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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Olam Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Lô số 15, đường số 8, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Amit Verma. 

- Điện thoại: 0933.239.331. 

- Chức vụ: Tổng Giám Đốc. 

- Thường trú tại: B-172 Mount Kailash, East of Kailash, New Delhi 110065, Ấn 

Độ. 

- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 34_04, Tháp Topaz 1, Tòa nhà Saigon Pearl, Số 92, 

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000346337 do Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 17/03/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 

11/9/2017 cho Công ty TNHH Olam Việt Nam. 

 - Giấy chứng nhận đầu tư số 8798987466 của Ban quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/4/2019. 

2. Tên cơ sở  

“Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 

tấn sản phẩm/năm”. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô số 15, đường số 8, KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 165/QĐ-KCNĐN 

ngày 12/6/2019 do Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án “Nhà máy 

chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản 

phẩm/năm” của Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Lô số 15, đường số 8, KCN Giang 

Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 3784/KCNĐN-MT ngày 15/12/2020 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp Đồng Nai về việc ý kiến đối với hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho dự án “Nhà máy chế biến 

hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Văn bản số 9570/STNMT-CCBVMT ngày 02/12/2020 của Sở Tài nguyên và môi 
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trường thông báo kết quả kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của dự án “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 

10.000 tấn sản phẩm/năm”. 

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

tư công): Dự án nhóm B. 

Hiện tại nhà máy đang hoạt động sản xuất với mục tiêu “Nhà máy chế biến hạt tiêu, 

gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Quy mô sử dụng đất của dự án: 

Dự án “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 

10.000 tấn sản phẩm/năm” được thực hiện trên khu đất có diện tích 33.205,10 m2. Các 

hạng mục công trình dự án đã được xây dựng hoàn thiện, bố trí các hạng mục công trình 

như sau: 

Bảng 1.1. Cân bằng sử dụng đất 

Stt Loại đất 
Tổng diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Công trình xây dựng 10.990,81 33,67 

2 Đường giao thông nội bộ 9.275,88 27,94 

3 Cây xanh, thảm cỏ 7.466,41 22,49 

4 Đất dự trữ 5.472,00 16,48 

Tổng diện tích đất 33.205,10 100 

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

Bảng 1.2. Diện tích các hạng mục công trình của Nhà máy 

Stt Hạng mục    
Diện tích đất 

xây dựng (m2) 
Tỷ lệ đất (%) Ghi chú 

I Hạng mục các công trình chính  8.340,88 25,12   

1 Nhà xưởng chính, văn phòng 8.340,88 25,12   

II Hạng mục các công trình phụ trợ  2.649,93 8,55   

2 Nhà phụ trợ 2 (Khu phòng thí nghiệm) 246,68 0,74   

  + Phòng thí nghiệm -   Tầng 1 

  + Văn Phòng kiểm tra chất lượng -   Tầng 2 

   + Lối đi đến cầu vượt -   Tầng 3 

3 Nhà phụ trợ 3 420,28 1,27   

  + Kho thiết bị -   Tầng 1+2 

  + Phòng trạm bơm -   Tầng 1 

  + Phòng máy làm lạnh -   Tầng 1 
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  + Phòng lò hơi -   Tầng 1 

  + Phòng máy nén khí -   Tầng 1 

  + Phòng máy phát điện -   Tầng 1 

  + Phòng điện tổng -   Tầng 1 

  + Trạm máy biến thế -   Tầng 1 

4 Nhà phụ trợ 4 288,68 0,87   

  + Nhà vệ sinh       

  + Phòng y tế     Tầng 1 

  + Phòng công đoàn     Tầng 1 

  + Phòng bảo trì     Tầng 1 

  + Nhà ăn     Tầng 2 

  + Nhà giặt     Tầng 3 

  + Lối đi lên cầu vượt     Tầng 3 

5 Nhà phụ trợ 5 378 1,14   

  + Xưởng bảo trì     Tầng 1 

  + Khu xe nâng     Tầng 1 

  + Phòng chứa CTR     Tầng 1 

  + Kho phụ tùng     Tầng 1 

 6 Nhà bảo vệ 1 118,79 0,36   

 7 Nhà bảo vệ 2 24 0,07   

 8 Bãi xe máy 1 386,6 1,16   

9 Bãi xe máy 2 465,8 1,40   

 10 Bãi xe ô tô 62,5 0,19   

 11 Mãi che 8B 95,9 0,29   

 12 Mãi che 9B 127,7 0,38   

13 Kho hóa chất 15 0,05   

14 Hệ thống xử lý nước thải 20 0,06 Xây ngầm 

III Các hạng mục khác   0,00   

15 Đường giao thông nội bộ 9.275,88 27,94   

15 Cây xanh, thảm cỏ 7.466,41 22,49   

16 Đất dự trữ Giai đoạn 2 5.472,00 16,48   

Tổng 33.205,1 100,00   

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

Ghi chú: 

Các hạng mục công trình xây dựng đúng theo Giấy phép xây dựng số  152/GPXD-
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KCNĐN ngày 30/7/2019. 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công suất sản xuất các sản phẩm tại nhà máy cụ thể: 

Bảng 1.3. Danh mục sản phẩm và công suất sản phẩm  

Stt Sản phẩm Khối lượng thực tế (tấn/năm) 
Khối lượng tối đa theo ĐTM 

(tấn/năm) 

1 Bột tiêu 7.650 9.000 

2 Bột gừng 175 206 

3 Bột quế 675 794 

4 TỔNG CỘNG 8.500 10.000 

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

Ghi chú: 

(*): Dây chuyền sản xuất sản phẩm của nhà máy đang hoạt động ổn định. Dự án 

không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm theo văn bản số 3784/KCNĐN-MT ngày 

15/12/2020 của Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai về việc ý kiến đối với hồ 

sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận hành cho dự án “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với 

quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm”. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Quy trình công nghệ chế biến hạt tiêu 

(1) Quy trình công nghệ chế biến hạt tiêu cụ thể như sau: 
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Chú thích: 

 Dây chuyền làm sạch 

 Dây chuyền tiệt trùng 

 Dây chuyền bóc vỏ 

 Dây chuyền nghiền 

 Dây chuyền trộn 

Hình 1.1. Quy trình chế biến hạt tiêu 

Thuyết minh quy trình công nghệ:   

Tiêu hạt đen được đưa về Nhà máy từ các vùng cung cấp nguyên liệu như Đắk 

Nông, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu,... nhập vào kho nguyên liệu đầu vào 

và đưa vào dây chuyền sản xuất theo yêu cầu. Nhà máy sử dụng dây chuyền máy móc, 

thiết bị sản xuất hiện đại, phần lớn đã được tự động hóa, cho ra sản phẩm chất lượng 

cao và hạn chế phát sinh phế phẩm. 

 

 

 

Nguyên liệu đầu vào 

(Tiêu hạt đen) 

Nạp liệu 

Sàng tạp chất 

Sàng đá 

Điều chỉnh tỷ trọng 

Tiệt trùng 

Tiệt trùng 

Bụi, 

mùi, 

ồn, 

nhiệt 

Sấy 

Nghiền thô 

Nghiền tinh 

Đóng gói 

Bụi, 

ồn 

Bụi, 

ồn 

Hệ thống 

xử lý bụi 

Nhiệt 

Hệ thống 

xử lý bụi, 

mùi 

Hệ thống 

xử lý bụi 

Tiêu 

không 

đạt chất 

lượng 

Trạm tái 

chế 

Hệ 

thống 

xử lý 

bụi 

Bụi, 

ồn 
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Dây chuyền làm sạch: Đầu tiên, tiêu hạt được đưa vào dây chuyền làm sạch, bắt 

đầu từ công đoạn sàng tạp chất rồi sàng đá để loại bỏ các loại tạp chất như cành cọng, 

vụn lá, hạt bể, hạt lép hoặc mối mọt và cát đất, hạt đá lẫn vào,… để đảm bảo chất lượng 

hạt tiêu sạch. Sau đó, tiêu hạt được đưa qua công đoạn điều chỉnh tỷ trọng để phân loại 

hạt tiêu theo tỷ trọng và kích thước, sau đó đưa qua chuyền tiệt trùng. 

Dây chuyền tiệt trùng: sản phẩm tiêu hạt được tiệt trùng bằng máy tiệt trùng kín 

dùng hơi nước bão hòa cấp từ lò hơi sử dụng khí LPG ở nhiệt độ cao, sau đó sấy khô 

lại, được đóng gói tạm thời để qua dây chuyền bóc vỏ. Trên băng tải nạp liệu, đặt máy 

dò kim loại và nam châm để loại bỏ các mảnh kim loại và hạt nhiễm từ tính. Hạt tiêu 

sau khi bóc vỏ sẽ chuyển qua dây chuyền sấy để sấy (Công ty sử dụng lò sấy điện). 

Sấy: Sau khi sấy, hạt tiêu theo băng tải qua trạm đóng gói và chuyển qua dây 

chuyền nghiền. Trên băng tải có đặt máy dò kim loại và nam châm để loại bỏ các mảnh 

kim loại và hạt nhiễm từ tính. Hạt tiêu chất lượng kém được đưa qua trạm tái chế thành 

sản phẩm phụ. 

Dây chuyền nghiền: hạt tiêu sọ được nghiền thành bột tiêu, hạt mịn, kích thước rất 

nhỏ. Phần vỏ tiêu tách ra cũng được nghiền thành bột.  

Trạm tái chế: nghiền các hạt tiêu không đạt chất lượng tốt để thành sản phẩm phụ. 

Trạm đóng gói: sản phẩm sau khi nghiền được đóng gói vào các bao lớn nhỏ tùy 

theo yêu cầu và lưu kho thành phẩm. 

3.2.2. Công nghệ chế biến gừng, quế 

 (2) Công nghệ chế biến gừng, quế 

Gừng và quế được nhập kho nhà máy dưới 2 dạng: nguyên liệu thô và đã qua sơ 

chế. Nguyên liệu thô sẽ được xử lý làm sạch, sau đó nguyên liệu đã làm sạch và nguyên 

liệu sơ chế sẽ qua công đoạn nghiền để tạo thành sản phẩm cuối cùng. Quy trình làm 

sạch và nghiền gừng, quế tại Nhà máy như sau: 
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Hình 1.2. Quy trình chế biến gừng, quế 

➢ Quy trình làm sạch: 

Kiểm tra: nguyên liệu nhập về nhà máy được kiểm tra các thông số như độ ẩm, 

hàm lượng tinh dầu, mối mọt,… Nếu nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được đưa sang phân 

loại bằng tay, nếu không đạt sẽ được xử lý tiếp hoặc hoàn trả lại nhà sản xuất. 

Phân loại bằng tay: nhằm loại bỏ các loại tạp chất có kích thước lớn có nguy cơ 

gây hư hỏng thiết bị. 

Tách kim loại: sử dụng sàng từ tính để tách các tạp chất kim loại lẫn trong nguyên 

liệu. 

Sàng lồng: nhằm loại bỏ các tạp chất bám dính trên nguyên liệu như vỏ cây, bụi, 

Nguyên liệu đầu vào 

(Gừng, quế) 

Tách kim loại 

Sàng lồng CTR 

CTR 

Sàng lưới 

Dò kim loại 

Lưu kho (bán 

thành phẩm) 

Không đạt 

CTR 

CTR 

Quy trình làm sạch: 

Không 

đạt 

Xử lý/ 

Trả nhà 

cung cấp 
Đạt 

Nguyên liệu đã 

làm sạch 

Không 

đạt 

Quy trình nghiền: 

CTR 

CTR 

Tách đá 

Kiểm tra 

Phân loại bằng tay 

Đạt 

Đạt 

CTR 

Cắt 

Kiểm tra lần 2 

Nghiền bi 

Tách kim loại 

Đóng gói 

Kiểm tra 
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côn trùng, mối mọt,… 

Tách đá: sử dụng các thiết bị sàng trọng lượng nhằm loại tạp chất có trọng lượng 

lớn như đá, cát,… 

Cắt: nguyên liệu được đưa vào cắt nhỏ kích thước 1 cm2. 

Sàng: nhằm phân loại sản phẩm theo kích thước. 

Dò kim loại: kiểm tra và tách loại các tạp chất kim loại trong sản phẩm lần cuối 

Đóng gói và lưu kho: bán thành phẩm sau đó được đóng gói và lưu kho để tiêu thụ 

hoặc xử lý tiếp theo (nghiền). 

➢ Quy trình nghiền: 

- Nghiền bi: nghiền nhỏ các nguyên liệu đã là sạch. 

- Sàng: sàng phân loại nguyên liệu. 

- Tách kim loại: sử dụng sàng từ tính để tách các tạp chất kim loại lẫn trong nguyên 

liệu. 

- Kiểm tra: kiểm tra những thông số như độ ẩm, kích thước, hàm lượng tinh dầu, 

vi khuẩn (theo yêu cầu); những sản phẩm không đạt sẽ được quay lại công đoạn nhiền 

bi. 

- Đóng gói: những sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói thành phẩm. 

Bảng 1.4. Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất của dự án                                 

Stt Tên máy – thiết bị Công suất  SL Tình trạng Xuất xứ 

I Máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất 

1 Dây chuyền làm sạch 2T/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

2 Dây chuyền tiệt trùng 2T/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

3 Dây chuyền nghiền 1 400kg/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

4 Dây chuyền nghiền 2 400kg/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

5 Dây chuyền nghiền 3 600kg/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

6 Dây chuyền nghiền 4 600kg/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

7 Dây chuyền bóc vỏ 1,5T/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

8 Trạm tái chế 400kg/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

9 Dây chuyền trộn gia vị 400kg/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

10 Máy sấy tiêu phế 30kg/mẻ 15 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

11 Trạm đóng gói bao nhỏ 100kg/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

II Máy móc, thiết bị hỗ trợ 
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Stt Tên máy – thiết bị Công suất  SL Tình trạng Xuất xứ 

1 Lò hơi 2T/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

2 Máy nén khí và máy sấy khí 
165,3 l/s; 

7,5bar 
1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

3 Xe nâng điện 1.5T 4 Mới 95% Nhập khẩu 

4 Xe nâng điện 3T 2 Mới 95% Nhập khẩu 

5 Xe nâng tay điện 2T 6 Mới 95% Nhập khẩu 

6 Pa-lang điện 1T 10 Mới 95% Nhập khẩu 

7 Trạm bơm nước 10m3/h 1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

8 
Hệ thống phòng cháy và chữa 

cháy 
  1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

9 
Hệ thống thông gió và điều 

hòa nhiệt độ nhà xưởng 

10,000 đến 

40,000m3/h 
15 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

10 Hệ thống thu hồi bụi 20,000m3/h 2 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

11 Hệ thống làm lạnh nước   1 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

12 Máy hàn TIG 300A 2 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

13 Máy giặt, sấy 40kg/mẻ 2 Mới 95% Nhập khẩu/nội địa 

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Hình ảnh mẫu sản phẩm của dự án: 
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Hình 1.3. Hình ảnh sản phẩm của dự án 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Hiện tại đối với mục tiêu “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông 

nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm” của dự án đang trong giai đoạn hoạt động,  

khối lượng nguyên liệu sử dụng cho hoạt động của dự án cụ thể: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Nhà máy 

TT 
Nguyên, nhiên 

vật liệu 
ĐVT 

Khối lượng Tỷ lệ 

hao hụt 
Mục đích sử dụng 

Hiện tại Tối đa 

1 Tiêu hạt đen Tấn/tháng 696 818 9,1% Chế biến bột tiêu 

2 Gừng Tấn/tháng 16 19 10% Chế biến bột gừng 

3 Quế Tấn/tháng 61 72 9,3% Chế biến bột quế 

4 Khí LPG m3/tháng 24.225 28.500 - Nhiên liệu lò hơi 

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

Bảng 1.6. Bảng cân bằng vật chất khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm và 

chất thải từ hoạt động của dự án hiện tại và tối đa 

TT 
Nguyên, nhiên 

vật liệu 

Khối lượng nguyên 

liệu (Tấn/tháng) 

Sản phẩm 

(Tấn/tháng) 
Chất thải rắn Tỷ lệ 

hao 

hụt   Hiện tại Tối đa Hiện tại Tối đa Hiện tại Tối đa 

1 Tiêu hạt đen 696 818 638 750 58 68 9,1% 

2 Gừng 16 19 15 17 1 2 10% 

3 Quế 61 72 56 66 5 6 9,3% 

(Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 



Chủ dự án: Công ty TNHH Olam Việt Nam 11 

Bảng 1.7. Danh mục hóa chất sử dụng cho hoạt động của phòng thí nghiệm 

Stt Hóa chất Đơn vị tính 
Số lượng Nguồn cung 

cấp Hiện tại Tối đa 

1 Acetonitrile Lít/tháng 76,5 90 Nhập khẩu 

2 Carbon tetrachloride Lít/tháng 51 60 Nhập khẩu 

3 Chloroform  Lít/tháng 25,5 30 Nhập khẩu 

4 Methanol Lít/tháng 178,5 210 Nhập khẩu 

5 Xylene Lít/tháng 1,02 1,2 Nhập khẩu 

6 Toluen Lít/tháng 255 300 Nhập khẩu 

7 Petroleum ether Lít/tháng 51 60 Nhập khẩu 

 TỔNG CỘNG Lít/tháng 638,52 751,2  

(Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

a) Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

* Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động của Dự án được lấy từ lưới 

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

hiện thông qua hệ thống lưới điện trung thế 22KV của khu công nghiệp Giang Điền. 

* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

- Nhu cầu điện tiêu thụ của nhà máy khoảng 2.207 kWh/tháng (theo hóa đơn sử 

dụng điện tháng 6/2022); 

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam 

b) Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

* Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho nhà máy được lấy từ nguồn nước của Công ty Cổ phần Cấp 

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

* Nhu cầu sử dụng nước: 

Nhu cầu sử dụng nước cụ thể bao gồm: nước phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt của 

công nhân viên, nước dùng để tưới cây, phòng cháy chữa cháy. Tổng lượng nước sử 

dụng cho hoạt động của dự án: 

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Qsh = 13,5 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho nhà ăn trung bình khoảng 2 m3/ngày. 
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- Lượng nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị: Qrửa = 10 m3/ngày 

- Lượng nước cấp cho hoạt động giải nhiệt: Qgiải nhiệt = 15 m3/ngày 

- Lượng nước cấp cho phòng thí nghiệm: QPTN = 1 m3/ngày  

- Lượng nước cấp cho lò hơi: 

Dự án sử dụng 01 lò hơi công suất 2.000 kg/giờ, hoạt động 22 giờ/ngày với công 

suất vận hành trung bình đạt 50% công suất thiết kế và tái sử dụng nước ngưng bằng 

50% nước cấp vào thì lượng nước cấp cho lò hơi: 

Qlò hơi  = 2.000 lít/giờ x 22giờ/ngày x 50% x 50% = 11.000 lít/ngày = 11 m3/ngày.  

- Nước tưới cây: Qt  =  7.466,41 m2 x 4 lít/m2/ngày = 29,9 m3/ngày. 

- Lượng nước sử dụng cho PCCC: Lượng nước dự phòng cho bể chứa nước PCCC 

tương ứng có thể chữa cho 03 đám cháy xảy ra trong một giờ: 10 l/s x 3 x 3.600 x 1,0 

(hệ số k) = 108 m3. Chủ dự án tận dụng nước giải nhiệt cho máy móc thiết bị sau khi 

giải nhiệt được dẫn về bể chứa nước dự phòng sử dụng cho PCCC.  

- Lượng nước sử dụng cho PCCC: Lượng nước dự phòng cho bể chứa nước PCCC 

tương ứng có thể chữa cho 03 đám cháy xảy ra trong một giờ: 10 l/s x 3 x 3.600 x 1,0 

(hệ số k) = 108 m3. Chủ dự án tận dụng nước giải nhiệt cho máy móc thiết bị sau khi 

giải nhiệt được dẫn về bể chứa nước dự phòng sử dụng cho PCCC.  

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án được thể hiện ở bảng bên dưới: 

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước tối đa của dự án 

STT Mục đích sử dụng 
Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày) 

1 Sinh hoạt của công nhân viên và nhà ăn 15,5 

2 Trong quá trình sản xuất 23 

2.1 Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị 10 

2.2 Nước cấp cho hoạt động giải nhiệt 15 

2.3 Nước cấp cho phòng thí nghiệm 1 

2.4 Nước cấp cho lò hơi 11 

3 Tưới cây 29,9 

Tổng cộng (không bao gồm nước dùng cho PCCC) 82,4 

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2020 đến nay.  

Căn cứ pháp lý của dự án: 
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000346337 do Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 17/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 

11/9/2017 cho Công ty TNHH Olam Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001 do Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/02/2019 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 

04/5/2022 cho Chi nhánh Long Bình - Công ty TNHH Olam Việt Nam. 

 - Giấy chứng nhận đầu tư số 8798987466 của Ban quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/4/2019. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 165/QĐ-KCNĐN 

ngày 12/6/2019 do Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án “Nhà máy 

chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản 

phẩm/năm” của Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Lô số 15, đường số 8, KCN Giang 

Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 3618/KCNĐN-MT ngày 30/11/2020 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp Đồng Nai về việc chấp thuận thay đổi môi số nội dung trong báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt. 

- Văn bản số 3784/KCNĐN-MT ngày 15/12/2020 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp Đồng Nai về việc ý kiến đối với hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho dự án “Nhà máy chế biến 

hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Văn bản số 9570/STNMT-CCBVMT ngày 02/12/2020 của Sở Tài nguyên và môi 

trường thông báo kết quả kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của dự án “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 

10.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Hợp đồng xử lý nước thải số 32/HĐNT/GĐ ngày 26/3/2020 giữa Chi nhánh Long 

Bình - Công ty TNHH Olam Việt Nam và Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 97/SĐK-CCBVMT ngày 

20/10/2020 của Chi cục bảo vệ môi trường cấp cho Công ty TNHH Olam Việt Nam mã 

QLCTNH: 75.002920.T (cấp lần 01). 

- Giấy phép xây dựng số 152/GPXD-KCNĐN ngày 30/7/2019 của Ban quản lý các 

khu công nghiệp Đồng Nai. 

- Văn bản số 230/PCCC-NT ngày 18/8/2020 của Công an tỉnh Đồng Nai về chấp 

thuận kết quả nghiệm thu hệ thống về PCCC. 

- Giấy chúng nhận thẩm duyệt về PCCC số 222/TD-PCCC ngày 07/6/2019 của 
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Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 08/2022/HĐNT.XLCT 

ngày 02/01/2022 của Chi nhánh Long Bình - Công ty TNHH Olam Việt Nam với Công 

ty cổ phần môi trường Sonadezi. 

- Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại số 26-2020/HĐ.DVS ngày 

02/01/2022 của Chi nhánh Long Bình - Công ty TNHH Olam Việt Nam với Công ty cổ 

phần dịch vụ Sonadezi.
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CHƯƠNG II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

phân vùng môi trường  

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

Hiện nay do chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia do đó Công ty không 

có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc Gia. 

Tuy nhiên về các quy hoạch khác có liên quan, chủ dự án đảm bảo phù hợp với các 

quy hoạch liên quan khác như: 

- Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-

2025 (Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ);  

- Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 (Quyết định số 2149/QĐ-TTG ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022). 

Về quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai: Chủ dự án cam kết tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh, cụ thể: 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ban hành 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 và Quyết định số 

36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Sửa đổi, bổ 

sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 

của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Đồng thời ngày 20/4/2022 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-

UBNDvề Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Trong quá trình hoạt 

động chủ dự án đảm bảo tuân thủ theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/4/2022. 
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1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Vị trí cơ sở thực hiện tại Lô số 15, đường số 8, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của 

tỉnh Đồng Nai. 

KCN Giang Điền là KCN tập trung đa ngành nghề, bao gồm các loại hình công 

nghiệp theo Quyết định số 572/QĐ-TNMT ngày 24/3/2010 của Bộ Tài nguyên và môi 

trường về việc phê duyệt Báo cáo ĐTM điều chỉnh cơ sở hạ tầng của KCN Giang Điền. 

Ngành nghề của Công ty TNHH Olam Việt Nam là sản xuất nông sản phù hợp với 

ngành nghề thu hút đầu tư của KCN. 

Vị trí dự án tại KCN Giang Điền thuộc đất khu công nghiệp, phù hợp với phân khu 

chức năng của KCN. 

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

Vị trí thực hiện dự án là KCN Giang Điền, KCN đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

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

nguyên và môi trường xác nhận hoàn thành bảo vệ môi trường số 17/TCMT-TĐ ngày 

08/5/2013. 

Hiện KCN đã triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung giai 

đoạn 1 với công suất 60 m3/ngày.đêm. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

khu công nghiệp đang hoạt động ổn định, có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý nước thải của 

các doanh nghiệp trong KCN Giang Điền.   

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Giang Điền trong 3 năm gần 

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

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

tốt, có thể tiếp nhận thêm dự án mới.  

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

phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía Nam, nối Nam Trung 

Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. Với vị trí nằm giữa các trung 

tâm trọng điểm phát triển công nghiệp là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, tỉnh Bình Dương; Đồng Nai có nhiều dự án, công trình trọng điểm quốc gia đã và 

đang được triển khai trên cơ sở các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các 

trung tâm lớn (Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long 

Thành – Dầu Giây, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Biên Hòa – 

Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành,…), mang lại lợi thế lớn về phát triển công 

nghiệp cho toàn tỉnh.  
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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. 

Vì vậy, vị trí thực hiện dự án tại KCN Giang Điền phù hợp với Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1216/QĐ-

TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ được thu gom và đưa xuống đất bởi các phễu thu 

và đường ống nhựa HDPE D100, D150 và D200.  

Nước mưa trên đường giao thông và từ các nhà xưởng sẽ được thu gom bằng các 

cống BTCT D300, D400, D600 và D800 với độ dốc i = 0,17 - 0,33% trên các tuyến ống 

và các hố ga trong hệ thống thoát nước mưa. 

Toàn bộ nước mưa của Dự án sẽ được đấu nối về hệ thống thoát nước mưa chung 

của KCN Giang Điền tại 02 điểm đấu nối: 01 điểm trên đường số 8 và 01 điểm trên 

Đường số 10, KCN Giang Điền (Bản vẽ thoát nước mưa đính kèm Phụ lục). 

Quy trình như sau: 

 

 

 

Hình 3.1. Hình ảnh hệ thống thu gom và hố ga đấu nối nước mưa dự án 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải nhà vệ sinh phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vệ 

sinh, tắm giặt của công nhân viên sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn; nước thải 

từ khu nhà ăn. 

- Nước thải sản xuất: phát sinh ở công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất, 

nước giải nhiệt, nước thải lò hơi, phòng thí nghiệm được thu gom theo hệ thống đường 

ống thu gom nước thải. 

Toàn bộ nước thải của Dự án sẽ theo hệ thống đường ống thu gom nước thải chung 

của Nhà máy, bao gồm các ống HDPE D150, D200 với độ dốc i = 0,5 % và các hố ga, 

rồi đưa về HTXLNT cục bộ công suất 60 m3/ngày của nhà máy để xử lý đạt Giới hạn 

tiếp nhận nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN 

Giang Điền tại 01 điểm trên đường số 10.  

Khoảng cách từ hố ga cuối của dự án (hố gas thu gom nội bộ dự án) đến hố ga thu 

gom nước thải của KCN: 7 m. 

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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Hình 3.2. Phương án thu gom và xử lý nước thải sản xuất của nhà máy 

1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Giang 

Điền tại 01 điểm trên Đường số 10. 

Hố ga được bố trí bên ngoài hàng rào của nhà máy. Hố ga đấu nối nước thải có ký 

hiệu vị trí đấu nối nước thải, có lối đi thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải. 

Ví trí đấu nối nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại điểm a, b, khoản 

3, điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của cơ sở được đính kèm tại 

phần phụ lục báo cáo. 

1.3. Xử lý nước thải 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của nhân viên trong nhà máy qua 

bể tự hoại sẽ được thu gom về HTXL nước thải cục bộ của nhà máy công suất 60 

m3/ngày.đêm để xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Giang Điền. Nồng độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt đảm bảo nằm trong 

giới hạn của KCN Giang Điền. 

Bảng 3.1. Vị trí phát sinh và công trình xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án 

Stt Vị trí phát sinh Công trình xử lý Kích thước (L x W x H) 

1 Khu nhà bảo vệ đường số 10 Bể tự hoại: 01 cái 1,8m x 1,6m x 1,5m = 3 m3 

2 
Khu nhà xưởng, gần kho 

nguyên liệu đầu vào 
Bể tự hoại: 01 cái 3,0m x 2,0m x 2,2m = 10 m3 

HTXL NT cục bộ 60 

m3/ngày.đêm 

Nước thải  

sinh hoạt 
Bể tự hoại 

Nước thải  

nhà ăn 

Hệ thống XLNT tập trung của 

KCN Giang Điền 

Nguồn tiếp nhận 

Sông Buông 
 

Nước thải sản xuất 
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Stt Vị trí phát sinh Công trình xử lý Kích thước (L x W x H) 

3 Khu phòng y tế, phòng giặt Bể tự hoại: 01 cái 3,0m x 2,0m x 2,2m = 10 m3 

4 Khu văn phòng Bể tự hoại: 01 cái 1,8m x 1,6m x 1,5m = 3 m3 

5 Khu nhà bảo vệ Bể tự hoại: 01 cái 2,4m x 1,2m x 1,5m = 3 m3 

Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn được thể hiện ở hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Bể tự hoại kết hợp lắng, lọc 

Hệ thống ống thoát nước thải từ khu nhà vệ sinh xuống bể tự hoại làm bằng ống 

nhựa PVC chịu áp lực có đường kính D50, D80, D100. 

- Ống và các thiết bị, phụ kiện trên đường ống phải có chứng chỉ kiểm định chất 

lượng và đạt yêu cầu áp lực xuất xưởng phù hợp với yêu cầu sử dụng. 

- Chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại có nồng độ 

cao hơn so với giới hạn đấu nối của KCN Giang Điền do đó Công ty đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án 

trước khi đấu nối về HTXL nước thải tập trung của KCN. 

b. Nước thải từ phòng thí nghiệm 

Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm bao gồm hóa chất thải, nước tráng rửa 

dụng cụ thí nghiệm. Từng loại nước thải sẽ được thu gom, xử lý như sau: 

- Hóa chất, dung môi thải của phòng thí nghiệm có nồng độ ô nhiễm cao sẽ được 

thu gom, chứa trong các chai thủy tinh tối màu, có thể sử dụng vỏ chai thủy tinh đã sử 

dụng hết hóa chất, dung môi và lưu giữ tạm thời trong phòng thí nghiệm tại khu vực 

Hệ thống thoát 

nước thải           

của KCN 

Nhơn Trạch VI 

 

NGĂN CHỨA 

NƯỚC 

NGĂN LẮNG  NGĂN LỌC 
 

Nước thải 

sinh hoạt 

 

Hoá ga 
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được bố trí sẵn đảm bảo yêu cầu an toàn, cách ly. Chai thủy tinh khi chứa đầy hóa chất, 

dung môi thải sẽ được chuyển về kho lưu giữ chất thải nguy hại lưu giữ, chờ chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Nước tráng rửa dụng cụ thí nghiệm tại bồn rửa sẽ theo đường ống thoát chảy vào 

bể chứa xử lý sơ bộ rồi đưa về HTXLNT cục bộ của Nhà máy để tiếp tục xử lý. 

c. Nước thải từ hoạt động xả cặn đáy lò hơi 

Do nước thải xả cặn lò hơi có lưu lượng tương đối nhỏ, chỉ khoảng 0,1 - 0,15 m3/lần 

xả và không gây ô nhiễm đáng kể, lượng nước thải này được đấu nối trực tiếp về hố ga 

đấu nối nước thải KCN bằng ống nhựa uPVC D50. 

d. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ các công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị, 

nước giải nhiệt công suất 25,6 m3/ngày được dẫn về HTXL nước thải tập trung công 

suất 60 m3/ngày.đêm bằng đường ống thu gom bằng inox SS304 độ dốc 0,5 - 1 %. 

Với tổng lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy khoảng 35,5 m3/ngày, chủ Dự án 

sẽ lắp đặt 01 HTXLNT cục bộ công suất 60 m3/ngày để xử lý toàn bộ lượng nước thải 

trên đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Giang Điền trước khi đấu nối. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải được đề xuất như sau: 
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Hình 3.4. Quy trình công nghệ HTXLNT cục bộ của Dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Tai đây nước thải sẽ được 

loại bỏ tất cả các loại phân, cặn thô có nước thải sinh hoạt có thể gây tắc nghẽn đường 

ống, làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau. Vì vậy cần thiết 

phải có bể tự hoại nhằm loại bỏ phân và cặn thô có kích thước ớn có trong nước thải 

trước khi dẫn về trạm xử lý. 

Nước thải nhà ăn phát sinh từ vệ sinh tay, chân miệng trước và sau khi ăn được thu 

gom dẫn về hố thu gom. 

- Hố thu gom: Nước thải từ phòng thí nghiệm, nước thải từ khu vực sản xuất và lò 

hơi, nước thải nhà ăn và khu vực nhà vệ sinh sau khi được xử lý sơ bộ, tất cả được dẫn 

về bể thu gom. Tại bể thu gom, có gắn thiết bị chắn rác thô, để loại bỏ các chặn, rác có 

kích thước lớn làm ảnh hưởng đến có thiết bị bơm và cũng như quy trình xử lý nước 

thải. 

- Bể điều hòa: Nước thải từ bể thu gom được bơm qua bể điều hòa. Do tính chất 

nước thải dao động theo thời gian trong ngày (phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như: 

Tuần 

hoàn 

bùn 

 

Hố thu gom 

Bể điều hòa 

Bể Anoxic 

Bể hiếu khí 

Khuấy trộn  

Bể lắng sinh học 

Bể chứa bùn 

Bể phơi bùn 

Hệ thống thu gom 

nước thải của KCN 

Máy thổi khí  

Máy thổi khí  

Bệ tự hoại 

Nước thải sinh hoạt Nước thải rửa tiêu 

Nước thải phòng thí nghiệm 

Nước thải lò hơi 

Nước thải nhà ăn 
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nguồn thải và thời gian thải nước). Vì vậy, bể điều hòa là công trình đơn vị không thể 

thiếu trong bất kỳ một trạm xử lý nước thải nào, đặc biệt đối với nước thải sinh hoạt. Bể 

điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ nước thải, 

chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống 

bị quá tải. Nước thải bể điều hòa được sục khí liên tục tù máy thổi khí và hệ thống đĩa 

phân phối khí nhằm tránh hiện tượng yếm khí dưới đáy bể. Nước thải sau bể điều hòa 

được qua bể sinh học thiếu khí. 

- Bể Anoxic: Nước thải tiếp tục dẫn qua bể Anoxic nhằm khử nitơ, các vi khuẩn 

hiện diện trong nước ở dạng lơ lửng và các loại vi sinh vật bám dính trên các giá thể 

nhằm loại bỏ các chất hữu cơ (BOD, COD), sau đó nước được dẫn qua bể hiếu khí. Cơ 

chế chính của bể anoxic là các vi sinh vật dị dưỡng hoạt động trong môi trường tùy nghi 

chuyển hóa N theo phương trình sau. 

  - NH3 → NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (gas). 

  - BOD → CO2 (gas). 

- Bể hiếu khí: Bể được nuôi cấy vi sinh bằng bùn hoạt tính dính bám kết hợp giá 

thể là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của hệ thống. Đây là bể xử lý hiếu khí 

có dòng chảy cùng chiều với dòng khí là từ dưới lên. Các vi khuẩn hiện diện trong nước 

thải tồn tại ở dạng lơ lửng và dính bám vào lớp vật liệu đệm. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp 

nhận ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Quá trình này diễn ra nhanh nhất ở 

giai đoạn đầu và giảm dần về phía cuối bể. Trong môi trường hiếu khí, vi sinh hiếu khí 

tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối trên giá thể và làm giảm tải lượng 

ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. Bể sinh học hiếu khí được thiết kế nhằm 

loại bỏ các chất hữu cơ (phần lớn ở dạng hòa tan) trong điều kiện hiếu khí (giàu oxy). 

Các vi sinh hiếu khí sử dụng oxy sẽ tiến hành phân hủy các chất hữu cơ tạo khí CO2 

giúp quá trình sinh trưởng, phát triển và tạo năng lượng. Phương trình phản ứng tổng 

quát cho quá trình phản ứng này được diễn tả như sau: 

Chất hữu cơ + O2  → CO2 + tế bào mới + năng lượng + H2O 

Ngoài việc chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, các vi sinh hiếu khí này 

cũng giúp chuyển hóa Nitơ hữu cơ thành ammonia thành Nitrat (NO3
-). Phương trình 

phản ứng diễn tả quá trình này được trình bày ở dưới: 

Nitrát hóa: NH4

+ + 2O2 + 2HCO3

- → NO3
- + 2CO2 (khí) + 3H2O 

Xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc vói 

các cơ chất cần xử lý, giải phóng các khi ức chế quá trình sống của vi sinh vật.  

Ngoài ra để nâng cao hiệu quả xử lý cho quá trình sinh học, dinh dưỡng (NH4Cl + 
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super lân) sẽ được châm vào bể sinh học. 

- Bể lắng sinh học: Nước thải sau khi ra bể hiếu khí sẽ được dẫn vào ống lắng 

trung tâm được phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy ống. Ống phân 

phối trung tâm được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm 

nhất (trong trạng thái tĩnh). Các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận 

tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải được tràn qua máng 

lắng chảy ra hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước thải của KCN Giang Điền. 

Bùn lắng được tuần hoàn về bể Anoxic, bể hiếu khí một phần và phần còn lại được 

đưa qua bể chứa bùn trong trường hợp bùn quá già phải xả bỏ. 

- Bể chứa bùn và bể phơi bùn: bùn đặc lắng xuống dưới sẽ được bơm qua bể phơi 

bùn có nhiều ngăn để tách nước luân phiên thông qua quá trình bay hơi nước dưới ánh 

nắng mặt trời. Phần nước phía trên được bơm về bể Aerotank để xử lý lại. 

Bảng 3.2. Kích thước, hiệu quả các công trình xử lý 

STT Tên hạng mục Dài Rộng Cao Thể tích 

1 Bể thu gom  2,75 1,0 3,5 7,25 

2 Bể điều hòa 2,75 4,6 3,5 10,85 

3 Bể Anoxic  1,8 2,8 3,5 8,1 

4 Bể hiếu khí 2,8 5,0 3,5 11,3 

5 Bể lắng 2,0 2,75 3,5 8,25 

6 Bể đối chứng 2,8 5,0 3,5 11,3 

7 Bể chứa bùn 1,6 1,6 3,5 6,7 

 (Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

Toàn bộ nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt giá trị giới hạn KCN Giang Điền 

sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Giang Điền để xử lý đạt 

quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Hệ thống xử lý nước thải hoàn thành vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi 

trường theo 9570/STNMT-CCBVMT ngày 02/12/2020. Tuy nhiên do dự án thuộc đối 

tượng quy định tại cột số 4, số thứ tự 79 phụ lục II, Mục 1, Phụ lục ban hành theo Nghị 

định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ theo văn bản số 3784/KCNĐN-

MT ngày 15/12/2020 của Ban quản lý các KCN Đồng Nai do đó Công ty không thực 

hiện hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 
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c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Điện năng tiêu thụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải, công suất 60 m3/ngày 

khoảng 58 kWh/ngày. 

Hóa chất tiêu tụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải, công suất 60 m3/ngày được 

thể hiện ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Danh mục, số lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải, 

công suất 60 m3/ngày 

Stt Tên hóa chất Số lượng  

1 Chlorine 50 (kg/tháng) 

2 NaOH 100 (kg/tháng) 

(Nguồn: Công ty TNHH Olam Việt Nam) 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Trước khi vận hành, nhân viên vận hành cần kiểm tra: 

- Hệ thống đường ống công nghệ 

+ Xem xét vị trí các van trên đường ống công nghệ so với quy trình vận hành. 

+ Xem xét các vị trí nối ống quan trọng (những điểm có khả năng xảy ra sự số 

nhất). 

+ Kiểm tra và vệ sinh rác/bể thu gom. 

- Hệ thống điện 

+ Kiểm tra nguồn điện cấp vào trạm 

+ Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị 

- Thiết bị 

+ Kiểm tra sơ bộ thiết bị để biết các hiện tượng bất thường nếu có 

+ Kiểm tra các thiết bị cảm biến của thiết bị: phao mực nước 

+ Thiết lập thông số hoạt động của thiết bị 

- Hóa chất: kiểm tra các bồn chứa hóa chất, nếu cạn thực hiện pha hóa chất. 

Các bước pha hóa chất: 

+ Mở nước sạch và 1/2 bể hóa chất cần pha rồi đóng lại. 

+ Châm hóa chất vào từ từ cho đến khi đủ lượng cần thiết, và khuấy đảo hóa chất 

tan hoàn toàn. 
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+ Mở tiếp nước sạch vào cho đến khi gần đầy bể rồi đóng lại. 

Các bước vận hành: 

+ Khởi động máy bơm chuyển nước thải của hố gom để làm đầy mực nước từng 

bộ phận trong hệ thống. 

+ Khởi động quạt giói và quạt khuấy của thùng trộn nhanh của thiế bị khuấy trong 

hệ thống (việc mở van vào đường ống dẫn khí của thùng trộn cần được điều chỉnh phù 

hợp để khuấy đều), máy tạo keo của bể tạo keo và máy định lượng, máy vét bùn bể 

tuyển nổi, máy bơm hồi lưu tuyển nổi. 

+ Điều chỉnh độ mở của bơm hồi lưu làm cho áp suất vận hành của bình dung dịch 

hòa tan không khí có thể đạt 3,5 – 5kg/cm2. 

+ Điều chỉnh van nạp khí và van đầu ra của bơm hồi lưu, kiểm soát lưu lượng khí 

nạp và hồi lưu, đồng thời quan sát xem có bọt trắng nhỏ trong bể nổi hay không, mẫu 

nước ở cửa xả có hòa tan trong bể dung dịch và có màu trắng sữa hay không. 

+ Điều chỉnh và đặt bộ điều khiển pH của bể điều chỉnh pH trong phạm vi trung 

tính. 

+ Điều chỉnh độ mở của máy định lượng để thêm một lượng polyme đông tụ thích 

hợp vào hệ thống dựa vào định lượng hóa chất. 

+ Sau 30 phút vận hành, kiểm tra xem lớp keo trong bể tạo keo có hình dạng tốt 

không, nếu không thì hãy điều chỉnh pH phản ứng và lượng chất đông tụ polymer để đạt 

được điều kiện vận hành tốt nhất. 

d. Chế độ vận hành HTXL nước thải: Vận hành liên tục (24 h/ngày), hoạt động 6 

ngày/tuần. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý một phần đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Giang Điền. Chất lượng nước thải đấu nối đạt giới hạn tiếp nhận nước thải theo Hợp 

đồng xử lý nước thải số 32/HĐNT/GĐ ngày 26/3/2020 giữa Công ty TNHH Olam Việt 

Nam và Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền. Tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải 

sau xử lý được thể hiện tại bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Giang Điền 

Stt Thông số ô nhiễm 
Giới hạn tiếp nhận KCN 

Giang Điền (mg/L) 

1 BOD5 300 
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Stt Thông số ô nhiễm 
Giới hạn tiếp nhận KCN 

Giang Điền (mg/L) 

2 COD (dicromate) 500 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 300 

4 Dầu mỡ - 

5 Tổng nitơ (N) 60 

6 Amoni (N-NH4
+) 15 

7 Tổng photpho (P) 8 

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

Bảng 3.5. Bảng tổng hợp các công trình xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động 

của dự án 

 

STT Công trình xử lý 
Công suất dự 

kiến 
Ghi chú 

I Công trình hiện hữu đã hoàn thành vận hành thử nghiệm 

01 

01 Hệ thống xử lý bụi chuyền làm sạch 1 (thu gom, 

xử lý bụi máy sàng tạp chất, máy sàng đá, ống xoán, 

hút bụi nạp liệu) 

42.000 m3/giờ 

Hệ thống hiện 

hữu đã được vận 

hành thử nghiệm 

theo văn bản số 

9570/STNMT-

CCBVMT ngày 

02/12/2020 của 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

02 
01 Hệ thống xử lý bụi chuyền làm sạch 2 (thu gom, 

xử lý bụi máy chỉnh tỷ trọng, máy đóng gói, gàu tải) 
28.000 m3/giờ 

03 01 hệ thống xử lý mùi dây chuyền tiệt trùng 1.000 m3/giờ 

04 01 hệ thống xử lý bụi dây chuyền sấy 12.800 m3/giờ 

05 01 hệ thống xử lý bùi dây chuyền nghiền thô 750 m3/giờ 

06 01 hệ thống xử lý bụi 1 dây chuyền nghiền tinh 1 800 m3/giờ 

07 01 hệ thống xử lý bụi 2 dây chuyền nghiền tinh 1 500 m3/giờ 

08 01 hệ thống xử lý bụi 3 dây chuyền nghiền tinh 1 900 m3/giờ 

09 01 hệ thống xử lý bụi 1 dây chuyền nghiền tinh 2 800 m3/giờ 

10 01 hệ thống xử lý bụi 2 dây chuyền nghiền tinh 2 500 m3/giờ 

11 01 hệ thống xử lý bụi 3 dây chuyền nghiền tinh 2 1.050 m3/giờ 

12 01 hệ thống xử lý bụi dây chuyền tái chế 1.000 m3/giờ 

II Công trình xin lắp đặt bổ sung 

01 01 hệ thống xử lý bụi tại dây chuyền làm sạch 7.000 m3/giờ 

Lắp đặt sau khi 

có giấy phép môi 

trường 

2.1. Các công trình xử lý bụi, khí thải 

2.1.1. Các công trình xử lý bụi đã hoàn tất vận hành thử nghiệm 
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(1) Công trình xử lý bụi thô từ các máy sàng tạp chất, máy sàng đá, ống soắn, hút 

bụi nạp liêu, gàu tải, nghiền thô, nghiền tinh, đóng gói 

Trong quá trình hoạt động, bụi phát sinh chủ yếu tại các máy sàng tạp chất, máy 

sàng đá, ống soắn, hút bụi nạp liêu, gàu tải, nghiền thô, nghiền tinh, đóng gói,… được 

thu gom về các hệ thống xử lý bụi để xử lý và thu hồi bụi, đảm bảo chất lượng môi 

trường không khí. Các hệ thống thu gom xử lý bụi cụ thể cho từng công đoạn sản xuất: 

- Đối với bụi phát sinh từ máy sàng tạp chất, máy sang đá, ống xoắn, hút bụi nạp 

liệu được thu gom bằng đường ống Ф141 dẫn về HTXL bụi chuyền làm sạch 1 công 

suất 42.000 m3/giờ. 

- Đối với bụi phát sinh từ máy điều chỉnh tỷ trọng, máy đóng gói, gàu tải được thu 

gom bằng đường ống Ф141 dẫn về HTXL bụi chuyển làm sạch 2 công suất 28.000 

m3/giờ.  

- Đối với bụi phát sinh từ dây chuyền sấy được thu gom bằng đường ống Ф141 dẫn 

về HTXL bụi công suất 12.800 m3/giờ.  

- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn nghiền dây chuyền nghiền thô được thu gom 

bằng đường ống Ф121 dẫn về HTXL công suất 750 m3/giờ. 

- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn nghiền dây chuyền nghiền tinh 1 (hệ thống 1) 

được thu gom bằng đường ống Ф121 dẫn về HTXL công suất 800 m3/giờ. 

- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn nghiền dây chuyền nghiền tinh 1 (hệ thống 2) 

được thu gom bằng đường ống Ф121 dẫn về HTXL công suất 500 m3/giờ. 

- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn nghiền dây chuyền nghiền tinh 2 (hệ thống 1) 

được thu gom bằng đường ống Ф121 dẫn về HTXL công suất 800 m3/giờ. 

- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn nghiền dây chuyền nghiền tinh 2 (hệ thống 2) 

được thu gom bằng đường ống Ф121 dẫn về HTXL công suất 500 m3/giờ. 

- Đối với bụi phát sinh từ dây chuyền tái chế được thu gom bằng đường ống Ф121 

dẫn về HTXL công suất 1.000 m3/giờ. 
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Quy trình xử lý bụi cụ thể: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Quy trình xử lý bụi tại dự án 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi Cyclone túi vải: 

Dòng khí thải chứa bụi được thu gom và đi qua Cyclone. Những hạt bụi kích thước 

lớn được loại bỏ theo nguyên lý cyclone: không khí cùng với bụi sẽ đi vào thiết bị theo 

phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng 

khí và bụi chuyển động theo quỹ đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lượng lớn 

hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ty tâm văng ra xa trục và va vào thành.  

Khi bụi chạm thành, nó sẽ bị mất quán tính và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới. 

Các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn, nhẹ hơn sẽ theo dòng khí đi lên qua hệ thống lọc túi 

vải phía trên và được giữ lại trên bề mặt túi vải. Khí sạch thoát ra ngoài.  

Bụi được giũ theo chu kỳ bằng khí nén, một chu kỳ rũ bụi cho tất cả các túi lọc 

khoảng từ 10 – 15 phút, bụi rũ xuống được thu hồi vào thùng chứa và tái sử dụng làm 

nguyên liệu hoặc sản phẩm phụ. Trên hệ thống túi lọc có lắp đặt các đồng hồ đo chênh 

áp để theo dõi, kiểm tra tình trạng của túi lọc. Sau khi qua buồng lọc bụi túi vải, dòng 

khí thải sẽ thoát ra ngoài môi trường không khí xung quanh qua ống thải. 

Bụi sau khi thu hồi được tái sử dụng lại cho quá trình sản xuất. Chỉ tái sử dụng lại 

cho đối với một số công đoạn nghiền và tái chế. 

  

Bụi từ các dây chuyền 

sản xuất 

Cyclon  

Túi vải 

Thu hồi bụi 

Đạt QCVN 19:2009 

Ống thải 
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 (2) Các công trình xử lý bụi mùi, bụi tinh từ dây chuyền tiệt trùng  

Tại dây chuyền sấy Công ty lắp đặt hệ thống thu gom bằng đường ống Ф121, do 

bụi mùi phát sinh có độ ẩm cao do đó Công ty lắp đặt hệ thống xử lý bụi hấp thụ bằng 

nước và than hoạt tính, cụ thể: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Quy trình xử lý bụi, mùi 

Dòng khi thái ở dây chuyền tiệt trùng có độ ẩm cao và nhiều mùi, hơi cay do sử 

dụng hơi nước nóng để khử trùng, do đó cần phải sử dụng tháp hấp thụ ướt để loại bỏ 

bụi. Trong tháp hấp thụ ướt, nước được phun thành mảng nước sẽ hấp thụ các hạt bụi 

và chảy xuống đáy tháp để thu bụi, nước sau lắng được tuần hoàn lại vào tháp. Sau đó, 

dòng khi thải tiếp tục qua bộ làm lạnh để ngưng tụ hơi nước tái sử dụng cho tháp hấp 

thụ rồi đi qua bộ khử mùi bằng than hoạt tính để hấp phụ các chất tạo mùi, hơi cay vào 

các lỗ rỗng của than hoạt tính. Cuối cùng, khí thải thoát ra ngoài môi trường không khí 

xung quanh qua ống thoát. 

Định kỳ 03 tháng/lần sau thời điểm quan trắc khí thải Công ty sẽ đựa trên kết quả 

quan trắc chất lượng khí thải để đề xuất thay than hoạt tính, đảm bảo hiệu quả xử lý khí 

thải của hệ thống trong suốt quá trình hoạt động. 

Bụi, mùi từ dây  

chuyền sấy 

Hấp thụ nước 

Than hoạt tính 

 
CTNH 

Đạt QCVN 19:2009 

ống thải 



Chủ dự án: Công ty TNHH Olam Việt Nam 31 

 

Hình 3.7. Quy trình xử lý bụi, mùi dây chuyền tiệt trùng 

(3) Các công trình xử lý bụi tinh, mịn  

Bụi phát sinh từ công đoạn phối trộn của truyền nghiền tinh có phát sinh bụi tinh, 

mịn được thu gom và xử lý ở HTXL bụi bằng Cyclon túi vải kết hợp lọc Cartrigde để 

xử lý bụi phát sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Quy trình xử lý bụi tinh, mịn 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Dòng khí thải chứa bụi được thu gom và đi qua Cyclone để loại bỏ những hạt bụi 

kích thước lớn. Sau đó, dòng khí thải được dẫn qua hệ thống lọc bụi túi vải để loại bỏ 

những hạt bụi mịn có kích thước nhỏ, các túi lọc được bố trí thành các cụm lọc.  

Bụi, mùi từ dây 

chuyền nghiền tinh 

Cyclon  
Tận dụng cho 

quá trình sản 

xuất 

Túi vải 

Ống thải 

Đạt QCVN 19:2009 

Lọc Cartrigde 
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Tại đây, những hạt bụi không được loại bỏ bởi Cyclon sẽ được giữ lại trên bề mặt 

túi lọc, khi sạch thoát ra ngoài, bụi được rũ theo chu kỳ bằng khí nén, một chu kỳ rũ bụi 

cho tất cả các túi lọc khoảng từ 35 – 40 phút, bụi rũ xuống được thu hồi vào thùng chứa 

và tái sử dụng làm nguyên liệu hoặc sản phẩm phụ. Trên hệ thống túi lọc có lắp đặt các 

đồng hồ đo chênh áp để theo dõi, kiểm tra tình trạng của túi lọc. Sau khi qua buồng lọc 

bụi túi vải, dòng khí thải sẽ qua lọc Cartrigde.  

Bụi sẽ được thiết bị hút bụi có bộ lọc cartridge dẫn bụi vào bên trong nhờ quạt hút, 

do tốc độ của dòng khí giảm đột ngột nên phần lớn hạt bụi mất động năng và rơi trực 

tiếp xuống phễu, những bụi mịn, nhỏ còn lại sẽ được bám vào bộ lọc cartridge, do áp 

suất âm của khí từ quạt tạo ra. Khí sạch được bộ lọc cartridge lọc sạch bụi và thoát ra 

ngoài môi trường không khí xung quanh qua ống thoát. 

 

Hình 3.9. Quy trình xử lý bụi dây chuyền nghiền tinh 

2.1.2. Công trình xử ly bụi dự kiến lắp đặt bổ sung 

Trong quá trình hoạt động của dự án, Công ty nhận thấy tại công đoạn làm sạch 

cần có hệ thống thu gom bụi tại công đoạn này nhằm đảm bảo giảm thiểu bụi phát sinh 

trong quá trình hoạt động của dự án: 
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Quy trình xử lý bụi cụ thể: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Quy trình xử lý bụi tại dự án 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi Cyclone túi vải: 

Dòng khí thải chứa bụi được thu gom và đi qua Cyclone. Những hạt bụi kích thước 

lớn được loại bỏ theo nguyên lý cyclone: không khí cùng với bụi sẽ đi vào thiết bị theo 

phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng 

khí và bụi chuyển động theo quỹ đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lượng lớn 

hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ty tâm văng ra xa trục và va vào thành.  

Khi bụi chạm thành, nó sẽ bị mất quán tính và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới. 

Các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn, nhẹ hơn sẽ theo dòng khí đi lên qua hệ thống lọc túi 

vải phía trên và được giữ lại trên bề mặt túi vải. Khí sạch thoát ra ngoài.  

Bụi được giũ theo chu kỳ bằng khí nén, một chu kỳ rũ bụi cho tất cả các túi lọc 

khoảng từ 10 – 15 phút, bụi rũ xuống được thu hồi vào thùng chứa và tái sử dụng làm 

nguyên liệu hoặc sản phẩm phụ. Trên hệ thống túi lọc có lắp đặt các đồng hồ đo chênh 

áp để theo dõi, kiểm tra tình trạng của túi lọc. Sau khi qua buồng lọc bụi túi vải, dòng 

khí thải sẽ thoát ra ngoài môi trường không khí xung quanh qua ống thải. 

Bụi sau khi thu hồi được tái sử dụng lại cho quá trình sản xuất. Chỉ tái sử dụng lại 

cho đối với một số công đoạn nghiền và tái chế. 

2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đảm bảo đáp ứng 

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi 

xả thải ra ngoài môi trường. 

Bụi từ các dây chuyền 

sản xuất 

Cyclon  

Túi vải 

Thu hồi bụi 

Đạt QCVN 19:2009 

Ống thải 
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- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý khí thải. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này 

thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

- Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư phải gửi báo 

cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí 

thải theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B, hệ số Kv = 1,0 và Kp = 0,9 và QCVN 20: 

2009/BTNMT. 

Bảng 3.6. Bảng giới hạn khí thải cho phép khi xả ra môi trường 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

I  Dòng khí thải số 01 đến 12 

1  Lưu lượng m3/giờ - 

03 tháng/lần 2 Bụi mg/Nm3 180 

3 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 - QCVN 19: 2009/BTNMT đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,9 
 

Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu 

cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường 

3.1. Chủng loai, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Căn cứ theo chứng từ giao nhận chất thải sinh hoạt và công nghiệp của dự án trong 

năm 2021, tổng khối lượng chất thải thông thương và chất thải rắn sinh hoạt của dự án 

phát sinh khoảng 23.787 kg/năm. 

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông 

thường phát sinh trong năm 2021 
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TT Nhóm CTRTT 
Số lượng 

(kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt  18.720 

2 Pallet gỗ 67 

3 
Chất thải công nghiệp không nguy hại từ sản xuất: vụn kim loại, gốm, 

vụn phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất, bụi thu hồi từ. 
4.720 

4 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ. 250 

5 

Hộp chứa mực in (loại không có các thành phần nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất mực như mực in văn phòng, sách báo) thải khác với các 

loại trên. 

10 

Tổng cộng 23.787 

3.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

3.2.1. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy bao gồm các vỏ giấy, các thực phẩm thừa,… 

được thu gom vào các thùng rác nhỏ, sau đó được lưu trữ tập trung vào thùng chứa rác 

lớn và được lưu giữ tại kho lưu giữ CTR của nhà máy và sau đó giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý. 

Nhà máy áp dụng các biện pháp cụ thể dưới đây để giảm thiểu tác động do CTR 

sinh hoạt: 

- Bố trí các thùng chứa CTR sinh hoạt: 

+ 20 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu văn phòng, nhà vệ sinh, phòng khách. 

+ 3 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu nhà ăn; 6 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu 

vực đường nội bộ xung quanh nhà máy. 

+ CTR sinh hoạt được tập kết về 5 thùng chứa có nắp đậy, dung tích 660 lít (kích 

thước dài 1,35 m x rộng 0,83 m x cao 1,11m) đặt tại kho chứa CTR sinh hoạt. 

- Vấn đề thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được thực hiện như 

sau: 

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

nắp đậy được làm bằng kim loại không rỉ: 1 thùng đựng chất thải loại cứng như vỏ đồ 

hộp, các loại chai thủy tinh, chai nhựa,…; 1 thùng đựng chất thải có dạng mềm, ướt dễ 

phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây,… 
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+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon (màu xanh dương) để tiện thu 

gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được lưu giữ tại khu vực, không để xảy ra tình trạng 

các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối 

với một số chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành 

phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và 

nước ngầm). 

- Các thùng chất thải này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 

lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn (có nắp đậy) để tập trung vào khu 

vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy và định kỳ được giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý, định kỳ 2 ngày/lần. 

3.2.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chủ dự án bố trí các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ lượng 

CTR không nguy hại phát sinh, sau đó vận chuyển về kho chứa CTR sản xuất thông 

thường. 

- CTR không nguy hại được đưa về lưu chứa tại kho. 

- Đối với các sản phẩm hỏng do quá trình vận chuyển, đóng gói bị sứt, mẻ cạnh, 

Công ty sẽ đưa qua công đoạn cắt theo kích thước, để tạo ra sản phẩm có kích thước 

nhỏ hơn. 

- Đối với các mảnh vụn của sản phẩm, Công ty sẽ bán cho đơn vị có nhu cầu làm 

vật liệu san nền. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTR không nguy hại 

theo đúng quy định. 

- Địa điểm thu gom: tại kho chứa CTR công nghiệp của nhà máy. 

- Tần suất: 3 lần/tuần hoặc ít/nhiều hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát 

sinh. 

3.3. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo 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 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

Bảng 3.8. Thông tin công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 
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Khu lưu chứa Diện tích 

Chất thải sinh hoạt Khu lưu giữ chất thải 12m2 (BTCT) 

Chất thải không nguy hại Khu lưu giữ chất thải 20 m2 (trong khu lưu giữ BTCT) 

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty đã bố trí kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, có tường 

bao, mái che, nền bê tông, diện tích 12 m2 để lưu giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp 

thông thường trước khi giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

3.3.2. Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty đã bố trí kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, có tường 

bao, mái che, nền bê tông, diện tích 20 m2 để lưu giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp 

thông thường trước khi giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường đáp ứng theo hướng dẫn tại Điều 33, 

thông tư 08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

Căn cứ theo chứng từ giao nhận chất thải nguy hại của dự án trong năm 2021, tổng 

khối lượng chất thải nguy hại của dự án phát sinh khoảng 4.529 kg/năm. Thống kê chi 

tiết khối lượng từng loại chất thải phát sinh cụ thể: 

Bảng 3.9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2021 

Stt Tên CTNH 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(Kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 12 16 01 06 NH 

2 Pin, bình ắc quy thải Rắn 5 19 06 01 NH 

3 
Chất hấp phụ vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải nhiễm các TPNH 
Rắn 35 18 02 01 

KS 

4 

Các loại dịch cái thải từ quá trình 

chiết tách (mother, liquor), dung 

dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải 

khác 

Lỏng 4.100 03 07 03 NH 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 280 17 02 03 

NH 

7 Bo mạch điện tử thải Rắn 1 19 02 06 NH 

8 Vỏ chai thủy tinh chứa hóa chất thải Rắn 12 18 01 04 KS 

9 Bao bì mềm thải Rắn 12 18 01 01 KS 
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Stt Tên CTNH 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(Kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

10 
Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm 

TPNH 
Rắn 35 18 01 03 

KS 

11 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 

nhiễm TPNH 
Rắn 25 18 01 02 

KS 

12 Chất thải phòng thí nghiệm Rắn/lỏng 12 19 05 02 KS 

Tổng cộng 4.529   

Ghi chú: 

KS: Chất thải công nghiệp phải kiểm soát cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng 

nguy hại của chất thải) theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH để phân định là 

CTNH hoặc CTRCNTT. 

NH: Chất thải nguy hại. 

Đối với các mã Chất thải công nghiệp phải kiểm theo CTNH hoặc CTRCNTT, 

Công ty cam kết sẽ thực hiện phân định chất thải hoặc định kỳ thu mẫu trước khi chuyển 

giao theo chất thải thông thương, đảm bảo kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải theo 

đúng quy định hiện hành. 

Trường hợp không phân định các chất thải phát sinh được thu gom và chuyển giao 

dưới dạng chất thải nguy hại. 

4.2. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

- Chủ dự án bố trí các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ lượng 

CTNH phát sinh. Sau đó vận chuyển về kho CTNH và lưu chứa tại kho. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy 

định. 

+ Địa điểm thu gom: Tại kho chứa CTNH Nhà máy.  

+ Tần suất: 1 tháng/lần hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy 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 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường: 

+ Phân loại tại nguồn. 

+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa theo 

từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập trung về kho 

chứa CTNH. 
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Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình hoạt 

động của nhà máy: 

+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào 

môi trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc 

với CTNH. 

+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc 

trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang thiết 

bị trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán 

bộ quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, 

vận chuyển CTNH. 

+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn 

cấp (nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy. 

4.3. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Công ty đã bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 12 m2 để lưu giữ tạm thời 

chất thải nguy hại trước khi giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Kho chứa chất thải nguy hại có tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí thiết bị 

để lưu chứa chất thải nguy hại, có lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất thải nguy hại. Kho 

chứa chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, xẻng) để gom chất 

thải lỏng trong trường hợp tràn đổ. 

Công ty hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc việt để thu gom và xử 

lý toàn bộ CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty (Theo hợp đồng số 

26-2020/HĐNT.XLCT  ngày 02/01/2020. Định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 36, thông tư 

08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

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

5.1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc, thiết bị 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực. 

- Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, thay 

thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép trong 

môi trường sản xuất. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần 

áo bảo hộ lao động,…). 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động. 

- Các xe vận chuyển thuộc tài sản của công ty phải thường xuyên được bảo dưỡng, 

kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng. 

- Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn 

- Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới tiếng ồn 

tập trung trong một khu vực. 

- Máy phát điện được bố trí trong phòng riêng biệt, có lắp đặt tấm cách âm đối với 

tường, trần. Tấm cách âm được thiết kế và chế tạo với kích cỡ và độ dày tôn vỏ và độ 

dày vật liệu giảm âm khác nhau, độ dày tấm giảm âm là 100mm. Chân đế máy phát điện 

được kê kích, giảm chấn, cân chỉnh, cố định đảm bảo máy được nằm cố định trên mặt 

phẳng ngang khi vận hành không bị di chuyển, giảm độ rung động truyền tải lên nền. 

5.2. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động do tiếng 

ồn đến khu vực xung quanh; 

- Lắp đặt biển báo, quy định giao thông trong khu vực dân cư và khuôn viên Nhà 

máy. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, thay thế 

những bộ phận hư hỏng,… 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 
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- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập úng, ảnh 

hưởng đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý. 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn là QCVN 24:2009/BTNMT, độ rung là 

QCVN 27:2010/BTNMT. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. 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: 

Đã bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi 

chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra. 

Định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử lý (thời gian vệ 

sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

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: 

• Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các 

sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để 

nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

• Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được 

phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- 

An toàn công việc.  

Tại hệ thống xử lý khí thải khi xảy ra sự cố Công ty sẽ dừng dây chuyền hoạt động 

có phát sinh khí thải không để khí thải chưa qua xử lý phát tải ra ngoài môi trường. 

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

+ Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:  

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 
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+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải và biện pháp phòng 

chống sự cố tương ứng: 

• Công ty đã tính toán và thiết kế công suất hệ thống xử lý nước thải ứng với trường 

hợp lưu lượng nước thải cao nhất. 

• Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

• Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị. 

• Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ 

thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối 

với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải.  

• Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ 

thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

• Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các 

sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để 

nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 

• Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được 

phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- 

An toàn công việc.  

• Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

* Định kỳ 1 lần/1 năm thực hiện duy tu hệ thống thoát nước mưa và 2 lần/1 năm 

đối với hệ thống xử lý nước thải. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố ngưng hoạt động hoàn toàn 

thì nước thải được lưu chứa trong bể thu gom, bể điều hòa và bể chứa nước thải dự 

phòng công suất 60 m3. Trường hợp sự cố quá 24h thì Nhà máy sẽ ngưng hoạt động sản 

xuất để tiến hành khắc phục ngay sự cố HTXL nước thải sản xuất rồi mới hoạt động trở 

lại. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố kho chứa chất thải 
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- Đã xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề 

phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể 

lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải 

nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ 

trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, 

dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có 

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

Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và 

kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

6.4. 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: 

* Các biện pháp phòng ngừa khả năng xảy ra sự cố 

- Công ty đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ 

thống kỹ thuật của các can, thùng phuy đựng hóa chất, phương tiện vận tải và lập phương 

án ứng cứu sự cố. 

- Công ty bố trí kho chứa hóa chất diện tích 18,36 m2 để lưu chứa toàn bộ hóa chất 

sử dụng trong quá trình hoạt động. Kho chứa hóa chất được thiết kế đảm bảo đúng quy 

định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 hướng dẫn thi hành Luật hóa chất. 

- Cam kết lập hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất theo đúng quy định của Luật hóa chất. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống an toàn của kho chứa hóa chất 

đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn. 

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình bốc, xếp hóa 

chất; 

- Kho chứa hóa chất dạng khí là hóa chất rất dễ cháy hơi nếu không được lưu trữ 

đúng nơi quy định. Do vậy, Công ty đã lưu giữ hóa chất tại khu vực riêng và cách xa 

khu vực sản xuất của Công ty và các nguồn phát sinh nhiệt, kho chứa nguyên, nhiên 

liệu, thành phẩm. 

- Xe vận chuyển hóa chất là xe chuyên dụng và phải đáp ứng Tiêu chuẩn an toàn, 

kỹ thuật khi vận chuyển trên đường giao thông; 
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- Khu vực lưu giữ phải có biển báo 

Có dữ liệu an toàn về hóa chất: 

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có); 

+ Thành phần hóa chất; 

+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất; 

+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất; 

+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy; 

+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính. 

- Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí. 

- Nhà kho có lối ra vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển 

một cách an toàn. 

- Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo 

thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần tuân 

thủ khi sắp xếp, vận chuyển, san rót hóa chất. 

- Cung cấp cho công nhân bảng hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa 

chất của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu nguy 

hiểm thường được biểu diễn bằng màu da cam và đen được giải thích mối nguy hiểm 

của loại hóa chất đó). 

- Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn 

và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

- Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng. 

- Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng tam 

giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tây, băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết 

thương. 

- Lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo đúng quy định của nhà 

nước. 

* Trường hợp sự cố nhỏ: 

- Lập tức thông báo cho đồng nghiệp đang làm việc tại khu vực với mình, Trưởng 

nhóm ứng phó sự cố. 

- Cách ly khu vực có sự cố và treo biển cảnh báo. 
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- Di chuyển những vật liệu dễ cháy khỏi khu vực và khóa tất cả thiết bị điện gần 

đó. 

- Xem lại thông tin an toàn ứng phó sự cố chảy tràn hóa chất. 

- Xem lại thông tin trên Phiếu an toàn hóa chất để đánh giá những nguy hiểm tại 

khu vực. 

- Sử dụng dụng cụ ứng phó sự cố thích hợp. 

- Đeo đồ bảo hộ lao động gồm găng tay chống hóa chất, ủng, kính an toàn, tạp dề. 

- Xử lý khu vực chảy tràn bằng vật liệu thích hợp. Trung hòa khu vực trước khi lau 

dọn. 

- Sử dụng xẻng để xúc phần hóa chất đã xử lý vào trong thùng nhỏ. 

- Xử lý ô nhiễm bề mặt khu vực với xà bông trung tính và nước. Cẩn thận cởi bỏ 

đồ bảo hộ lao động, thải bỏ những vật không còn sử dụng vào thùng chứa và rửa tay kỹ. 

- Dán nhãn chất thải nguy hại lên thùng chứa chất thải và lưu trữ tại phòng chứa 

chất thải nguy hại. 

- Đội ứng phó sự cố tiến hành điều tra nguyên nhân và báo cáo lên Tổng Giám đốc. 

- Vệ sinh dụng cụ xử lý hóa chất và cất về vị trí cũ. 

* Trường hợp sự cố nghiêm trọng: 

- Thông báo và di tản mọi người đứng ở đầu hướng gió. 

- Treo biển cảnh báo tại khu vực xảy ra sự cố. 

- Nếu có nguy cơ phát sinh cháy, kích động loa báo cháy gần nhất. 

- Trường hợp có người bị thương hoặc ô nhiễm, thực hiện các bước sau: 

+ Đeo đồ bảo hộ lao động và di chuyển nạn nhân khỏi khu vực đó. 

+ Thực hiện sơ cấp cứu cho người bị nạn. Đưa nạn nhân tới phòng y tế hoặc bệnh 

viện gần nhất. Đem theo Phiếu an toàn hóa chất nếu cần. 

+ Sử dụng vòi sen rửa đồ bảo hộ đã sử dụng trong vòng 15 phút. 

- Đeo đồ bảo hộ lao động và xử lý hóa chất như trường hợp sự cố nhỏ. 

- Đội ứng phó sự cố xem xét tình hình và thông báo nhân viên quay về khu vực 

làm việc khi thích hợp. 

- Đội ứng phó sự cố tiến hành điều tra nguyên nhân và báo cáo lên giám đốc. 
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* Danh sách thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất 

Bảng 3.10. Danh sách thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất 

Thiết bị, 

phương tiện 
Số lượng Đặc trưng kỹ thuật 

Tình trạng sử 

dụng 
Nơi bố trí 

Mặt nạ phòng độc 02 Cái Chống hơi, khí độc Tốt 

Tủ thiết bị ứng 

cứu tại khu vực 

nguy hiểm 

Khẩu trang than hoạt 

tính 
10 cái Chống bụi, khí độc Tốt 

Kính bảo vệ mắt 2 Cái Bảo vệ mắt Tốt 

Ủng cao su chống hóa 

chất 
5 Đôi Bảo vệ chân Tốt 

Găng tay cao su chống 

hóa chất 
05 Đôi Bảo vệ tay Tốt 

Quần áo bảo hộ 2 bộ Bảo vệ người Tốt 

Thiết bị nước rửa mắt, 

rửa da khẩn cấp và tắm 

khẩn cấp 

1 cái 

Rửa nhanh và ứng phó 

sự cố dính bám hóa 

chất lên người 

Tốt 
Khu vực để hóa 

chất 

Cát 2 thùng 50 kg/thùng  
Khu vực bồn 

chứa 

Tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố khi có yêu cầu của đơn vị chức năng. 

Công ty sẽ lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và cam kết thực hiện 

đúng theo kế hoạch đã lập. 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ khí LPG 

Quy trình lưu giữ khí LPG nhiên liệu: 

- Khí LPG được cung cấp hàng tháng và được vận chuyển an toàn đến Công ty. 

- Sau khi tiếp nhận, khí LPG sẽ được lưu trữ tại trạm lưu trữ gas cách xa 40 m so 

với khu vực sản xuất của nhà máy. Tại khu vực nhà lưu trữ khí LPG, nhà máy có trang 

bị hệ thống PCCC để ứng phó sự cố cháy nổ. 

- Kết cấu bồn chứa LPG:  lớp bên trong và đường ống của nó được sản xuất bằng 

thép không gỉ austenit, vỏ bọc được làm bằng thép carbon, bánh sandwich chứa đầy 

Perlite mở rộng (còn được gọi là Trân Châu Cát) và đã được thiết lập chất hấp phụ được 

xử lý đặc biệt và chân không chân không cao (0.5 ~ 6Pa), và công suất dưới 200m3. 

Biện pháp khắc phục khi rò rỉ khí LPG: 

- Tiến hành đóng van ngay lập tức. 

- Thông gió toàn bộ khu vực xì LPG cho đến khi không khí trong lành trở lại. 
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- Trường hợp không thể khống chế việc xì khí LPG, giữ chỗ xì hướng lên trên để 

cho chỉ có khí xì ra mà lòng không trào ra được. Không để cho LPG lỏng dính vào 

người. 

- Di dời và đặt bồn LPG cách nguồn lửa ít nhất 20 m cho tới khi thoát hết ra khỏi 

bình. Những nguồn lửa này có thể bao gồm các thiết bị điện không chịu lửa, ánh sáng 

flash của camera, điện thoại, radio, động cơ xe và bất kỳ thiết bị điện nào có thể phát ra 

tia lửa. Trường hợp không thể dời được bình gas đi nơi khác, cần phải xua gas đi bằng 

vòi xịt hơi nước và làm thông thoáng tối đa. 

Nếu không thể đóng van và phát hỏa, gọi đội PCCC. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đường ống dẫn khí 

- Đối với các đường ống dẫn khí phải được làm bằng vật liệu thép cacbon API 5L 

không ít hơn X60 và được phủ bên ngoài lớp polyethylene chống ăn mòn. 

- Với vật liệu chế tạo như trên đảm bảo chịu được điều kiện thiết kế của đường ống 

dẫn, có tính đến tác động bất lợi của sự rão, mỏi, ăn mòn ứng suất, xói mòn và các hình 

thức suy giảm do ảnh hưởng của điều kiện làm việc như các mối hàn hoặc các thay đổi 

khác về hình dạng và vận tốc của môi chất dẫn tới sự ăn mòn. 

- Trên hệ thống đường ống có gắn các phụ kiện đường ống dẫn khí: van an toàn 1 

chiều, van ngắt khẩn cấp tại mỗi đầu và cuối đường ống, thiết bị an toàn, thiết bị chống 

ăn mòn, áp kế. 

- Vật liệu chế tạo, lắp đặt và sửa chữa đường ống dẫn khí bằng ống thép đảm bảo 

chịu được điều kiện thiết kế của đường ống dẫn, có lớp phủ chống ăn mòn. 

6.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

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

Luật PCCC năm 2001. Chủ dự án sẽ kết hợp với Công an PCCC của KCN để xây dựng 

các phương án PCCC an toàn cho Công ty và phải được phê duyệt phương án PCCC 

của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo các 

tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu 

cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp 

đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler). 

Thiết kế đường xe chạy rộng xung quanh xưởng; tính toán dự trù nguồn nước chữa 

cháy, bể cấp nước chữa cháy ở vị trí thuận lợi cho việc lấy nước và có lượng nước đủ 

để có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng; bố trí đủ, hợp lý các họng cứu hỏa. Xây dựng 

bản nội quy PCCC và được phổ biến rộng rãi. Chủ dự án phối hợp với Công an PCCC 

tỉnh Đồng Nai lập kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo an toàn 
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lao động tuyệt đối cho lao động.  

➢ Phòng cháy: 

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra trong 

nhà máy, biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được áp dụng nghiêm túc 

và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Để phòng chống 

các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau:  

- Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều tính 

dư tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nố, chia ra thành nhiều tủ điện 

khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor, đồng thời tiếp đất cho các thiết bị 

máy móc.  

- Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận.  

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban 

hành.  

- Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát 

khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ. 

- Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo quy 

định về PCCC.  

- Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu) công nhân không được 

hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa,... 

- Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng;  

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy 

và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. 

- Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ 

thuật. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong 

nhà máy. 

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt.  

- Cung cấp các thông tin về an toàn lao động và an toàn cháy nổ định kỳ cho công 

nhân. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện 

của nhà máy.  
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- Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng cụ kim 

loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc đốt lửa sưởi 

ấm, đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng.  

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào 

khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy.  

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa chữa 

các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất.  

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ nước 

dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà xưởng. Các 

phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân xưởng rất dễ thấy và 

dễ lấy.  

- Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có sự 

cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục.  

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.  

- Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc 

lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện.  

- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường xuyên 

các thông số kỹ thuật.  

- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện 

PCCC.  

- Nhà xưởng đã được lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà 

xưởng theo quy định số 79/QĐ ngày 02/03/1983 của Bộ Vật Tư. Điện trở tiếp đất xung 

kích <10 Ω khi điện trở suất của đất < 1.599,5Ω/cm2. Điện trở tiếp đất xung kích >10Ω 

khi điện trở của đất > 1.599,5Ω/cm2.  

Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy. Dụng 

cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước,…) để đúng nơi qui định, không 

được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa xong phải để dụng 

cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ trách kiểm tra. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát 

sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng 

yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 
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- Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức huấn luyện thoát hiểm trong giờ làm việc, huấn luyện nghiệp vụ cho đội 

PCCC cơ sở, kiểm tra, bảo trì các phương tiện PCCC, tổ chức hội thao PCCC, thực tập 

phương án chữa cháy với Công an PCCC. 

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo 

đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai và 

các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin 

liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của 

Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống 

điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương tiện 

chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và bảo đảm về số lượng, chất lượng theo 

hướng dẫn của Bộ Công an. 

- Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của nhà máy để xử lý khi sự 

cố xảy ra. 

- Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối 

với cán bộ, nhân viên, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung sau: 

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối 

tượng. 

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào phòng cháy và chữa cháy. 

* Biện pháp phòng cháy. 

- Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ 

thuật chữa cháy. 

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy 

ngay cho người xung quanh biết. 

* Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau: 
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- Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa 

cháy. Có bể dự phòng nước PCCC. 

- Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn 

quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.  

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được phép sử dụng của cơ quan Cảnh 

sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai có thẩm quyền và phải được kiểm định về 

chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh 

sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy 

móc thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp 

để có biện pháp khắc phục. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định an toàn trong vận chuyển. 

- Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn 

cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị được kiểm tra và 

bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các máy móc thiết 

bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. Chủ dự án thường 

xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao 

động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị. 

➢ Biện pháp chữa cháy:  
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Hình 3.11. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

(1) Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các lực 

lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình 

chữa cháy, nước để dập lửa.  

(2) Dọn dẹp: 

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị 

cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

(3) Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: 

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp 

trong công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến 

hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên 

quan. Ngoài ra Chủ dự án sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư 

Không 

Cháy nổ 

Báo động an toàn cho toàn 

nhà máy 

Thông báo cho lãnh đạo nhà 

máy 

Nghiêm trọng? 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường 

Điều tra và viết báo cáo sự cố 

Kết thúc 

 

Cắt điện Báo cho đội 

PCCC 

Thoát hiểm nếu 

cần 

Kết hợp với đội 

PCCC dập lửa  

Có 
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hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các thiệt hại về 

môi trường và kinh tế nếu xảy ra sự cố. 

Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả thi 

và tối ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người lao động 

trong quá trình hoạt động của dự án. Do vậy, khi dự án đi vào vận hành chủ dự án sẽ 

thực hiện đúng theo các phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi trường tại dự 

án cũng như khu vực xung quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao động. 

Phòng chống sét: 

Hệ thống phòng chống sét sẽ được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ 

an toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích 

cực được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp 

đất được thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Công ty đã bố trí diện tích trồng cây xanh với tỷ lệ đảm bảo đạt 20,00% tổng diện 

tích Công ty. Một số hình ảnh về cây xanh tại nhà máy được thể hiện tại hình bên dưới. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án hiện hữu, Công ty nhận thấy cần bổ 

sung thêm 01 HTXL bụi tại công đoạn làm sạch để đảm bảo chất lượng không khí trong 

môi trường lao động tốt nhất, nội dung thay đổi được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

STT 
Nội dung 

thay đổi 
Theo ĐTM đã phê duyệt Dự án 

1 

Đối với khu 

lưu chứa 

chất thải 

Bố trí bồn chứa nước thải, hóa chất 

thải, hóa chất tràn đổ dung tích 33 

m3. 

Thay bồn 33 m3 bằng 02 bồn chứa 

với dung tích mỗi bồn là 20 m3. 

Việc điều chỉnh này nhằm giảm khả 

năng sảy ra sự cố khi lưu chứa nước 

thải, đồng thời giúp ứng phó khi một 

trong 2 bồn gặp sự cố rò rỉ. 
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2 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải 

Lắp đặt 12 hệ thống xử lý bụi, khí 

thải cụ thể: 

- 01 hệ thống xử lý bụi chuyền làm 

sạch 1 (thu gom, xử lý bụi máy sàng 

tạp chất, máy sàng đá, ống xoán, 

hút bụi nạp liệu), công suất thiết kế 

42.000 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi chuyền làm 

sạch 2 (thu gom, xử lý bụi máy 

chỉnh tỷ trọng, máy đóng gói, gàu 

tải), công suất thiết kế 28.000 

m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

dây chuyền sấy, công suất thiết kế 

12.800 m3/giờ. 

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

dây chuyền nghiền thô, công suất 

thiết kế 750 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền 

nghiền tinh 1 (hệ thống 1), công suất 

thiết kế 800 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền 

nghiền tinh 1 (hệ thống 2), công suất 

thiết kế 500 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền 

nghiền tinh 2 (hệ thống 1), công suất 

thiết kế 800 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền 

nghiền tinh 2 (hệ thống 2), công suất 

thiết kế 500 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

dây chuyền tái chế, công suất thiết 

kế 1.000 m3/giờ. 

- 01 hệ thống xử lý mùi dây chuyền 

tiệt trùng, công suất thiết kế 1.000 

m3/giờ. 

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền 

nghiền tinh 1 (hệ thống 3), công suất 

thiết kế 900 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền 

nghiền tinh 2 (hệ thống 3), công suất 

thiết kế 1.050 m3/giờ. 

Bổ sung lắp đặt thêm 01 HTXL bụi 

tại công đoạn làm sạch. 

Hệ thống đã lắp đặt: 

- 01 hệ thống xử lý bụi chuyền làm 

sạch 1 (thu gom, xử lý bụi máy sàng 

tạp chất, máy sàng đá, ống xoán, hút 

bụi nạp liệu), công suất thiết kế 42.000 

m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi chuyền làm sạch 

2 (thu gom, xử lý bụi máy chỉnh tỷ 

trọng, máy đóng gói, gàu tải), công suất 

thiết kế 28.000 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ dây 

chuyền sấy, công suất thiết kế 12.800 

m3/giờ. 

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ dây 

chuyền nghiền thô, công suất thiết kế 

750 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền nghiền 

tinh 1 (hệ thống 1), công suất thiết kế 

800 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền nghiền 

tinh 1 (hệ thống 2), công suất thiết kế 

500 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền nghiền 

tinh 2 (hệ thống 1), công suất thiết kế 

800 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền nghiền 

tinh 2 (hệ thống 2), công suất thiết kế 

500 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ dây 

chuyền tái chế, công suất thiết kế 1.000 

m3/giờ. 

- 01 hệ thống xử lý mùi dây chuyền tiệt 

trùng, công suất thiết kế 1.000 m3/giờ. 

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền nghiền 

tinh 1 (hệ thống 3), công suất thiết kế 

900 m3/giờ.  

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

công đoạn nghiền dây chuyền nghiền 

tinh 2 (hệ thống 3), công suất thiết kế 

1.050 m3/giờ. 

Hệ thống xin lắp đặt thêm: 

- 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 
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công đoạn làm sạch, công suất thiết 

kế 7.000 m3/giờ. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

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

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên và nước thải nhà ăn. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ phòng thí nghiệm.  

- Nguồn số 04: Nước thải xả đáy lò hơi.  

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải: 

- Dòng thải 1: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 60 

m3/ngày.đêm. 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Mạng lưới thu gom nước thải về hệ thống XLNT 

tập trung của KCN Giang Điền. 

1.2.2. Vị trí xả nước thải: Vị trí hố ga đấu nối nước thải vào vào hệ thống XLNT 

tập trung của KCN Giang Điền (X: 1.205.251.699; Y: 415 985 theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 60 m3/ngày đêm. 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: liên tục (24giờ). 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối với với hệ thống thu gom nước thải của 

Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Giang Điền theo thỏa thuận giữa 

Chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền (tại Hợp đồng xử lý nước thải 

số 32/HĐNT/GĐ ngày 26/3/2020 giữa Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền). Không 

số giám sát: 

Stt Thông số ô nhiễm 
Giới hạn tiếp nhận 

KCN Giang Điền 
Tần suất quan trắc 

1 pH 5 – 9 

3 tháng/lần 

2 BOD5 300 

3 COD  500 

4 Chất rắn lơ lửng (SS) 300 

5 Tổng nitơ (N) 60 
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Stt Thông số ô nhiễm 
Giới hạn tiếp nhận 

KCN Giang Điền 
Tần suất quan trắc 

6 Amoni (N-NH4
+) 15 

7 Tổng photpho (P) 8 

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

Nguồn phát sinh khí thải: Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh ra 

các nguồn khí thải như: bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông; từ lò 

hơi, từ phòng thí nghiệm, bụi, mùi từ quá trình sản xuất và từ hoạt động của máy phát 

điện dự phòng.  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Bụi chuyền làm sạch 1 (thu gom, xử lý bụi máy sàng tạp chất, máy 

sàng đá, ống xoán, hút bụi nạp liệu). 

- Nguồn số 02: Bụi chuyền làm sạch 2 (thu gom, xử lý bụi máy chỉnh tỷ trọng, 

máy đóng gói, gàu tải). 

- Nguồn số 03: Mùi từ dây chuyền tiệt trùng. 

- Nguồn số 04: Bụi từ dây chuyền sấy. 

- Nguồn số 05: Bụi từ dây chuyền nghiền thô. 

- Nguồn số 06: Bụi từ dây chuyền nghiền tinh 1. 

- Nguồn số 07: Bụi từ dây chuyền nghiền tinh 2. 

- Nguồn số 08: Bụi từ dây chuyền tái chế. 

- Nguồn số 09: Khí thải máy phát điện dự phòng. 

2.2. Dòng khí thải xả, vị trí xả thải: 

2.1. Dòng khí thải: Khí thải đầu ra sau hệ thống xử lý 

2.2. Vị trí:  

- Dòng khí thải số 01: sau hệ thống xử lý bụi chuyền làm sạch 1 (thu gom, xử lý 

bụi máy sàng tạp chất, máy sàng đá, ống xoán, hút bụi nạp liệu). Tọa độ (X: 1.182.188; 

Y: 412.817). 

- Dòng khí thải số 02: sau hệ thống xử lý bụi từ chuyền làm sạch 2 (thu gom, xử 

lý bụi máy chỉnh tỷ trọng, máy đóng gói, gàu tải). Tọa độ (X: 1.182.184; Y: 415.769). 

- Dòng khí thải số 03: sau hệ thống xử lý mùi từ dây chuyền tiệt trùng. Tọa độ (X: 

1.182.199; Y: 415.796). 

- Dòng khí thải số 04: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền sấy. Tọa độ (X: 

1.204.959; Y: 415.793). 
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- Dòng khí thải số 05: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền nghiền thô. Tọa độ (X: 

1.204.951; Y: 415.783). 

- Dòng khí thải số 06: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền nghiền tinh 1 (hệ thống 

1). Tọa độ (X: 1.204.940; Y: 415.766). 

- Dòng khí thải số 07: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền nghiền tinh 1 (hệ thống 

2). Tọa độ (X: 1.204.951; Y: 415.798). 

- Dòng khí thải số 08: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền nghiền tinh 1 (hệ thống 

3). Tọa độ (X: 1.204.907; Y: 415.770). 

- Dòng khí thải số 09: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền nghiền tinh 2 (hệ thống 

1). Tọa độ (X: 1.182.151; Y: 412.896). 

- Dòng khí thải số 10: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền nghiền tinh 2 (hệ thống 

2). Tọa độ (X: 1.204.950; Y: 412.747). 

- Dòng khí thải số 11: sau hệ thống xử lý bụi từ dây chuyền nghiền tinh 2 (hệ thống 

3). Tọa độ (X: 1.204.962; Y: 412.735). 

- Dòng khí thải số 12: sau hệ thống xử lý bụi từ bụi dây chuyền tái chế. Tọa độ (X: 

1.204.959; Y: 412.744). 

- Dòng khí thải số 13: ống thải máy phát điện dự phòng. Tọa độ (X: 1.204.959; Y: 

412.741). 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

2.2.3. Lưu lượng thải lớn nhất:  

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 42.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 28.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.800 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 750 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 800 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 500 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 900 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 800 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 500 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.050 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 12: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 13: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

2.2.3.1. Phương thức xả thải: liên tục (24 giờ). 
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2.2.3.2. Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường không khí phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

bụi, khí thải theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B, hệ số Kv =1,08 và Kp = 0,9. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): Không có 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại (nếu có): Dự án không đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): Trong quá trình hoạt động sản xuất, dự án 

không sử dung phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

8. Nội dung đề nghị cấp phép đối về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó  sự 

cố môi trường (nếu có): 

8.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

8.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải nguy hại 

phát sinh thường xuyên:  

- Khối lượng phát sinh:  

Stt Tên CTNH 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(Kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 12 NH 

2 Pin, bình ắc quy thải Rắn 19 06 01 5 NH 

3 
Chất hấp phụ vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải nhiễm các TPNH 
Rắn 18 02 01 35 

KS 

4 

Các loại dịch cái thải từ quá trình 

chiết tách (mother, liquor), dung 

dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ 

thải khác 

Lỏng 03 07 03 4.100 NH 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 280 

NH 

7 Bo mạch điện tử thải Rắn 19 02 06 1 NH 

8 Vỏ chai thủy tinh chứa hóa chất thải Rắn 18 01 04 12 KS 

9 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 12 KS 

10 
Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm 

TPNH 
Rắn 18 01 03 35 

KS 

11 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 

nhiễm TPNH 
Rắn 18 01 02 25 

KS 

12 Chất thải phòng thí nghiệm Rắn 19 05 02 12 KS 

Tổng cộng    
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1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

- Khối lượng phát sinh:  

TT Nhóm CTRTT 
Số lượng 

(kg/năm) 

1 Pallet gỗ 67 

2 
Chất thải công nghiệp không nguy hại từ sản xuất: vụn kim loại, gốm, 

vụn phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất, bụi thu hồi từ. 
4.720 

3 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ. 250 

4 

Hộp chứa mực in (loại không có các thành phần nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất mực như mực in văn phòng, sách báo) thải khác với các 

loại trên. 

10 

Tổng cộng 23.787 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

- Khối lượng phát sinh:  

TT Mã chất thải Khối lượng (Kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 10.400 

2 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm tái chế 4.380 

3 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 3.940 

 Tổng khối lượng 18.720 

- Chủng loại: Thức ăn dư thừa, các loại bao bì thực phẩm, vỏ lon nước giải khát, 

đồ hộp.  

8.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

8.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng phuy nhựa dung tích chứa 90 lít. 

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 19 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: mái che bằng tôn, tường bao 

xung quanh bằng tôn, nền bê tông. 

8.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 20 m2 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: mái che bằng tôn, nền bê 

tông. 

8.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 
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- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa có nắp đậy, dung tích chứa 90 lít đặt tại các khu 

vực nhà ăn, nhà vệ sinh, văn phòng làm việc. 

- Kho lưu chứa trong nhà sử dụng cùng với kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường. 

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 12 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: mái che bằng tôn, nền bê tông.
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Hiện tại đối với dự án “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông 

nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm” đã đi vào hoạt động năm 2020, các hạng 

mục công trình môi trường của dự án đã hoàn tất vận hành thử nghiệm và đi vào vận 

hành chính thức theo văn bản số 9570/STNMT-CCBVMT ngày 02/12/2020 Sở Tài 

nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai. Kết quả quan trắc môi trường của cơ sở cụ thể: 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải của Công ty trong 

năm 2022 

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải 
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STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 
Mô tả điểm quan trắc 

1 Điểm quan trắc 1 KT1 

Lần 1: 31/3/2022 

Lần 2: 29/6/2022 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi chuyền làm sạch 1 

2 Điểm quan trắc 2 KT2 
Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi chuyền làm sạch 2 

3 Điểm quan trắc 3 KT3 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý mùi dây chuyền tiệt 

trùng 

4 Điểm quan trắc 4 KT4 
Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi dây chuyền sấy 

5 Điểm quan trắc 5 KT5 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bùi dây chuyền nghiền 

thô 

6 Điểm quan trắc 6 KT6 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi 1 dây chuyền 

nghiền tinh 1 

7 Điểm quan trắc 7 KT7 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi 2 dây chuyền 

nghiền tinh 1 

8 Điểm quan trắc 8 KT8 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi 3 dây chuyền 

nghiền tinh 1 

9 Điểm quan trắc 9 KT9 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi 1 dây chuyền 

nghiền tinh 2 

10 Điểm quan trắc 10 KT10 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi 2 dây chuyền 

nghiền tinh 2 

11 Điểm quan trắc 11 KT11 

Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi 3 dây chuyền 

nghiền tinh 2 

12 Điểm quan trắc 12 KT12 
Ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi dây chuyền tái chế 

Bảng 5.2. Kết quản quan trắc khí thải trong quý 1 và 2 năm 2022 

TT 
Kí hiệu điểm 

quan trắc 
Kí hiệu mẫu 

Thông số 

Lưu lượng Bụi PM 

m3/h mg/Nm3 

1 KT1 
KT1-03 2.457 8,36 

KT1-03 5.224 9,2 

2 KT2 
KT2-03 2.331 9,25 

KT2-06 6.153 9,4 
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3 KT3 
KT3-03 605 4,89 

KT3-06 865 5 

4 KT4 
KT4-03 5.692 5,13 

KT4-06 4.183 4,8 

5 KT5 
KT5-03 216 10,4 

KT5-06 779 11 

6 KT6 
KT6-03 605 6,17 

KT6-06 748 7 

7 KT7 
KT7-03 368 8,03 

KT7-06 830 7,5 

8 KT8 
KT8-03 277 5,92 

KT8-06 1.019 5,2 

9 KT9 
KT9-03 107 4,61 

KT9-06 891 4,9 

10 KT10 
KT10-03 363 7,55 

KT10-06 905 7,1 

11 KT11 
KT11-03 388 9,25 

KT11-06 947 9 

12 KT12 
KT12-03 110 4,76 

KT12-06 136 4,25 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1,0; Kv=0,9 - 180 

Nhận xét: Dựa trên kết quả quan trắc khí thải các tháng đầu năm 2022 tại các hệ 

thống xử lý bụi, khí thải cho thấy tất cả các thông số đo đạc đều đạt so với tiêu chuẩn 

so sánh. Điều này cho thấy Công ty đã vận hành và kiểm soát tốt các nguồn thải phát 

sinh trong quá trình hoạt động của mình. 

Các hệ thống xử lý khí thải, nước thải hiện hữu đang hoạt động của dự án hiện hữu 

đã hoàn tất quá trình vận hành thử nghiệm theo văn bản số 9570/STNMT-CCBVMT 

ngày 02/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Căn cứ theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường dự án 

không phải thực hiện vận hành thử nghiệm đối với các công trình xử lý  khí thải này, do 

đó không đề xuất chương trình vận hành thử nghiệm lại đối với các hạng mục công trình 

xử lý chất thải của dự án. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG                       

CỦA CƠ SỞ 

Đối với các hạng mục công trình môi trường hiện hữu phục vụ hoạt động dự án 

“Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn 

sản phẩm/năm” đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai ra thống báo số 

9570/STNMT-CCBVMT ngày 02/12/2020 về việc thông báo kết quả kiểm tra vận hành 

thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị 

và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm”. 

Theo văn bản số 3784/KCNĐN-MT ngày 15/12/2020 của Ban quản lý các khu 

công nghiệp Đồng Nai về việc ý kiến đối với hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho dự án “Nhà máy chế biến 

hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm” thì 

dự án không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

Căn cứ theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 31; Điểm e, Khoản 3, Điều 28 của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Khoản 5, Điều 21 của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Công ty không vận hành thử nghiệm lại các hạng 

mục công trình đã hoàn tất vận hành thử nghiệm. 

Chương trình, kế hoạch cho vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình môi 

trường cho dự án “Nhà máy chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp với 

quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm” và chương trình quan trắc môi trường cho giai đoạn 

hoạt động của toàn dự án, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:  

 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm đối với hệ thống xử lý khí thải lắp đặt bổ 

sung tại công đoạn làm sạch được trình bày ở Bảng 6.1. 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Hạng mục Công suất 

Thời gian vận hành thử 

nghiệm 

Bắt đầu Kết thúc 

1 
01 Hệ thống xử lý bụi tại công đoạn làm 

sạch 
7.000 m3/giờ 

01 tháng kể từ 

khi được cấp 

giấy phép môi 

trường (sau 

khi lắp đặt hệ 

thống) 

3 tháng kể từ 

khi bắt đầu 

vận hành thử 

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

bị xử lý chất thải 

1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Một mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục (phương pháp đẳng 

động lực, đẳng tốc và phương pháp khác theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường) 

để đo đạc, phân tích các thông số theo quy định. 

1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng bên 

dưới. 

Bảng 6.2. Vị trí lấy mẫu 

Stt Hệ thống xử lý khí thải Ký hiệu 
Số vị trí cần lấy 

mẫu 

1 01 Hệ thống xử lý bụi tại công đoạn làm sạch KT1 1 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải:  

Bảng 6.3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Stt Hạng mục công trình Dự kiến thời gian lấy mẫu 

1 
01 Hệ thống xử lý bụi tại công 

đoạn làm sạch 

- Ít nhất 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn), 

lấy 3 ngày liên tiếp: 

+ Lần thứ 1: ngày đầu tiên sau giai đoạn hiệu chỉnh hiệu 

suất (lấy 1 mẫu đầu vào và 01 mẫu đầu ra); 

+ Lần thứ 2: ngày tiếp theo lần thứ 1 (lấy 1 mẫu đầu ra); 

+ Lần thứ 3: ngày tiếp theo lần thứ 2 (lấy 1 mẫu đầu ra); 

Bảng 6.4. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải của từng công trình 

Vị trí lấy mẫu Thông số lấy mẫu Tần suất lấy mẫu 
Quy chuẩn so 

sánh 

01 Hệ thống xử lý bụi tại công 

đoạn làm sạch 
Lưu lượng, Bụi 

03 lần trong suốt 

quá trình vận hành 

thử nghiệm 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột A, Kp = 0,9, 

Kv = 1,0 
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❖ Đơn vị quan trắc môi trường Công ty dự kiến phối hợp: 

Đơn vị 1: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao 

động 

Trụ sở chính: số 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường VIMCERT số 026; Quyết định số 1482/QĐ-BTNMT ngày 06/07/2020 V/v 

chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 

Đơn vị 2: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao 

động 

Trụ sở chính: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh. 

Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM. 

Điện thoại: (028) 22 647 647. 

Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số chứng nhận 

VIMCERTS 241, Quyết định số 883/QĐ-BTNMT ngày 11/04/2019 V/v gia hạn Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

Đơn vị 3: Công ty cổ phần khoa học môi trường và an toàn lao động Miền 

Nam 

Trụ sở chính: Số 20/20, đường số 12, phường Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 190 đường III, Khu dân cư Intresco, phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty cổ phần khoa học môi trường và an toàn lao động Miền Nam đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường VIMCERT số 266; Quyết định số 357/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2022 V/v chứng 

nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

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

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, nước thải của cơ sở đấu nối về thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Giang Điền do đó không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải. Tuy nhiên Chất lượng 

nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Giang Điền phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và giới hạn nồng độ các thông số ô 

nhiễm trong nước thải theo Hợp đồng trách nhiệm bảo vệ môi trường số 32/HĐNT/GĐ 

ngày 26/3/2020 giữa Công ty TNHH Olam Việt Nam với Công ty cổ phần Sonadezi 

Giang Điền. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Vị trí quan trắc 
Thông số 

quan trắc 

Tần 

suất 

Quy chuẩn so 

sánh 

KT1: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi chuyền làm 

sạch 1 (thu gom, xử lý bụi máy sàng tạp chất, máy 

sàng đá, ống xoán, hút bụi nạp liệu). 

KT2: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi chuyền làm 

sạch 2 (thu gom, xử lý bụi máy chỉnh tỷ trọng, máy 

đóng gói, gàu tải). 

KT3: Tại ống thải sau hệ thống xử lý mùi dây chuyền 

tiệt trùng. 

KT4: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi dây chuyền 

sấy. 

KT5: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bùi dây chuyền 

nghiền thô. 

KT6: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 1 dây chuyền 

nghiền tinh 1. 

KT7: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 2 dây chuyền 

nghiền tinh 1. 

KT8: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 3 dây chuyền 

nghiền tinh 1. 

KT9: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 1 dây chuyền 

nghiền tinh 2. 

KT10: Tại thống xử lý bụi 2 dây chuyền nghiền tinh 

2. 

KT11: Tại thống xử lý bụi 3 dây chuyền nghiền tinh 

2. 

KT12: Tại thống xử lý bụi dây chuyền tái chế. 

Lưu lượng, 

Bụi 

3 

tháng/lần 

QCVN 19: 

2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 

0,9, Kv = 1,0; 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo quy định tại Điều 97, Điều 98, phụ lục XXIII, phụ lục XXIX của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan 

trắc nước thải, khí thải tự động do đó dự án không đề xuất chương trình quan trắc tự 

động, liên tục chất thải.  

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án  

❖ Quan trắc môi trường lao động 

Thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định liên quan. 

❖ Quan trắc chất thải rắn 

- Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

xử lý chất thải rắn của dự án. 

- Thông số quan trắc: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải. 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy.  

- Tần suất quan trắc: thường xuyên và liên tục từ khi phát sinh. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng chất thải nguy hại. 

- Văn bản pháp luật thực hiện: 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 hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án được thể hiện tại 

bảng 6.1. 

Bảng 6.5. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Vị trí quan trắc 
Thông số 

quan trắc 
Tần suất Đơn giá Chi phí 

KT1: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 

chuyền làm sạch 1 (thu gom, xử lý bụi 

máy sàng tạp chất, máy sàng đá, ống 

xoán, hút bụi nạp liệu). 

KT2: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 

chuyền làm sạch 2 (thu gom, xử lý bụi 

máy chỉnh tỷ trọng, máy đóng gói, gàu 

Bụi, lưu 

lượng 
3 tháng/lần 15.000.000 60.000.000 
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tải). 

KT3: Tại ống thải sau hệ thống xử lý mùi 

dây chuyền tiệt trùng. 

KT4: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 

dây chuyền sấy. 

KT5: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bùi 

dây chuyền nghiền thô. 

KT6: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 

1 dây chuyền nghiền tinh 1. 

KT7: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 

2 dây chuyền nghiền tinh 1. 

KT8: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 

3 dây chuyền nghiền tinh 1. 

KT9: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi 

1 dây chuyền nghiền tinh 2. 

KT10: Tại thống xử lý bụi 2 dây chuyền 

nghiền tinh 2. 

KT11: Tại thống xử lý bụi 3 dây chuyền 

nghiền tinh 2. 

KT12: Tại thống xử lý bụi dây chuyền tái 

chế. 

Chi phí lập bảo cáo - - 3.000.000 2.000.000 

Tổng - - - 62.000.000 
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CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Hiện tại, dự án của Công ty đã đi vào hoạt động. Từ thời điểm dự án đi vào hoạt 

động năm 2020 đến nay, dự án không có các đoàn kiểm tra liên quan đến bảo vệ môi 

trường. 

Trong quá trình kiểm tra Công ty vẫn hoạt động ổn định và đảm bảo các công tác 

bảo vệ môi trường theo đúng quy định, không có các nội dung phản ảnh hay sảy ra kiện 

tụng trong suốt quả trình hoạt động của dự án.  
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Olam Việt Nam cam kết: 

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

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt giới hạn 

tiếp nhận nước thải của KCN Giang Điền, đấu nối nước thải vào KCN và ký hợp đồng 

xử lý nước thải với KCN theo quy định. 

- Cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải cho 

giai đoạn 2 đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải. Trong trường hợp chất 

thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, Công 

ty cam kết dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư để bảo đảm các công 

trình xử lý chất thải có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường về chất thải và giấy phép môi trường./. 
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BAN QUAN Lf
CAC KHU coNc NGHIEP

EONG NAI

ceNG HoA xA ugl cHU Ncuia vrET NAM
EQc l6p - Tg do - HSnh phric

GrAy crirNc NHAN oANc xf ,

Mi sti dy 6n: 879g987466
tsANSAo

Chr.mg nhQn ltin ddu; ngdy tB thdng 4 ndm 20Ig

cdn c* LuQt Dtiu tu tii oz/zol4/eHt 3 ngdy 26 thdng t I ndm 2014;
cdn cu -Luqt Thua thu nhQp doanh nghiQp ngdy 0i thdng 6 ndm 2008 vd

LuQt s*a d6i, bd sung m6t s6 driu ct)a Ludt Thud thu nhdp doanh nghiQp ngdv t9
thdng 6 ndm 2013;

cdru cw lVshi dinh sti 218/2013/ND-cp ngdy 26 thdng 12 ndm 2013 cua
Clt{nh phu quy dinh chi-ti€t vd huong ddn ththdnh Luqt Thud thu nhqp doanh
nghiQp;

cdn c* Nghi dinh sii 118/2015/lvD-cp ngdy t2 thdng II ndm 2015 cila
Chinh phil quy dlnh chi ndt vd hudng ddn thi hdnh ruQt so diiu cua Luqt Ddu tu;

Cdn cfi NShi dinh sii 134/2016/ND_Cprtgalt 0I rhdng 9 ndm 2016 cfia
chinh phil quy dinh chi tiiit mqt td ai, vd bi€n phap thi hdnh LuQt Thud xutit
khdu, thuO nhQp khdu;

Cdn cu Thong tu's6 16/201S/TT-BKHDT ngdy l8 thdng I I ndm 20.5 cila
B0 xe hogch vd Ddu tu quy dlnh biau mdu thuc hiQn thu tyc ddu tu vd bdo cdo
hoqt dQng ddu tu'tqi Vi€t Nam;

cdn cil Q@,iit ditth tri zo4lrrg ngdy 06 thdng 4 ndm rgg5 cila Thil tu(mg
chfnh phil vi vi€c thdnlt ldp Ban euan ly cdc khu cong nghiQp Dong l,{ai;

Cdn cu Giiiy chilng nhqn ddng tgt doanh nghiQp s6 oooos4633z ddng tcy

thav diii lin thfi 2 ngdy t r thdng 9 ndm 2017 oeWAWMffi kinh doanh _ sd
Kii hoqch vd Dd:u tu tlnlt Oak UAng c&crr6ne**, ..--U0..3.6....Avd0{..............scrms

Xdt vdn bdn di nghi vd ho so kdm M: aotdtr,gbil'll, On dn NHA t*ly
sil xur{r cuA coNG Ty TNHH oL$M

lry rgdy 08 thdng 4 ndm 20tg,

gfiq,rfr J/tin
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BAN euAN l.f cAc KHU coxc NGHTEr udNc Nar

Chfng nh,1n Nhd dAu tu:

cONc ry rNHH oLAM vIET NAM; Gi6y chtng nhOn d[re ki kinh
doanh so oooo:+ 6337, ddng ky thay ooi tAn thv 2 ngdy 1 1 th6ng 9 ndm 2017 do

Phdng EEng hi kinh doanh - sd Kc hoach vd DAu tu tinh pat< Non g cdp, tru s0

chinh: Eucrng LCI DuAn, Phuong Nghia Ten, Thi xd Gia Nghia, tinh pak N6ng,

ViQt Nam.

oai 4jQq !qi, !qg_4}4lr vER\ztA; chfc de{,h' T6ng Gi6m d6c; sinh ngdy

27 thdng 6 n6m 1976, q.ro" tich: An D0; hO chi5u s6:23557126 cdp ngiry oZ

th6ng 5 ndm 2016 tqi Jakarta; thudrng tru tai: B-172 Mount Kailash, East of
Kailash, New Delhi I t 0065, An E0.

'.DIng ky thgc hi6n dU 6n dAu tu vdi n6i dung_sau:

Di6u t: NQi dung dg rin tIAu tu:

1. T6n dg 5n dAu tu: NHA IvTAy sAN xUA,T CUA c6Nc TY TNHH

OLAM VIE,T NAM TAI KCN GIANG EIEN

2. Mpc ti6u vd quy m6 ctra dr,r rin:

chti uitin hat ti6u, gia vi vi c6c s6n phAm n6ng nghiQp v6i quy m6 10.000

tdn san phAm/n6m.

3. Dia ditim thuc hion du an: L6 s6 15, duong s5 g, Khu c6ng nghiQp

- Giang Didn, xd Giang Eii:n, huyOn Tring Bom, tinh D6ng Nai.
- 

Dien iiCtr o6Cit aung: 13.2,05,,t i, .

4. TOng v6n ctAu tu ddng ky: 430.683.000.000 (b6n trdm ba muoi ty, sdu

trdm t6m muoi ba triQu) ddng Vi6t Nam, tuong duong 18.600.000 (mutri t6ni

triQu, stiu trdm nghin) d6 la M!.

von g6p do thpc hiQn du 6n:370.480.000.000 (ba tr6m b6y muoi ty, b6n

trdm t6m muoi triQu) ddng ViQt Nam, tucrng duong 16.000.000 (muoi s6u tri6u)

dd la M!; chiiSm ti 16 86,02 o/o t6ng v5n dAu tu, do coxc ry rNHH OLAM

VIET NAM g6p; ti6n d0 gop v6n: G6p dri trong vdng 12 (mudi hai) th6ng te tri
ngdy cdp Gidy chimg nh6n ddng ky dAu tu.

6
.,,,tr

,K'u
)'.=S\o



5' Thdi han host dOng cria du 6n: d6n h€t ngdy 0g th6ng g n6rn 205g.
6' Ti6n d0 thuc hign du rin d6u tu: Du kicn bet dau s6n xu,ilrinh doanh tu

th,ing 3 ndm 2A2A

Didu 2: C6c uu rl6i,)ib t.q trAu tu:
1. Thu6 thu lbgp doanh nghiQp:

a) C6n cf ph6p ly vd d6i tumg, didu kiQn huong uu ddi:
- c.n cri ph6p ly: Khoan 1 Di6u 10, Kho6n 3 Di6u 16 Nghi dinh s62r8/2013ArE-cp ngdy 26 th6ng 12 ndm 2013 cria chinh phri.

;,":l 
-:T vldiau kiQn hu<rng tru d6i: Du rin trong khu c6ng nghiQp.

b) Thuii ,u6t pho th6ng:

Thuc sudt thu5 thu nhpp doanh nghiQp rit2o%(hai muoi phan trdm).
c) LIu dei thu6 thu nhqp doanh nghiQp:

Ttruti su6t thu6 thu nhOii croanh nghiQp tt .ofry oirt, tai Kho6. 3 Di6u 15
Nghi dinh sd 2rgr2,r3l*D-cp ngey 26 tb6ng 12 ndm 2o13cta chinh phri.

Doanh nghiQp dugc mi6n thu6 thu nhOp doanh nghi.p trong 02 (hai) ndm
vd gi6m 50% (ndm mucri phAn trdni) trong 0a @6n) ndm ti6p theo k6 ttr ,dm dAr.r
ti6n du 6n c6 thu nhflp chiu thuii; trucrng hgp kh6ng c6 thu nhap chiu thu6 trong

:: |b? 
nam 

fc 
ft ndm dau ti6n du iin co doanh thu thi thcri gian mi6n thu6, gi6m

thu6 dugc tinh tt ndm thri 4.

2' Thu6 xu6t kh6u, thu6 nhap khau vir c6c roai thu6 kh6c:
tpi thoi di6m nQp thuti hdng ndm.

Didu 3: crrc quy dinh a6i vni nhi dAu tu thgc hi6n dg 6n:
1' Nhd dau tu, t6 chfc kinh tti ph6i rdm thu tpc ddng ky c6p tdi kho6n sri

dung tr6n H€ th6ng th6ng tin qu6c gia v6 dau tu nu6c ngodi theo quy dinh ctra
ph6p luat.

| 2' Nhe dau tu c6 tr6ch nhiom tri6n khai du 6n dau tu theo muc ti6u, nQi
dung, ti6n d0 cam k6t vd tu6n thir c6c quy dinh tpi Gi6y chr?ng nhfn ddng ky dau
tu' c6c quy dfnh ph6p lu6t v6 d5t dai, m6i truong, rao dong vd ph6p ru6t 1i6n quan
trong qu6 trinh tri6n khai du iin.

Theo, quy dinh
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uBND TiNH DoNG NAI cONG nda ri nQr cnt NcniL vIET NAM
eaN QUAN L'f

c4!_4gq! ONgllcIrIl.DP

s6,46 5lQo-rcwoN

EOc l4P - Tg do - HAnh Phric

Ding Nai, ngdY 4o2 thdng {indm 2019

Q{rYfT DINH

PhO duyQt b6o c6o il6nh gi6 tic rlQng m6i trudng dq 6n "Nhi miy- 
-

ctr6 li6n nai tiOu, gia v! vir cic sin phAm n6ng nghiQp vtfri quy m610-000

tA,' ,a" plill"x^;"t" cong ty rNnn otam vilt Namrairo,15, tludng s5

il]dffi;;ngrttep cr""E riiAn, huv€n rrine Bom, tinh D6ng Nai'

TRIJONG BAN BAN QUAN Lf CAC KIIU CONG NGHIEP EONG NAI

Cdn cri Luft 86o vQ mdi trudng nim 2014;

CdncirNghidinhsotalzots,rwp.CPngdyl4l02l20l5ctaChinhphtquy
dinh vO quv nJa.it bdo vQ m6i truong, d6nh gi6 m6i truong chi6n lugc' d6nh gi6

t6c dQng m6i trucrng vd k6 hoach bAo ve m6i ffidng;

c6n cri Th6ng ru s6 zltzotsttT-BTNMT tgiry 291512015 cta Bo Tdi

nguyen vd M6i trucrng vd d6nh gi6 moi trudng chi6n lugc, d5nh gi6 t6c dQng m6i

truong vd kO hopch b6o vQ m6i truong;

Cdn cir quy6t dinn s5 ZOtZOrctqE-UBND ngity 291312016 crla UBND tilti':' ''t :

DOng Nbi v6 viqc ban hinh Quy dinh v6 t6 chuc vi ho4t dQng cira Ban Quan |f
c6c KCN EOng Nai; \',, '::',

Cdn cir Quy€t dinh sO zeOlqo-unND ngdy 20{012017 cua UBND tinh 
-"";-

parg N"i1/A utiei 
"V 

quyAn Ban Qu6n lf c6c KCN E6ng Nai t6 chric thgc hi6n -*

thAm dinh vd ph6 duyQt b6o c6o d6nh gi6 t5c dQng m6i truong;

Theo da nghf cta HQi d6ng tham dinh b6o c6o d6nh gi6 t6c dong m6i trudng

du 6n 'Nhd mSIV cn6 bi6n hat ti6u, gia vi vd c6c sdn phAm n6ng nghiQp v6i quy

mO 10.000 t6n sin phAm/nem" ctra C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam t4i 16 15'

A"*g tO 8, khu c6ni nghiQp Giang Di€n' huyQn Tr6ng Bom, tinh Ddng Nai'

X6t nOi dung b5o c6o d6nh gi|tdcdQng m6i truong dU 6n "Nhd m6y ch€

bii5n hat tiOu, gia vi vd c6c s6n piAm nOng nghiQp v6i quy m6 10'000 tAn sin

pfta"V"a.' 
"irl 

COng ty TNHH Olam Vigt Nam t4i 16 15, ducrng s6 8' khu c6ng

;;";; A;; pij", 
";tve" 

Trdng Bom, tinh DOng Nai dd dusc chinh sua' b6 sung

giti tl- v6.nbin gidi trinh sO OZOO1g-Ot/OL\.n.{ dA ngdy 011612019 cira C6ng ty

TNHH OlamViQtNam;

X6t d0 nghi cua Phdng Qudn lj'Tdi nguy€n vd M6i truong - Ban Qu6n lf c6c

KCN,

So ZO, ao*g Ze, KCN Bi€n Hda II, thdnh ph6 Bicnllda,linh-D6ng Nai

or' lozsr; iasz6ss -38s2378 --Ial:.!02.s1) 
3,1?.2Y:

Emaii: bqlicn@dongnai.gov.vn; diza@dtza,vn Website: http://diza dongnai gov vn



QUYET DfNH:

Di6u I. PhO duyQt b6o c6o 66nh giit tric tlQng mOi trudng cira dg 6n "Nhd
m6y ch6 bi6n hat ti€u, gia vi vd c6c s6n phAm n6ng nghiQp v6i quy mO 10.000 t6n
sdn ph6m/ndm" tai 16 15, dudng s6 8, khu cOng nghiQp Giang Eidn, huyQn Trang

Bom, tinh DOng Nai (sau ddy gqi li DU 6n) duqc lfp bdi !6ng ty TNHH Olam
ViQt Nam (sau ddy goi ld Chir dg 6n) vdi c6c nQi dung chri y€u sau ddy:

1. Phqm vi, quy m6, c6ng su6t ctru Dg 6n,

1.1. Vi tri: KCN Giang Ei6n, huyQn Tring Bom, tinh D6ng Nai.

1.2. T6ng dign tich dht:3z.zos)rrt.

1.3. Muc ti6u, s6n phAm: Nhd m6y ch6 bi6n hat ti€u, gia vi vd c6c s6n phAm

nong nghigp voi quy md 10.000 t6n sin phAm/nam.

x."2. Y€u cdu bdo vO mdi truons d6i vdi Du 6n:

Tudn tht quy ho4ch t6ng thicta Dg 6n vd dia phuong dd dugc c6p c6 thdm

quy€n ph6 duyQt. Chri dg 6n phAi thuc hiQn c6c biQn ph6p thu gom vd xtly chc

lo4i chAt th6i ph6t sinh d1t c6c Ti6u chuAn, Quy chu6n k! thuflt m6i trudng hiQn

hdnh; thqc hiQn cric biQn ph6p bdo vQ m6i trucrng dd cam k6t trong Bdo c6o drinh

giri t6c dQng m6i truong vd c6c y€u cdu sau ddy:

2.1. Trong giai do4n thi c6ng l6p dat mdy m6c thii5t bf cria Dg 6n:

- C6 biQn ph6p ddm bAo kh6ng ph6t t6n bgi, titing 6n, dQ rung, 6nh sdng vugt
qu6 Ti6u chuAn, Quy chuAn k! thuQt vO m6i trucrng hiQn hdnh trong qu6 trinh lep

d[t m6y m6c, thi6t bi; thuc hiQn biQn ph6p che chin d6i voi xe ra vdo c6ng trudng

vd tr€n duong vflq chuyCn m6y m6c, thi6t bi; ddm bio an todn giao th6ng.

- ThUc hiQn thu gom, qudn l!' toan bg luqng ch6t thdi phrlt sinh bao g6m cd

ch6t thdi nguy h4i (ddu nho,t thii, gie lau nhi6m thdnh phAn nguy hai,...) vd xri li'
dring theo quy dinh.

2.2. Trong qu6 trinh hoqt dQng cria Du 6n:

- Thgc hiQn biQn phSp thu gom, xir lj' nu6c thAi nhu dd n6u trong b6o c5o

ddnh gi6 t6c dQng m6i trudng.criaDg 6n; d6m b6o nu6c th6i ph6t sinh tit hopt

dQng cria Dg 6n dpt gi6i h4n ti6p nhQn theo th6a thuQn gita Cht dU 6n v6i dcrn vf
dAu tu hp tAng KCN Giang Di€n (C6ng ty CO phdn Sonadezi Giang Ei6n), trudc

kni d6u ntii vao Nhd m5y xi ly nu6c thii tflp trung cira KCN Giang OiAn de tiep

tuc xri lf dpt Quy chuAn k! thuflt qu6c gia vA nu6c thdi theo QCVN
40:20I1/BTNMT (cQt A) tru6c khi th6i vdo ngu6n ti6p nhQn; kh6ng dugc x6

nu6c th6i chua d4t Quy chuAn ra m6i trudng; UO tri vi tri d6u nOi nu6c th6i d vi tri
thufn lqi, minh b4ch cho viQc ki6m ha, gi6m s6t; t6ch ri6ng triQt dC tuy6n thu
gom, tho6t nu6c mua vd nu6c th6i.



- Thgc hiQn biQn ph6p thu gom, xri lf bui, mti, khi thii, ddm. b6o cric loqi khi

thdi ph6t sinh trong qu6 trinh ho4t dQng cria Du 6n d4t Quy chudn k! thuQt quOc

gia vd khi thai cOng nghiQp a5i voi bgi vd c6c ch6t v6 co theo QCVN
19:2009/BTNMT (cQt B; K'-1,0; Ko theo luu luqng ngudn khi thdi), Quy chuAn

kg thu6t qu6c gia vC ttti tnai c6ng nghiQp eOi vOi m6t s5 chft hiru co theo QCVN
20:2009/BTNMT.

- BO tri khu vgc luu git c6c lo4i ch6t thei dring quy dinh; Thu gom, phin

loai, xir lli todn bQ c6c lo4i ctr6t tnai d6m bdo an todn vd vQ sinh m6i trudng theo

quy di"h; Qudn $ cnAt thai rin theo quy dinh tai Nghi dinh si5 59/20074ID-CP

ngdy 091412007, Nghf dinh s6 3s/2015^TD-CP ngdy 241412015 cria Chinh phri vd

qu6n lj, ctr6t tnal nguy hpi theo quy dinh tai Th6ng tu s6 36120151TT-BTNMT

ngity 301612015 cria BQ Tdi nguy€n vd M6i truong.

- ThUc hiQn b5o c6o quan trfc m6i truong theo quy dinh hign hdnh (gi6m s6t

cn6t tfrai v6i tAn su6t it ntt6t 03 thang4An trong qu6 trinh ho4t dQng cira dU an);

cQp nhQt, luu gifi s6 teu pnuc vq qu6 trinh ki6m tra, theo d6i.

- Thsc hiQn c6c biQn ph6p b6o vQ- m6i kudng kh6c: t6 tri alen tich d6t tr6ng

c6y xanh theo quy dinh; c6 ki5 hoach t6 chric thgc hiQn v€ phdng ngua vd rmg ph6

su cd m6i truqng; thuc hiQn quy dinh ph6p luQt vd an todn h6a ch6t, phdng ch5y

chfia ch6y, an todn thgc phAm, an todn lao dQng, qu6n li'tdi nguy€n nu6c.

- Tudn thu quy dinh vC c6ng khai th6ng tin, dt liQu vC m6i trucrng theo quy

dinh tai Ei6u 131 LuQt 86o vQ m6i trudng ndm 2074 vit Di6u 16 Nghi dinh s6

1 8/20154ID-CP ngdy 1410212015 cua Chinh phir quy dinh vO quy hopch b6o vQ

m6i trudng, d6nh gi6 m6i truong chi6n lugc; danh gi6 t6c dOng m6i trucrng vd ktl

hoach bio vQ m6i trucrng.

3. C6c diAu kiOn kdm theo d6i v6i Chri du 6n: Ph6i hqp ch{t ch6 v6i

quydn dfa phuong, D6n C6ng an KCN, COng ty dAu tu ha tAng KCN tronfi66
trioh *ay aUng, tip ddt m6y m6c thii5t bi vd hoat dQng cria dU 6n d6 dim bdo an

ninh trflt tU, an toirn giao th6ng, an todn lao dQng.

Eidu 2. Chtr du 6n c6 c6c trSch nhiQm sau ddy:

1. Thgc hiQn nghi6m tuc c6c y6u cdu vd bao ve m6i trucrng, c6c di€u kiQn

n6u t4i Dieu 1 euy6idfnh ndy vd c6c nQi dung b6o vQ m6i trudng kh6c dd d0 xu6t

trong b6o c6o d6nh gi|thc dQng m6i truong.

2. Trong qu6 trinh thUc hiQn ntiu DU 5n c6 nhirng thay d6i so vqi b6o c6o

d6nh gi6t6c dQng m6i tnrcrng d6 dugc ph6 duyQt, chu du 6n phii c6 v6n b6n b6o



c6o vd chi dugc thvc hiQn nhirng thay d6i sau khi c6 vdn bin ch6p thuf,n cita Ban

Qu6n lf c6c KCN E0ng Nai.

Didu 3. quyet dfntr ph€ duyQt b6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i trudng cta Dg

6n ld c6n cri d6 c6p c6 thAm quydtt *em x6t, quytit dinh c6c budc ti6p theo cta dU

6n theo quy dfnh tpi Kho6n 2Did:u25 LuQt Bio vQ m6i trulng.

Di6u 4. Ban Qu6n lf c6c KCN DOng Nai phOi trqp ctrng c6c co quan c6 th6m

quy6n kiem tra viec thuc hi-6n c6c nQi dung b6o v9 m6i trulng trong b6o c6o dtffi
gii ta" aQng m6i trudng dd dusc ph6 duyQt tai Quvi5t dinn nav.

Didu 5. Quyt5t einn ndy c6 hiQu luc thi hdnh k6 tu ngny kf./.

Noi nhQn:
- Chir dv an;
- BQ Tdi nguydn.vd M6i truong (d6 b/c);
- UBND tinh (dd b/c);
- So TAi nguy€n vd Mdi truong;
- UBND huyQn Trdng Bom;
- Luu VT, MT (A).

TRTIONG BAw

+



UBND rixs o6xc xar
BAN euAN Lf

cAc rsu coxc xcn4p
so: b64 f rccxpN-Mr

V/v ch6p thufn thay d6i mQt sd
n6i dung trong b5o c6o DTM da
dusc ph6 duyQt.

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VIET NAM
80. tOp - fU ao - Ua"t p

D6ng Nai, ngdy)0 fuan74|ndm 2020

Kinh gui: COng ty TNHH Olam ViQt Nam
(KCN Giang Didn, huyQn Tring Bom, tinh D6ng Nai)

Ban Qu6nly cdc KCN nhQn ctugc h6 so vri vdn bin sO 26\CV-CT de nsdy
251812020 cua C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam v0 viqc dC nghi dieu chinh 

"nqi

dul8 b6o c6o tl6nh gi6 tdc d0ng m6i trucrng (DTM) cria du 6n "Nhd m6y chti
blep hat ti6u, gia vi vd c5c sin.phAm n6ng nghiQp v6i quy qo 10.000 tf,n s6n
ph0m/n6m" tpi KCN Giang Didn, huyQn Tring Bom, tinh D0ng Nai (d6 cluqc
Ban.Quin ly,c\c KCN ph6 duyQt b6o c6o d6nh gtd thc dQng m6i trudng tqi
Quy0t dinh sO 165IQD-KCNDN ngay Dl6l20l9).

Sau khi xem x6t c6c h6 so c6 1i6n quan, Ban Quin ly cilc KCN EOng Nai
, ,.,4 .

co y Klen nhu sau:

1. Chap thupn cho C0ng ty TNHH Olam Vipt Nam cli6u chinh mQt sO nQi
dung trong b6o c6o DTM dd dugc Ban Quin ly c6c KCN ph6 duyQt tai Quy6t
dinh sO 165/QE-KCNDN ngey W6DO|9 (kdm theo vdn ban sd 26/CV-CT dA
ngdy 25/S/2020 cila C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam), cp th6:

(1). Ve nhi6n liQu su dung cho ld hoi:

- Theo bilo c6o ETM d6 dugc ph6 duyQt: Nhi6n liQu su dung cho ld hoi ld
Khi CNG.

- NOi dung thay d6i so v6i b5o c6o ETM: Nhi6n liQu su dung,cho ld hoi ld
Khi LPG.

(2).V€ kho chira ch6t thei: T6ng diQn tich kho chria chat tnai cua Nhd mdy
kh6ng thay d6i so v6i b5o c6o DTM ctd tlugc phO duyQt (57 m';, chi thay d6i
diQn tich ftrng phdn khu chirc ndng, cp thO:

- Theo b5o c6o DTM dd dugc phO duyQt: Khu vgc luu git ch6t thii nguy
hai 08 m2; khu v.uc luu git chAt thiisinh ho1t32 m2; khu v.uc lry git chat thai
!^

ran cong ngnrgp th6ng thucrng ll n], tOi Ai gita klro chria ld 06 m2.

- NOi dung thay d6i so vdi b6o c6o DTM: Khu v.uc luu git chat thai.nguy
hai 1g n], khuluc luu git chat tnai sinh hopt 12 n*, khu v.uc luu git cfrat thai

!^
ran cong ngnlqp thOng thucrng 20 nf ,l0i di gita kho chria ld 06 m2.

(3). V6 hq th6ng xu ly khi thii:
(3.1). HQ th6ng thu gom, xtr lj'bpi chuy6n lim s4ch:

+ Theo b6o c6o DTM dugc phO duyQt: tqichuy6n lim spch s6'dugc lep dat

04 h9 th6ng thu gom vd xtr lj, buiv6i t6ng c6ng su6t thi6t k6: 54.000 m3/gid vdi
c6ng nghQ xu t5, Uing Cyclone vd tho6t ra m6i trudng qua 04 6ng tho6t khi thai

ET: (0251) 3892378 - 3893699;
Email: bqlkcn@dongnai. gov.vn, diza@drza.vn

Fax: (0251) 3892379
Web site : hW:. I I diza. dongnai. gov. rm.
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tuong irng.
* So lugc quy trinh xu ly: Bui ) Cyclone ) ong thodt.

+ NOi dung thaY d6i so vdi b6o c6o DTM:

Trong qu6 trinh triOn khai du 6n, chir au 6l d5 c6i tao he ttrols, xu.ti lyi
bing Cycione bing c6ng nghQ xti lj' Cyclone tet hqp voi tui vii nh[m thu h6i

todn b0 bui co kich thuoc nho, min phat sinh trong qu6 tinh sin xu6t voi t6ng

c6ng suat thi6t t<C ta: 70.000 m'lgiO.
* So lugc quy trinh xu ly: Bwi ) Cyclone ) Loc ttii vdi ) Ong thodt.

Ngoii ra, trong qu5 kinh thi c6ng lilp dit,.d6 thrran lqi hcrn trong qu6 trinh

van hdnh h6 th6ng, crrt dau tu cfing .o nt6t so thay d6i nhu sau:

Ilinh L So d6 thu gom vd x* ty b4i chuyin ldm sqch l, c6ng tudt 42.000

*t/gid.

Miy <IiCu chinh Cyclone k6t
ty uqng hqp tui vfri 4

M6y m6y d6ng __-----_+ Cyclone k6t
g6i, giu tf,i hqp tui vfri 5

M6y sang t4p
chAt

Mfy sang d6

Ong xoin, hirt
bpi nqp liQu

Cvclone kdt
J

hq'p tui vai 1

Cvclone k5t
--------l. r

hqp tiri vti2

Cvclone k6t

-}.r

hqrp tui vai 3

I ongthost

l

l- ong thodt

__l

Itinh 2. So di thu gom vd x[r lj, bQd chuyin ldm sgch 2, c6ng tuiit 28.000
it .,

m /gto.

Nhu vfly, o chuy6n ldm spch sau khi thay d6i sE bao g6m 02 hQ th6ng thu

Bo^m vd xu ly bpi tucrng tmg 02 6ng tho5t voi t6ng cdng suat.thi6t te ta: 70.000
m'lgio (thay d6i so vdi b6o c6o DTM dd ph6 duyQt 04 hO th6ng thu gom vi xu
lf bui tucrng img 04 6ng tho6t vdi t6ng c6ng su6t thiet tC ta: 54.000 m'/gid;.

(3.2). HQ th6ng thu gom, xri lj'bpi chuyOn nghi6n:
+ Theo b5o c6o ETM dusc ph6 duyQt: t4i chuyAn nghiAn C6ng ty sE 16p dflt

02hQ th6ng thu gom vd xtr lv bui vdi t6ng c6ng srr6t thiSt tt5 ta: +.OOO #lgiO va
thoSt ra m6i trucrng qua 02 6ng tho6t ld1i thei tucrng img.

* Scr lugc quy trinh xu ly: Bui ) Cyclone ) Lpc trii vdi ) 6ng thodt.
+ NOi dung thay cl6i so vdi b6o cito DTM:
Trong qu6 trinh tri6n khai du 6n, chir du 6n dd cti tao h0 th6ne xu lj,

Cyclone ) Lgc tui vii bing c6ng nghe Cyclone ket hqp tui vai'nti*itu tr&
todn b6 bui c6 kich thudc nh6 trong qu5 tinh sAn xu6t vdi t6ng c6ng su6t tniet te
ld: 5.300 m'rgio. Ngoli ra, b nhimg c6ng doan ph6t sinh bpi c6 fich thuoriat
nh6, chri dAu tu cdn dAu tu th6m cac tniei Ui iqc Cartri dge itaong tu lqc tili vai
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nhwng khdc chiit liQu lqd d,6 d6m b6o hiQu qu6 thu h6i bui tai c6c c6ng dopn
ndy.

Tuy nhi8n, do di€u kign lfip dgt vir vf,n h@h c6c thi6t bi thu h6i bsi d6ng
thdi vdi thi0tbi s6n xu6t, c6c c6ng dopn sin xu6t trong chuyAn nghien .An O"qZ
u5 tri c6c thi6t bi thu.gom vd xri ii uui ri6ng biet. vi;ay, ln,i aI" to ;;;;i6;
hdnh dAu fu c6c hp th6ng thu gom, xu ly bpi ri6ng biQt cho tumg c6ng doanirong
d6y chuy6n nghiOn nhu sau:

* H.p thong xu ly (HTXL) bpi ddy chuy6n nghi€n 1: dugc thu gom bpi bing
04 he th6ng thu gom vd xir lj,bpi ri6ng biQt cho t"rg c6ng dopn, bao g6m:

+ HTXL-bUi d0y chuy6n nghiOn th6: Bui ) Cyclone tili vdi ) 6ng thodt,
c6ng suiit tht1t k€: 750 *t/gid.

+ HTXL lUi t- ddy chuyOn nghiCn tinh 1 : Btli ) Cyclone tfii vdi ) 6ng
thodt, c6ng sutit thlilt k€: 800 #/giO.

+ HTXL lVi Z d0y chuy6n nghiOn tinh 1 : Bui ) Cyclone tfii vdi ) 6ng
thodt, cdng sutit thth k€: 500 m'lgio.

+ HTXL bui : ddy chuyAn nghi0n tinh 1: Bui ) Cyclone ttii vdi ) 6ng
thodt, c6ng sudt tht€t k€: 900 m3/gid.

* HTXL bpi diy chuytrn nghi0n 2: dugc thu gom bpi bing 03 h9 th6ng thu
gom vlr xu ly bpi ri6ng bi6t cho timg c0ng do4n, bao g6m:

+ HTXL bui 1 d6y chuy€n nghiAn iirnh 2: Bwi ) Cyclone tili vdi ) 6ng
thodt, c6ng suiit tht€t k€; 800 m3/gid.

+ HTXL bVi 2 d6y chuy0n nghiCn tinh 2: Bqi ) Cyclone tili vdi ) Ong
thodt, c6ng sudt tht€t kii: 500 m3igid.

+ HTXL bUi 3 ddy chuyOn nghiOn tinh 2: Bui ) Cyclone tili vdi ) Ong
thodt, c6ng sudt thtAt rc; t OSO #/giO.

Nhu vfy, 0 d6y chuyAn nghiin sau khi 6p pat sE bao g6m 07 h0,th6ng thu
gom vd xu ly bqi tuong rmg 07 6ng tho6t v6i t6ng c6ng su6t thi6t tO ta: 5.300
m'lgiO (thay d6i so v6i DTM dd ph6 duyQt 1d.02 hq th6ng thu gom vd xtr If bui
tuong rmg 02 6ng tho6t v6i t6ng COng srrat thi6t ti5 ta: 4.000 .n'lgid;.

(3.3). HQ th6ng thu gom, xt lj'bpi chuy6n t6i chiS:

+ Theo b6o c6o DTM dugc ph€ duyQt: tqichuy6n t6i ch6 C6ng ty sE lip dpt
01 h9 th6ng thu gom vi xtr lj'buivdi c6ng sr6t thi6t t<c ta: 1.000 #lgiO.

* So lugc quy trinh xu ly: Bui ) Cyclone ) Lqc trii vdi ) 6ng thodt.

+ NOi dung thay d6i so vcri b6o c6o DTM:

Trong qu6 trinh tri6n khai dU 6n, Chir dU 6q dd citi tao hQ thOng xu ly
Cyclone 5 iq. tui vii bing c6ng nghe Cyclone t<Ct hqp tni vai nhlm don gi6n

h6a quy trinh vfn hdnh trong qrra trint sin xu6t (c6ng su6t thiet k6 kh6ng thay

d6i).
* So lugc quy trinh xu ly: BUi ) Cyclone tili vdi ) Ong thodt, c6ng sudt

thi€t k€: 500 m3igio.

2. C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam co trSch nhiQm nhu sau:
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- Ti6p tuc thlrc hiQn dung theo c6c nQi dung da dfg kV T".lg-9,"o 
c6o DTM

d6 dusc ple a"yei vd c6c y6u cAu tpi Quy6t dinh ph6 duy6t s6 165/QD-KCNDN

ngey 121612019 cira Ban Quin ly chc KCN'

- Thgc hien tr6n g cay xanh d6m b6o dat tj' lQ theo nQi dung d5 d5ng hi'

trong thu tuc m6i trucrng dd dugc cAp.

3. Trong qu6 trinh hopt dQng, ,6r, Dg 6n co thay d6i so v6i_b.6o c6o DTM

d5 dugc phe duvQt, d0 nghi c6ng ty TNHH Olam Viqt Nam thuc hiqn theo trinh

r.rr, thir tuc quy Ai"i, tai Nghi Ai*r sO 40/20194{D-CP ngdy 131512019 cua Chinh

ph" ue Th6ng fi Z11ZOy91TT-BTNMT ngdy 3lll2l20l9 cira B0 Tei nguyOn vd

MOi trucrng.

Ban Qu6n ly cilcKCN D6ng Nai thong b6o den cong ty TNHH Olam viot
Nam OC UiCt vd thuc hiOn.

Trdn trgng.[-t-J
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Sd Tni nguyEn vd M6i ffi*g;
- UBND huyQn Tring Bom;
- C6ng ty CP Sonadezi Giang Di€n;
- Luu: VT, MT (A).

KT. TRUONG BAN
PHO TRTIONG BAN

























cONG AN TINH oONc Ner
puONc cAxn sAr pcccc.cNcH

so: -rSPccC-NT

ceNG HoA xA ngr cHu Ncnia vrpT NAM
DOc I6p - Tu do - Hanh Phrlc

D6ng Nai, ngdy y'l thdng ( ndm 2020.

Kinh grii: C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam.

Cdn cir Lu4t Phdng chdy vd chta chdy vd Luft sua d6i b6 sung, mQt si5 di6u cria
Lupt Phdng ch6y vd chta chdy;

Cdn ct Nghi dinh s6 7\\\OI4/ND-CP ngay 3Il7l2}l4 cria Chinh phri quy dlnh
chi tii5t thi hdnh mQt si5 didu cua Lupt Phdng chdy vd chta chdy vd LuQt sria il6i, bd
sung mQt s6 didu cria Lu4t Phdng chdy vd chta ch6y;

CEn cri Th6ng tu si5 6612OL41TT-BCA ngey rcl2/2014 cinBQ trucmg BQ C6ng
an quy dinh chi ti6t thi hinh mQt s6 didu cua Nghi d\nh 79120144TE-CP ngdy
3ll7l2ol4 quy cl[nh chi tii5t thi henh m6t si5 ctiAu cria Luflt Phdng chdy vi chfia chdy
vd Lu4t sria d6i, bd sung mQt sti tli6u ctra Lupt Phdng chdy vd chta chdy;

CIn cri Gi6y chimg nhQn thAm duyQt thi6t k6 ve Phong ch6y vi chta ch6y s6

ZZ21TD-PCCC do Phdng Cenh s6t PCCC&CNCH c6p ngdy 071612019;

X6t h6 so vi dC nghi ki0m tra c6ng t6c nghiOm thu vC phdng ch6y vd chta chity
ngey rcrcD020 cira C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam v6 viQc ki6m tra nghiQm thu vd
phdng chdy vi chfra ch6y aiii vOi c6ng trinh Nhi m6y sin xu6t ti0u - C6ng ty TNHH
Olam Vi6t Nam

Nguoi dpi dign ld 6ng: Ravindranath Balakrishnan; Chric W: P. TOng Gi6m d6c.

Cin cir Bi6n b6n ki6m tra nghiQm thu vC pCCC do clpi diQn Phdng CAnh s6t

PCCC&CNCH - Cdng an tinh D6ng Nai lfp ngey l'8/IDO}O;
Phdng Cenh s6t PCCC&CNCH - Cdng an tinh Ddng Nai ch6p thupn k6t qui

nghiQm thu vdiphdng chdy vd chffa chdy c6ng trinh Nhd mdy s6n xu6t tiOu - C6ng ty
TNHH Olam Vigt Nam v6i nQi dung sau:

I. Th6ng tin chung vt c6ng trinh:
1. TCn c6ng trinh: Nhd m6y srin xu6t ti0u - Cdng ty TNHH Olam Viet Nam;
2. ChttdAu tu: C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam.
3. Eia di6m x6y dpg: KCN Giang DiAn, huyQn Tring Bom, tinh D6ng Nai.
4. QUy mO c6ng trinh Nhd m6y s6n xu6t ti6u - C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam

dd duoc thAm duyQt thitit k6 vA PCCC vdi tfnh ch6t su dung sin xu6t ti6u g6m:

- Nha xucmg c5 diQn tich 8.492m2; cao 15,7m; 02 tdng;
- Nhe vdn phdng c6 diQn tich94,56m2; cao 10,8m; 02 tAng;

- Circ c6ng trinh php trg g6m:

+ M6i che 01 c6 diQn tich92,95m2;MLi che 02 c6 diQn tich 110m2; M6i che 03

c6 diQn tfch 60m2; M6i che 04 c6 diQn tich 184m2; M6i che ducmg di b0 01 c6 diQn

tich95,52m2; M6i che duhng di bQ 02 co diqn tich 126,8m2;
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+ Nhe phu trg 2 (phdng thi nghi€m) c6 diQn tich231m2; Nhi php trg 3 (kho thitit

bi) c6 diQn tich 84m2;Nhd php trg 4 (cdn tin) c6 diQn tich273m'; Nhd php trs 5 (kho
IDLE) c6 diQn tich729,59m';

+ Nha b6o vQ 01 c6 diQn tfch 140,08m2; Nha b6o vQ 02 c6 diQn tich 33,44rrt;
+ Bei xe m5y 01 c6 diQn tich 394,8m2; Bdi xe mdy 02 c6 diQn tich 478,8m2; Bdi

xe 6 tO c6 diQn tich 62,5m2;
* Trpm CNG c6 diQn tich 40m2;

+ C6u vugt 01 c6 diQn tich 44m2;CAu vugt 02 c6 dipn tich 44m2;Kho h6a ch6t
c6 diQn tich 15m2.

5. Cdc dcrn vi thi c6ng:

- Eai diQn ttcrn v! quin ly dU 6n: C6ng ty TNHH Tu v6n DU an Seas.

- Dai diQn ctcrn v[ thi c6ng son ch5ngchdy,panel chiSng ch6y: C6ng ty TNHH
Kirby Ddng Nam A; C6ng ty TNHH Metecno (Viet Nam).

- Eai diQn don vi thi c6ng PCCC: C6ng ty TNHH XAy dpg - PCCC D.N.F.
II. C6c nQi dung nghiQm thu vd PCCC cfra chfr tIAu tu:
1. Bfc chiu lta; gi6i ph6p ngdn chity; ttii va ducrng tho6t npn;

2. I(ho6ng c6ch an toin PCCC; duong giao th6ng phUc vp chta chdy;
3. He th6ng c6p nu6c chta chdy;
4.He th6ng chta chdy ty clgng;

5.He thiSng b6o ch6y tp <lQng;

6. Phuong tiQn chfia chdy tai ch5; HQ thdng ch5ng s6t dSnh th6ng;

7. Phucmg tiQn chi6u s6ng sg c5, chi d5n tho6t n4n.

III. MOt s5 y6u cAu kim theo:
OC Uao dim an todn PCCC cho c6ng trinh trong sui5t qu6 trinh sri dpng, dA ngh!

chri ctAu tu vi c6c dcvn v[ c6 1i6n quan thyc hiQn c6c y6u cAu kdm theo sau ddy:
- Thyc hiQn dAy dt c6c diAu kiQn an todn vO phdng ch6y vd chta chdy theo quy

dinh tai Di6u 7 Nghi dinh sO TglzOl4lNE-CP ngiy 3tl7l2O14 cria Chinh phri;

- Thgc hiQn ching quy trinh, Quy dinh v6 v4n hinh str dpng, b6o tri, bAo dudng,
stra chta, thay thii c6c hQ th5ng, thi6t bi PCCC vd hQ th6ng k! thuAt c6 1i6n quan;

- Duy tri 1i6n qrc ch6 d0 hoat clQng binh thudrng cria hQ th6ng, thi6t bi PCCC vd
c5c hQ thting ky thuat kh6c c6 1i6n quan de l6p dit theo dring chpc ndng trong sudt
qu6 trinh srt dvne.lj/
Noi nhQn:
- Nhu tr6n (<t6 thuc hign);
- Cuc C07 - BCA (b6o c6o);
- Luu: PC07 (TM, PC).

guySn Vin Hf,i



cOxc ax rNu oOxc Net
PHoNG cAun sAr pccc&cNcH

nI6u s6 o:
Ban hanh kdm theo Nghi dinh s6 83/201 7

ngi\y 181712017 cta Chinh phti

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Egc l0p - TU do - H?nh phtic

BIEN NAN KIEM TRA
NGHIBM THU VE PTTONG CHAY VA CHUA CHAY

H6i 14 gio 00 phrit, ngay 29 thing6 ndm 2020. Tpi c6ng trinh Nhd m6y s6n xuAt

cria C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam tai KCN Giang Di6n.

Dia chi: KCN Giang Didn, xd Giang Didn, huy6n Tr6ng Bom, tinh D6ng Nai.

Chfng t6i g6m:

- Ong Nguy6n Vdn HAi, Chric vU: Trudng phdng - Phong Canh s6t

PCCC vd CNCH - C6ng an tinh D6ng Nai;

- 0rg LC Vdn DuAn,

Bom - C6ng an tinh Ddng Nai;
Chirc vu: Pho Trucvng c6ng an huydn Trang

- 0rg Nguy6n B6 Gi6p, Chirc vp: DQi truong - DQi C6ng tdc Phdng

chdy, Phong CAnh s6t PCCC vd CNCH;

- 0.,g TrAn Tfnh Tdi, Chirc vp: C5n b0 - DQi C6ng t6c Phong chdy,

Phdng C6nh s6t PCCC vd CNCH.

Dd ti6n hdnh ki6m tra nghiQm thu vd phong chity, chira chity OOi vOi c6ng trinh
"Nhe m6y sin xu6t ti6u - C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam".

Dai diQn chu dAu tu: C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam.

- 0rrg Ravindranath Balakrishnan, Chirc vp: Ph6 T6ng gi6m d6c;

- 0rg Harshit Grupta, Chuc vu: GiSm doc dU 6n;

Qu6 trinh ki6m tra c6 sg ph6i hcr,p ctra c6c dcrn vf li6n quan gd-:

Dai di6n dcrn vi quin ly dU 6n: C6ng ty TNHH Tu v6n Du 6n Seas.

- 0rg Bui Quang Ngec, Chfc vq: QuAn ly c6ng trubng.

Dai diqn dcrn vi thi cong son chong ch6y: COng ty TNHH Kirby D6ng Nam A.

- Ong Nguy6n Thanh Tu6n, Chtic vu: Chi huy truong.

Dai dien don vi thi c6ng panel ch6ng ch6y: COng ty TNHH Metecno (Viqt Nam).

- 0,rg Hulnh Tri Trung, Chric vu: Chi huy trudng.

Dai di6n dcrn vi thi c6ng diQn: C6ng ty TNHH Di6n - Di6n lanh Phuong D6ng.

- 0.rg V6 Vdn Trinh, Chric vu: Chi huy tru6ng.

Dai diQn don vi thi c6ng PCCC: C6ng ty TNHH Xdy dpng - PCCC D.N.F.

- Bd H6ch Thi Thanh Nga, Chirc vu: Gi6m d6c.

Tinh hinh vir k6t qui ki6m tra nhu sau:



I. Hd so nghiQm thu ki thu$t:

Ki6m tra nQi dung vh tinh ph6p ly cua hdi scy nghiQm thu vd PCCC do chtr dAu tu
chuAn bi theo quy rlinh t4i KhoAn 2, Didu 17 Ngh! dinh s6 7912O|4NE-CP ngay

3ll7l2}l4 cria Chinh phri gdm:

- BAn sao gi6y chimg nhQn thAm duyQt thi6t kC vC pCCC;

- B6n sao gi6y chimg nh4n ki6m dinh phuong tiOn PCCC;

- Bin sao gi6y chimg nhAn ki6m dlnh panel ch6ng chdy s6 ZSlIIKD-PCCC-P7
ngdy 1410212020;

- BAn sao gi6y chring nhfln ki6m dinh scrn ch6ng chdy s6 2532|KD-PCCC-P7
ngey 1410212020;

- BAn sao gi6y chirng nhfln ki6m illnh ctra cu6n ch6ng chdy s5 ygqrcD-PCCC-

P7 ngdy 061412020; ctia ch6ng chhy sO DSqXD-PCCC-P7 ngity 061412020;

- B6n sao gi6y chring nhpn ki6m dinh v6ch kfnh ch6ng chdy tO Ot33IKE-PCCC-
P7 ngiry 291812018;

- Cdc bi6n b6n thir nghiQm, nghiQm thu timg phAn vd nghiQm thu t6ng the h9

th6ng phdng chdy vh chfia chdy; c6c h6 so 1i6n quan d6n phong chity vd chfra chdy;

- Bi0n b6n do di6n tro rrOi A6t hQ th6ng ch5ng s6t d6nh thing;

- Cdc b6n vE hodn c6ng hO th6ng phong chdy vd chfra chfiy vdr c6c hang mpc li6n
quan dtin phdng chity vdr chira ch6y phu hqp v6i hd so ttri0t te d5 dugc thAm duyQt;

- Vdn b6n nghiQm thu hodn thdnh hQ th6ng, thi6t bi c6 li6n quan vA phdng ch6y vir
chira chiry.

II. Ki6m tra thri'nghiQm thr;c t6:

A. VO quy m6 dq 6n, cdng trinh:

Nhd m6y sAn xu6t ti6u - C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam dd dugc thAm

thiOt k0 uO pCCC v6i tinh ch6t su dung sAn xu6t ti6u co quy m6 g6m:

- Nhe xudng, vdn phdng co di6n tich 8.340m2 ; t6ng di€n tich sirn 1 1.437,58 m2;
cao 15,9m; 03 tAng;

- Cdc c6ng trinh phu tro gom:

+ Nhe phu tro 2 (phdng thi nghi6m) c6 dipn tich 246,68 -'; Nhd phu tro 3 (kho
thi6t bi) co di6n tich 420,28 m2; Nhd phu tro 4 (cdn tin) co di6n tich 288,68 m2; Nhd
phu tro 5 (kho IDLE) co di6n tich3TB m2;

+ Nhd b6o vC 01 co di6n tich 118,79 m2; Nhd b6o vC 02 co di6n tich 24 m2;

+ Bdi xe m5y 01 co diQn tich 383,6 m2; Bdi xe m6y 02 co di6n tich 465,8 m2; Bdi
xe 6 t6 co di6n tich 62,5 m2;

+ M5i che 1 c6 di6n tich95,9 m2;miiche2 c6 di6n tich 127,7 m2

+ Nhd ho5 ch6t co di6n tich i 5 ^';

6
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+ Nhd diAu hdnh + bC nu6c thii c6 dien tich 20 m2;

+ CAu vugt 01 c6 diQn tich 32,94 m2; Clruvugt 02 c6 diQn tich 32,94 m2;

B. VO ki6n trric, k6t c6u:

Ki6n trric, k6t c6u Nhd m6y s6n xu6t ti6u - C6ng ty TNHH Olam ViQt Nam:

- Nhe xu&ng thi c6ng theo ktit cAu cQt, kdo th6p scrn ch6ng chdy c6 gi6i han chiu

lua (GHCL) R120 phut; tulng panel ngin chdy co GHCL 120 phirt;

- Nhe vdn phdng thi c6ng theo k6t c6u cQt, kdo th6p scrn ch6n g chdy c6 gi6i hpn

chiu hia (GHCL) R120 phut; sdn c6 GHCL 45 phut; cAu thang tho6t npn b6n thang vd

chitiu thang scrn ch6ng chdy c6 GHCL R60 phut; tuong ngdn gifra khu vgc vdn phong

vd xu&ng c6 GHCL 120 phrit; cria s6 tr6n tulng ngdn chity co GHCL 70 phut;

- Circ c6ng trinh php trg thi c6ng theo bin vC thitit te Oa dugc thAm duyQt vC

PCCC.

T4i thoi diOm ki6m tra, ki6n truc, k6t cdu cdc hang ffiVC, c6ng trinh co bAn dd thi
c6ng theo bin vE thi6t tO Aa dugc thAm duyQt vC pCCC. DOi v6i ktlt c6u cQt, kdo chiu

lyc son chtSng chity, t6m panel ch6ng chiry, cua ch6ngchity, cua s6, vflt liqu ch6ng

chdy, chu dAu tu vdr c6c don vi thi c6ng i15 ti6n hAnh nghiQm thu nQi bQ vd dugc Cpc

Canh s6t PCCC&CNCH c|'p giey chimg nhpn ki6m dinh vO PCCC.

C. Vd tho6t n?n: Tir b6n trong c6c h4ng ffiUC, c6ng trinh bO tri c6c 16i ra thodt
nurr, .A, thang bQ tho6t n4n theo b6n vE tni6t tc6 d5 dugc th6m duyQt vC pCCC.

Cria tho6t npn b6o il6m chi6u r6ng, chiAu cao th6ng thriy, dugc ldm bdng vQt liQu

kh6ng chdy vdr hu6ng md ctra theo chidu tho6t n?n ra b6n ngodi nhDr, bO trf phAn t6n

theo b6n vc thi6t t<O Oa dugc thAm duyQt vA pCCC.

D. VA dulng giao thdng, khoing c6ch an toirn PCCC:

Ducrng giao th6ng cho xe chta chdy mdt dudng dugcthi c6ng bing b6 t6ng nhg? ,NG T

b6o d6m tiiSp cpn c6c h4ng ffiUC, c6ng trinh theo b6n vE thii5t te Aa dugc thAm duyQt v6 Hiiurii

PCCC. ,iVIcT

Tai thdi di6m ki6m tra, dulng giao th6ng th6ng tho6ng b6o d6m cho xe chta ch6y ;h;

E. Va th6ng gi6, tho6t kh6i: B6n trong nhd xuOneIEp d{t h9 th6ng th6ng gi6 co
khi th6ng qua c6c qupt hrit, miQng gi6 vd th6ng gi6 tg nhi6n theo bAn v0 thi6t tC aa

dugc thAm duyQt rA PCCC.

f. Vd hQ th5ng phdng ch6y chfra ch6y:

1.He th5ng c6p nu6c chira chdy:

- HQ th6ng 6,rg c6p nu6c chta chdy c6 dulng kinh DN2 5)l2}Oll5Omm dugc thi
c6ng mang vdng.

- HQ th6n g cdp nu6c chira ch6y ngoiri nhh: COng trinh lEp dpt 07 trp nu6c chira
chiry ngolri nhd, c6 bti tri ttr chira ch6y ngodi nhd (c6 ldng, vdi chfta chdy kdm theo), 02
hons chd ti6n nu6c chta ch6v vi c6c nhu ki6n kh6c-

163J2
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- HQ th6n g cdp nu6c chta ch6y trong nhd: BOn trong c6c h4ng ffiUC, c6ng trinh 18p

dpt t6ng cQng 40 hgng nu6c chira chdy v6ch tucrng (c6 ldng, vdi chfta chdy kdm theo),

t6m hgng nu6c cdch m{t ndn nhd kho6ng l,25md6 phr,rc vp chira chdy b6n trong nhd.

- Ngudn nu6c dg trt
tich V:650m3.

nu6c chfra ch6y: 86 nu6c ngA- dg trt chira chSy c6 kh6i

- CUm bcrm cdp nu6c chira chity: 01 mity bcrm chira chay clQng co di6n

Q:400m3/h, H:80m.c.n; 01 mdy bom chfra ch6y dOng co Diesel Q:400m3/h,
H:80m.c.n; 01 m6y bom bu 6p Q:5m3/h, H:85m.c.n; 01 binh tich 6p2OOlit.

Ti6n hdnh ki6m tra thgc t6 tinh tr4ng hopt dQng cira hQ th6ng c6p nu6c chta chdy

voi O2l6ng chta chity D65 phun d6ng thoi hu6ng 16n v! tri m6i nhd xuCIng k6t qu6 cho
.i.
thlty itp lyc nu6c ddu l6ng phun dpt tr6n 10m.c.n tia nu6c d[c.

2.H9 th6ng b6o chiy tg ilQng:

BOn trong c6c hang ffiUC, c6ng trinh dugc lilp ddt hO th6ng b6o ch6y ty dQng lopi
dia chi g6m: 299 dliu b6o chity kh6i, I 1 b9 b6o kh6i lopi hirt bUi I vd 2 chm bi6n, 103

dAu b6o chSy nhiQt vit 07 b0 dAu b6o nhi6t lo4i ducrng truyAn, 99 bg nirt nh6n khAn, coi
+ ddn b6o chdy,01 dAu b6o chtty nhi6t phong n6 vir c6c modul di6u khi6n thitit bi ngopi

., i /,, a. 1 a  ., "

vi ket noi v6i tir trung tdm b6o chity dia chi 06 loop, tir hi6n thi d?t tpi nhd b6o vQ.

Ti6n hdnh ki6m tra trqng th6i ho4t dQng cria hC th6ng b6o chity tp d6ng bing
phucrng ph6p gi6 dinh co khoi tu phia dudi bay 16n tpi vi tri c6c dAu b6o chdy kh6i, sau

kho6ng 10 gi6y thi th6y tin hiQu c6c dAu b6o ch5y dugc truydn tu clAu b6o ch6y vd

trung t6m b5o chity kich hopt chu6ng, ddn b6o chity hogt dQng. D6ng thdi, hO th6ng

b6o chity tp d6ng loai dia chi k6t ,Oi AiCu khi6n hC th6ng th6ng gi6, tho6t kh6i, h9

th6ng m6y bom chfra chdy th6ng qua c6c modul di6u khi6n.

3.He th6ng chira chiy tq ilQng:

- HQ th6ng chira ch6y tg ilQng bing nudc: BCn trong c6c h4ng ffiUC, c6ng trinh
da lep dflt hQ th6ng chira chity tp dQng bing nudc v6i t6ng cQng 653 dAu phun

sprinkler hu6ng l)n,722 dAu phun sprinkler hu6ng *1619.

Ducrng 619 .6p nu6c chfra ch6y cho hQ th6ng chfra chdy tU d6ng co ducrng kinh
DNl50/1 O)l65l4)l32l25mmk6t nOi v6i h6 thdng c6p nu6c chira ch6y ngodi nhd.

Thu nghiQm x6c xudt 02 dAu phun o vi tri xa nhdt, hQ th6ng chira chity tu dQng

hoat dQng b6o d6m y6u cAu.

- HQ th6ng chira ch6y bnng khf Aerosol: BCn trong phdng diQn, trpm di6n, kho
tdi 1i6u, phdng IT l6p dit hp th6ng chira chdy tp dQng bSng khi Aerosol g6m: 23 binh
chta ch6y sol khi 64m3; 02 binh chira ch6y sol khi 45m3; 09 binh chfra chdy sol khi
25m3 kich hopt bdng tin hiQu bfo chdy tg dQng g6m: 11 dAu b5o ch6y kh6i, 16 dAu b6o

ch6y nhiQt, 07 bg ntit nh6n kfch hopt, 07 nIrt nh6n dtmg xA khi, 07 coi b6o xh khi, 07

cdi b6o ch6y k6t n6i v6i ttr trung t6m b5o chity 01 vtrng.

4.He th6ng ch6ng s6t d6nh thing:

\
-c:
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HQ th6ng ch,5ng s6t ddnh thing lep dit vf tri cao nh6t cria c6ng trinh g6m 03 kim
thu s6t chri dQng c6 b6n kinh b6o vQ R5,:97m.

T4i thoi di6m ki6m tra, chri dAu tu dd ti6n hanh do kitim tra diQn tro n6i d6t kim
thu sdt, k6t qui ki6m tra <10Q bio d6m theo TCVN 9385:2012.

5.He thiing chi6u s6ng srp cti vh chi din thodt n4n:

BOn trong c6ng trinh d5 trang bi h9 th6ng ddn chi6u s5ng sg c6 vd chi d6n tho6t

n4n gd-' Zf O OOn chi6u s6ng su c5 vd 114 ddn chi d6n thoSt nan c5c loai b6 tri dgc

theo dudng, l6i ra tho6t npn vir cAu thang bQ tho6t npn.

6. Phucrng tiQn chira ch6y t4i ch5:

BCn trong c6ng trinh bO tri phuong tiQn chfta chity tai ch6 96-: 115 binh chfra chdy

bing b6t MFZL 4, ll5 binh chfra chSy bing khi CO2 MT5, 02 binh chfra chity. c6 b6nh

,,. OAy ABC 35kg, 1S binh cdu treo ABC 6kg vd nQi quy, ti6u lqnh PCCC b6 tri ph6n

tdntqinoi dE thdy, d5 titlp can.

III. K6t lu$n vir ki6n nghi:

t. f6t lufln: Tpi thoi di6m ki6m tra, phucrng tiQn, hQ th6ng phdng chdy vir chira

ch6y dugc thi c6ng, l6p ddt tqi c6ng trinh Nhd m6y s6n xu6t ti6u hopt dQng binh

thucrng.

2. Ki6n nghi:

pO Uao d6m an toirn phon g chiry, chira chdy cho c6ng trinh trong su6t qu6 trinh sir

dpng, dC nghi chri dAu tu, dcrn vi quAn ly sti dUng vh c6c dcrn vi co li6n quan thgc hi6n
). ,.

c6c y6u cAu kdm theo sau ddy:

- Thyc hiQn dung quy trinh, quy dinh vA van hdnh sir dr,rng, b6o tri, b6o dudng,

sira chira, thay th6 c6c h6 th6ng, thi6t bi PCCC vd hC th6ng k! thuQt co li6n quan.

- Duy tri li6n tpc ch6 d0 hoAt dQng binh thulng cria hQ th6ng, thi6t bi PCCC vd

c5c h0 th6ng k! thuQt kh6c c6 1i6n quan ddfip d4t theo dirng chric ndng trong su6t qu6

trinh hopt d$ng.

- Hhng nim tru6c mia mua phai ki6m tra vd do dipn tro ti6p d6t hp th6ng ch6ng

s6t d6nh thing dfnh kj,theo quy dinh.

- Ban hdnh, ni6m y6t so d6 chi d6n, bi6n c6m (Bi6n c6m hia, bitin c6m hirt thu6c,
. .:. i " i r
biOn cdm can trcy 16i di lpi), bi6n b6o circ khu vgc b6 tri vflt lieu c6 nguy hi6m chiry,

,6, so d6 chi d6n vC phong chdy vd chfra chdy phu hqp tfnh chAt hoat dQng s6n xudt

(so dO b5 tri phuong tiQn chta chdy, so d6 chi d6n tho6t npn) o nhirng noi d6 th6y dO
.. .A

mgi nguoi bi6t vir chAp hdnh.

- ViQc 16p dat m6y m6c, trang thi0t bi d6y chuy6n c6ng nghe kh6ng dugc cAn trd
c6c 16i ra tho5t nqn vd dulng giao th6ng cho xe chfra chdy tpi c6ng trinh theo quy

dinh, b6o d6m gi6i ph6p th6ng gi6 theo QCVN O6:2010/BXD vd c6c quy chuAn, ti6u

chuAn k! thupt hiQn hdnh.
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- ViQc ldp dAt c6c thi6t bi dien phAi phu hqp v6i .6p nguy hi6m chdy, n6 ctra ttmg

gian phdng ctra c6ng trinh, OOi vOi khu vgc nguy hi6m chity, nO phii h,ra chon thitit bi

diQn, ddy d6n diQn phu hqp v6i tinh ch6t l;i h6a ctra hdng h6a b6o qu6n vir y6u cAu

c6ng nghq; thi6t bi dong nglt digtr6n mdt tudng bdng vpt liqu kh6ng ch5y theo TCVN

43 17 :l 986, TC.[N 9208:2012.

- D6i vot cilc hang ffiUC, c6ng trinh cti tqo, md rQng vd thay OOi tintr chdt, c6ng

ndng str dpng so v6i tfriet kC ban dAu dd dugc thAm duyQt ve pCCC, ph6i thi6t kti gi6i

ph6p PCCC, trangbi h9 th6ng, phucrng tiQn PCCC theo TCVN 3890:2009 phu hqp vdi
tinh ch6t, c6ng ndng sri dpng vd phAi dugc Phdng CAnh s6t PCCC vd CNCH - C6ng an

tinh Ddng Nai thAm duyQt lpi tru6c khi thi c6ng, l8p dat vi nghiQm thu vd PCCC tru6c

khi dua viro sri dUng.

- Trong su6t qu6 trinh ho4t ilQng phAi thuc hiQn dAy du c6c di6u kiQn an todn

phong ch6y chtach6y tai co sdtheo Di6u 7 Ngh! dinh s6 7912O14AID-CP ngdy 31

th6ng 7 ndm20l4 cria Chinh phtr.

Bi6n b6n lpp xong h6i 17 gid 00 phirt cirng ngdy, g6m 06 trang dugc lap thdnh 05

b6n vd dd dugc dgc lpi cho mgi ngudi cirng nghe, c6ng nhQn dring vd nh6t tri ky t6n

cluol day./.
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so TAr NcuyEN va uOr rRuoNG
cHr cuc nAo vp iuor TRUoNG

ceNG HoA xA ugl cHU xcuia vrET NAM
Dj!_& - Tg'clo - Hanh phtic

56: ll isDK-ccBVMT D6,rg Nai, ngdy 2lgthdng )Onant 2020

so oANG Ky cHU r\Guor\ THAr cr{Ar rr{Ar r\cuy HAr
Ma s6 QLCTNH : 7 5.002920.7

(Cep lAn 01)

I. Th6ng tin chung vd chu ngu6n thii CTNH:
Tdn: C6ng ty TNHH Olam Vi6t Narn

Pil :!l vdn phdng: Dud'ng Ld DuAn, phuong Nghia TAn, thi xd Gia Nghia, tinh
Edk N6ng.

Ei6n thoai: +84 (8) 3 52 107 40

GiSy chung nh6n d[ng ky doanh nghiQp sO OOOO:+ 633]
doarrh - 56' I(ti hoach vd EAu tu tinh Dik N6n g cdp;
1713t2004.

II. NQi dung iling ky:
Chu ngu6n thAi CTNH dd ding ky
CTNH tai Php luc kdm theo.

ccy s6'ph6t sinh CTNIH kdrn theo danh s6ch

III. Trdch nhiQrn cfia chri ng,r6n thfri:
1. TuAn thu cdc quy dinh tai LuAt BAo vC mdi trud'ng vd c6c vdn ban quy pharn
phap luAt vO m6i tru'o'ng c6 li6n quan.

2. Thuc hi6n dirngtrdch nhiOm quy dinh tai DiAu 7 Th6ng tu so 3612015/TT-
BTNMT ngey 30 th6ng 6 ndm 2015 cua 86 Tdi nguyOn vd M6i trud'ng.
IV. Di6u khodn thi hlnh:
SO ding kli ndy co giit tri su' dung cho d5n khi c6p lai
dong./.

Noi nltSn:
- Nhu phAn I;
- TT harrh chfirli c6ngtinh (ph6i hop);
- Luu: VT, P. NV (3b)
E: P.Thao\CTNfI\Olam

TUQ. GrAM DOC SO TAr NCtryrx vA Mor rRrIoNG

do Phong Ddng ky kinh
ddng ky lAn dAu ngay

hodc ch6m dirt hoat

KT..CH r CUC TR U'ONG__F.
FQSHI CUC TRUONG

D+ng Thi Thty D





75.00292 Trang 02103

PHU LUC
(Kdm th@!${1r; chil nguin thai cTIvH co ntd ,a gtcrun 75.002920.T do
Chi cuc Bao vQ m6i trad'ng tinh Dong IVai cap tan 01 "idy thdng nant 2020)

1. Ccr s6'ph6t sinh CTI\H:

T0n co s6: Nhd m6y s6n xu6t C6ng ty TNI{H Olarn Vi6t Nalr tai I(CN Giang Ei6n.

Dia chi: L6 s6 15, duo'ng s6 8, KCN Giang Di6n, xd Giang DiCn, huy6n Trring Bom, tinh
D6ng Nai.

Di0n thoai: 02513 992 124

2. Danh sdch ch6t thii nguy hai rli rlrng ky phrit sinh thu,d'ng xuy6n:

TT TOn ch6t thii
Trang tlrfi

,l
ton tar

(rin/l6ng/birn)

S6 lu'orrg
trung
binh

(kg/nim)

ME
CTNH

I

C6c loai dich cai thai tt qu6 trinh chi0t
t6ch (rnother liquor), dung dich tAy ri'a
vd dung rn6i hU'u co thAi kh6c

Long 4. 100 03 07 03

2
HQp mgc in thAi co citc thdnh phAn
nguy h4i Rin 03 08 02 04

a
J Bong ddn hulnh quang thAi Rhn t2 l6 01 06

4
DAu d6ng co, h6p s6 va boi tro-n t6ng
ho'p th6i Long 280 I1 02 03

5 Bao bi m0rn thAi Rin 12 l8 01 01

6 Bao bi cu'ng thdi bang l<irn Ioai Ran 25 18 01 02

1 Bao bi cu'ng tlrAi bdng nhu'a Rin 35 18 01 03

8

Bao bi cf'ng th6i bing cac vAt li6u l<hdc
(composit...) (vo chai thuy tinh chri'a
hoa chAt th6i)

Ran t2 18 0l 04

9

Chat hap thu, vdt liQu loc, gi6 lau, vii
b6o vQ thai bi nhiSrn c6c thdnh phAn
nguy hai

RIn 35 IB 02 01

10 Bo rnach di€n tu thAi Rdn 0l 19 02 06

u0ttttj0trc



7 5 .oo292o.T go I ,a 2o2o) Trarrg 03/03

19 0s 02Hoa chAt va h6n ho. p h6a chAt phdng thi
nghiCm thAi c6 c6c thdnh phAn nguy h4i

3. Danh sf ch CTI{H ale iling ky tU t6i sfi'd[,ng, so'ch6, tfi ch6, xfi'ly, eI6ng xri'ly,
thu h6i ning luqng tir CTI{H t4i co s&: Kh6ng

Pin, ic quy chi thAi 19 06 01

T6ng sti lug'ng


