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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:  

- Tên chủ dự án : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P  

- Địa chỉ văn phòng : Số 10, đường 8, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

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

Ông Ngô Quốc Cường      Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Căn cước công dân số: 046072005058   Ngày cấp 10/7/2021   

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  

- Điện thoại: 0283746 2105     Email: info@rebiotech.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303267965 cấp lần đầu ngày 20/04/2004; 
đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 28/10/2021 của phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế 
hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 6442278138, chứng nhận lần đầu ngày 05/6/2019; chứng 
nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 24/01/2022 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp 

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y DÙNG TRONG 
CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN, CÔNG SUẤT 5.000 TẤN SẢN 
PHẨM/NĂM; CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC, THỨC ĂN BỔ SUNG DÙNG TRONG 
CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN, CÔNG SUẤT 15.400 TẤN SẢN 
PHẨM/NĂM”  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Nhơn Trạch III, giai 
đoạn 1, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng số 01 
Sài Gòn. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 230/QĐ-KCN ngày 
28/06/2019 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 
công: Tổng vốn đầu tư của dự án là 108.000.000.000 (một trăm lẻ tám tỉ đồng). Dựa 
trên tiêu chí phân loại dự án đầu tư công, thì dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm 
thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, công suất 5.000 tấn sản 
phẩm/năm; các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản, công suất 15.400 tấn sản phẩm/năm” thuộc tiêu chí phân loại dự án 
thuộc nhóm B lĩnh vực quy định tại khoản 3, điều 8 của Luật Đầu tư công số 
39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 có tổng mức đầu tư từ 80 tỉ đồng đến dưới 1.500 tỉ 
đồng.   

* Quá trình thực hiện dự án 
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 Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P đã được Ban Quản lý các KCN 
Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản 
xuất các sản phẩm thuốc thú y, thú y thủy sản (dạng bột tan), công suất 1.000 tấn sản 
phẩm/năm; các chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi, thú y (dạng bột tan, bột 
không tan và dạng nước), công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm” theo Quyết định số 
230/QĐ-KCN ngày 28/06/2019 và giấy phép xây dựng số 263/GPXD-KCNĐN ngày 
26/12/2019.  

 Theo tiến độ thực hiện trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 
duyệt, dự án đi vào hoạt động tháng 04/2020. Tuy nhiên, do sự bùng nổ của đại dịch 
Covid -19, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng và nhập 
máy móc thiết bị. Vì vậy, Công ty đã xin thực hiện điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự 
án trong giấy chứng nhận đầu tư là tháng 07/2022 đi vào hoạt động. 

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà xưởng và đang trong 
quá trình lắp đặt hoàn chỉnh máy móc thiết bị sản xuất và máy móc thiết bị môi 
trường. 

* Giải trình công suất dự án tăng từ 6.000 tấn sản phẩm/năm lên 20.400 tấn sản 
phẩm/năm. 

 Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 
6442278138 ngày 05/6/2019, Công ty đã nhầm lẫn trong việc tính toán công suất sản 
phẩm của dự án. Vì vậy, Công ty đã xin điều chỉnh lại giấy chứng nhận đầu tư chứng 
nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 24/01/2022 cụ thể công suất sản xuất các sản phẩm cụ thể 
như sau: 

- Các sản phẩm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, công 
suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm lên 5.000 tấn sản phẩm/năm;  

- Các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
thủy sản, công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm lên 15.400 tấn sản phẩm/năm.  

Việc tăng công suất này không làm thay đổi quy trình sản xuất và dây chuyền 
máy móc thiết bị của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
tại Quyết định số 230/QĐ-KCN ngày 28/06/2019 của Ban Quản lý các KCN Đồng 
Nai. 

 Cụ thể: Công suất sản phẩm = Năng xuất máy * 7 giờ làm việc x 2 ca/ngày * 300 
ngày/năm 

Bảng tính toán năng suất làm việc của máy móc thiết bị  

Stt Loại sản phẩm 
Thuốc thú y Thức ăn bổ sung Chế phẩm 

sinh học Non-BT BST BSKT Premix 

1 
Dạng nước 
(m3/năm) 

2.520 2.520 - - 175 

2 Dạng bột (tấn/năm) 2.520 6.048 2.520 4.200 15,360  

Khối lượng (tấn/năm) 5.040 8.568 2.520 4.200 200,360 

Tổng khối lượng 20.528 tấn/năm – đăng ký 20.400 tấn/năm 

(Nguồn: Chủ dự án tính toán công suất sản phẩm dựa trên bảng Danh mục máy 
móc thiết bị của dự án – Bảng 1.10) 
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- Các sản phẩm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, công 
suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm lên 5.000 tấn sản phẩm/năm:  

Các sản phẩm dạng bột: 10*60*7*2*300 = 2.520.000 kg/năm = 2.520 tấn/năm. 
Trong đó: 10 là năng lực máy chiết rót bột 10 gói 1 kg/1 phút. 

Các sản phẩm dạng nước: 10*60*7*2*300 = 2.520.000 lít/năm = 2.520 tấn/năm. 
Trong đó: 10 là năng lực máy chiết rót nước 10 lít/1 phút. 

- Các sản phẩm chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi gia 
súc, gia cầm, thủy sản, công suất 15.400 tấn sản phẩm/năm: 

Các sản phẩm bổ sung tan loại nước (BST): 10*60*7*2*300 =2.520.000 kg/năm 
= 2.520 tấn. Trong đó: 10 là năng lực máy chiết rót nước 10 lít/1 phút. 

Các sản phẩm bổ sung tan loại bột (BST): (14*60*7*2*300)+(10*60*7*2*300) 
= 6.048.000 kg/năm = 6.048 tấn/năm trong đó 14, 10 (kg) là năng lực 2 máy chiết rót 
bột trong vòng 1 phút. 

Các sản phẩm bổ sung không tan (BSKT): 10*60*7*2*300 =2.520.000 kg/năm = 
2.520 tấn/năm. Trong đó: 10 là năng lực máy chiết rót bột 10 gói 1 kg/1 phút. 

Các sản phẩm bổ sung (Premix): 1*7*2*300 =4.200.000 kg/năm = 4.200 
tấn/năm. Trong đó: 1 là năng lực máy đóng bao 1 tấn/h. 

Các chế phẩm sinh học dạng nước: năng lực máy 170.000 lít/năm = 175 tấn/năm 

Các chế phẩm sinh học lên men bán rắn: 15 tấn sản phẩm/năm. (thùng lên men) 

* Năng lực sản xuất máy móc thiết bị của dự án 20.528 tấn sản phẩm/năm – 
Công ty đăng ký công suất sản xuất 20.400 tấn/năm. 

* Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của dự án 

Bảng 1.1: Quy hoạch sử dụng đất 

Stt Hạng mục công trình Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng công trình 4.267 47,41 

2 Đường giao thông nội bộ, sân bãi 2.750 30,56 

3 Cây xanh, thảm cỏ 1.983 22,03 

Tổng diện tích 9.000 100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P cung cấp) 

Bảng 1.2: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

Stt Hạng mục 
Diện tích đất 
xây dựng (m2) 

Diện tích sàn 
xây dựng (m2) 

Tỷ lệ (%) 

I Diện tích xây dựng  4.267  47,41 

I.1 Các công trình chính 3.648   

1 Khu nhà xưởng 1 GMP 1.824 3.731 

 - 
Xưởng sản xuất, phụ trợ, nhà 
vệ sinh 

1.283,07 Tại lầu 1, xây 
dựng khu văn 
phòng, phòng - Kho thành phẩm 180,5 
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- Kho nguyên liệu (hóa chất) 211,18 họp, phòng thí 
nghiệm, căn 
tin, ... - Kho bao bì 149,25 

2 Nhà xưởng 2 PREMIX 1.824 1.824 

- Xưởng sản xuất và phụ trợ 1.295  

- Kho thành phẩm 1 120 

- Kho nguyên liệu (hóa chất)1 144 

- Kho bao bì 1 60 

- Kho thành phẩm + bao bì 2 90 

- Kho nguyên liệu (hóa chất) 2 115 

I.2 Các công trình phụ trợ 619 619 

3 Nhà phụ trợ 1 + Nhà vệ sinh 320 

 

4 Nhà phụ trợ 2 25 

5 Nhà bảo vệ 24 

6 Kho chứa chất thải rắn KNH 25  

7 Cột cờ 1,26 

8 Bảng hiệu 2,1 

9 Trạm điện 12 

10 Kho lưu trữ chất thải nguy hại 4,75 

11 Hệ thống xử lý nước thải 52,8 

12 
Bể nước PCCC + nước sinh 
hoạt (nhà để xe bên trên) 

152,09 
(417 m3) 

II Diện tích giao thông, sân bãi 2.750 - 30,56 

III Diện tích cây xanh  1.983 - 22,03 

Tổng diện tích đất của dự án 9.000 - 100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P cung cấp) 

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Tổng công suất của dự án 20.400 tấn sản phẩm trong đó:  

- Các sản phẩm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, 
công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
thủy sản, công suất 15.400 tấn sản phẩm/năm 

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

Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, các thiết bị được điều 
khiển bằng hệ thống tự động làm giảm sức lao động của công nhân, nâng cao năng 
suất sản phẩm. Hiện các nhà máy sản xuất các sản phẩm thuốc thú y trong và ngoài 
nước vẫn đang áp dụng theo quy trình công nghệ như của dự án. 
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 - Các bộ phận chuyển động đều được che chắn thích hợp; đầy đủ thiết bị bảo 
hiểm; có các cơ cấu tự động kiểm tra. 

 - Đầy đủ hệ thống tín hiệu, báo hiệu đối với tất cả các trường hợp sự cố 

 - Có thể điều khiển riêng từng máy, có thể dừng máy theo yêu cầu. 

 - Đảm bảo thao tác chính xác, liên tục. 

 - Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật an toàn có liên quan như về điện, thiết bị chịu 
áp lực, nối đất an toàn các thiết bị điện. 

3.2.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc thú y trong chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản (Non - Beta) 

THIẾT BỊ 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT – 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

CHẤT THẢI/ 
TÁC ĐỘNG 

- Cân sấy ẩm 
 

 
- Chất thải rắn 

(thùng/ bao bì 
chứa nguyên liệu) 

- Cân điện tử 

- Máy nghiền, máy rây 
rung (nếu có nguyên 
liệu bị) 

 
- Chất thải rắn (bao 

bì chứa nguyên 
liệu) 

- Máy trộn lập phương 
(line thuốc bột) 

- Hoặc tank pha chế 
(line thuốc nước) 

 
- Bụi (lượng nhỏ, 

bồn trộn kín) 

- Tiếng ồn (nhỏ) 

- Bin chứa sau trộn 
(line thuốc bột) 

- Tank chứa line thuốc 
nước 

  

- Mẫu lưu hết hạn 

- Máy chiết rót bột, 
Máy ép (line thuốc 
bột) 

- Hoặc máy chiết rót 
nước, Máy siêu 
màng nhôm máy in 
phun (line thuốc 
nước) 

 

- Bao bì, nhãn hư 
hỏng (nếu có) 

-  Máy đóng thùng 
carton (line thuốc 
bột, line thuốc nước) 

 
- Thùng, nhãn hư 

hỏng (nếu có) 

Hình 1.1: Quy trình sản các sản phẩm thuốc thú y 
 

Cân nguyên liệu 

 
Nguyên vật liệu 
đạt chất lượng 

  
Lưu hồ sơ 

 Lô – xuất hàng 

 
Kiểm tra        
nạp liệu 

  
Kiểm tra 

QC online 
  

  
Kiểm tra 

QC 
  

Nạp liệu vô máy 
trộn lập phương/ 

Tank pha chế 

Lấy mẫu bán 
thành phẩm (BTP) 

 
Kiểm tra 

thùng 

Lưu mẫu 
  

Đóng gói cấp 1 

Đóng gói cấp 2 

 
Kiểm tra 

bao bì 

Kiểm tra BTP 
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Thuyết minh quy trình 

Nguyên vật liệu (nguyên liệu, bao bì) nhập về kho nhà máy phải qua các thủ tục 
kiểm tra chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, COA, đạt chất lượng được nhập kho, nếu không 
đạt tiến hành các thủ tục trả hàng cho nhà cung cấp. 

Nguyên vật liệu được xuất theo “Phiếu đề nghị chuyển kho nguyên liệu – bao bì” 
của mỗi xưởng sản xuất. Giám sát sản xuất thiết lập “Hồ sơ sản xuất” chuyển nhân 
viên phụ trách cân nguyên liệu. Tất cả các nguyên liệu được cân đúng tỉ lệ theo công 
thức của từng loại thuốc. Đối với các nguyên liệu thô sẽ được qua công đoạn nghiền 
và rây có kích thước (1,0; 2,0; 3,0 mm). Tiếp theo, các nguyên liệu đi qua công đoạn 
phối trộn. 

Tiếp theo, nguyên vật liệu và “Hồ sơ sản xuất” chuyển qua các line tương ứng và 
có sự kiểm tra của nhân viên kiểm tra chất lượng trên chuyển sản xuất (QC On–line) 

- Phòng phối trộn – line thuốc bột phối trộn và nạp vào máy trộn lập phương.  

- Phòng khuấy trộn – line thuốc nước và nạp vào tank pha chế. 

Các nguyên liệu được cho vào bồn trộn đều, để hỗn hợp sau khi trộn đạt được sự 
đồng đều tốt nhất, tất cả các quá trình trộn đều phải được kiểm soát từ các yếu tố thuộc 
về thiết bị như thể tích làm việc, tốc độ quay, thời gian trộn đến các yếu tố về nguyên 
liệu trước khi trộn cũng cần phải được khống chế đó là kích thước tiểu phân, độ ẩm 
của bột,…  

Sau khi phối trộn, bán thành phẩm được QC On-line kiểm tra cảm quan theo tiêu 
chuẩn (độ đồng đều/ đồng nhất, màu sắc, mùi, độ ẩm,... ), lấy mẫu lưu, mẫu kiểm tra 
chất lượng định kỳ định theo “Kế hoạch kiểm nghiệm thành phẩm”. 

Bán thành phẩm trong máy trộn lập phương/máy khuấy trộn đạt chất lượng được: 

- Phân phối vào bin chứa sau trộn (line thuốc bột) để kết nối với máy chiết rót bột 
và đóng gói vào bao bì theo quy cách/ thông số đã được cài đặt, ép miệng bao bì. Nhân 
viên QC On-line kiểm tra khối lượng, mối hàn ghép mí 5 gói đầu tiên của lô và xác 
suất (mỗi 20 gói/lần). 

- Kết nối máy chiết rót nước (line thuốc nước) và phân phối vào chai theo quy 
cách/ thông số đã được cài đặt, seal nắp chai. Nhân viên QC On-line kiểm tra thể tích, 
mối hàn ghép mí 5 gói đầu tiên của lô và xác suất (mỗi 20 chai/lần). 

Sản phẩm được chuyển qua đóng thùng tại phòng đóng gói cấp 2, nhân viên QC 
On – line kiểm tra khối lượng thùng, đạt cho nhập kho 

Sản phẩm được nhập kho, kết thúc quy trình sản xuất. 

 Ghi chú: Các khâu sản xuất của nhà máy được kiểm soát chặt chẽ theo đúng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn quy định, các loại bao bì sử dụng được làm bằng vật liệu thích hợp 
không phơi nhiễm kim loại nặng. 
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3.2.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm thức ăn bổ sung (dinh dưỡng - Nutrition) 
dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản 

THIẾT BỊ 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT – 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

CHẤT THẢI/ 
TÁC ĐỘNG 

- Cân sấy ẩm 
 

 
- Chất thải rắn (thùng/ 

bao bì chứa nguyên 
liệu) 

- Cân điện tử 
- Dụng cụ rây (nếu có) 

 

- Chất thải rắn (bao bì 
chứa nguyên liệu) 

- Máy trộn lập phương 
(line sản phẩm bột) 

- Tank pha chế (line 
sản phẩm nước) 

 

- Bụi (lượng nhỏ) 

- Tiếng ồn (nhỏ) 

- Bin chứa sau trộn 
(line sản phẩm bột) 

  

- Mẫu lưu hết hạn 

- Máy chiết rót bột, 
Máy ép (line sản 
phẩm bột) 

- Máy chiết rót nước, 
máy in phun (line 
sản phẩm nước) 

 

- Bao bì, nhãn hư hỏng 
(nếu có) 

-  Máy đóng thùng 
carton (line sản 
phẩm bột, line sản 
phẩm nước) 

 
- Thùng, nhãn hư hỏng 

(nếu có) 

   

Hình 1.2: Quy trình sản các sản phẩm thức ăn bổ sung (dinh dưỡng - Nutrition) 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên vật liệu (nguyên liệu, bao bì) nhập về kho nhà máy phải qua các thủ tục 
kiểm tra chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, COA, đạt chất lượng được nhập kho, nếu không 
đạt tiến hành các thủ tục trả hàng cho nhà cung cấp. 

Nguyên vật liệu được xuất theo “Phiếu đề nghị chuyển kho nguyên liệu – bao bì” 
của mỗi xưởng sản xuất dinh dưỡng tan/dinh dưỡng không tan/dinh dưỡng lỏng. Giám 
sát sản xuất thiết lập “Hồ sơ sản xuất” chuyển nhân viên phụ trách cân nguyên liệu. 

Tiếp theo, nguyên vật liệu và “Hồ sơ sản xuất” chuyển qua các line tương ứng và 
có sự kiểm tra của nhân viên kiểm tra chất lượng trên chuyển sản xuất (QC On–line) 

Cân nguyên liệu 

 
Nguyên vật liệu 
đạt chất lượng 

  Nhập kho, xuất 
hàng 

 
Bán thành 

phẩm  

  
Kiểm tra 

QC online 
  

  
Kiểm tra 

QC 
  

Lấy mẫu BTP 

 
Kiểm tra 

thùng 

Lưu mẫu 
  

Kiểm tra 
BTP 

Đóng gói cấp 1 

Đóng gói cấp 2 

 
Kiểm tra 

bao bì 

Nạp liệu vô máy 
trộn lập phương/ 

Tank pha chế 
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- Phòng phối trộn – line sản phẩm bột phối trộn và nạp vào máy trộn lập phương. 
Một số nguyên liệu đặc biệt (kích thước hạt không đồng đều, bị nén do chất trên pallet 
cần rây hoặc nghiền trước khi nạp liệu) 

- Phòng khuấy trộn – line sản phẩm nước và nạp vào tank pha chế. 

Sau khi phối trộn, bán thành phẩm được QC On-line kiểm tra cảm quan theo tiêu 
chuẩn (độ đồng đều/ đồng nhất màu sắc, mùi, độ ẩm,... ), lấy mẫu lưu, mẫu kiểm tra 
chất lượng định kỳ định theo “Kế hoạch kiểm nghiệm thành phẩm”. 

Bán thành phẩm trong máy trộn lập phương/máy khuấy trộn đạt chất lượng được: 

- Phân phối vào bin chứa sau trộn (line sản phẩm bột) để kết nối với máy chiết rót 
bột và đóng gói vào bao bì theo quy cách/ thông số đã được cài đặt, ép miệng bao bì. 
Nhân viên QC On-line kiểm tra khối lượng, mối hàn ghép mí 5 gói đầu tiên của lô và 
xác suất (mỗi 20 gói/lần). 

- Kết nối máy chiết rót nước (line sản phẩm nước) và phân phối vào chai theo 
quy cách/ thông số đã được cài đặt, seal nắp chai. Nhân viên QC On-line kiểm tra thể 
tích, mối hàn ghép mí 5 gói đầu tiên của lô và xác suất (mỗi 20 chai/lần). 

Sản phẩm được chuyển qua đóng thùng tại phòng đóng gói cấp 2, nhân viên QC 
On – line kiểm tra khối lượng thùng, đạt cho nhập kho. 

Sản phẩm được nhập kho, kết thúc quy trình sản xuất. 

 Ghi chú: Các khâu sản xuất của nhà máy được kiểm soát chặt chẽ theo đúng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn quy định, các loại bao bì sử dụng được làm bằng vật liệu thích hợp 
không phơi nhiễm kim loại nặng. 
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3.2.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm thức ăn bổ sung (Premix) dùng trong 
chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản 

THIẾT BỊ 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT – 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

CHẤT THẢI/ 
TÁC ĐỘNG 

- Cân sấy ẩm 
- Hệ thống Skiold 

 

 

- Chất thải rắn (thùng/ 
bao bì chứa nguyên 
liệu) 

 

- Hệ thống Skiold 
- Dụng cụ rây (nếu có) 

 - Chất thải rắn (bao bì 
chứa nguyên liệu) 

- Bụi 
- Tiếng ồn 

- Hệ thống Skiold 

- Cân điện tử 

 - Bụi (lượng nhỏ, hệ 
thống băng tải kín) 

- Tiếng ồn 

- Hệ thống Skiold 
  - Bụi (lượng nhỏ, hệ 

thống băng tải kín) 

- Tiếng ồn 

- Hệ thống Skiold 
(trộn) 

- Bin chứa sau trộn 
Skiold 

 

- Bao bì, nhãn hư hỏng 
(nếu có) 

 

 

- Mẫu lưu hết hạn 

 

- Máy cân đóng bao 
Thuận Nhật 

 - Bụi  

- Bao bì, nhãn hư hỏng 
(nếu có) 

 
 

 

Hình 1.3: Quy trình sản các sản phẩm thức ăn bổ sung (Premix) 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên vật liệu (nguyên liệu, bao bì) nhập về kho nhà máy phải qua các thủ tục 
kiểm tra chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, COA, đạt chất lượng được nhập kho, nếu 
không đạt tiến hành các thủ tục trả hàng cho nhà cung cấp. 

Nạp nguyên liệu 
vào các bin/ silo 

Cân nguyên liệu 
theo công thức 

 Nguyên vật liệu 
đạt chất lượng 

  
Lưu hồ sơ 

 Lô – xuất hàng 

  
Kiểm tra 

QC online 
  

  
Kiểm tra 

QC 
  

Lấy mẫu BTP 

Lưu mẫu 

  
Kiểm tra 

BTP 

Đóng gói 

Tải liệu vô bin 
(Pre-mixer) 

Trộn (mixer) 

 
Kiểm tra 

bao bì 

Bin chứa sau 
trộn 
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Nguyên vật liệu được xuất theo “Phiếu đề nghị chuyển kho nguyên liệu – bao 
bì” của xưởng sản xuất Premix.  

Tiếp theo, nguyên liệu được nạp vào từng bin/silo. Sau đó cài đặt chương trình/ 
công thức trên phần mềm điều khiển của hệ thống skiold.  

Tất cả các nguyên liệu được cân đo đúng tỉ lệ theo công thức của từng loại sản 
phẩm. Giám sát sản xuất thiết lập “Hồ sơ sản xuất”, chọn chương trình/công thức theo 
hồ sơ sản xuất tải nguyên liệu vào bin trộn.  

Tất cả các nguyên liệu được cho vào bồn trộn đều, để hỗn hợp sau khi trộn đạt 
được sự đồng đều tốt nhất, tất cả các quá trình trộn đều phải được kiểm soát từ các 
yếu tố thuộc về thiết bị như thể tích làm việc, tốc độ quay, thời gian trộn đến các yếu 
tố về nguyên liệu trước khi trộn. 

Bán thành phẩm được xả vào bin chứa sau trộn chờ đóng bao. Bán thành phẩm 
được QC On-line kiểm tra cảm quan theo tiêu chuẩn (độ đồng đều, màu sắc, mùi, độ 
ẩm,... ), lấy mẫu lưu, mẫu kiểm tra chất lượng định kỳ định theo “Kế hoạch kiểm 
nghiệm thành phẩm”. 

Bán thành phẩm đạt chất lượng được đóng bao theo quy cách/ thông số đã được 
cài đặt, ép miệng bao bì. Nhân viên QC On-line kiểm tra khối lượng, mối đóng bao 
may bao 3 bao đầu tiên của lô và xác suất (mỗi 10 bao/lần), đạt cho nhập kho. 

Sản phẩm được nhập kho, xuất hàng, kết thúc quy trình sản xuất. 

Ghi chú: Các khâu sản xuất của nhà máy được kiểm soát chặt chẽ theo đúng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định, các loại bao bì sử dụng được làm bằng vật liệu thích 
hợp không phơi nhiễm kim loại nặng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Mô hình dây chuyền hệ thống cân, trộn, ra bao tự động 
  

Silo chứa phụ gia 

Bin chứa 
 NL đa lượng 

Băng truyền 

Bin chứa sau trộn 

Hệ thống cân đóng bao + 
hệ thống xử lý bụi 

cân load cell 

Bin chứa NL 
vi lượng 

Vị trí lọc bụi 
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Các thông số kỹ thuật hệ thống cân, trộn, ra bao tự động 

Stt Mô tả thiết bị Giá trị Đơn vị Ghi chú 
1 Hệ thống trộn 

- Công suất điện lắp đặt 100 kw 
Hệ thống máy tính 
điều khiển 

2 Hố nạp liệu 
- Công suất hố nạp liệu 60 m3/giờ  
3 Các hệ thống định lượng 
- Các silo định lượng 2 silo x 30 m3  
- Do., DCP 1 silo x 30 m3  

- Do., phễu 3 x 700 Lít 
Cánh khuấy trong 
tất cả các phễu 

- Bin cân 2500 Kg 
Độ chính xác tối đa: 
+/- 0.1%. 

- 
Cân định lượng các khoáng 
chất 

12 x 600 Lít 
Cánh khuấy trong 6 
bin 

- 
Cân khoáng chất 2 x 300 

Kg 
Độ chính xác: +/- 
200 g 

- 
Cân chứa các thành phần vi 
lượng  

14 x 25 Lít 
Cánh khuấy trong 
tất cả các phễu 

4 Bồn trộn 

- Mẻ trộn 500 Kg 
Máy trộn tay chèo 
trục đôi dạng nằm 
ngang  

- 
Độ đồng đều của nguyên liệu 
trộn 

1:100.000 
-  

- Thời gian trộn 2-3 Phút  

- Thời gian xả trống 30 Giây  

5 Đóng bao 

- Công suất đóng bao Đến 250 bao/giờ 
Tùy thuộc vào hiệu 
quả vận hành 

6 Bộ lọc bụi Jet Air Filter  

- Diện tích lọc bụi 12  m2  

- Công suất mô tơ 4 kw/h  

- Lưu lượng khí 1.250  m3/giờ  

- Công suất quạt hút 20  lít/phút  

- Áp suất nén khí 4-6  Bar  

- Kết cấu - - Thép mạ kẽm  

- Túi giũ bụi, lồng khuôn 4  Cái 
Vải polyester 
(NT550) chống ẩm, 
chống tĩnh điện 

- Bình nén khí:  5  Lít  
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3.2.4. Các quy trình sản xuất các sản phẩm men vi sinh, chế phẩm sinh học trong 
chăn nuôi, thú y 

THIẾT BỊ 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT – 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

CHẤT THẢI/ 
TÁC ĐỘNG 

- Tủ âm 
 

- Tuýp giữ chủng 

- Tủ an toàn sinh học 
 - Môi trường thải bỏ 

sau cấy 

- Tủ an toàn sinh học 

- Tủ ấm lắc 
 - Nước vệ sinh dụng 

cụ 

- Tank lên men 65L 
 - Nước vệ sinh thiết 

bị 

- Tank lên men 1250L 
 - Nước vệ sinh thiết 

bị 

- Hệ thống lọc tiếp 
tuyến 

 - Dịch sau lọc (nếu 
có) 

- Nước vệ sinh thiết 
bị 

- Máy sấy tầng sôi 
 - Bụi 

- Tiếng ồn 

- Máy nghiền 
 - Bụi 

- Tiếng ồn 

- Máy ép 
 - Bao bì hư hỏng 

(nếu có) 

 

Hình 1.5: quy trình sản xuất các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, thú y 

Thuyết minh quy trình 

Giống bảo quản -80oC  

Giám sát thiết lập “Hồ sơ sản xuất” 

Cấy phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis trên 3 hoặc 4 đĩa thạch TSA từ ống 
giống, ủ trong tủ ấm điều kiện 37oC/24 giờ.  

Cấy tăng sinh cấp 1: chọn 3, 4 khúm khuẩn thuần riêng lẻ cấy vào erlen chứa 
100ml môi trường, ủ ở điều kiện 37oC, 250 vòng/ phút, 10 giờ trong tủ ấm lắc. Kiểm 
tra ngoại nhiễm (hình dạng tế bào, đồng nhất, khả năng tăng sinh,…). 

Cấy phân lập 

Tăng sinh cấp 1 

Tăng sinh cấp 2 

Lên men chính 

Lọc tiếp tuyến 

Sấy tầng sôi 

Nghiền 

Đóng gói 

 Nhập kho 
 

 Chủng giống 

Khuấy trộn 

Kiểm tra 

Kiểm tra 

Kiểm tra 

Kiểm tra 
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Cấy tăng sinh cấp 2, giống cấp 1 đạt cấy truyền vào tank lên men mầm 65L có 
chứa môi trường (35oC) đã tiệt trùng và thông số kỹ thuật thiết lập trước đó. Kiểm tra 
ngoại nhiễm (hình dạng tế bào, đồng nhất, khả năng tăng sinh, mật độ tế bào…). 

Lên men chính: giống cấp 2 đạt, cấy truyền vào tank lên men chính 1000L đã 
tiệt trùng và làm mát về nhiệt độ nuôi cấy 37oC. Thông số kỹ thuật thiết lập trước đó. 
Kiểm tra ngoại nhiễm (hình dạng tế bào, đồng nhất, khả năng tăng sinh, mật độ tế 
bào…). Chất phá bọt được bơm tự động khi đèn báo bọt sáng. 

Tạo bào tử: Khi kết thúc lên men chính và mật độ quang đạt, bổ sung dung dịch 
khoáng để tạo bào tử. Kiểm tra quá trình tạo bào tử, . Kiểm tra ngoại nhiễm (hình 
dạng tế bào, đồng nhất, khả năng tăng sinh, mật độ tế bào,…), định lượng bào tử. 

Lọc tiếp tuyến (dạng bột) – khuấy trộn (sản phẩm dạng lỏng) 

- Khuấy trộn: Hoàn tất lên men tạo bào tử, chuyển dịch lên men sang tank khuấy 
trộn (chuyền bổ sung tan), sản xuất sản phẩm dạng lỏng 

- Sấy tầng sôi (dạng bột): nguyên liệu được thổi tung lên trong buồng sấy bằng 
khí nóng, trong buồng có sự chênh áp đảm bảo sự đồng đều về độ ẩm của nguyên 
liệu. 

Phun dịch cô đặc: chất mang tỉ lệ 1:1, sấy ở 65oC đến khi sản phẩm đạt ≤ 7% 
(xem hướng dẫn sấy tầng sôi). 

Nghiền tạo sản phẩm dạng bột mịn, đồng nhất 

Kiểm tra  

- Đối với sản phẩm dạng bột, Cảm quan: dạng bột màu trắng ngà, đồng nhất, Độ 
ẩm: ≤ 7%, Định lượng mật độ tế bào tối thiểu: 1x1010 cfu/g 

- Đối với sản phẩm lỏng: dạng lỏng màu vàng nâu nhạt, đồng nhất, độ ẩm: ≤ 
99%, Định lượng mật độ tế bào tối thiểu: 1x109 cfu/ml 

Đóng gói. Kiểm tra đạt tiến hành đóng gói 

Nhập kho - xuất hàng 

3.2.5. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến 

Máy móc và thiết bị dùng trong sản xuất của Dự án bao gồm: 

Bảng 1.3: Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất của dự án 

Stt Máy móc, thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Công suất 

(kwh) 
Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

I 
Máy móc thiết bị dùng cho quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc thú y - thú y 
thủy sản (Non - Beta) 

1 Cân điện tử 2 số lẻ Cái 01 150kg 2021 Ohaus –Mỹ 

2 Cân điện tử 2 số lẻ Cái 01 30kg 2021 Ohaus –Mỹ 

3 Cân điện tử 2 số lẽ Cái 01 2kg 2021 Ohaus –Mỹ 

4 Tủ sấy tĩnh Cái 01 100kg/h 2020 Việt Nam 

5 Máy Nghiền búa Cái 01 50-200kg/h 2020 Việt Nam 

6 Máy rây rung Cái 01 200-400kg/h 2020 Việt Nam 
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7 Máy trộn lập phương Cái 01 200kg/5phút 2020 Việt Nam 

8 Máy chiết rót bột 1kg Cái 01 8-10gói/phút 2020 Việt Nam 

9 Pin chứa 50kg Cái 02 50kg 2020 Việt Nam 

10 Máy ép túi Cái 01 0-12 m/p  2019 Việt Nam 

11 Tủ hút Cái 01 80 - 120 m/s 2020 Việt Nam 

12 Tank pha chế Cái 01 1000lít 2020 Việt Nam 

13 Tank rữa Cái 01 150lít 2020 Việt Nam 

14 Máy chiết rót nước 1 lít Cái 01 8-10lít/phút 2020 Việt Nam 

15 Máy siêu màng nhôm Cái 01 20m/phút 2021 Trung Quốc 

16 Máy dán nhãn chai tròn Cái 01 
20-50 

nhãn/phút 
2021 Hàn Quốc 

II 
Máy móc thiết bị dùng cho quy trình sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung 
tan 

1 Cân điện tử 2 số lẻ Cái 01 150kg 2020 Ohaus –Mỹ 

2 Cân điện tử 2 số lẻ Cái 01 30kg 2020 Ohaus –Mỹ 

3 Cân điện tử 2 số lẽ Cái 01 4kg 2020 Ohaus –Mỹ 

4 Máy rây rung Cái 01 200-400kg/h 2020 Việt Nam 

5 Máy trộn lập phương Cái 01 200kg/5 phút 2020 Việt Nam 

6 Máy trộn lập phương Cái 01 500kg/10 phút 2020 Việt Nam 

7 Pin chứa Cái 04 100kg 2020 Việt Nam 

8 Pin chứa Cái 02 50kg 2020 Việt Nam 

9 Máy chiết rót bột 1kg Cái 01 8-10gói/phút 2020 Việt Nam 

10 Máy ép túi Cái 01 0-12 m/p  2019 Việt Nam 

11 Tank pha chế Cái 01 1000L 2020 Việt Nam 

12 Tank rữa Cái 01 150L 2020 Việt Nam 

13 Máy chiết rót nước 1 lít Cái 01 8-10lít/phút 2020 Việt Nam 

14 Máy siêu màng nhôm Cái 01 20m/phút 2021 Trung Quốc 

III 
Máy móc thiết bị dùng cho quy trình sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung 
không tan 

1 Cân điện tử 2 số lẻ Cái 01 150kg 2021 Ohaus –Mỹ 

2 Cân điện tử 2 số lẻ Cái 01 30kg 2021 Ohaus –Mỹ 

3 Cân điện tử 2 số lẽ Cái 01 4kg 2021 Ohaus –Mỹ 

4 Máy rây rung Cái 01 200-400kg/h 2020 Việt Nam 

5 Máy trộn hoàn thiện Cái 01 500kg/10 phút 2020 Việt Nam 

6 Tanks chứa Cái 02 1000 L 2020 Việt Nam 

7 Máy chiết rót bột 1kg Cái 01 8-10gói/phút 2020 Việt Nam 
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8 Máy ép túi Cái 01 1-12 p/m  2020 Việt Nam 

IV Máy móc thiết bị dùng cho quy trình sản xuất các sản phẩm PREMIX 

1 
Hệ thống dây chuyền 
cân, trộn, ra bao tự động 
Skiold gồm: 

Cái 01 500kg/5 phút 2021 Đan Mạch 

- Máy tính Bộ 01 17 in 2019 Đài Loan 

- 
Tủ điện điều khiển dây 
chuyền skiold 

Bộ 01 - 2021 Đan Mạch 

- Silo Cái 3 30tấn 2021 Đan Mạch 

- Silo Cái 3 400kg 2021 Đan Mạch 

- Silo Cái 10 100kg 2021 Đan Mạch 

- Silo Cái 1 10kg 2021 Đan Mạch 

- Silo Cái 11 5kg 2021 Đan Mạch 

- Hệ thống xích cào liệu Cái 4 3Kw 2021 Đan Mạch 

- Hệ thống gầu tải liệu Cái 2 3kw 2021 Đan Mạch 

- Vít tải Cái 8 2.2kw 2021 Đan Mạch 

- Vít tải Cái 22 1.5kw 2021 Đan Mạch 

- Hệ thống cân loadcell Cái 1 2000kg 2021 Đan Mạch 

- Hệ thống cân loadcell Cái 2 300kg 2021 Đan Mạch 

- Hệ thống cân loadcell Cái 1 150kg 2021 Đan Mạch 

- Hệ thống cân loadcell Cái 1 50kg 2021 Đan Mạch 

- Hút bụi Cái 1 1.5kw 2021 Đan Mạch 

- Hút bụi Cái 1 2Kw 2021 Đan Mạch 

- Máy trộn  Cái 1 500kg 2021 Đan Mạch 

- 
Hệ thống cân ra bao tự 
động 

Cái 1 1 tấn/h 2021 Việt Nam 

- Băng tải Cái 1 1,5 Kw 2021 Việt Nam 

- Máy may bao Cái 1 1.1Kw 2019 Trung Quốc 

V 
Máy móc thiết bị dùng cho quy trình sản xuất các chế phẩm sinh học (Probiotics 
và dịch lên men Lactobacillus) 

1 Cân điện tử Cái 01 500g 2011 Mỹ 

2 Cân điện tử Cái 01 200kg 2016 Mỹ 

3 Cân điện tử Cái 01 4kg 2016 Mỹ 

4 Máy vortex Cái 01 500 W 2010 Trung Quốc 

5 Kính hiển vi Cái 01 1000 W 2011 Nhật Bản 

6 Máy đông khô Cái 01 2000 W 2011 Hàn Quốc 

7 Máy đông khô Cái 01 2000 W 2016 Hàn Quốc 
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8 Máy ly tâm Cái 01 2000 W 2011 Đức 

9 Hệ thống lên men pilot HT 01 13000 W 2019 Việt Nam 

10 
Hệ thống lên men sản 
xuất 65-1250L 

HT 
01 

150000 W 2021 Việt Nam 

11 Tủ âm (-800C ) Cái 01 2000 W 2011 Nhật Bản 

12 Tủ âm (-200C ) Cái 01 1000 W 2017 Trung Quốc 

13 Tủ cấy 1 Cái 01 2000 W 2011 Việt Nam 

14 Tủ cấy 2 Cái 01 2000 W 2021 Trung Quốc 

15 Nồi hấp 650L Cái 01 42000 W 2010 Việt Nam 

16 Bếp khuấy từ 1 Cái 01 800 W 2011 Israel 

17 Bếp khuấy từ IKA Cái 02 1520 W 2021 Đức 

18 Tủ ấm Cái 01 260 W 2011 Hàn Quốc 

19 Tủ Sấy Cái 01 2100 W 2014 Đài Loan 

20 Máy sấy tầng sôi Cái 01  100kg 2018 Việt Nam 

21 Máy lắc Cái 01 1500 W 2017 Hàn Quốc 

22 Máy quang phổ Cái 01 1000 W 2018 Trung Quốc 

23 Máy nghiền nhỏ Cái 01 2000 W 2018 Trung quốc 

24 Máy nghiền CN Cái 01 5000 W 2020 Việt Nam 

25 Tủ mát Cái 01 500 W 2011 Việt nam 

26 Tủ mát Cái 01 500 W 2013 Việt Nam 

27 Bể ổn nhiệt Cái 01 1000 W  2013 Trung Quốc 

28 Máy đo độ ẩm Cái 01 360 W 2018 Trung Quốc 

29 Máy hút chân không Cái 01 1000 W 2011 Trung Quốc 

VI Các máy móc thiết bị khác 

1 Máy in phun Cái 01 100 túi/phút 2018 Mỹ 

2 Máy dán thùng tự động Cái 01 20 m/phút 2021 Việt nam 

3 Xe nâng Chiếc 03 2.5/1.5 tấn 2021 Thailand 

4 Hệ thống máy nén khí HT 01 15 Kw/h 2021 Thailand 

5 
Hệ thống làm lạnh trung 
tâm (cung cấp khí tươi) 

HT 06 - 2021 Thái Lan 

6 Hệ thống lọc RO HT 01 24m3/ngày 2021 Thái Lan 

VII Thiết bị phòng thí nghiệm 

1 Tủ vô trùng Cái 1 99,99% 2021 Hàn Quốc 

2 Tủ An toàn sinh học Cái 1 99,999% 2021 Trung Quốc 

3 Thiết bị dập mẫu vi sinh Cái 1 50 - 400mL 2020 Pháp 

4 Autoclave Cái 1 110L 2015 Nhật 
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5 Cân điện tử Cái 1 0,01 - 2200g 2019 Mỹ 

6 Thiết bị đếm khuẩn lạc Cái 1 tối đa: 9999 2021 Hàn Quốc 

7 Tủ ấm Cái 1 108L 2021 Đức 

8 Tủ ấm lạnh Cái 1 108L 2021 Đức 

9 Tủ hút Cái 1 0,3 - 0,8m/s 2021 Trung Quốc 

10 Thiết bị phá mẫu Cái 1 20 mẫu/lần 2021 Đức 

11 Thiết bị hút hơi acid Cái 1 20 mẫu/lần 2021 Đức 

12 Thiết bị chưng cất Cái 1 
Thu hồi 
99,5% 

2020 Đức 

13 
Thiết bị chiết béo thủ 
công 

Cái 1 
6 mẫu /lần 

2021 
Đức 

14 
Thiết bị thuỷ phân béo 
thủ công 

Cái 1 
6 mẫu /lần 

2021 
Đức 

15 
Thiết bị phân tích xơ tự 
động 

Cái 
1 

120 - 144 
mẫu/ngày 

2021 Mỹ 

16 Tủ hút Cái 1 0,3 - 0,8m/s 2021 Trung Quốc 

17 Cân phân tích Cái 1 
0,0001 - 

220g 
2021 Mỹ 

18 
Thiết bị chuẩn độ tự 
động 

Cái 1 
0,05 - 0,15% 

2021 
Đức 

19 Lò nung Cái 1 15L 2021 Đức 

20 
Hệ thống sắc ký lỏng 
cao áp (HPLC) 

Cái 1 
40 mẫu/ngày 2021 Mỹ 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P cung cấp) 

Một số hình ảnh máy móc thiết bị tại nhà máy 

a. Dây chuyền sản xuất các sản phẩm PREMIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình khối dây chuyền hệ thống cân, trộn, ra bao tự động tại nhà máy 
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Mô hình dây chuyền hệ thống cân, trộn, ra bao tự động 

 

            

 

Hình ảnh hệ thống dây chuyền cân, trộn, ra bao tự động Skiold sản xuất Primex 

Silo chứa phụ gia 

Bin chứa 
 NL đa lượng 

Băng truyền 

Bin chứa sau trộn 

Hệ thống cân đóng bao và hệ 
thống lọc bụi khu vực đóng bao 

cân load cell 

Bin chứa NL 
vi lượng 

HTXL bụi Jet 
Air Filter  
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b. Dây chuyền sản xuất chế phẩm sinh học (Probiotics và dịch lên men 
Lactobacillus) 

 

c. Dây chuyền sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung tan và bổ sung không 
tan 

   
                       

                                   

d. Dây chuyền sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung tan và bổ sung không 
tan 

 

   

 

 

 

 

 

Máy sấy tầng sôi Máy trộn sản phẩm bột 
lập phương 

 

Tank pha chế sản 
phẩm lỏng 

 

Máy sấy tĩnh 
Máy chiết rót sản 

phẩm bột  
Máy chiết rót sản 

phẩm lỏng 
22 
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d. Hệ thống máy lọc RO 

  

Hình ảnh mô hình hệ thống lọc RO, công suất 24 m3/ngày 

Nước sử dụng cho sản xuất các sản phẩm nước của dự án được xử lý qua hệ 
thống lọc RO: Hệ thống lọc nước RO sử dụng công nghệ lọc nước thẩm thấu ngược 
RO, tăng khả năng loại bỏ tới 99% các hóa chất và khoáng chất hòa tan trong nước, 
cung cấp nguồn nước tinh khiết tươi mát. Nước sau lọc là nước vô trùng sạch hoàn 
toàn, đảm bảo tối ưu cho quá trình sản xuất và cho sức khỏe cho người sử dụng.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Các sản phẩm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, 
công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản, công suất 15.400 tấn sản phẩm/năm 

Bảng 1.4: Sản phẩm và Công suất của dự án 

Stt Tên sản phẩm Stt Tên sản phẩm 

I 
Các loại sản phẩm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy 
sản, công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm 

2 COLI - SULFA 9 AMOX 

3 DOXY COLISAL 10 AMOX-COLIS 

4 DOXY-COLISTINE 11 TETRA-TYLO 

5 METHOCIN 50% 12 PARA 
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6 DOXY TYLAN 13 BOMHEXIN 

7 SUFA-TRIME 14 AMCOLI 

8 FLODOXY 15 E.T.S 

II 
Các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản, công suất 15.400 tấn sản phẩm/năm 

1 Nutri - Cas 93 BCA Plus 

2 NUTRI-PRO 94 MaxPRO 

3 AVITARICH 95 Liki Plus 

4 Hi-PRO 96 PIG Plus 

5 B'FAT LIQUID 97 ROBI 

6 PIGLET-ONE 98 PURE Plus 

7 BREEDER 99 NutriCARE 

8 PIGI Plus 100 VITA Plus 

9 MEGA LiV 101 TONIC 

10 REP-LE 4%S 102 Nutri PIG 

11 REP-LE 4% New 103 Nutri COW 

12 PRO-DIGET 104 PRO-LAC 

13 NUTRILACZYM 105 Bio-Plus 

14 NUTRILACZYM-F 106 MutiVIT-17 

15 NUTRI-EsS 107 Nutri-FAT 

16 REP-CHICKEN 108 BigNess 

17 SUPER-EGGS 109 GROW-108 

18 BRO-018 110 Nutri-SOW 

19 MICA-BO 111 DAIRY-Plus 

20 FAT-BO 112 COW-Plus 

21 CATOFOS 113 ELECTROLYTE-S 

22 MinChela-LB 114 GLUCO-KC 

23 SUDSY-C30% 115 LiVSOL 

24 REP-LYTE 116 Super-CALCIUM 

25 BioPI-Liquid 117 Anti-FLY 

26 DETOXI 118 C.T.C 

27 ANATOXIN 119 ROBI Plus 

28 REP-100 120 BACI Plus 

29 PREMIX-036 121 CAMLO 

30 YA-CARE 122 Calcidol Plus 

31 VITASOL-S 123 Nutri-Bird 

32 MaxGAIN 124 PRO-ONE 

33 AntiSTRESS 125 Super-MEN 

34 GLUCO-KC 126 AQUA Plus 

35 BOGAN 127 BPA Plus 
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36 ISO MASS 128 ShrimpCARE 

37 ORGACID 129 Aqua-VITA+ 

38 Calci Zinc 130 Aqua GAIN 

39 FENDOL 131 Aqua LiV 

40 GASTRO 132 Aqua SOS 

41 DECON-S 133 Aqua C20 

42 BioCID-Plus 134 Bio-ONE 

43 PRO silage 135 HerbalCID 

44 POUNTRY Plus 136 ShrimpMASS 

45 GABA 137 Aqua DETOX 

46 WEAN 138 CALGOPHOS 

47 Super-GROW 139 Minemix TAT 

48 GROW 140 IgN Extra 

49 FINISH-New 141 CATONIC Liquid 

50 SOW 142 VINA-ZYM 

51 REP-LS 143 VINA-LAC 

52 REP-LG 144 VINA-BACI 

53 REP-LE 4% New 145 VINA-CARE 

54 PHYTO-Mix 146 VINA-STRESS 

55 REP-BS 147 VINA-COMB 

56 REP-BG 148 VINA-STRONG 

57 REP-BF 149 VINATAMIN 

58 REP-DSG 150 VINA-PRO 

59 REP-DE 4% 151 VINA-FAT 

60 REP-JQG 152 VINA-DETOXISOL 

61 REP-JQE 4% 153 VINA-LIK 

62 Complex-PS 154 VINA-REPI 

63 Complex-PG 155  LACBAZYM-NEW  

64 Complex-PF 156  LACBAZYM  

65 Complex-PB 157 AB-CARE 

66 Complex-LG 158 LiWell 

67 Complex LE 159 BPC 

68 Complex -PHYTO 160 MEN LB 

69 Complex-BG 161 AB-GUMBO 

70 Complex-BF 162 AB-90 

71 Complex-DE 163 Bcomplex C (TAN) 

72 Rmix-G009 164 AB-027 

73 Rmix-S027 165 PREMIX-A3 

74 Rmix-L036 166 HEPANOL (LIQUID) 
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75 Rmix-B045 167 BUTA C  

76 Rmix-D504 168 AB-108/100 

77 COW-100 169 CANXI-BO 

78 DAIRY-100 170 AB-B'FAT 

79 GREEN FARM 171 AB-ChelaLACO 

80 VITA-M 172 AB-ChelaBROILER 

81 VITA-GOLD 173 AB-ELECTROLYTE 

82 GROW-ONE 174 AB-CAN 

83 PIGLET 175 PREMIX-As 

84 PREMIX-P100 176 Calci ADE 

85 PREMIX-BO 177 VITA-C10% 

86 ELECTROLYTE 178 AB-UM 

87 CATONIC 179 AB-UM New 

88 LiV-DETOX 180 AB-SELEN+E 

89 Phyto-LiV 181 HEPANOL 

90 HERBASOL 182 AB-GLUCAN 

91 GUMBORO 183 AB-NON STUNT 

92 CID 100 184 PLUM-BO 

* 1 số hình ảnh sản phẩm của dự án (các sản phẩm thuốc thú y, thú y thủy sản) 
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* 1 số hình ảnh sản phẩm của dự án (các chế phẩm sinh học) 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 
liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 
của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất cuả dự án đầu tư 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 
trong giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 1.5: Bảng cân bằng khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm đầu ra của dự án 

Stt 
Quy trình sản 

xuất 
Nguyên liệu 

Khối lượng 
nguyên liệu 

đầu vào 
(tấn/năm) 

Khối lượng 
sản phẩm 

đầu ra 
(tấn/năm) 

Chất thải 
phát sinh 
(tấn/năm) 

I 
Các loại sản phẩm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy 
sản, công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm 

1 
Các sản phẩm 
thuốc thú y 

Các loại nguyên 
liệu 

2.752 
5.000 2 

Nước RO 2.250 

Tổng khối lượng (I) 5.002 5.000 2 

II 
Các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản, công suất 15.400 tấn sản phẩm/năm 

2 

Các sản phẩm 
dinh dưỡng 
không tan 

Các loại nguyên 
liệu 

3.213 3.212 1 

Các sản phẩm 
dinh dưỡng tan 

Các loại nguyên 
liệu 

6.300 
8.541,5 3,5 

Nước RO 2.245 

Các sản phẩm 
Premix 

Các loại nguyên 
liệu 

3.448 3446,7 1,3 

Tổng khối lượng (2) 15.206 15.200,2 5,8 

3 
Các chế phẩm 
sinh học 

Các loại nguyên 
liệu 

118 117,9 0,1 

Nước RO 91 
81,9 (đi vào 
sản phẩm) 

9.1 (bốc hơi 
trong quá 
trình sấy) 

Tổng khối lượng (3) 209 199,8 0,1 

Tổng khối lượng nguyên liệu (I+II) 20.417 20.400 7,9 

Bảng 1.6: Bảng chi tiết nhu cầu nguyên vật liệu dùng trong sản xuất của dự án 

Stt 
Nguyên liệu, tên 

hóa học 
Công thức         hóa 

học 
Đvt 

Khối 
lượng/năm 

Xuất xứ 

A Nguyên liệu chính cho các loại sản phẩm thuốc thú y 

1 Apramycin C21H41N5O11 Kg 4.274 
Thụy Điển 
Trung Quốc 

2 Gentamycin C21H43N5O7 Kg 7.004 Thụy Điển 

3 Kanamycin C18H36N4O11 Kg 5.145 Trung Quốc 

4 Neomycin C23H46N6O13 Kg 6.003 Thụy Điển 

5 Spectinomycin C14H24N2O7 Kg 7.320 Trung Quốc 
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6 Streptomycine C21H39N7O12 Kg 6.335 Thụy Điển 

7 Tobramycine C18H37N5O9 Kg 2.468 Trung Quốc 

8 Trimethoprim  C14H18N4O3 Kg 3.585 Thụy Điển 

9  Lincomycin C18H34N2O6S Kg 4.642 Trung Quốc 

10 Erythromycin C37H67NO13 Kg 5.993 Thụy Điển 

11 Spiramycin C11H13N5O5 Kg 3.816 Trung Quốc 

12 Tilmicosine  Kg 4.323 Thụy Điển 

13 Tylosin C46H77NO17 Kg 4.315 Trung Quốc 

14 Bacitracin. C66H103N17O16S Kg 9.270 Thụy Điển 

15 Colistin C52H98N16O13 Kg 18.288 Trung Quốc 

16 Thiamphenicol C12H15Cl2NO5S Kg 5.794 Thụy Điển 

17 Florfenicol 
C12H14Cl2FNO4

S Kg 6.095 Trung Quốc 

18 Tiamulin C28H47NO4S Kg 6.409 Thụy Điển 

19  Enrofloxacin C19H22FN3O3 Kg 18.789 Trung Quốc 

20 Sulfadimethoxin C12H14N4O4S Kg 8.028 Thụy Điển 

21 Sulfadimidin C10H10N4O2S Kg 15.240 Trung Quốc 

22 Sulfamethoxazole C10H11N3O3S Kg 7.806 Thụy Điển 

23 
Sulfamonomethox
ine 

C10H11N3O3S Kg 5.691 
Trung Quốc 

24 Sulfaquinoxaline C14H12N4O2S Kg 4.676 Thụy Điển 

25 Chlotetracycline C22H24N2O8 Kg 8.432 Trung Quốc 

26 Bromhexin C14H20Br2N2 Kg 15.246 Thụy Điển 

27 Oxytetracycline C22H24N2O9 Kg 8.917 Trung Quốc 

28 Tetracyline C22H24N2O8 Kg 5.822 Thụy Điển 

29 
Doxycycline 
hyclate 

C22H24N2O8,HC
1, ½C2H6O, ½ 

H2O 
Kg 35.330 Trung Quốc 

30 Sodium bisulfite Na2S2O5 Kg 765 Đức 

31 Propylen glycol 
CH3-CH(OH)-

CH2OH Kg 356 Thái lan 

32 Vitamin B12 
C62H89CoN13O15

P Kg 32 Trung Quốc 

33 Vitamin C C6H8O6 Kg 8.938 Đức 

34 Vitamin D C27H44O Kg 5.595 Đức 

35 Vitamin K C11H8O2 Kg 2.034 Trung Quốc 

36 Vitamin B1 C12H17N4OS+ Kg 2.035 Trung Quốc 

37 Acid citric C6H8O7 Kg 5.335 Trung Quốc 

38 Betain 
(CH3)3N+CH2C

OOH· Cl- Kg 8.129 Trung Quốc 

39 Butaphosphan C7H17NO2P Kg 6.183 Trung Quốc 

40 Saccharose C11H22O11 Kg 5.269 Việt Nam 
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41 
Dextrose 
monohydrate 

C6H14O7 Kg 2.269.220 Trung Quốc 

42 Diclazuril C17H9Cl3N4O2 Kg 2.290 Trung Quốc 

43 Methyl Paraben C8H8O3 Kg 398 Ấn Độ 

44 Propyl Paraben C10H12O3 Kg 2835 Ấn Độ 

45 n-Butanol C4H9OH Kg 820 Ấn Độ 

46 Allura red 
C18H14N2Na2O8

S2 Kg 1.725 Ấn Độ 

47 Paracetamol C8H9NO2 Kg 20.387 Trung Quốc 

48 Canxi lactate C9H16CaO10 Kg 12.426 Pháp 

49 Magie Chlorua MaCl2 Kg 8.179 Đức 

50 Calci gluconate (C6H11O7)2Ca Kg 6.978 Đức 

51 
Potassium 
chloride 

KCL Kg 12.719 Trung Quốc 

52 Sodium chloride NaCl Kg 59.729 Việt nam 

52 Magie gluconate C12H22O14
.Mg Kg 65.568 Đức 

53 Nước cất H2O M3 2.250  

Tổng khối lượng (A) Tấn 5.002  

B Nguyên liệu sản xuất các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung 

I Nguyên liệu sản xuất thức ăn bổ sung (Nutrition, Premix) 

Stt 
Nguyên liệu, tên hóa 

học 
Công thức hóa học 

ĐVT 
Khối lượng/ 

năm 
Xuất xứ 

1 Artemazine C6H10N6 kg 486.682,96 Mỹ 

2 Arginine C6H14N4O2 kg 43.427,89 Indonesia 

3 Lysine C6H14N2O2 kg 93.548,66 Indonesia 

4 Methionine C5H11NO2S kg 223.607,75 Indonesia 

5 Methionine nước 
DL-Methionine 

hydroxy analogue lit 11.854,56 Indonesia 

6 NT-PB 
Axit Guanidinoacetic 

và chất mang 
(Silicon dioxide) 

kg 569,89 Indonesia 

7 Threonine C4H8O4 kg 21.454,94 Trung Quốc 

8 Tryptophan C11H12N2O2 kg 15.852,43 Indonesia 

9 Valine C5H11NO2 kg 30.315,32 Trung Quốc 

10 Chất chống đông vón CaSiO3 kg 1.652,66 Trung Quốc 

11 Chất chống oxy hóa BHT kg 3.798,66 Tây Ban Nha 

12 Leader red 10% C40H52O2 kg 5.171,77 Trung Quốc 

13 Leader yellow 2% - kg 674,21 Trung Quốc 
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14 Màu đỏ V103 - kg 1.529,33 Ấn Độ 

15 Tatrazine - kg 3.938,44 Ấn Độ 

16 Sodium benzoate NaC6H5CO2 kg 1.282,66 Singapore 

17 Acid citric C6H8O7 kg 15.449,54 Trung Quốc 

18 Activo liquid Chiết xuất thảo dược lit 2.828,44 Đức 

19 Animunin -  Liquid Chiết xuất thảo dược lit 13.500,88 Ấn Độ 

20 Animunin - Powder Chiết xuất thảo dược kg 6.791,55 Ấn Độ 

21 Betaine HCl 
(CH3)3N+CH2COOH

· Cl- kg 28.457,10 Trung Quốc 

22 Bột béo F100 Classic - kg 4.793,55 Malaysia 

23 Bột béo - kg 19.856,66 Malaysia 

24 Sodium butyrate Na(C3H7COO) kg 15.564,66 Trung Quốc 

25 Lysoforte dry C42H80NO8P kg 2.466,66 Singapore 

26 Bio-Choline Chiết xuất thảo dược kg 103.830,19 Ấn Độ 

27 Durelax liquid Chiết xuất thảo dược lit 2.417,33 Pháp 

28 Glycerine C3H5(OH)3 lit 929,11 Trung Quốc 

29 Herbiotic-FS Chiết xuất thảo dược kg 15.975,77 Ấn Độ 

30 Livoliv Liquid Chiết xuất thảo dược lit 14.569,77 Ấn Độ 

31 Nutrafito Plus Chiết xuất thảo dược kg 20.991,32 Mỹ 

32 Opisweet Sd - kg 402,89 Trung Quốc 

33 Sinopol 85 Usp - kg 690,66 Đài Loan 

34 Sinopol Peg 6000 Usp - kg 24,66 Đài Loan 

35 Sorbitol C6H14O6 kg 8.181,11 Indonesia 

36 Sorbitol nước C6H14O6 lit 176.136,39 Indonesia 

37 Taurine C2H7NO3S kg 420,60 Trung Quốc 

38 Vị Ngọt Tố C7H4NSNa.2H2O kg 15.706,34 Trung Quốc 

39 Xanthan gum (C35H49O29)n kg 167,85 Trung Quốc 

40 Megacid F CH2O2 kg 228,83 Trung Quốc 

41 Megacid P Hỗn hợp axit hữu cơ kg 1.144,47 Trung Quốc 

42 Soytide Nành lên men kg 339.347,46 Indonesia 

43 Nor-mite DMC C10H12O2 kg 296,00 Pháp 

44 Nor-Mite Liquid  Chiết xuất thảo dược kg 534,44 Pháp 

45 Norponin Opti Chiết xuất thảo dược kg 16,44 Pháp 

46 Nutri Pro Đạm thủy phân kg 32.337,99 Pháp 
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47 Protacid Liquid Hỗn hợp acid hữu cơ kg 33.826,21 Tây Ban Nha 

48 Microtech Enzyme kg 12.686,88 Trung Quốc 

49 Yiduozyme 9180 Enzyme kg 13.780,44 Trung Quốc 

50 Yucca Liquid Chiết xuất thảo dược Kg 16,44 Mỹ 

51 Hấp thu độc tố SiO2 kg 120.060,85 Việt Nam 

52 Hương cam - kg 9.488,44 Trung Quốc 

53 Hương sữa  - kg 12.300,43 Trung Quốc 

54 Mintai flavour - kg 2.803,77 Trung Quốc 

55 Copper-glycinate 
EDTA-

CuNa2 (C10H12N2O8

CuNa2) 
kg 1.430,66 Đức 

56 Iron-glycinate 
EDTA-FeNa.3H2O 
(C10H12FeN2NaO8) 

kg 6.775,11 Đức 

57 Manganese-glycinate 
EDTA-

MnNa2 (C10H12N2O8

MnNa2) 
kg 1.833,55 Đức 

58 Zinc-glycinate C12H22O1Zn kg 21.723,10 Đức 

59 Chromium Cr Kg 1.488,22 Singapore 

60 Cobatl sulphate CoSO4 kg 1.249,77 Trung Quốc 

61 Copper Sulphate CuSO4 kg 17.981,99 Thái Lan 

62 Cacium phosphate CaHPO4.2H2O kg 1.727.134,90 Việt Nam 

63 Sắt sulphate FeSO4.H2O kg 40.198,43 Trung Quốc 

64 Potassium Chloride KCL kg 45.279,77 Đức 

65 Potassium Iodide KI kg 633,11 Ấn Độ 

66 Magnesium oxide MgO kg 552.311,19 Trung Quốc 

67 Magnesium Sulphate  MgSO4 kg 9.603,55 Trung Quốc 

68 Mn 20% 
EDTA-

MnNa2 (C10H12N2O8

MnNa2) 
kg 17.069,33 Tây Ban Nha 

69 Manganese Sulphate  MnSO4 kg 102.884,64 Trung Quốc 

70 Sodium Chloride NaCl Kg 391.871,01 Việt Nam 

71 Sodium bicarbonate NaHCO3 kg 523.525,20 Trung Quốc 

72 Selenite Sodium  Na2SeO3 kg 38,43 Trung Quốc 

73 Selisseo Na2S2O5 kg 4.037,11 Bỉ 

74 Zinc sulphate ZnSO4 kg 85.913,98 Trung Quốc 

75 Prokel Selenio Se kg 106,89 Colombia 
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76 Immunowall  kg 13.681,77 Brazil 

77 Disodium C10H11N4Na2O8P kg 7.102,12 Trung Quốc 

78 Bột đá trắng CaCO3 kg 3.609.803,92 Việt Nam 

79 Bột trấu  kg 62.549,59 Việt Nam 

80 Đường Lactose C12H22O11 Kg 55.911,10 Trung Quốc 

81 
Đường - 
Mailtodextrine 

C12H22O11 Kg 423.691,00 Trung Quốc 

82 Đường Dextro Mono C6H12O6 kg 2.954.079,23 Trung Quốc 

83 Butafosphan C7H18NO2P kg 17.623,38 Trung Quốc 

84 L-Carnitine C7H15NO3 kg 1.106,36 Trung Quốc 

85 Inositol C6H12O6 kg 3.388,18 Trung Quốc 

86 Biotin C10H16N2O3S kg 9.217,11 Đức 

87 Vitamin A C20H30O kg 13.907,47 Đức 

88 Vitamin B1 C12H17N4OS+ kg 3.223,11 Trung Quốc 

89 Vitamin B12 C63H90O14N14PCo kg 411,11 Trung Quốc 

90 Vitamin B2 C17H20N4O6 kg 476,89 Pháp 

91 Vitamin B3 C6H5NO2 kg 23.805,55 Trung Quốc 

92 Vitamin B5 C9H17NO5 kg 7.671,64 Trung Quốc 

93 Vitamin B6 C8H11NO3 kg 5.048,44 Đức 

94 Vitamin B9 C19H19N7O6 kg 707,11 Đức 

95 Vitamin C C6H8O6 kg 148.531,67 Đức 

96 Vitamin D3 C27H44O kg 4.900,84 Trung Quốc 

97 Vitamin E C29H50O2 kg 45.597,74 Đức 

98 Vitamin K3  C11H8O2 kg 5.090,42 Đức 

99 Nước cất H2O m3 2.250  

Tổng khối lượng (BI) Tấn        15.206   

II 
Nguyên liệu chính sản xuất các chế phẩm sinh học (Probiotics và dịch lên men 
Lactobacillus) 

1 Sodium Chloride NaCl kg              4.580  Việt Nam 

2 Dextrose C6H12O6 kg             6.875  Trung Quốc 

3 Peptone  Đạm từ nấm men kg              6.890 Trung Quốc 

4 Yeast extract Đạm từ nấm men kg              6.880  Trung Quốc 

5 MgSO4 MgSO4 kg             0.090  Đức 

6 MnSO4 MnSO4 kg             0.010 Đức 

7 CaCl2  CaCl2 kg              0.430  Trung Quốc 
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D Hóa chất trong hoạt động phân tích, kiểm nghiệm 

Stt Nguyên liệu, tên hóa học Công thức hóa học Đvt 
Khối 

lượng/ năm 
Xuất xứ 

1 Hydrocloric acid 37%  HCl kg 50 Prolabo  

2 
Hydrocloric acid solution 
(cHCl) 0.1N 

(cHCl) 0.1N lit 1 Merck  

3 Sufuric acid  H2SO4 lít 30 Xilong  

5 Formic acid  CH₂O₂ lit 1 Prolabo  

6 Acetic acid CH₃COOH lit 1 Merck  

8 Antifoam (C2H6OSi)n kg              5.000  Trung Quốc 

9 Beef extract Đạm từ động vật kg             0.020 Ấn Độ 

10 Tween 80 C64H124O26 kg              0.002  Trung Quốc 

11 Ammonium citrate (NH4)3C6H5O7 kg              0.604  Trung Quốc 

12 Sodium acetate CH3COONa kg              1.510  Trung Quốc 

13 K2HPO4 K2HPO4 kg              0.604  Trung Quốc 

14 Lactose C12H22O11 kg            42.652  Mỹ 

15 Tinh bột biến tính C6H10O5 kg            41.688   

16 Agar (C12H18O9) kg              0.150  Việt Nam 

17 Skimmilk Sữa tách béo kg              0.010  Newzeland 

18 Succrose C12H22O11 kg              0.004  Việt Nam 

19 Sorbitol C6H14O6 kg              0.001 Pháp 

20 Nước cất H2O m3               91  Việt Nam 

Tổng khối lượng Tấn 209  

C Các loại nguyên vật liệu, hóa chất xử lý nước 

Stt 
Nguyên liệu, tên hóa 
học 

Công thức             
hóa học 

Đvt 
Khối lượng/ 

năm 
Xuất xứ 

1 Chất phá bọt  Kg 280 Trung Quốc 

2 Sodium hydroxide NaOH Kg 70 Trung Quốc 

3 Axit sulfuric H2SO4 Kg 140 Trung Quốc 

4 PAC [Al2(OH)nCl6-n]m Kg 210 Trung Quốc 

5 Polymer anion CONH2[CH2-CH-]n Kg 140 Trung Quốc 

6 Chlorine Ca(OCl)2 Kg 140 Trung Quốc 

7 H2O2 31% H2O2 Kg 280 Trung Quốc 

8 
Mực in, dung môi 
toluen 

Dung môi 
(CH3C6H5) 

Kg 300 
Nhật Bản, 
Trung Quốc 

Tổng khối lượng/năm  1.560  
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7 Phosphoric acid  H3PO4 lít 2 Prolabo 

8 Nitric acid  HNO3 lit 3 Merck  

9 Isopropanol  C3H8O lít 4 Merck  

10 Methanol CH3OH lít 20 Prolabo  

11 Aceton C3H6O lít 40 Việt Nam 

12 Petroleum ether 40-60 C2H6O lít 20 Scharlau  

13 Acetonitril C₂H₃N lít 40 Prolabo 

14 Ethyl acetate C4H8O2 kg 0,08 Merck  

15 n-Hexan C₆H₁₄ lít 1 Prolabo  

16 Amoniac  NH3 lít 2 Xilong  

17 Glycerol C3H8O3 lít 0,1 Prolabo  

18 
Sodium hydroxide 
solution   0,1N 

(cNaOH) lít 2 Merck  

19 Ethanol cồn 96% C2H5OH lít 50 Việt Nam 

20 Potassium hydroxide  KOH kg 0,5 Merck  

21 Sodium hydroxide  NaOH kg 20 Merck  

22 Boric acid  H3BO3 kg 4 Merck  

23 Citric acid C₆H₈O₇ kg 0,2 Merck  

24 Amonium chloride  NH4Cl kg 0,2 Xilong  

25 Calcicum chloride  CaCl2 kg 0,5 Merck  

26 Sodium chloride 0.1N NaCl lít 1 Merck  

27 
Potassium dihydrogen 
phosphate  

KH2PO4 kg 0,5 Merck  

28 
Disodium phosphate 
dodecahydrate  

Na2HPO4.12H2O kg 0,1 Merck  

29 
Dipotassium hydrogen 
phosphate  

K2HPO4 kg 0,1 Merck  

30 
Copper (II) sulfate 
pentahydrate  

CuSO4.5H2O kg 2 Merck  

31 Potassium sulfate  K2SO4 kg 5 Merck  

32 Sodium sulfat  Na2SO4 kg 1 Merck  

33 Iron (II) sulfate FeSO4 kg 0,2 Merck  

34 
Ammonium 
heptamolybdate 
tetrahydrate 

 (NH₄)₆Mo₇O₂₄ * 4 
H₂O 

kg 0,5 Merck  

35 
Ammonium Iron (III) 
Citrate 

C6H5+4yFexNyO7 kg 0,05 Merck  

36 Ammonium oxalate (NH4)2C2O4 kg 0,5 Merck  

37 Amonium acetat C₂H₇NO₂ kg 0,1 Merck  

38 
Ammonium 
monovanadate 

NH4VO3 kg 0,1 Merck  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án  

34 

 

39 Magnesium oxide MgO kg 0,1 Merck  

40 Sodium acetate C2H3NaO2 kg 0,1 Scharlau  

41 Ferric amonium citrate C6H5+4yFexNyO7 kg 0,1 Merck 

42 Potassium iodine  KI kg 0,5 Merck 

43 Potassium telluride K2Te kg 0,2 Merck 

44 
Disodium 
ethylenediaminetetraacetic  
acid (EDTA) 

 C10H16N2Na2O8+2 lit 0,1 Merck 

45 Urea CH₄N₂O kg 0,1 Merck 

46 Phenol C6H6O kg 0,05 Merck 

47 
Potassium permanganate 
0.1N 

KMnO4 lit 5 Merck 

48 
Polyacrylic acid sodium 
salt 

[-CH2-
CH(COONa)-]n  

g 5,5 Đức Giang 

49 Calcicum hydroxide  (Ca(OH)2) kg 1 
Shanghai 
Zhanyun 

50 Sodium sulfite  Na2SO3 kg 2,8 Xilong  

51 Bromocresol green C21H14Br4O5S g 0,5 Xilong  

52 Bromothylmol blue C27H28Br2O5S g 0,5 Merck  

53 Methyl blue C37H27N3Na2O9S3 g 0,5 Merck  

54 Methyl red C15H15N3O2 g 0,5 Merck  

55 Murexide C8H8N6O6 g 0,5 Merck  

56 Celite (chất trợ lọc) 
Diatomaceous 
earth, flux-calcined 

kg 2 Merck  

57 Boiling stone (đá bọt) SiC, CaCO3 kg 0,25 Merck  

58 
Immersion oil (dầu soi 
kính) 

- lít 0,01 Merck  

59 
Octane-1-sulfonic acid 
sodium salt 

C8H17NaO3S kg 0,05 Merck  

60 
Acid Detergent solution, 
power 

C19H42BrN kg 4 AnKom 

61 
Neutral Detergent 
Solution 

C14H29NaO5S, 
Na2B407.10H20 

kg 5 AnKom-USA 

62 Alpha-Amylase - lít 0,25 AnKom-USA 

63 Silica gel SiO2.nH2O kg 2 Trung Quốc 

Tổng khối lượng/ năm kg 335  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P cung cấp) 

Ghi chú:  

- Dự án không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.  
- Đối với tất cả các loại nguyên liệu, hóa chất sử dụng tại nhà máy để sản xuất các 
chế phẩm vi sinh, chất dinh dưỡng, thuốc thú ý đúng tiêu chuẩn nhà máy GMP. Công 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án  

35 

 

ty cam kết các loại nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án là các loại không 
thuộc danh mục hóa chất cấm sử dụng của Bộ Công thương.  

4.2. Nhu cầu sử dụng lao động 

Tổng nhu cầu lao động của dự án: khoảng 80 người  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Tổng khối lượng trung bình khoảng: 36,2 m3/ngày.đêm, bao gồm: 

Bảng 1.7: Bảng nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Stt Mục đích sử dụng nước 
Khối lượng 

nước sử dụng 
Khối lượng 
nước thải ra 

(m3/ngày.đêm) 

1 Nước sử dụng sinh hoạt 9 9 

2 Nước sử dụng cho sản xuất qua hệ thống 
lọc RO 

20,1 4 

- Nước đi vào các sản phẩm thuốc thú y dạng 
nước 15,7 0 

- Nước đi vào các sản phẩm dinh dưỡng tan 

- 

Nước sử dụng pha dung dịch nuôi cấy vi sinh  

(trong đó khoảng 0,03 m3/ngày bốc hơi trong 
công đoạn đông khô và sấy khô sản phẩm 
(Probiotics) 

0,3 
(91 m3/năm) 

0 

- Nước vệ sinh chai lọ trước khi sử dụng  1 1 

- 
Nước vệ sinh thiết bị sản xuất (đối với công 
đoạn nuôi cấy vi sinh và dây chuyền sản xuất 
các các sản phẩm dạng nước) 

2 2 

- Nước cấp phòng thí nghiệm 1 1 

3 

Nước sử dụng cho lò hơi điện trong phòng 
thí nghiệm lượng hơi sinh ra dùng để hấp tiệt 
trùng môi trường nuôi cấy vi sinh (bồn, 
thùng, ...) 

0,1 0 

4 
Nước tưới cây, thảm cỏ, PCCC (nước sau 
hệ thống lọc RO 03 m3và nước thủy cục 4 m3)  

7 0 

Tổng khối lượng nước  36,2 13 
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Sơ đồ cân bằng nước sử dụng của dự án 
 

4 m3/ng.đ 

9 m3/ng.đ 

7,1 m3/ng.đ 
- Tưới cây, rửa đường, PCCC; ... 

Nước sinh hoạt 

Hệ thống XLNT       
công suất 30 m3.ng.đ 

9 m3/ng.đ 

Nước sản xuất 

- Thất thoát do bốc hơi 
- Nước đi vào sản phẩm  

Nước thải công 
nghiệp 13 m3.ng.đ 

 

Sử dụng mục đích khác 

Nước cấp 
36,2 m3/ng.đ 

20,1 m3/ng.đ 

16 m3/ng.đ 
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4.4. Nhu cầu sử dụng điện năng của dự án 
Lượng điện sử dụng của dự án ước tính trung bình khoảng 30.000 Kwh/tháng 

được mua lại từ Công ty Cổ phần Điện Tín Phát hạ trạm biến thế 220/110KV từ mạng 
lưới điện quốc gia thông qua Hệ thống cấp điện của KCN Nhơn Trạch III. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  
5.1. Vốn đầu tư 

 Tổng vốn đầu tư của dự án: 108.000.000.000 (một trăm lẻ tám tỉ đồng) 

Bảng 1.8: Thống kê mức vốn đầu tư của dự án 

Stt Nội dung chi phí Chi phí (VNĐ) 

1 Chi phí xây dựng nhà máy 22.000.000.000 

2 Chi phí lắp đặt máy móc thiết bị 25.000.000.000 

3 Chi phí đầu tư các công trình bảo vệ môi trường 16.000.000.000 

4 Chi phí quản lý và chi phí khác 37.000.000.000 

Tổng vốn đầu tư 108.000.000.000  
 

Bảng 1.9: Thống kê chi tiết chi phí và tiến độ thực hiện các công trình, công tác 
bảo vệ môi trường 

Hạng mục 
Chi phí         
(VNĐ) 

Thời gian    
thực hiện 

Chi phí lắp đặt công trình môi trường 16.050.000.000  

Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải 1.200.000.000 T01/2020 

Các cụm bể tự hoại 36.000.000 T01/2020 

Xây dựng kho chứa chất thải 50.000.000 T01/2020 

Hệ thống xử lý nước thải 1.000.000.000 T01/2020 

Chi phí lắp đặt hệ thống PCCC 3.000.000.000 T11/2020 

Hệ thống quạt hút, quạt công nghiệp máy 
lạnh nhà xưởng 

200.000.000 T10/2021 

Các hệ thống xử lý bụi và khí thải 10.000.000.000 T10/2021 

Trang bị thùng rác 30.000.000 T10/2021 

Trồng cây xanh, thảm cỏ 600.000.000 T10/2021 

Chi phí vận hành 265.000.000 

Chăm sóc cây xanh 100.000.000 

Chi phí bảo trì, bão dưỡng hệ thống lọc bụi 25.000.000 

Chi phí quan trắc, giám sát môi trường 
trong giai đoạn hoạt động 

35.000.000 

Chi phí thuê đơn vị thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt và chất thải nguy hại nguy hại 

100.000.000 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

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

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

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030, quan điểm chỉ đạo là khuyến kích phát triển kinh tế phù hợp với đặc tính sinh 
thái của từng vùng, ít chất thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế xanh. Tầm nhìn 
của chiến lược đến năm 2030 ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi 
trường, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cac bon thấp 
vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước. 

Ngành nghề của cơ sở là ngành nghề sản xuất có mức độ tự động hóa cao, phù 
hợp với khuyến khích phát triển kinh tế. 

1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Vị trí cơ sở thực hiện tại KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 1, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. 

- Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, giai đoạn 1 với diện tích 336,9 ha được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt dự án và cho phép thành lập theo Quyết định số 464/TTg 
ngày 02/07/1997. Bộ xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quyết định số 
925/QĐ-BXD ngày 03/10/1998. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại quyết định số 2918/QĐ ngày 
21/12/1996 và Quyết định số 1087/QĐ-BTNMT ngày 25/8/2004 (Bổ sung ngành nhiệt 
điện). Tổng diện tích đất KCN là 336,9 ha. được chia thành 2 khu vực riêng biệt: 

+ Phần diện tích 299,06 ha do Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa trực tiếp 
quản lý. 

+ Phần diện tích còn lại 37,84 ha nằm ngoài hàng rào phân khu công nghiệp 
Formosa do Tổng Công ty Tín Nghĩa quản lý, bao gồm: 13 dự án được cấp giấy chứng 
nhận đầu tư và khu trung tâm dịch vụ 16ha đang kêu gọi đầu tư. 

Vị trí dự án phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN Nhơn Trạch III - giai 
đoạn 1. 

- Nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P có ngành nghề sản 
xuất các sản phẩm thuốc thú y, các sản phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dùng trong 
chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản nằm ngoài phân khu công nghiệp Formosa thuộc 
phần diện tích 37,84 ha, phù hợp với chức năng và phù hợp với ngành nghề được phép 
đầu tư vào KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 1. Theo báo cáo đánh giá tác động môi 
trường KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 1, các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN 
như sau: Các ngành công nghiệp nhẹ (dệt nhuộm, tẩy trắng, tơ sợi; may mặc, giày da, 
và các sản phẩm chế biến từ da; các loại hình công nghiệp nhẹ khác); Các ngành công 
nghiệp cơ khí chế tạo; Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Các ngành 
công nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm gỗ; Các ngành công nghiệp thực phẩm; Các 
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ngành công nghiệp hóa chất, mỹ phẩm (nhà máy hóa chất cơ bản, và hóa chất tiêu 
dùng; nhà máy sản xuất hương liệu, nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm, kem đánh răng, 
dầu gội đầu, bột giặt, nhà máy sản xuất dược phẩm, vật tư y tế); Các ngành công 
nghiệp điện gia dụng, điện tử, điện lạnh; Các ngành dịch vụ (bưu điện, ngân hàng, viễn 
thông, ....) 

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 
MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN CHẤT THẢI 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 
nhận nước thải của dự án 

Vị trí thực hiện dự án là KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 1 (nằm ngoài phân 
KCN Formosa). Theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai V/v phê duyệt phương án thu gom nước thải từ các dự án nằm 
ngoài phân khu Formosa của KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 1, khu trung tâm dịch vụ 
51,73 ha đưa về xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch III, giai 
đoạn 2.  

 Hiện tại, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2 đã có 104/104 dự án; 9 dự án tại 
KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 1 đi vào hoạt động và đã đấu nối nước thải vào Trạm 
xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2 với tổng lưu lượng nước 
thải trung bình 3.413 m3/ngày.đêm (tính trung bình năm 6 tháng cuối năm 2021). Khi 
dự án của Công ty đi vào hoạt động ổn định, với lưu lượng nước thải công nghiệp 
khoảng 13 m3/ngày.đêm thì tổng lưu lượng nước thải đấu nối vào Trạm xử lý tập trung 
là 3.426 m3/ngày.đêm. Như vậy, với tổng công suất của trạm xử lý nước thải tập trung 
KCN Nhơn Trạch III– giai đoạn 2 là 7.000 m3/ngày.đêm (modun 1&2, công suất 4.000 
m3/ngày.đêm đang hoạt động ổn định, modun 3, công suất 3.000 m3/ngày.đêm) đủ khả 
năng xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P. 

 Trạm xử lý nước thải tập trung KCN đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm 
tra và xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2” tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai theo Giấy xác nhận số 110/GXN-BTNMT ngày 26/9/2018 và cấp Giấy phép 
xả nước thải vào nguồn nước số 3739/GP-BTNMT ngày 18/12/2018 với lưu lượng xả 
thải 7.000 m3/ngày.đêm.  

⃰  Đánh giá chất lượng môi trường nước thải trạm XLNT tập trung KCN Nhơn 
Trạch III, giai đoạn 2. 

Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau xử lý của Trạm XLNT tập trung KCN 

- Thời điểm lấy mẫu: ngày 20/10/2021; 14/12/2021 

- Đơn vị phân tích: Trung tâm Kĩ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai 

Bảng 2.1: Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau hệ thống XLNT tập trung 
KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2 

Stt Tên thông số Đơn vị tính 
Kết quả nước thải   QCVN 

40:2011/BTNMT 
cột B, Kq=0,9; Kf = 0,9 T10/2021 T12/2021 

1 pH - 31.4 7.8 5,5 - 9 

2 TSS mg/l 17 21 81 
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3 COD mg/l 48 54 121.5 

4 BOD5 mg/l 19 23 40.5 

5 Tổng Nitơ mg/l 14.7 12.3 32.4 

6 Tổng Phốt pho mg/l 0.51 0.68 4.86 

7 Amoni mg/l 3.05 2.24 8.1 

8 Florua mg/l KPH (MDL= 0,02) 8.1 

9 Asen mg/l KPH  0.081 

10 Thuỷ ngân mg/l KPH  0.0081 

11 Chì mg/l KPH (MDL= 0,0021) 0.405 

12 Cadimi mg/l KPH  0.081 

13 Zn mg/l KPH (MDL= 0,015) 2.43 

14 Fe mg/l 0.210 0.30 4,05 

15 Sunfua mg/l KPH (MDL=0,015) 0,405 

16 Dầu mỡ khoáng mg/l KPH (MDL= 0,3) 8,1 

17 
Dầu mỡ động thực 
vật 

mg/l KPH (MDL=0,3) 20 

18 CN- mg/l KPH (MDL=0,0015) 0.081 

19 Cr3+ mg/l KPH(MDL=0,015) 0.81 

20 Cr6+ mg/l KPH (MDL=0,0016) 0,081 

21 Cu mg/l KPH (MDL=0,016) 1,62 

22 Ni mg/l KPH (MDL= 0,02) 0,405 

23 Nhiệt độ  oC 32.1 32.5 40 

24 Độ màu Pt-Co 18.4 22.0 121,5 

25 Mn mg/l KPH (MDL= 0,013) 0,81 

26 Phenol mg/l KPH (MDL=0,013) 0,405 

27 Clo dư mg/l KPH (MDL=0,013) 1.62 

28 
Chất hoạt động bề 
mặt 

mg/l 0.089 0.078 8,1 

29 
Hoá chất BVTV  
gốc Phốt pho hữu cơ 

mg/l KPH (MDL=0,0005) 0.81 

30 
Hoá chất BVTV  
gốc Clo hữu cơ 

mg/l KPH (MDL=5x10-5) 0.081 

31 Coliform MPN/100ml 1100 1700 5.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2, năm 
2021) 
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Ghi chú 

QCVN 40:2011/BTNMT – Nước thải công nghiệp – Quy chuẩn thải, cột B với 
Kq=0,9 và Kf=0,9 (lưu lượng thải >5.000 m3/ngày). 

Nhận xét 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý nhận thấy: tất cả các thông số 
giám sát chất lượng nước thải sau xử lý của Trạm XLNTTT đều đạt theo QCVN 
40:2011/BTNMT với Kq=0,9; Kf=0,9. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 
nhận khí thải của dự án 

2.2.1. Đánh giá nguồn phát sinh ô nhiễm khí thải của dự án 

2.2.1.1. Tác động do bụi từ quá trình sản xuất các sản phẩm dạng bột 

Đối với dây chuyền sản xuất các sản phẩm dạng bột, dạng hạt mịn, nguồn gây ô 
nhiễm chủ yếu là bụi (có chứa các loại hóa chất) từ quá trình nạp liệu, cân, trộn, 
nghiền, khâu đóng gói, … sản phẩm. 

 Tải lượng bụi ước tính trong các nhà máy sản xuất dược phẩm khoảng 1,2 kg/tấn 
sản phẩm. Nhu cầu nguyên vật liệu sản xuất dạng bột của dự án 12.265 tấn/năm = 
40,9tấn/ngày thì tải lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất của dự án khoảng 49,1 
kg/ngày. Nếu không áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quy trình công 
nghệ, lắp đặt hệ thống lọc bụi thì tải lượng bụi phát sinh của dự án là 49,1 kg/ngày. 

 Tải lượng bụi phát sinh tại nhà máy, làm việc 2 ca mỗi ca 7 tiếng là: 

 49,1 kg/ngày = 3,5 kg/h = 972,2 mg/s 

 Diện tích sàn của khu vực sản xuất các sản phẩm dạng bột là: 1.295 m2 

 Tốc độ gió trong khu vực nhà xưởng: 0,4 m/s 

 Lưu lượng bụi thải ra tại khu vực sản xuất là: 0,4 m/s x  1.295 m2 = 518 m3/s 

 Nồng độ bụi thải ra: 972,2/518 = 1,88 mg/m3 

 So sánh với QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị 
giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi nơi làm việc tại bảng 4, Giá trị giới hạn tiếp 
xúc tối đa cho phép bụi bông tại nơi làm việc: 1,0 mg/m3  

 Theo tính toán trên thì lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất của dự án của 
dự án vượt 1,88 lần so với QCVN 02:2019/BYT. Nếu lượng bụi này không được thu 
gom xử lý. Khi người lao động hít phải nguồn này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, làm 
giảm năng suất sản phẩm. Do loại bụi này là loại bụi mịn chứa các chất: CaCO3, DCP, 
các loại chất kháng sinh nên dễ phát tán ra môi trường gây ô nhiễm không khí khu vực 
sản xuất. Vì vậy chủ dự án phải áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý bụi phát sinh 
từ dây chuyền công nghệ. 

2.2.1.2. Tác động do mùi, hơi hóa chất từ quá trình nuôi cấy vi sinh 

Quy trình lên men tại nhà máy là lên men vi khuẩn hiếu khí Bacillus Subtilis với 
hệ thống lên men kín, kiểm soát tất cả các chỉ tiêu pH, nhiệt độ thích hợp để chủng vi 
sinh vật phát triển tối ưu. Qúa trình lên men vi sinh vật sử dụng nguồn Oxy trong 
không khí qua hệ thống lọc 0.1 micromet) với quá trình dị hóa sẽ thoát ra khí CO2 
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trong không khí mà vi sinh vật không hấp thụ được cùng với các hợp chất thứ cấp và 
năng lượng. 

Ngoài ra, trong môi trường nuôi cấy vi sinh có sử dụng các loại hóa chất: các loại 
muối (MgSO4, NaCl, NH4HCO3, KH2PO4, ...), đường và các loại chất vô cơ khác. Các 
loại muối khoáng vô cơ, theo Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) từ tổ chức 
Science Lab, các loại muối vô cơ này không mùi, không bay hơi, không cháy và mức 
độ nguy hại đến sức khỏe là thấp (mức 1 hoặc mức 2).  

Qui trình sản xuất men vi sinh không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

2.2.1.3. Tác động từ hoạt động của phòng thí nghiệm 

Mùi và hơi hóa chất phát sinh từ quá trình pha chế dung dịch, phân tích, kiểm tra 
mẫu là các hoạt chất bay hơi: các loại axit (H2SO4 0.02N, EDTA 0.01 N) và dung dịch 
kiềm (NaOH, NH4OH, NH4Cl), đặc biệt là H2SO4. Đây là loại axit có thể gây bỏng da, 
có mùi nặng, khi hít vào có thể gây choáng váng, mệt mỏi và có thể hôn mê nếu hít 
phải với liều lượng cao.  

Tuy nhiên, vì là hoạt động thí nghiệm nên lượng sử dụng rất ít, và nồng độ ô 
nhiễm phát sinh thấp. Khu vực pha hóa chất, phân tích, kiểm tra mẫu riêng biệt, cách 
ly với các khu vực khác. Các các thiết bị thí nghiệm phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn: 
thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật pha chế, phân tích, kiểm tra sản phẩm và vệ 
sinh an toàn. 

2.2.1.4. Ô nhiễm hơi hóa chất trong công đoạn in mã sản phẩm 

 Quá trình in mã sản phẩm của nhà máy, Công ty sử dụng mực in, và dung môi. 
Nhu cầu nguyên vật liệu hóa chất sử dụng, nhu cầu mực in và dung môi sử dụng các 
sản phẩm là 300 kg/năm tương đương khoảng 1 kg/ngày. Thành phần mực in chủ yếu 
là nhựa tổng hợp và 1 số chất phụ gia. Các loại mực in công ty sử dụng ổn định trong 
điều kiện bình thường, không bay hơi. Nguồn ô nhiễm chính phát sinh trong quá trình 
in là do hơi dung môi chủ yếu có thành phần là toluen. 

2.2.1.5. Đánh giá tác động ô nhiễm không khí do hoạt động lưu giữ nguyên liệu, 
hóa chất 

 Dự án có sử dụng 1 lượng lớn nguyên liệu là các hóa chất phục vụ quá trình sản 
xuất. Quá trình lưu trữ các chất trên có khả năng phát tán bụi, hơi hóa chất, gây ô 
nhiễm môi trường không khí, do nắp can, thùng chứa đậy không kín, hoặc hóa chất bị 
rò rỉ, tràn đổ. Tuy nhiên các nguyên liệu, hóa chất được lưu trữ trong các thùng phuy, 
thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy kín, quy trình lưu giữ cẩn thận. Đối với, các 
nguyên liệu hóa chất như bột đá, DCP, .. khi vận chuyển về nhà máy sẽ trực tiếp nhập 
vào các silo chứa.  

 Kho lưu trữ nguyên liệu, hóa chất được xây dựng đúng quy định, có hệ thống 
thông gió, báo cháy, nên hạn chế khả năng tràn đổ, bay hơi của các loại hóa chất trong 
nhà máy. 

2.2.1.6. Bụi và khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng  

 Để ổn định điện cho hoạt động sản xuất của nhà máy trong trường hợp mạng lưới 
điện có sự cố, nhà máy trang bị 01 máy phát điện công suất 110 KVA sử dụng nhiên 
liệu dầu diezen (DO 0,05% S). Khi chạy 1 máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên liệu 
khoảng 29,24 kg dầu DO/giờ (~ 34,4 lít/h; tỷ trọng dầu DO là 0,85g/lít). 
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* Cơ sở dữ liệu tính tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải máy phát 
điện dự phòng: 

Thông số kỹ thuật của máy phát điện 

- Công suất máy phát điện W = 110 KVA 

- Mức tiêu thụ nhiên liệu B = 29,24 kg/h 

- Nhiệt độ khói thải thực tế T = 200 °C 

- Tổng lưu lượng khói thải Q = 4.180 m3/h 

- Lượng khí thải/1kg DO L = 38 m3/kg 

- Nhiên liệu đốt: Dầu DO 

- Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO  0,05% 

* Tải lượng, nồng độ ô nhiễm máy phát điện dự phòng 

Bảng 2.2: Tải lượng các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện 

Stt Chất ô nhiễm 
Hệ số 

kg/tấn nhiên liệu 
Tải lượng 

kg/h g/s 

01 Bụi 0,71 0,054 0,015 

02 SO2 20 S 0,076 0,02 

03 NO2 9,62 0,73 0,203 

04 CO 2,19 0,166 0,046 

(Nguồn: Rapid Assessment of sources of air, water and land pollution,WHO, 1993) 

Thông thường quá trình đốt nhiên liệu lượng khí dư là 30%. Khi nhiệt độ khí thải 
là 2000C thì lượng khí thải khi đốt cháy 1kg DO là 38 m3. Với định mức 29,24 kg/h 
dầu DO, ta tính được lưu lượng khí thải tương ứng là 1.111 m3/h = 0,31 m3/s. Nồng độ 
khí thải của máy phát điện dự phòng được đưa ra trong bảng 3.22 dưới đây.  

* Nồng độ khí thải tính ở điều kiện tiêu chuẩn (1at; 2730K). 

Bảng 2.3: Nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện 

Stt 
Chất ô 
nhiễm 

Nồng độ tính ở 
điều kiện thực 

(mg/m3) 

Nồng độ tính ở 
điều kiện tiêu 

chuẩn (mg/Nm3) 

QCVN 
19:2009/BTNMT,  

cột B, Kp=1,0; Kv=0,8 

01 Bụi 12,93 23 160 

02 SO2 17,24 29,8 400 

03 NO2 175 302 680 

04 CO 39,66 68,6 800 

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu  -  tính toán theo phương pháp đánh giá nhanh, dựa trên hệ 
số ô nhiễm của Who) 

Ghi chú:   

 - QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp =1; Kv= 0,8): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 
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 - Kv: Hệ số phân vùng (Kv=0,8), Theo quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 
19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước 
thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 - Kp:  hệ số theo lưu lượng nguồn thải. 

  Tổng lưu lượng khói thải từ máy phát điện là 4.180 m3/h, Theo QCVN 
19:2009/BTNMT, hệ số lưu lượng nguồn thải Kp được quy định trong bảng dưới đây: 

Lưu lượng nguồn thải (m3/h) Hệ số Kp 

P ≤ 20,000 1 

20,000 < P ≤ 100,000 0,9 

P>100,000 0,8 

Nhận xét: 

 Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm của khí thải máy phát điện 
dự phòng đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1, Kv= 0,8). 

2.2.1.7. Tác động của khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao 
thông  

 Trong quá trình hoạt động dự án hàng ngày tại khu vực dự án sẽ có các hoạt động 
giao thông vận tải chuyên chở công nhân đi làm, nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa ra 
vào nhà máy. Các loại xe giao thông (xe máy, xe chuyên chở công nhân, xe dịch vụ, 
xe của khách vãng lai…) và các loại xe vận tải chở nguyên nhiên vật liệu và hàng hóa 
sẽ sinh ra khí thải bao gồm: bụi, SOx, NOx, CO, THC…. gây ảnh hưởng tác động tiêu 
cực tới môi trường. Tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải giao thông vận tải 
phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ 
thuật của phương tiện giao thông và chất lượng đường giao thông. 

Dựa trên khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm trung bình 1 năm sản xuất 
khoảng 50.000 tấn/năm = 167 tấn/ngày. Nếu tải trọng của xe là 10 tấn/xe thì tổng số xe 
vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào trung bình 17 xe/ngày. 

Khí thải từ hoạt động giao thông: số lượng xe chở nguyên liệu trong một ngày 
khoảng 17 xe/ngày và đoạn đường trung bình mỗi phương tiện chạy 60 km/ngày (giả 
sử đi từ cảng đến nhà máy và ngược lại). Tổng số km chạy được trên tuyến đường: 
1.020 km. 

Tổng số lao động của cán bộ công nhân viên khoảng 80 người, chủ yếu là công 
nhân lao động tại chỗ chủ yếu đi làm bằng xe gắn máy. Đoạn đường trung bình 1 công 
nhân đi làm khoảng 6 km. Tổng số km công nhân chạy trên tuyến đường từ nhà đến 
công ty trong ngày: 480 km . 

Bảng 2.4. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000km) 

SO2 NO2 CO 

Xe động cơ diesel >3,5 tấn 20S 55 28 

Moto và xe máy 0,57S 0,14 16,7 

(Nguồn: GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa 
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học và kỹ thuật, Hà Nội - 2003) 

  S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% 

 Thời gian tính toán chạy xe trong 1h. 

 Dựa vào hệ số ô nhiễm và quảng đường xe chạy có thể dự báo tải lượng ô nhiễm 
do phương tiện giao thông vận chuyển nguyên liệu cho dự án được trình bày trong 
bảng 2.5: 

Bảng 2.5. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

Động cơ 
Tải lượng ô nhiễm (kg/km.h) 

SO2 NO2 CO 

Xe động cơ diesel >3,5 tấn 1,02 56,1 28,56 

Moto và xe máy 0,014 0,067 8,02 

(Nguồn: Nhóm ĐTM tính toán theo hệ số ô nhiễm ) 

Bảng 2.6. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

Động cơ 
Tải lượng ô nhiễm (mg/m.s) 

SO2 NO2 CO 

Xe động cơ diesel >3,5 tấn 0,283 15,58 7,9 

Moto và xe máy 0,004 0,019 2,28 

(Nguồn: Nhóm ĐTM tính toán theo hệ số ô nhiễm ) 

Kết quả dự tính cho thấy tác động từ khói thải của phương tiện giao thông vận tải 
đến môi trường không khí xung quanh là không đáng kể, hoàn toàn có biện pháp giảm 
thiểu, hạn chế.  

2.2.1.8. Ô nhiễm khí thải từ các hoạt động khác 

Các hoạt động sản xuất khác như: vận hành máy móc, thiết bị, hoạt động thu 
gom, tồn trữ , vận chuyển rác thải cũng sinh ra khí như: NH3, H2S, CH4, mùi xăng dầu 
rò rỉ…. gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, các loại khí phát sinh này không xảy ra 
thường xuyên, không lớn. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm kiểm 
soát các loại khí thải này, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. 

2.2.2. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận khí thải của dự án 

Theo đánh giá ở trên, nguồn ô nhiễm khí thải của dự án chủ yếu tại xưởng sản 
xuất các sản phẩm bột với nồng độ ô nhiễm vượt 1,18 lần so với QCVN 02:2019/BYT.  

Nhà máy sản xuất được xây dựng và sản xuất tuân thủ chặt chẽ hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn GMP-Who (Thực hành tốt sản xuất - Who); tiêu chuẩn, 
quy chuẩn quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong sản xuất thuốc 
Thú y và thú y thủy sản, chế phẩm sinh học; Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Y Tế, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp, bảo 
vệ môi trường. Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy được sản xuất theo công 
nghệ hiện đại, hầu hết máy móc đều chạy tự động, khép kín (bồn trộn lập phương kín). 
Các nguồn phát sinh chất thải được Công ty lắp đặt các hệ thống xử lý đạt quy chuẩn 
QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1, Kv= 0,8). 
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Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 1 
trong 3 năm gần nhất, báo cáo tổng hợp quan trắc môi trường không khí trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai, chất lượng không khí tại khu vực đạt quy chuẩn quy định, chất lượng 
không khí tại khu vực tốt, có thể tiếp nhận khí thải đã qua xử lý của dự án.  

2.3. Đánh giá khả năng chịu tải mỗi trường tiếp nhận chất thải rắn của dự án 

Để thực hiện việc thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải rắn thông thường và 
chất thải rắn nguy hại phát sinh của KCN, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã xây dựng kho 
lưu trữ chất thải có tổng diện tích 1.150 m2. Vị trí kho ở khu vực phía đông, cuối trạm 
XLNTTT KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2. 

Hiện tại, Tổng Công ty Tín Nghĩa đang thực hiện các hợp đồng thu gom chất 
thải rắn sinh hoạt của các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Nhơn Trạch III. 
Chất thải rắn sinh hoạt sau khi thu gom sẽ được chuyển giao cho Công ty Cổ phần 
Sonadezi để tiếp tục xử lý theo quy định. 

Ngoài ra, đối với các loại chất thải thải phát sinh của các DN trong KCN, tùy 
từng loại chất thải và chức năng xử lý các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại mà các DN tự ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo quy 
định. 

⃰ Đồng Nai có các khu xử lý chất thải rắn tập trung: khu xử lý chất thải xã Tây 
Hòa (huyện Trảng Bom), khu xử lý chất thải xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đáp 
ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh, khu xử lý chất thải xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm 
Mỹ), khu xử lý chất thải xã Bàu Cạn (huyện Long Thành), khu xử lý chất thải xã Xuân 
Tâm (huyện Xuân Lộc), khu xử lý chất thải xã Túc Trưng (Định Quán); đảm bảo thu 
gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án khi đi vào hoạt động. 
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Chương III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được tách riêng hoàn toàn với hệ thống 
thu gom, thoát nước thải. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Công ty đã được 
xây dựng, lắp đặt hoàn chỉnh. 

Hệ thống thoát nước mưa gồm các tuyến mương bằng BTCT D400 bố trí dọc 2 
bên đường xung quanh nhà xưởng, văn phòng, dọc 2 bên đường và tuyến cống ngầm 
bằng BTCT D600 đấu nối ra hệ thống thoát nước mưa của KCN, tổng chiều dài toàn 
tuyến 393 m. Dọc tuyến được bố trí các hố ga có song chắn rác để thu gom toàn bộ 
lượng nước mưa từ mái nhà và nước mưa chảy tràn trong khuôn viên xưởng. Cuối 
tuyến thoát nước mưa có hố ga lắng cặn, tách dầu trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 
nước mưa của thị trấn Hiệp Phước trên đường Nguyễn Ái Quốc tại 01 vị trí có tọa độ 
VN2000 (X: 0411134; Y: 1185322).  

Sơ đồ thoát nước mưa của công ty 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước mưa của dự án 

Chế độ vận hành: Chế độ tự chảy 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

-  Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn, nhà vệ sinh công nhân, nhà văn phòng sau khi 
được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và bể tách dầu tại nhà ăn sẽ được thu gom về 
hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của dự án để tiếp tục xử lý. 

- Nước thải sản xuất của dự án phát sinh tại các công đoạn sản xuất được thu gom 
về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của dự án để tiếp tục xử lý. 

- Hệ thống thu gom nước thải của dự án là đường ống nhựa HDPE, uPVC có tiết 
diện ống Ø114,168, với độ dốc ống i = 0,5; 1 %. Tổng chiều dài đường ống thoát thu 
gom nước thải 250m. Dọc các tuyến cách 30m bố trí một hố ga có song chắn rác. Các 
hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác rưởi, cặn lắng. Sau đó, nước thải 
được xử lý cục bộ tại Trạm XLNT tập trung của dự án. (Sơ đồ hệ thống thu gom nước 
thải của Dự án đính kèm trong phần phụ lục). 

- Mạng lưới thoát nước:  

Từ bể thu gom nước thải đầu vào của nhà máy, theo đường ống HDPE Ø168 
chảy về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, công suất 30 m3/ngày.đêm. Nước thải 
sau xử lý chảy theo đường ống tự chảy tới vị trí hố ga đặt bơm trung chuyển. Tại đây 

Nước mưa chảy 
tràn 

Hố ga, 
song chắn rác 

Mạng thoát nước mưa 
của Nhà máy 

Hệ thống thoát nước  
của KCN 

Thùng thu gom 
Rác, cặn 
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nước thải được bơm về hố ga cuối cùng của nhà máy. Sau đó thoát ra ngoài hố ga đấu 
nối của KCN. Tổng chiều dài đường ống thoát nước thải của nhà máy khoảng 235m. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý đạt quy định đấu nối của 
KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2 sẽ tự chảy ra cống thoát nước chung của KCN tại 1 
vị trí đấu nối có tọa độ (X: 0411135; Y: 1185321). Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử 
lý của nhà máy là hệ thống thu gom nước thải của KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 1, 
sau đó chảy về hệ thống thu gom nước thải của KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2 về 
trạm XLNT tập trung KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2.  

Sơ đồ thoát nước thu gom, xử lý nước thải của dự án (đính kèm sơ đồ hệ thống 
thu gom nước thải tại phụ lục II báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thoát nước thải của dự án 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Tên đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công, nhà thầu xây dựng 

- Đơn vị thiết kế, thi công, nhà thầu xây dựng 

Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Đông Á 

Địa chỉ: Số 23, đường D52, phường 12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028 6292 0591             Fax: 028 6292 0492 

1.3.2. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải  

Nước thải từ nhà ăn 

 

Bể tách dầu mỡ  
 

 

 

Hệ thống thu 
gom nước 
thải KCN 

 

Nước thải sinh hoạt nhà 
văn phòng, khu nhà 

xưởng 

Bể tự hoại  

 

Hệ thống xử 
lý nước thải 
công nghiệp 

của dự án 

Nước thải sản xuất 
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Hình 3.3: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

  

HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC 
THẢI KCN 

HỐ GOM TRUNG GIAN 

BỂ CHỨA NƯỚC THẢI (V01) 

BỂ TÁCH MỞ (V02) 

BỂ ĐIỀU HÒA (V03) 

BỂ AEROTANK (V08) 

BỂ OXY HÓA (V04) 

BỂ LẮNG 1 (V06) 

BỂ UASB (V07) 

BỂ KEO TỤ - TẠO BÔNG 
(V05A/B) 

BỂ LỌC (V10) 

BỂ KHỬ TRÙNG (V11) 

BỂ LẮNG 2 (V09) 

BỂ CHỨA BÙN 
(V12A/B) 

Châm hóa chất,  

Sục ôzone 

Sục khí                           

Châm hóa chất 

Châm hóa chất 

Sục khí                           

NƯỚC THẢI 
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Thuyết minh công nghệ 

Bể gom (V01) 

Nhiệm vụ: Bể gom có nhiệm vụ tập trung nước thải từ các công đoạn và vị trí khác 
nhau của nhà máy.  

Trong bể gom có lắp đặt giỏ lược rác nhằm loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn 
tránh gây tắc nghẽn bơm và làm ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình tiếp theo. 

Trong quá trình xử lý nước thải, hiện tượng bọt được tạo lên trên bề mặt gây ảnh 
hưởng đến thẩm mỹ và quá trình xử lý diễn ra. Do đó, hóa chất phá bọt được bơm định 
lượng châm vào bể khuếch tán đều trong nước. Hóa chất phá bọt tác dụng trực tiếp vào 
những lớp bọt được hình thành trong quá trình xử lý nước thải cho lớp bọt đó tan biến 
nhanh chóng và các phân tử được xử lý sẽ lắng xuống đáy hồ, còn bề mặt nước sẽ 
trong cũng như dễ dàng cho việc xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn khi đưa ra ngoài môi 
trường. 

Để đưa nước sang công trình tiếp theo, trong bể lắp đặt 2 bơm chìm vận hành luân 
phiên. 

Bể tách mỡ (V02) 

Nhiệm vụ: Tách dầu mỡ ra khỏi nguồn nước để nước sang bể oxy hóa sâu. Váng 
dầu sau khi tách ra được thu gom và chuyển cho công ty xử lý. 

Nước thải từ bể gom bơm vào bể tách mỡ thông qua giỏ lược rác thiết kế bên trong. 
Các chất bẩn, dầu hay các loại tạp chất sẽ được giữ lại. Quá trình này giúp cho hệ 
thống xử lý không bị nghẹt rác. 

Nước sau khi tách mỡ, chảy tràn về bể oxy hóa sâu để tiếp tục xử lý trước khi thải 
ra bên ngoài. 

Bể oxy hóa sâu (V03) 

Nhiệm vụ: Tại bể oxi hóa được cung cấp Ozone và hóa chất H2O2, để tạo ra Gốc 
hydroxyl *HO, là một tác nhân oxi hóa mạnh nhất trong số các tác nhân oxi hóa được 
biết từ trước đến nay. Thế oxi hóa của gốc hydroxyl *HO là 2,8V, cao nhất trong số 
các tác nhân oxi hóa thường gặp. Tại đây chất Ô nhiễm bị Ozone phản ứng trực tiếp và 
gián tiếp thông qua gốc hydroxyl. 

Sự có mặt của H2O2 được xem như làm tác dụng khơi mào cho sự phân hủy O3 
thông qua ion hydroperoxit HO2

- được mô tả trong các phương trình sau: 

H2O2                HO2
-  +   H+                           (2.17) 

HO2
-  +  O3     *O3

-  +  *HO2  (2.18) 

Các phản ứng tạo thành gốc *HO: 

- Tạo gốc *HO từ *O3
- 

  O3   +   H+         *HO3 (2.19) 

  *HO3       *HO  +  O2 (2.20) 

- Tạo gốc *HO từ *HO2 

 *HO2                 H+     +  *O2
- (2.21) 

 *O2
-   +  O3        *O3

-   +  O2 (2.22) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án  

  51 

 *O3
-    +   H+     *HO3 (2.23) 

 *HO3
       *HO  +  O3 (2.24) 

Phương trình tổng hợp đặc trưng cho quá trình Peroxon: 

 H2O2 + 2O3      2*HO   + 3O2 (2.25) 

- Hiệu quả oxi hóa được nâng cao rất nhiều so với Ozon sử dụng một mình. Áp dụng 
quá trình Peroxon để xử lý nước và nước thải sẽ dẫn đến khoáng hóa hoàn toàn các 
chất hữu cơ thành CO2, H2O và các iôn vô cơ,…hoặc phân hủy từng phần, chuyển các 
chất hữu cơ khó phân hủy sinh học thành các chất mới có khả năng phân hủy sinh học 
nhờ vào tác nhân hydroxyl *HO được sinh ra trong quá trình phản ứng.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình xử lý sinh học tiếp sau.  

- Do tác dụng oxy hóa cực mạnh của *HO so với các tác nhân diệt khuẩn truyền 
thống (các hợp chất của clo) nên ngoài khả năng tiêu diệt triệt để các vi khuẩn thông 
thường, chúng còn có thể tiêu diệt các tế bào vi khuẩn và virus gây bệnh mà clo không 
thể diệt nổi. 

- Tăng hàm lượng DO sau quá trình xử lý. 

- Nước thải sau xử lý không cần chỉnh pH và hàm lượng cặn thấp.           

Bể điều hòa (V04) 

Nhiệm vụ:  Nước từ bể oxy hóa sâu chảy tràn về bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm 
vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ, khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của 
lưu lượng và nồng độ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo. 

Nước sau khi được trung hòa được 2 bơm chìm nước thải bơm sang bể keo tụ để 
xử lý. 

Bể keo tụ (V05) 

Nhiệm vụ: Nước thải từ bể điều hòa bơm về bể keo tụ. Tại bể có lắp đặt thiết bị 

kiểm soát pH. Khi pH > 7, bơm định lượng Acid sẽ được hoạt động để cung cấp lượng 
dung dịch Acid đưa nước thải về pH = 7. Khi pH < 7, bơm định lượng NaOH sẽ được 
hoạt động để cung cấp lượng dung dịch NaOH đưa nước thải về pH = 7. 

Sau khi đưa về pH = 7, bơm định lượng PAC sẽ được hoạt động để cung cấp lượng 
dung dịch 10% PAC cần thiết để cho quá trình keo tụ xảy ra tại bể này. Tại bể được 
cấp khí cộng với thời gian lưu nước trong bể trên 15 phút giúp cho khả năng phân tán 
đều của PAC vào nước thải tốt hơn, phản ứng giữa chất keo tụ và nước thải diễn ra 
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nhanh, làm tăng số lần va chạm giữa các hạt keo nhỏ tạo thành những bông keo có 
kích thước lớn hơn, phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

a. Bể tạo bông (V06) 

Nhiệm vụ: Sau khi qua Bể keo tụ, nước thải tự chảy tiếp tục sang bể tạo bông. Tại 
đây, bơm định lượng cung cấp dung dịch 0.02% Polimer vào bể kết hợp với sục khí 
trong thời gian lưu trữ nước thải trong bể trên 15 phút, các bông bùn nhỏ sẽ được tiếp 
tục tiếp xúc với nhau tạo thành những bông bùn có kích thước lớn hơn trước gấp nhiều 
lần.    

Nước thải có chứa nhiều hợp chất, bao gồm: cặn lơ lửng, hạt keo và chất hoà tan. 
Bản chất của phương pháp này là các tính chất của hạt keo trong dung dịch. Các hạt 
keo này có thể là các hạt vô cơ như SiO2, Fe2O3, hoặc hạt keo hữu cơ như dầu hoặc mỡ 
có kích thước rất nhỏ, mắt thường không quan sát được.  

Tùy theo bản chất của hạt keo mà lớp vỏ ion có thể âm hoặc dương (điều này cực 
kỳ quan trọng trong việc áp dụng polyme để xử lý nước). Bước nhảy thế từ bề mặt hạt 
keo đến vỏ ion quyết định dấu của hạt keo được gọi là thế zeta. 

Thế zeta càng lớn thì hạt keo càng bền. Khi cho thêm các ion trái dấu với điện tích 
lớn như 2, 3,…, n vào dung dịch keo. Đầu tiên lớp vỏ ion sẽ bị phá vỡ (mình gọi là 
bóp thế zeta), đến khi thế zeta = 0 thì mixen sẽ bị phá vỡ hoàn toàn và hạt keo sẽ tách 
ra khỏi dung dịch. Đây chính là hiện tượng keo tụ (các nhà kỹ thuật – không phải hoá 
học – gọi là đông tụ nhưng đây là thuật ngữ trong môn hoá keo để goi hiện tượng này). 

Khi cho polymer vào nước thải sẽ xảy ra các giai đoạn sau: 

– Các hạt keo bị hấp phụ bởi polymer, không còn bền vững, gọi là quá trình keo tụ. 

– Các hạt keo bị phá vỡ sẽ kết dính với nhau thành các cục bông nhỏ, sau đó thành 
cụm to hơn và lắng được, gọi là quá trình kết bông. 

   

Hình. Phản ứng tạo bông cặn 
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Bể lắng hóa lý (V07) 

Hình . Bùn kim loại lắng trong bể lắng hóa lý  

Bể lắng hóa lý dùng để loại bỏ các chất rắn có khả năng lắng (tỉ trọng lớn hơn tỉ 
trọng nước). Bể lắng có tác dụng lắng các hạt cặn dạng bông sinh ra từ quá trình keo tụ 
- tạo bông. Ngoài ra còn có thể giữ lại các chất hữu cơ không tan trong nước thải trước 
khi cho nước thải vào các bể xử lý sinh học. Phần cặn lắng xuống đáy sẽ được định kỳ 
bơm về bể chứa bùn bằng bơm chìm bùn thải. 

Bể Anoxic (V08) 

Nhiệm vụ: Bể vi sinh vật thiếu khí có tác dụng khử Nitơ (Denitrification) trong 
nước thải.  

Hai con đường khử nitơ có thể xảy ra trong hệ thống sinh học đó là 

- Đồng hóa: Con đường đồng hóa liên quan đến khử nitrate thành ammonium sử 
dụng cho tổng hợp tế bào. Nó xảy ra khi ammonium không có sẵn, độc lập với sự ức 
chế của oxy. 
- Dị hóa (hay khử nitrate): Khử nitrate bằng con đường dị hóa liên quan đến sự 
khử nitrate thành oxide nitrite, oxide nitrous và nitrogen: 

NO3
-      NO2

-     NO(g)     N2O (g)    N2(g) 

Phương trình sinh hóa của quá trình khử nitrate sinh học 

Tùy thuộc vào nước thải chứa carbon và nguồn nitơ sử dụng. 

Phương trình năng lượng sử dụng methanol làm chất nhận electron 

6NO3
-  +  5CH3OH    5CO2   +  3N2  +  7H2O  +  6OH- 

Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối: 

NO3
- + 1,08CH3OH + 0,24H2CO3  

0,056C5H7O2N  +  0,47N2 +  1,68H2O  + HCO3- 

O2 + 0,93CH3OH + 0,056NO3
-  0,056C5H7O2N + 0,47N2 + 1,04H2O + 

0,59H2CO3 + 0,56HCO3
- 

Phương trình năng lượng sử dụng methanol, ammonium-N làm chất nhận electron: 

NO3+ 2,5CH3OH +0,5NH4
+ + 0,5H2CO3 0,5C5H7O2N + 0,5N2 +4,5H2O + 0,5HC

O3- 
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Phương trình năng lượng sử dụng methane làm chất nhận electron: 

5CH4  +  8NO3
-   4N2  +  5CO2  +  6H2O + 8OH- 

Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối sử dụng nước thải làm nguồn carbon, 
ammonium-N, làm chất nhận electron: 

NO3
- + 0,345C10H19O3N + H+ + 0,267NH4

+  + 0,267HCO3
-    0,612C5H7O2N + 

0,5N2  + 2,3H2O  +  0,655CO2 

Nhu cầu oxy bị khử là 2,86 g/g nitrate bị khử.  Độ kiềm sinh ra là 3,57gCaCO3/g 
nitrate bị khử nếu nitrate là nguồn nitơ cho tổng hợp tế bào. Còn nếu ammonium-N có 
sẳn, độ kiềm sinh ra thấp hơn từ 2,9 - 3g CaCO3/g nitrate bị khử. 

Đây là quá trình bắt buộc nhằm giảm được Nitơ trong nước thải. Nước sau xử lý sẽ 
chảy tràn qua bể vi sinh hiếu khí. 

Bể hiếu khí (V09) 

Nhiệm vụ:  Aerotank truyền thống là quy trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo, 
ở đây các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học được vi sinh vật hiếu khí sử dụng như 
một chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Qua đó thì sinh khối vi sinh ngày 
càng gia tăng và nồng độ chất ô nhiễm của nước thải giảm xuống. Không khí trong bể 
Aerotank được tăng cường bằng cách dùng máy thổi khí, để cung cấp không khí một 
cách liên tục. Thời gian nước lưu trong bể aeroten không lâu quá 12 giờ.  

Quy trình phân hủy được mô tả như sau: 

Vi sinh vật + chất hữu cơ + O2  →  CO2 + H2O + Vi sinh vật mới. 

Quá trình oxi hóa các chất bẩn hữu cơ xảy ra trong aerotank qua ba giai đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất: tốc độ oxi hóa bằng tốc độ tiêu thụ oxi. Ở giai đoạn này bùn 
hoạt tính hình thành và phát triển. Hàm lượng oxi cần cho vi sinh vật sinh trưởng, đặc 
biệt ở thời gian đầu tiên thức ăn dinh dưỡng trong nước thải rất phong phú, lượng sinh 
khối trong thời gian này rất. Sau khi vi sinh vật thích nghi với môi trường, chúng sinh 
trưởng rất mạnh theo cấp số nhân. Vì vậy, lượng tiêu thụ oxi tăng cao dần.  

- Gian đoạn hai: vi sinh vật phát triển ổn định và tốc độ tiêu thụ oxi cũng ở mức 
gần như ít thay đổi. Chính ở giai đoạn này các chất bẩn hữu cơ bị phân hủy nhiều nhất. 
Hoạt lực enzym của bùn hoạt tính trong giai đoạn này cũng đạt tới mức cực đại và kéo 
dài trong một tời gian tiếp theo. Chiểm cực đại của enzym oxi hóa của bùn hoạt tính 
thường đạt ở thời điểm sau khi lượng bùn hoạt tính (sinh khối vi sinh vật) tới mức ổn 
định. Qua các thông số hoạt động của aeroten cho thấy ở gian đoạn thứ nhất tốc độ tiêu 
thụ oxi (hay tốc độ oxi hóa) rất cao, có khi gấp 3 lần ở giai đoạn thứ hai. 

- Giai đoạn thứ ba: sau một thời gian khá dài tốc độ oxi hóa cầm chừng (hầu như ít 
thay đổi) và có chiều hướng giảm, lại thấy tốc độ tiêu thụ oxi tăng lên. Đây là giai 
đoạn nitrat hóa các muối amon. Sau cùng, nhu cầu oxi lại giảm và cần phải kết thúc 
quá trình làm việc của aerotank (làm việc theo mẻ). Ở đây cần lưu ý rằng, sau khi oxi 
hóa được 80-95% BOD trong nước thải, nếu không khuấy đảo hoặc thổi khí, bùn hoạt 
tính sẽ lắng xuống đáy, cần phải lấy bùn cặn ra khỏi nước. Nếu không kịp thời tách 
bùn, nước sẽ bị ô nhiễm thứ cấp, nghĩa là sinh khối vi sinh vật trong bùn (chiếm tới 
70% khối lượng cặn bùn) sẽ bị tự phân. Tế bào vi khuẩn có hàm lượng protein rất cao 
(60-80% so với chất khô), ngoài ra còn có các hợp chất chứa chất béo, hidratcacbon, 
các chất khoáng…khi bị tự phân sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. 

Ưu điểm nổi bật: 
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• Hiệu suất xử lý COD, BOD lên đến 90%. 

• Loại bỏ được Nitơ trong nước thải. 

• Vận hành đơn giản, an toàn. 

• Thích hợp với nhiều loại nước thải. 

Bể lắng sinh học (V10) 

Nhiệm vụ:  Sau bể hiếu khí, hỗn hợp nước thải và sinh khối vi sinh được chảy tự do 
về bể Lắng sinh học, mục đích tách phần sinh khối và nước thải. Thiết kế đáy bể lắng 
có góc vát hình dạng cái phễu, cộng với thời gian lưu nước nhiều giờ sẽ giúp các bông 
bùn có đủ thời gian lắng hoàn toàn. Bùn cặn sinh ra được bơm về bể chứa bùn và một 
phần được tuần hoàn về bể vi sinh hiếu khí và Anoxic. Bể được bố trí thêm máy bơm 
bùn vận chuyển bùn định kỳ qua bể chứa bùn. 

Ưu điểm 

- Quá trình lắng tự nhiên, không cần lắp thêm thiết bị hay hỗ trợ lắng khác.  
- Chi phí cho bảo trì thấp.  
- Lấy bùn đáy đơn giản. 

Bể trung gian (V11) 

Nhiệm vụ: Lưu giữ nước sau khi đã lắng hết bùn từ bể lắng vi sinh, sau đó nước 
được bơm lên cột lọc áp lực nhờ máy bơm cấp lọc trục ngang lắp đặt cố định trên nền 
bê tông cố định và được bố trí hệ thống đường ống hút nước từ bể trung gian.  

Cột lọc áp lực (V14) 

Nhiệm vụ: Cột lọc áp lực được lắp đặt thêm nhằm mục đích tăng hệ số an toàn cho 
chất lượng nước đầu ra. 

Nước từ bể trung gian, được bơm trục ngang bơm vào cột lọc áp lực để loại bỏ 
hoàn toàn các cặn bùn vi sinh và chất rắn lơ lửng còn sót lại. Nước thải được đưa vào 
cột lọc thông qua một phễu bố trí ở đỉnh bể, qua lớp vật liệu lọc vào hệ thống thu nước 
trong, đi vào đáy bể và được phát vào mạng lưới. Sau khi rửa, nước từ đường ống áp 
lực chảy ngược từ dưới lên trên qua lớp cát lọc và vào phễu thu, chảy theo ống thoát 
nước rửa xuống kênh đào, cống thoát nước dưới bể trong quá trình xử lý nước thải. 
Khi nước thải đi qua lớp vật liệu lọc: cát khử sắt – mangan, cát lọc, than hoạt tính, sỏi 
đỡ các cặn bùn có kích thước lớn hơn khe lọc (khoảng cách giữa các hạt cát) sẽ bị giữ 
lại, nước sạch được thu từ đáy bồn. Sau một thời gian hoạt động, các cặn vi sinh bị giữ 
lại sẽ tăng dần lên và lấp đầy các khe lọc, làm giảm tốc độ và hiệu suất lọc. Khi đó, 
cần súc rửa cột lọc. 

Ưu điểm 

- Gọn, lắp ráp nhanh, tiết kiệm đất xây dựng, thích hợp cho những nơi chật hẹp. 
- Áp lực nước sau bể lọc còn dư có thể chảy trực tiếp đến công trình tiếp theo mà 

không cần máy bơm vận chuyển nước đợt 2. 
- Nước có áp lực nên không xảy ra hiện tượng chân không trong lớp lọc, chiều cao 

lớp nước trên mặt cát lọc chỉ cần 0.4 - 0.6 m đủ để thu nước rửa mà không kéo cát lọc 
ra ngoài. 

- Do tổn thất qua lớp lọc có thể lấy từ 3 – 10 m nên có thể tăng chiều dày lớp lọc 
lên để tăng vận tốc lọc. 

Bể khử trùng (V12) 
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Nhiệm vụ: Nước từ cột lọc áp lực được đưa về bể khử trùng. Tại đây, nước được 
châm hóa chất khử trùng để loại bỏ triệt để hàm lượng coliform, đảm bảo an toàn 
trước khi đi vào hệ thống tái sử dụng nước cho mục đích tưới cây phía sau.  

Quá trình tiêu diệt vi sinh vật xảy ra qua hai giai đoạn:   

- Đầu tiên, chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào của vi sinh vật. 

- Chất khử trùng làm ức chế phản ứng tạo ra enzyme cần thiết tham gia quá trình 
chuyển hóa trong tế bào vi sinh vật, làm thay đổi bản chất protein và bất hoạt các axit 
nucleic của vi sinh vật, dẫn đễn vi sinh vật bị diệt vong. 

- Tốc độ phản ứng quá trình khử trùng được xác định bằng động học của quá trình 
khuếch tán chất diệt trùng qua vỏ tế bào và động học của quá trình ức chế phản ứng 
tạo enzyme của tế bào. Tốc độ này:  

- Tăng khi nồng độ của chất khử trùng và nhiệt độ của nước tăng, 

- Phụ thuộc vào dạng không phân ly của chất khử trùng, vì quá trình khuếch tán 
qua vỏ tế bào xảy ra nhanh hơn cả quá trình phân ly, 

- Phụ thuộc vào cả hàm lượng các chất hữu cơ, các cặn lơ lửng và các chất khử 
khác. Khi trong nước có hàm lượng cao của các chất này thì tốc độ quá trình khử trùng 
sẽ giảm đi đáng kể.  

- Ở đây, hóa chất khử trùng được sử dụng là NaOCl. NaOCl hòa vào nước sẽ tạo 
ra NaOH và HOCl. 

NaOCl  + H2O → NaOH + HOCl 

HOCl →H+ + OCl- 

Khả năng diệt trùng của NaOCl  phụ thuộc vào hàm lượng HOCl có trong nước. 
Nồng độ HOCl phụ thuộc vào lượng ion H+ trong nước hay phụ thuộc vào pH của 
nước.  

pH = 6 thì HOCl chiếm 99,5%, OCl- chiếm 0,5% 

pH = 7 thì HOCl chiếm 79%, OCl- chiếm 21% 

pH = 8 thì HOCl chiếm 25%, OCl- chiếm 75% 

HOCl không phân ly là thành phần khử trùng chính trong nước, thành phần này 
chỉ có giá trị cao ở pH thấp, điều đó cũng nói lên rằng quá trình dùng clo để khử trùng 
trong nước chỉ có được hiệu quả cao khi tiến hành ở pH thấp (6-7) và kém hiệu quả ở 
pH cao hơn. 

Bể chứa bùn (V13) 

Nhiệm vụ: Chứa bùn được bơm về từ bể lắng hóa lý và bể lắng sinh học. Bể chứa 
bùn có hai phần: phần bùn cặn lắng phía dưới và phần nước phía trên. Phần bùn cặn 
bên dưới được định kỳ hút lên và đưa đi xử lý, phần nước phía trên được tuần hoàn về 
bể gom để tiếp tục xử lý. 
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Bảng 3.1. Kích thước các bể của hệ thống xử lý nước thải (bổ sung) 

Stt Tên bể 
Kích thước lọt lòng (m) 

Số 
lượng 

Bể 

Thời 
gian lưu 

Dài Rộng Sâu Thể tích (m3) (h) 

1 Bể chứa nước thải 
(V01) 

1,2 1 3 3,6 1  

2 Bể tách mỡ (V02) 1,4 1 3 4,2 1 4 

3 Bể điều hòa (V03) 3,4 1,4 3 14,3 1 8 

4 Bể oxy hóa (V04) 1 1 3 3,0 1 6 

5 Bể keo tụ-tạo bông 
(V05 A/B) 

1,05 1 3 3,0 2 6 

6 Bể lắng 1 (V06) 2,4 2,2 3 15,9 1 4 

7 Bể UASB (V07) 2,6 1,7 3 13,3 1 6 

8 Bể AEROTANK (sinh 
học hiếu khí) (V08) 

2,6 2,1 3 16,4 1 6 

9 Bể lắng 2 (V09) 2 2 3 12,0 1 4 

10 Bể khử trùng (V10) 2 1,8 3 10,8 1 6 

11 Bồn lọc áp lực 
(composite) (V11) 

0,94 0,3 1,6 0,45 1 4 

12 Bể chứa bùn (V12 A/B) 1,95 1,8 3 10,53 2  

 

* Nguyên liệu, hóa chất vận hành xử lý nước thải: Tổng khối lượng hóa chất 
vận hành hệ thống xử lý nước thải khoảng 1.500 kg/năm. bao gồm: Chất phá bọt, 
Sodium hydroxide, Axit sulfuric, PAC, Polymer anion, Chlorine, H2O2 31%. 

* Chế độ vận hành tự động hoặc bán tự động: Tại các bể chứa nước thải, có lắp 
đặt hệ thống phao tự động, để vận hành theo chế độ tự động và vận hành bằng tủ điều 
khiển  

* Tiêu chuẩn xả thải: Quy định đấu nối vào Trạm XLNT tập trung KCN Nhơn 
Trạch III - Giai đoạn 2 (phụ lục đính kèm) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Đơn vị thiết kế, thi công, nhà thầu xây dựng 

Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Đông Á 

Địa chỉ: Số 23, đường D52, phường 12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028 6292 0591             Fax: 028 6292 0492 

2.1. Hệ thống thu gom xử lý bụi các sản phẩm thức ăn bổ sung dây chuyền 
Premix (02 hệ thống xử lý bụi tại dây chuyền) 
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Mô hình dây chuyền hệ thống cân, trộn, ra bao tự động:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Hệ thống lọc bụi Jet Air Filter tại dây chuyền sản xuất Premix (xử lý bụi 
phát sinh trên dây chuyền cào liệu) 

Theo dây chuyền công nghệ, hệ thống lọc bụi được lắp đặt đồng bộ đi kèm cùng 
với máy móc thiết bị chính để thu hồi và xử lý bụi phát sinh do quá trình cào liệu trên 
băng chuyền nguyên liệu. Xích cào liệu được đặt theo phương nằm ngang, tại đầu ra 
sản phẩm có gắn hệ thống hút bụi đảm bảo cấp luồng khí nén khô vào bên trong các 
thiết bị kín. Sau khi qua hệ thống xử lý, không khí sạch được thải ra ngoài qua miệng 
ống thải.  

Cấu tạo hệ thống lọc bụi:  

Lưu lượng khí: 1.250 m3/giờ 
Áp suất nén khí: 4-6 Bar 

Công suất: 20 lít/phút 

Kết cấu: Thép mạ kẽm  

 4 túi giũ bụi, lồng khuôn, diện tích lọc bụi: 12 m2 

 Mức tạo áp của quạt Δp =110 mm WG 

 Bình nén khí: 5 lít 

* Quy trình công nghệ xử lý bụi của dây chuyền sản xuất  

 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

Hình 3.4: Quy trình xử lý bụi từ dây chuyền sản xuất tự động 
  

Miệng ống thải 

Quạt hút 

Q
Bụi phát sinh từ 
công đoạn cào 
liệu (tại đầu ra 
sản phẩm của 
băng chuyền cào 
liệu khép kín) 

Thiết bị lọc 
bụi vải 

Bộ phận thu 
hồi bụi 

Quạt hút 

Silo chứa phụ gia 

Bin chứa 
 NL đa lượng 

Băng truyền 

Bin chứa sau trộn 

Hệ thống cân đóng bao + hệ 
thống xử lý bụi khu vực đóng 
bao 

cân load cell 

Bin chứa NL 
vi lượng 

HTXL bụi Jet Air Filter  
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* Mô tả công nghệ xử lý:  

Không khí lẫn bụi đi qua các lớp vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa 
các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính 
trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi 
thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có 
kích thước rất nhỏ. Bụi rơi xuống bộ phận thu hồi bụi sẽ được thu gom và đưa để xử 
lý. Không khí sạch sau khi ra khỏi thiết bị lọc bụi túi vải qua miệng ống thải. 

Khí sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; cột B, Kp = 1,0 
và Kv = 0,8. 

* Nguyên liệu, hóa chất vận hành khí thải: 4 túi giũ bụi, lồng khuôn, diện tích lọc bụi: 
12 m2 

* Chế độ vận hành: tự động  

* Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp =1; Kv= 0,8): Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 

2.1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi từ dây chuyền đóng bao Premix  

 Bụi phát sinh tại công đoạn đóng báo của dây chuyền sản xuất các sản phẩm bổ 
sung Premix. Tại đây sẽ lắp đặt chụp hút kích thước 200*240 mm, đường ống hút: phi 
90 mm 

 Thân thiết bị: Được chế tạo bằng thép, thiết kế theo dạng khung dầm tạo thành 
một khối vững chắc, đảm bảo bền chắc trong mọi điều kiện làm việc  

Vật liệu lọc: Túi vải (dạng tổ ong): số lượng 25 túi, hình tròn đường kính D = 
160mm, chiều dài 2000 mm; loại vải không dệt caghtrid (PP-PE); Nhiệt độ làm việc: 
Max 1500C. 

Quạt hút: Số lượng: 01 chiếc; lưu lượng quạt: 4.000m3/h; Công suất: 3,7 Kw. 

    Đường ống thải: ⏀200 mm; chiều dài 20 m; chiều cao ống thải: 7m (đưa ống 
thải ra ngoài môi trường) 
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Hệ thống xử lý bụi dây chuyền đóng bao Premix 

* Quy trình công nghệ xử lý bụi của tại khu vực đóng bao Premix 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Quy trình xử lý bụi từ dây chuyền đóng bao Premix 

* Mô tả công nghệ xử lý:  

Không khí lẫn bụi đi qua các lớp vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa 
các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính 
trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi 
thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có 
kích thước rất nhỏ. Bụi rơi xuống bộ phận thu hồi bụi sẽ được thu gom và đưa để xử 
lý. Không khí sạch sau khi ra khỏi thiết bị lọc bụi túi vải sẽ sẽ thoát ra ngoài môi 
trường, qua ống thải cao 7m 

Khí sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; cột B, Kp = 1,0 
và Kv = 0,8. 
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Quạt hút 

Q
Bụi phát sinh tại 
khu vực đóng 
bao của dây 
chuyền  

Thiết bị lọc 
bụi vải 

Bộ phận thu 
hồi bụi 

quạt hút 
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* Nguyên liệu, hóa chất vận hành khí thải: vật liệu lọc túi vải (dạng tổ ong): số lượng 
25 túi, hình tròn đường kính D = 160mm, chiều dài 2000 mm; loại vải không dệt 
caghtrid (PP-PE). 

* Chế độ vận hành: tự động  

* Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp =1; Kv= 0,8): Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 

2.1.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi tại các phòng sản xuất thuốc thú y và 
thức ăn bổ sung không tan (Nonbeta – Premix) 

Vị trí chụp hút, quạt hút được lắp trên trần của các phòng sản xuất tại phòng 
đóng gói, phòng, phòng trộn và ray, phòng cân nguyên liệu của sản phẩm thức ăn bổ 
sung Premix; phòng trộn hoàn tất sản, phòng đóng gói phẩm thức ăn bổ sung nonbeta. 

Kích thước chụp hút  200*200 mm, đường ống hút bụi:  ⏀90 mm 

Thân thiết bị: Được chế tạo bằng thép, thiết kế theo dạng khung dầm tạo thành 
một khối vững chắc, đảm bảo bền chắc trong mọi điều kiện làm việc.  

Vật liệu lọc: Túi vải (dạng tổ ong): số lượng 2 túi, hình tròn đường kính D = 
210/325( trên/dưới) mm, chiều dài 1000 mm; loại vải không dệt caghtrid (PP-PE); 
Nhiệt độ làm việc: Max 1500C. 

Quạt hút: Số lượng: 01 chiếc; lưu lượng quạt: 2.000m3/h; Công suất: 1,5 Kw. 

    Đường ống thải: 200*150 mm; chiều dài 12 m; chiều cao ống thải: 7m 

* Quy trình công nghệ xử lý bụi xưởng Nonbeta- Premix 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Quy trình xử lý bụi xưởng Nonbeta- Premix 

* Mô tả công nghệ xử lý:  

Không khí lẫn bụi đi qua các lớp vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa 
các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính 
trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi 
thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có 
kích thước rất nhỏ. Bụi rơi xuống bộ phận thu hồi bụi sẽ được thu gom và đưa đi xử lý. 
Không khí sạch sau khi ra khỏi thiết bị lọc bụi túi vải sẽ thoát ra các ống thông dẫn gió 
ra ngoài nhà xưởng.  

Khí sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; cột B, Kp = 1,0 
và Kv = 0,8. 

Đảm bảo trong khu vực sản xuất đạt TCVSLĐ - 3733/2002/QĐ-BYT. 
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môi trường 
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khu vực đóng 
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hồi bụi 
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* Nguyên liệu, hóa chất vận hành khí thải: vật liệu lọc túi vải 7 cái ⏀200 dài 
1000mm 

* Chế độ vận hành: tự động  

* Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp =1; Kv= 0,8): Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 

2.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu hơi nóng, bụi từ quá trình sấy khu vực 
sản xuất thức ăn bổ sung men vi sinh 

Vị trí: chụp hút, quạt hút được lắp trên trần tại các khu vực sấy của các sản phẩm 
chế phẩm sinh học. Kích thước ⏀900 mm, đường ống: ⏀300 mm 

Thân thiết bị: Được chế tạo bằng thép, thiết kế theo dạng khung dầm tạo thành 
một khối vững chắc, đảm bảo bền chắc trong mọi điều kiện làm việc  

Vật liệu lọc: 1 lọc G4 (592*592*20), 1 lọc F8 (592*592*535), lọc túi vải 7 cái 
⏀200 dài 1000mm 

- Quạt hút: Số lượng: 01 chiếc; lưu lượng quạt: 3.480 m3/h; Công suất: 15 Kw. 

    - Đường ống thải: ⏀300 mm; chiều dài 16 m; chiều cao ống thải: 6 m 

 - Nguyên lý hoạt động: 

Khi máy hoạt động Moto hút không khí đi qua lọc bụi thô G4.1 qua lọc bụi mịn 
F8.1 qua bộ đốt nâng nhiệt độ khí đến mức cài đặt (Tùy theo từng mẻ sấy) qua lọc vi 
sinh H1 (0.2µm) đi theo đường ống D1(d:300mm) vào buồng sấy sản phẩm B1 qua lọc 
vải chống tĩnh điện theo đường ống D2 qua bộ lọc bụi thô G4.2 qua tiếp lọc bụi mịn 
lần 2 F8.2 theo D2 (d:300mm). Sau đó khí sạch đi ra ngoài môi trường. 
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* Nguyên liệu, hóa chất vận hành khí thải: vật liệu lọc túi vải 7 cái ⏀200 dài 
1000mm 

* Chế độ vận hành: tự động  

* Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp =1; Kv= 0,8): Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 

2.1.5. Công trình, hệ thống xử lý hơi hóa chất thải khu vực phòng thí nghiệm 

 Vị trí: Tại tủ axit, tủ pha hóa chất của phòng thí nghiệm, hơi hóa chất được các 
quạt hút hút vào các đường ống thải gom về tháp xử lý khí theo đường ống về hệ thống 
tháp xử lý hơi hóa chất, theo nguyên lý trung hòa hơi axit. 

 Nguyên lý hoạt động của tháp xử lý:  

 Hơi hóa chất đi vào tháp xử lý, và được dung dịch NaOH 5% phun đều từ trên 
xuống bằng bơm tuần hoàn nhằm trung hoà axít trong khí thải. Không khí sạch thoát ra 
môi trường theo miệng tháp xử lý. 

 Lượng dung dịch NaOH mất đi do bay hơi và tổn thất trong quá trình vận hành sẽ 
được châm tự động (theo điều khiển qua bộ cảm biến độ PH) từ bồn dung dịch chứa 
NaOH 5%. 

  Cấu tạo:  

 Kích thước chụp hút : 140*70mm và 70*70 mm, đường kính ống hút ⏀168 mm 

 Kích thước chụp hút tủ hood: 100*70 ;160*70 và 120* 70 mm, đường ống hút 
thải: ⏀200 mm 

 Thân thiết bị: Được chế tạo bằng thép, thiết kế theo dạng khung dầm tạo thành 
một khối vững chắc, đảm bảo bền chắc trong mọi điều kiện làm việc. 

 Quạt hút: Số lượng: 01 chiếc; lưu lượng quạt: 600m3/h; Công suất: 2,2 Kw. 

  Vị trí đặt hệ thống xử lý tháp xử lý khí thải: trên trần nhà xưởng. 
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Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý khí thải từ tủ pha hóa chất và hơi axit 

* Nguyên liệu, hóa chất vận hành khí thải: Dung dịch NaOH 5%, khối lượng 
khoảng 120 lít/năm. 

* Chế độ vận hành: tự động  

* Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp =1; Kv= 0,8): Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 

2.1.6. Biện pháp giảm thiểu khí thải của máy phát điện 

Nồng độ các chất ô nhiễm của máy phát điện đều nằm trong giới hạn cho phép 
theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp = 1,0 và Kv = 0,8, hoạt động của máy phát 
điện lại không thường xuyên, chỉ hoạt động khi mất điện đột xuất nên tác động là 
không đáng kể. Do đó, khí thải từ quá trình hoạt động máy phát điện dự phòng được 
phát tán trực tiếp ra ngoài môi trường mà không cần phải xử lý. Công ty đã lắp đặt ống 
thải làm bằng thép, đường kính 0,2 m và chiều cao 5m.  

 Ngoải ra, Công ty sẽ lắp đặt máy phát điện tại vị trí thích hợp có lắp đặt buồng 
cách âm cho máy phát điện. Cấu tạo buồng cách âm như sau: 

  Sử dụng thép tấm dày 2mm, sơn tĩnh điện, bọc bên ngoài máy phát điện. 

  Vật liệu cách âm: Bông khoáng Rockwool 80kg/m3 dày 100mm hay 
50mm chống cháy, vải tiêu âm và cao su lưu hóa chất lượng cao. 

 Trang bị các cửa lấy gió mát vào máy và các cửa thoát khí nóng ra ngoài hợp lý 
để đảm bảo máy không bị nóng khi hoạt động dài hạn. 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Bảng 3.2: Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trung bình 1 năm 

Stt Tên chất thải nguy hại Đơn vị tính Mã CTRTT Số lượng 

01 Cất thải rắn sinh hoạt kg - 20.000 

02 
Bùn thải từ bể tự hoại, vệ sinh hệ 
thống thoát nước mưa 

kg - 500 

03 Gỗ phế (palett gỗ hư) kg 12 08 08 500 

04 Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ kg 18 01 05 2.500 

05 Bao bì nhựa thải  kg 18 01 06 150 

06 Bao bì thủy tinh (chai lọ) kg 18 01 09 1.500 

Tổng khối lượng Kg - 25.150 

 - Diện tích kho CTKNH của nhà máy: 25 m2.   

- Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng kiên cố bằng gạch và bê tông cốt 
thép, có mái che, nền cao ráo, kho được xây dựng ngăn cách bằng tường bê tông với 
các khu vực khác, theo đúng quy định.  
 - Các loại chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh được Công ty phân 
loại ngay tại nguồn thải, và vận chuyển tới kho lưu trữ chất thải, dán biển cảnh báo.  

 - Đối với bùn thải phát sinh các cụm bể tự hoại của nhà máy là bùn vi sinh vì 
vậy, sau khi chứa trong bể nén bùn được Công ty thuê đơn vị có chức năng để thu 
gom, vận chuyển, và xử lý bùn vi sinh của nhà máy theo đúng quy định. 

- Đối với chất thải sinh hoạt của nhà máy: Công ty thu gom về các thùng chứa 
rác có nắp đậy, dung tích 200 lít.  

Công ty ty sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với các đơn vị có chức 
năng. Chất thải không nguy hại, định kỳ 1-3 tháng; chất thải sinh hoạt định kỳ 2-3 
lần/tuần ngày sẽ được giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

4. Công trình lưu giữ và xử lý chất thải rắn nguy hại 

Bảng 3.3: Thống kê số lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 01 năm 

Stt Tên chất thải nguy hại Đơn vị tính Mã CTNH Số lượng 

01 Hộp mực in thải Kg 08 02 04 6 

02 
Bùn thải nguy hại từ hệ thống 
XLNT 

kg 12 06 05 1.500 

03 
Bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải 
(tháp xử lý) 

kg 12 01 03 2 

04 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg 16 01 06 20 

05 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
tổng hợp thải 

Kg 17 02 03 20 

06 
Bao bì mềm thải, nhiễm các thành 
phần nguy hại 

Kg 18 01 01 200 

07 
Bao bì cứng thải nhiễm các thành 
phần nguy hại 

Kg 18 01 03 500 
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08 
Găng tay, giẻ lau nhiễm các thành 
phần nguy hại 

Kg 18 02 01 50 

09 
Hóa chất, hỗn hợp hóa chất phòng 
thí nghiệm thải có thành phần 
nguy hại  

Kg 19 05 02 25 

10 
Hóa chất vô cơ thải bao gồm hoặc 
có thành phần nguy hại 

kg 19 05 03 2.500 

Tổng khối lượng Kg - 4.823 

 - Diện tích kho CTNH của nhà máy: 4,75 m2.   

- Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng kiên cố bằng gạch và bê tông cốt 
thép, có mái che, nền cao ráo, kho được xây dựng ngăn cách bằng tường bê tông với 
các khu vực khác, theo đúng quy định. Trong khu vực kho chứa chất thải trang bị 
thùng chứa để phân loại các loại chất thải 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động được Công ty 
thu gom, phân loại ngay tại nguồn, lưu giữ tạm thời tại kho theo đúng quy định có biển 
cảnh báo CTNH và mã số CTNH của từng loại chất thải.  

  - Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 
Định kỳ 3-6 tháng/lần, chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
đúng quy định.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

5.1. Các biện pháp giảm thiểu độ ồn, rung 

 - Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao. 

Không vận hành quá tải máy móc và thiết bị. 

Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, phát hiện và sửa chữa, thay thế kịp thời 
các chi tiết rơ dão gây tiếng ồn lớn.  

Tra dầu bôi trơn để máy móc luôn ở chế độ làm việc tốt, bôi trơn dầu mỡ ở các phần 
động của thiết bị và máy móc, đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật làm việc của máy móc 
thiết bị.  

Đối với công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn lớn, mỗi người đều được trang bị 
nút tai chống ồn. 

* Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông: 

 Xe ra vào khu vực nhà máy chỉ được đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 
thuật tốt. 

5.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

 Tại khu vực phát sinh ra nhiệt lớn, được lắp đặt hệ thống cầu hút nhiệt trên nóc phân 
xưởng và trang bị quạt công nghiệp để làm mát cục bộ cho từng khu vực có công nhân 
thao tác. 
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Đặt một số quạt hút trên tường ở những nơi phát sinh nhiệt dư để tản nhiệt ra ngoài 
một cách nhanh chóng. 

 Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhà xưởng, làm giảm nhiệt độ và đảm bảo độ 
thông thoáng cần thiết. 

Thiết kế mái nhà xưởng cao, thông thoáng đạt tiêu chuẩn. 

Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 
thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành. 

6.1. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý 
nước thải 

- Niêm yết công khai sơ đồ thu gom nước thải và quy trình vận hành tại khu xử 
lý nước thải. 

- Vận hành HTXL nước thải theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 
xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. Thường xuyên theo dõi hoạt 
động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp 
khắc phục kịp thời. 

- Người vận hành hệ thống xử lý nước thải được đào tạo kiến thức về cách vận 
hành HTXL nước thải; bảo dưỡng bảo trì máy móc, thiết bị; xử lý các tình huống sự 
cố. 

- Các máy móc, thiết bị (như: bơm, cánh khuấy…) đều có dự phòng đề phòng 
trường hợp hư hỏng cần sửa chữa.  

- Trong trường hợp xảy ra sự cố tạm ngưng vận hành HTXL nước thải, nước thải 
sẽ được lưu chứa trong bể điều hòa của HTXL bảo đảm khả năng lưu chứa nước thải 
trong khoảng thời gian 12 giờ. Thuê đơn vị kịp thời sữa chữa.  

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khí thải 

Nhà máy áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL khí thải gồm: 

Bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi 
chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra. 

Định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử lý (thời gian vệ 
sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, ống dẫn… 

Trường hợp xảy ra sự cố: 

- Cam kết ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất tương ứng với 
hệ thống xử lý khí thải bị sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 

- Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành: 

- Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra. 
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- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về người; 
an toàn về tài sản; an toàn về công việc. 

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phố hợp với các đơn vị chức năng có 
chuyên môn để xử lý. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 

6.3. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xảy ra, Công ty sẽ thực hiện các biện 
pháp: 

Lập hướng dẫn công việc cho các công việc thao tác hóa chất, các hướng dẫn này 
được treo tại nơi làm việc của công nhân. 

- Công nhân tuân thủ theo đúng quy trình làm việc an toàn. Khi pha hóa chất luôn 
tuân thủ theo thứ tự. 

- Bố trí đặt các bảng thông tin hóa chất, bảng thông tin an toàn nguyên liệu, 
hướng dẫn thao tác, đồ hình. 

- Bố trí bồn rửa mắt khẩn cấp tại khu vực gần cửa ra vào của phòng chứa hóa 
chất. 

- Xây dựng gờ chống tràn cao 20cm bao quanh khu vực bồn chứa hóa chất lỏng 
để phòng ngừa hóa chất tràn đổ. 

- Lập bảng nội quy xuất nhập hóa chất tại khu vực và hạn chế người ra vào khu 
vực. 

- Trong kho bảo quản các hóa chất (nguyên liệu) được sắp xếp ngay ngắn, nhãn 
hóa chất quay ra ngoài và sắp xếp theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp 
chồng lên nhau hoặc xếp cao quá gây nghiêng đổ hoặc khó khăn trong quá trình sử 
dụng. 

- Lập sổ lưu kho để theo dõi từng loại hóa chất đảm bảo hóa chất nhập trước, 
nhập sau và có sơ đồ lưu kho. 

 - Thành lập lực lượng ứng phó sự cố hóa chất; bộ phận an ninh (bảo vệ); bộ phận 
y tế cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu các sự cố hóa chất xảy ra. 

 Khi đi vào hoạt động công ty sẽ xây dựng phương án phòng ngừa sự cố hóa chất 
và niêm yết tại Công ty. 

- Đối với các trang thiết bị, phương tiện phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng: Găng tay, mặt nạ chống độc, kính bảo hộ, 
ủng cao su, cát, vôi bột, phương tiện chữa cháy … 

-  Quy trình xuất nhập tồn hóa chất: 

Các loại hóa chất sử dụng tại nhà máy được vận chuyển bằng xe bồn chuyển 
dụng sau đó được bơm vào các silo chứa hóa chất. Định kỳ 6-8 lần/tháng xe bồn 
chuyên dụng đến bơm hóa chất vào silo; ngoài ra có các loại hóa chất được chứa đựng 
trong bao bì chuyện dụng, sau đó được lưu vào kho chứa nguyên liệu theo đúng quy 
định. 

6.3. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy; hệ thống chống sét 

 Hệ thống PCCC của toàn nhà máy của Công ty đã được phòng Cảnh sát Phòng 
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Cháy & Chữa Cháy, Công an tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 
phòng cháy chữa cháy số 538/TĐ-PCCC ngày 18/11/2019. 

Toàn bộ nhà xưởng của Công ty đã trang bị bao gồm hệ thống đường ống chữa 
cháy; hệ thống bơm chữa cháy; bể nước PCCC; hệ thống báo cháy tự động được thiết 
kế theo các tiêu chuẩn. 

- Hệ thống báo cháy tự động: Công ty đã trang bị hệ thống báo cháy tự động 
gồm: 01 tủ trung tâm báo cháy 17 zone; 153 đầu báo cháy khói, 06 đầu báo cháy nhiệt, 
0 đầu báo cháy khói tia chiếu; 15 hộp nút ấn,  15 chuông báo cháy; được lắp đặt tại các 
khu vực văn phòng, nhà xưởng sản xuất và nhà kho.  

 - Hệ thống chữa cháy tự động: Hiện tại Công ty đã trang bị hệ thống chữa cháy 
tự động Sprinkler tại các kho nguyên vật liệu, thành phẩm và khu vực văn phòng gồm 
..... hệ thống, 153 đầu phun;  

 - Hệ thống cấp nước chữa cháy: Cụm bơm cấp nước chữa cháy gồm: 01 bơm 
diezel, 01 bơm điện, 01 bơm bù áp; 35 cuộn vòi chữa cháy; 30 họng chữa cháy vách 
tường; 05 trụ nước chữa cháy ngoài nhà; 01 trụ tiếp nước cho xe chữa cháy. Áp lực 
nước trong đường ống cấp nước thường xuyên duy trì 5 kg/m2 đảm bảo công tác chữa 
cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hệ thống cấp nước chữa cháy sử dụng nguồn điện 
riêng đảm bảo hoạt động khi xảy ra sự cố cháy, nổ. 

 - Phương tiện chữa cháy tại chỗ: Công ty đã trang bị 90 bình chữa cháy các loại. 

 - Hệ thống chống sét đánh thẳng: Công ty đã thực hiện việc trang bị hệ thống 
chống sét đánh thẳng gồm: 01kim bán kính chống sét; bán kính bảo vệ Rbv= 146 m 
được lắp đặt tại vị trí cao nhất đảm bảo bảo vệ toàn bộ công trình. Định kỳ hàng năm 
thực hiện việc đo điển trở nối đất theo quy định 2.4. (Ω) (có biên bản đính kèm). 

 - Trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC cho đội PCCC cơ sở: Thực hiện thông tư 
56/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an công ty đã trang bị: Bộ đồ chữa 
cháy; găng tay chữa cháy; ủng chữa cháy; mặt nạ phòng độc; dụng cụ phá dỡ công 
trình; 01 thang chữa cháy. 

 Các hệ thống, phương tiện PCCC đều định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng 6 tháng/1 lần 
do cơ quan chuyên môn kiểm tra và có biên bản kiểm tra hệ thống, phương tiện kèm 
theo. 

7. Trồng cây xanh trong nhà máy  

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần tạo cảnh quan cho nhà máy, 
Công ty đã thực hiện trồng cây xanh có tán và thảm cỏ với tổng diện tích cây xanh 
trong nhà máy: 1.812,23m2, chiếm tỉ lệ 20,14 % tổng diện tích nhà máy. Công ty sẽ 
thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh để đạt diện tích đất cây xanh, thảm cỏ đúng quy 
định. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường  

 Để đảm bảo môi trường lao động tại các xưởng sản xuất của nhà máy theo hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn GMP-Who (Thực hành tốt sản xuất - Who); 
Tại các xưởng sản xuất Công ty lắp đặt thêm các hệ thống xử lý: 

 Lắp đặt thêm hệ thống xử lý bụi tại khu vực đóng bao tại dây chuyền sản xuất 
các sản phẩm bổ sung Premix. Lưu lượng: 4.000m3/h; Công suất: 3,7 Kw 
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 Lắp đặt thêm hệ thống thu gom, xử lý bụi tại khu vực sản xuất thuốc thú y và 
thức ăn bổ sung không tan. Lưu lượng: 2.000m3/h; Công suất: 1,5 Kw 

 Lắp đặt thêm hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất tại khu vực phòng thí 
nghiệm. Lưu lượng: 600m3/h; Công suất: 2,2 Kw 

 Lắp đặt thêm hệ thống xử lý hơi nóng, bụi từ quá trình sấy khu vực sản xuất thức 
ăn bổ sung men vi sinh. Lưu lượng: 3.480 m3/h; Công suất: 15 Kw 
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Chương IV 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 - Nguồn phát sinh nước thải:  

 + Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày của 
cán bộ công nhân viên nhà máy. 

 + Nước thải sản xuất: Phát sinh từ các hoạt động sản xuất các sản phẩm dạng 
nước, vệ sinh máy móc thiết bị, thiết bị lưu chứa, nước thải phòng thí nghiệm, …. 

 - Dòng nước thải: Từ sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy nước 
thải theo 01 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Nhơn 
Trạch III, Giai đoạn 1. 

- Các chất ô nhiễm: pH, TSS, BOD5, COD, N tổng , P tổng, Amoni, Clo dư, dầu 
mỡ khoáng, Coliform. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 30 m3/ngày 

- Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Quy định đấu nối vào Trạm 
XLNT tập trung KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2. 

- Vị trí: 01 vị trí đấu nối nước thải có tọa độ (X: 0411135; Y: 1185321) 

- Phương thức xả nước thải: bơm cưỡng bức. 

- Do dự án nằm trong KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 1, toàn bộ nước thải phát 
sinh tại dự án được thu gom, đấu nối về trạm XLNT tập trung của KCN Nhơn Trạch 
III, Giai đoạn 2, do đó không thuộc đối tượng cấp phép xả thải. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Nhà máy đã xây dựng, lắp đặt 5 hệ thống xử lý bụi, khí thải và xả thải qua 02 
miệng ống thải, 3 ống khói thải ngoài xưởng. Các nguồn thải cố định thuộc đối tượng 
xin cấp phép đối với khí thải được trình bày chi tiết trong bảng danh mục nguồn thải, 
lưu lượng xả khí thải tối đa, dòng khí thải, các chất ô nhiễm, giá trị giới hạn/quy chuẩn 
Việt Nam, vị trí/tọa độ, phương thức xả thải dưới đây: 

Stt Nguồn thải 
Lưu lượng 
xả khí thải 

tối đa 

Dòng khí 
thải 

Các chất ô 
nhiễm 

Vị trí/tọa độ 
(VN 2000) 

1 
Nguồn số 1: bụi phát 
sinh trên dây chuyền do 
công đoạn xích cào 

1.250m3/h 

Không có 
(miệng ống 
thải trong 
xưởng) 

Lưu lượng, 
bụi 

X: 0411134; 
Y: 1185351 

2 

Nguồn số 2: bụi phát 
sinh tại khu vực đóng 
bao tại dây chuyền sản 
xuất các sản phẩm bổ 
sung Premix.  

4.000m3/h; 

Sau hệ 
thống xử lý 
(1 ống thải, 

cao 7m) 

Lưu lượng, 
bụi. 

X: 0411133; 
Y: 1185352 
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3 

Nguồn số 3: bụi tại phát 
sinh trong khu vực sản 
xuất thuốc thú y và thức 
ăn bổ sung không tan.  

2.000m3/h 

Sau hệ 
thống xử lý 
(1 ống thải, 

cao 7m) 

Lưu lượng, 
bụi. 

X: 0411124; 
Y: 1185315 

4 
Nguồn số 4: Hơi hóa 
chất phát sinh trong khu 
vực phòng thí nghiệm.  

600m3/h 

Không có 
(miệng ống 

thải trên 
mái xưởng) 

Lưu lượng, 
Hơi H2SO4 
hoặc SO3, 
tính theo 

SO3 

X: 0411172; 
Y: 1185363 

5 

Nguồn số 5: Hơi nóng, 
bụi phát sinh từ quá 
trình sấy trong khu vực 
sản xuất thức ăn bổ sung 
men vi sinh.  

3.480 m3/h 

Sau hệ 
thống xử lý 
(1 ống thải,        

cao 6 m) 

Lưu lượng, 
bụi. 

X: 0411129; 
Y: 1185321 

+ Phương thức xả thải: xả cưỡng bức. 

+ Vị trí: Các ống thải sau hệ thống xử lý  

- Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: đạt QCVN 
19:2009/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 
bụi và các chất vô cơ. 

3.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh 

+ Tiếng ồn phát sinh từ máy móc thiết bị sản xuất của dự án 

+ Tiếng ồn từ hoạt động từ phương tiện giao thông 

+ Tiếng ồn do hoạt động của máy phát điện dự phòng 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Độ ồn khu vực thông thường 70 dBA 

+ QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc: Độ ồn khu vực lao động 85 dBA 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý đối với chất thải rắn không nguy hại 

 - Diện tích kho CTKNH của nhà máy: 25 m2.   

- Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng kiên cố bằng gạch và bê tông cốt 
thép, có mái che, nền cao ráo, kho được xây dựng ngăn cách bằng tường bê tông với 
các khu vực khác, theo đúng quy định.  
 - Các loại chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh được Công ty phân 
loại ngay tại nguồn thải, và vận chuyển tới kho lưu trữ chất thải, dán biển cảnh báo.  

 - Đối với chất thải sinh hoạt của nhà máy: Công ty thu gom về các thùng chứa 
rác có nắp đậy, dung tích 60, 220 lít.  

4.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý đối với chất thải rắn nguy hại 

- Diện tích kho CTNH của nhà máy: 4,75 m2.   
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- Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng kiên cố bằng gạch và bê tông cốt 
thép, có mái che, nền cao ráo, kho được xây dựng ngăn cách bằng tường bê tông với 
các khu vực khác, theo đúng quy định. Trong khu vực kho chứa chất thải trang bị 
thùng chứa để phân loại các loại chất thải 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động được Công ty 
thu gom, phân loại ngay tại nguồn, lưu giữ tạm thời tại kho theo đúng quy định có biển 
cảnh báo CTNH và mã số CTNH của từng loại chất thải.  
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Chương V 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

1. Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Stt Tên công trình 
Công suất dự 
kiến đạt được 

Thời gian 
bắt đầu 

Thời gian 
kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công 
nghiệp 

30 m3/ngày.đêm 10/08/2022 10/09/2022 

2 

Hệ thống lọc bụi Jet Air Filter 
tại dây chuyền sản xuất Premix 
(xử lý bụi phát sinh trên dây 
chuyền do công đoạn xích cào)  

1.250m3/h. 
(miệng ống thải) 

10/08/2022 10/09/2022 

3 

Hệ thống xử lý bụi tại khu vực 
đóng bao tại dây chuyền sản 
xuất các sản phẩm bổ sung 
Premix.  

4.000m3/h 10/08/2022 10/09/2022 

4 
Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại 
khu vực sản xuất thuốc thú y và 
thức ăn bổ sung không tan. 

2.000m3/h 10/08/2022 10/09/2022 

5 
Hệ thống thu gom và xử lý hơi 
hóa chất tại khu vực phòng thí 
nghiệm. 

600 m3/h (miệng 
tháp xử lý) 

10/08/2022 10/09/2022 

6 
Hệ thống xử lý hơi nóng, bụi từ 
quá trình sấy khu vực sản xuất 
thức ăn bổ sung men vi sinh. 

3.480 m3/h 10/08/2022 10/09/2022 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 
thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình thiết bị xử lý chất 
thải được thực hiện chi tiết trong bảng sau: 

Stt Vị trí giám sát 
Thông số 
giám sát 

Thời gian lấy 
mẫu 

Tần suất 
giám sát 

Quy chuẩn so 
sánh 

1 Thời gian vận hành ổn định HTXL nước thải công nghiệp, 30 m3/ngày.đêm 

1 

Hố ga đấu nối 
vào hệ thống thu 
gom nước thải 

của KCN 

pH, TSS, 
BOD5, COD, 
N tổng , P tổng, 
Amoni, Clo 

Ngày đầu tiên 
sau giai đoạn 
điều chỉnh 
hiệu suất 

01 lần/01 
ngày 

(thực hiện 
5 ngày 

Quy định chất 
lượng nước thải 
đấu nối vào trạm 
XLNT tập trung 
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dư, dầu mỡ 
khoáng, 
Coliform 

 liên tiếp) KCN Nhơn 
Trạch III, giai 
đoạn 2 

2 
Thời gian vận hành ổn định HTXL bụi tại khu vực đóng bao tại dây chuyền 
sản xuất các sản phẩm bổ sung Premix. 

- 

01 điểm tại ống 
thải sau hệ 

thống xử lý bụi 
của công đoạn 
đoạn đóng bao 

Lưu lượng, 
bụi. 

Ngày đầu tiên 
sau giai đoạn 
điều chỉnh 
hiệu suất 

01 lần/01 
ngày 

(thực hiện 
5 ngày 

liên tiếp) 

QCVN 
19:2002/BTNMT 
(Cột B, Kp=1,0; 
Kv=0,8) 

3 
Thời gian vận hành ổn định hệ thống thu gom, xử lý bụi tại khu vực sản xuất 
thuốc thú y và thức ăn bổ sung không tan 

- 

01 điểm tại ống 
thải sau hệ 

thống xử lý bụi 
tại khu vực sản 
xuất thuốc thú y 

và thức ăn bổ 
sung không tan.  

Lưu lượng, 
bụi. 

Ngày đầu tiên 
sau giai đoạn 
điều chỉnh 
hiệu suất 

01 lần/01 
ngày 
(thực hiện 
5 ngày 
liên tiếp) 

QCVN 
19:2002/BTNMT 
(Cột B, Kp=1,0; 
Kv=0,8) 

4 
Thời gian vận hành ổn định HTXL hơi nóng, bụi từ quá trình sấy khu vực 
sản xuất thức ăn bổ sung men vi sinh. 

- 

Hệ thống xử lý 
hơi nóng, bụi từ 

quá trình sấy 
khu vực sản 

xuất thức ăn bổ 
sung men vi 

sinh. 

Lưu lượng, bụi 

Ngày đầu tiên 
sau giai đoạn 
điều chỉnh 
hiệu suất 

01 lần/01 
ngày 
(thực hiện 
5 ngày 
liên tiếp) 

QCVN 
19:2002/BTNMT 
(Cột B, Kp=1,0; 
Kv=0,8) 

 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch 

 Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường và ATLĐ Miền Nam 

 Địa chỉ  : 190 đường III, KDC Intresco, phường Phước Long B, Tp. Thủ 
Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại  : 028. 3740038    Fax: minasacom@gmail.com 

 VIMCERTS  : 266 

 Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Dịch vụ 
quan trắc Môi trường _VIMCERTS 266. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) định kỳ theo 
quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải:  
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- Vị trí giám sát: 1 điểm tại vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN 
Nhơn Trạch III, Giai đoạn 1. Ký hiệu: NT (Tọa độ X: 0411135; Y: 1185321).  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, N tổng , P tổng, Amoni, Clo dư, dầu mỡ 
khoáng, Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Quy định chất lượng nước thải đấu nối vào trạm 
XLNT tập trung KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2 

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Theo quy định hiện hành. 

2.1.2. Quan trắc khí thải: Không thực hiện 

 Căn cứ số thứ tự 9 mục II, phụ lục XXIX quy định dự án, cơ sở không thuộc loại 
hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xả bụi, khí thải 
công nghiệp dưới 50.000 m3/giờ không phải thực hiện quan trắc định kỳ. Dự án có 
tổng lưu lượng của các công trình, thiết bị xả bụi, khí thải công nghiệp là 11.330 
m3/giờ. Vì vậy, theo quy định không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ.  

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định của pháp luật 

2.3.1. Giám sát chất thải rắn 

- Vị trí giám sát: tại khu vực chứa chất thải  

- Thông số giám sát: thành phần, lượng chất thải đưa đi xử lý  

- Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên thành phần, khối lượng chất thải 
trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

- Văn bản pháp luật quy định: nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 
trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí giám sát chất lượng môi trường dự án 

Stt Hạng mục Thành tiền (đồng) 

1 Giám sát chất lượng môi trường nước thải  20.000.000 

2 Giám sát chất thải rắn 2.000.000 

3 Xử lý số liệu, viết báo cáo, in ấn  10.000.000 

Tổng cộng 32.000.000 
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Chương VI 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ dự án xin cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường. 

- Cam kết phối hợp chặt chẽ với đơn vị hạ tầng, chính quyền địa phương trong 
việc giữ gìn an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt giới hạn 
tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 1, đấu nối nước thải vào 
KCN và ký hợp đồng xử lý nước thải với KCN theo quy định. 

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định tại Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Cam kết sẽ ngưng toàn bộ hoạt động sản xuất để khắc phục sự cố nếu Công ty 
xảy ra sự cố và chỉ đi vào hoạt động sản xuất lại khi các sự cố này đã được khắc phục 
hoàn toàn. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 
hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án. 

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt 
Nam, các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./. 
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PHỤ LỤC CỦA BÁO CÁO 

 

PHỤ LỤC I: VĂN BẢN PHÁP LÝ 

-  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngày 27/08/2018, mã số chi 
nhánh 0303267965 - 001; cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt 
động chi nhánh ngày 02/4/2019 tại KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 1, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6442278138 ngày 05/6/2019 do Ban Quản lý 
các KCN cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P. 

-  Hợp đồng thuê đất số 63/HĐTĐ.TCT ngày 08/11/2018 giữa Tổng Công ty Tín 
Nghĩa và Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P. 

- Hợp đồng xử lý nước thải giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty Cổ phần 
Công nghệ Sinh học R.E.P. 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 
đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa 

- Các biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các 
văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường của dự án 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt 
kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

PHỤ LỤC II: CÁC BẢN VẼ HOÀN CÔNG CỦA DỰ ÁN 

- Mặt bằng tổng thể. 

- Mặt bằng thoát nước mưa. 

- Mặt bằng thoát nước thải. 

- Mặt bằng công nghệ hệ thống xử lý nước thải, khí thải của dự án 

PHỤ LỤC III: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 
MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































































































































































