. 

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ƣớc quốc tế, các quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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