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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

 - Địa chỉ văn phòng: Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai. 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Chen Cheng Jen. 

 - Điện thoại: 0251 3841596. 

 - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. 

 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Đồng Nai cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600254001 cấp lần đầu ngày 

11/01/1994 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/05/2017. 

 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera được Ban quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4336586377 cấp lần đầu ngày 

11/01/1994 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 19/11/2020. 

2. Tên cơ sở  

“Sản xuất gạch men, gạch thạch anh với công suất 15.000.000 m2/năm; Sản xuất 

các loại vòi, van, ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với 

quy mô 2.000 tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)”. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 213/QĐ-KCNĐN 

ngày 21/5/2021 do Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án “Sản xuất 

gạch men, gạch thạch anh với công suất 15.000.000 m2/năm; Sản xuất các loại vòi, van, 

ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với quy mô 2.000 

tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)” của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ 

Taicera tại Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. 

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

tư công): Dự án nhóm A. 

- Quy mô sử dụng đất của dự án: 

Dự án “Sản xuất gạch men, gạch thạch anh với công suất 15.000.000 m2/năm; Sản 

xuất các loại vòi, van, ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm 

với quy mô 2.000 tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)” được thực hiện trên khu 
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đất có diện tích 171.110 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 Hạng mục Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Công trình xây dựng 95.494 55,81 

1.1 Các công trình chính 67.631 39,52 

1.2 Các công trình phụ trợ 27.123 15,85 

1.3 Công trình môi trường 240 0,14 

2 Đường giao thông nội bộ và đất dự trữ 40.626 23,74 

3 Diện tích cây xanh, thảm cỏ 34.990 20,45 

- Tổng diện tích khu đất 171.110 100 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

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

Các hạng mục chính Số lượng 
Diện tích 

(m2) 
Tỉ lệ (%) 

A Công trình chính   - 67.631 39,52 

1 Phân xưởng 1 
Khu vực sản xuất gạch 1 6.538 3,82 

Khu vực sản xuất van đồng 1 2.520 1,47 

2 Phân xưởng 2 (sản xuất gạch) 1 14.064 8,22 

3 Phân xưởng 3 (sản xuất gạch) 1 27.477 16,06 

4 Phân xưởng 4 

Khu vực gia công gạch 1 11.259 6,58 

Khu vực sản xuất xi phông, 

ống cong, vòi 
1 5.773 3,37 

B Công trình phụ trợ - 27.123 15,85 

1 Nhà văn phòng 2 1 936 0,55 

2 Nhà văn phòng 1 1 1.629 0,95 

3 Khu nguyên liệu 1 1 3.330 1,95 

4 Tháp Silo 1 5.400 3,16 

5 Khu nguyên liệu 2 1 4.151 2,43 

6 Khu nghiền và bể chứa bùn 1 3.036 1,77 

7 Kho nguyên liệu phân xưởng 2 1 2.523 1,47 

 8 Nhà kho số 1 1 1.806 1,06 

9 Nhà kho số 2 
Khu thành phẩm 1 1.608 0,94 

Kho hóa chất 1 1.200 0,70 

10  Nhà chuyên gia 1 770 0,45 
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11 Nhà để xe 1 190 0,11 

12 Nhà bảo vệ 2 112 0,07 

13 Trạm biến thế 3 432 0,25 

C Công trình môi trường -  240 0,14 

1 
Nhà rác (bao gồm kho CTR thông thường và kho 

CTNH) 
1 240 0,14 

2 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 1 - - 

3 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 3 - - 

4 
Hệ thống xử lý khí thải lò đốt cấp nhiệt cho tháp sấy 

phun 
6 - - 

5 Hệ thống xủ lý bụi quá trình ép gạch 4 - - 

6 Hệ thống xử lý bụi máy rèn dập 1 - - 

7 Hệ thống xử lý bụi máy bắn cát 1 - - 

D Cây xanh - 34.990 20,45 

E Diện tích giao thông nội bộ và đất dự trữ   40.626 23,74 

Tổng diện tích nhà máy   171.110 100,00 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

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  

Tên sản phẩm 

Công suất 

Đơn vị tính 
Hiện tại 

Theo ĐTM đã 

phê duyệt 

Gạch men, gạch thạch anh 15.000.000 15.000.000 m2/năm 

Van (đồng) 
Hiện tại chưa 

đưa vào hoạt 

động sản xuất 

400 Tấn sản phẩm/năm 

Xi phông 500 Tấn sản phẩm/năm 

Ống cong, vòi (inox) 1.100 Tấn sản phẩm/năm 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

Ghi chú:  

(*): Dây chuyền sản xuất sản phẩm gạch men, gạch thạch anh của nhà máy đang 

hoạt động sản xuất. 

Đối với dây chuyền sản xuất van, xi phông, ống cong, vòi đã hoàn tất máy móc 

thiết bị, tuy nhiên chưa đưa vào vận hành. 



Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 4 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

(1) Quy trình sản xuất gạch men, gạch thạch anh cụ thể như sau: 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất gạch men, gạch thạch anh 

Thuyết minh quy trình: 

1. Phối trộn + Nghiền: 

Sau khi bộ phận kỹ thuật thử nghiệm thành công công thức phối trộn thì cho nhập 

các nguyên liệu theo phiếu được kí duyệt vào các bồn nghiền. Tùy loại lớn hoặc nhỏ, 

cân theo phiếu yêu cầu và cho nghiền theo số vòng quy định, nguyên liệu sẽ được nghiền 

thành dạng bùn.  

2. Sấy phun tạo bột: 
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- Sau khi bên kỹ thuật kiểm tra bùn (tỷ trọng, cặn sàn, màu sắc, độ trắng,...) đạt yêu 

cầu thì cho phun để sấy đạt độ ẩm cho quá trình ép tạo hình gạch. Nhiệt độ cấp cho tháp 

sấy phun khoảng 500C. 

- Kiểm tra theo qui định kiểm tra của bộ phận QC (độ ẩm, kích cỡ hạt,...)  

- Nhập vào các silo chứa bột. 

3. Tạo hình (ép gạch): 

- Quá trình ép được thực hiện theo từng loại mẫu sản phẩm và quy cách (30x30, 

40x40, 60x60, 30x60, 80x80, 60x120, 100x100,...). 

- Ép với nhiều loại máy ép: 2000, 4200, 4600, 7200, 7500.  

- Sau khi ép, tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn từng loại sản phẩm. 

4. Sấy khô: Nhiệt độ sấy từ 1000C – 2500C - Kiểm tra độ ẩm: độ ẩm sau sấy phải 

đảm bảo dưới 0,5%. 

5. Phủ men tạo hoa văn: Theo từng loại sản phẩm đưa ra các tiêu chuẩn riêng từng 

loại men và hoa văn, men lót, men mặt, men phun,... Đối với gạch thạch anh sẽ không 

trải qua quá trình phu men. 

6. Nhập xe goong: 

- Sản phẩm được đưa vào nhập xe goong để chuẩn bị cho quá trình nung. 

- Kiểm tra ngoại quan: nứt, bể, mẻ góc,... Những sản phẩm lỗi sẽ được loại bỏ 

7. Sấy sơ bộ: 

- Công đoạn làm khô lớp mặt men trước khi vào nung.  

- Nhiệt từ 600C~1800C tùy từng lò sấy và từng loại sản phẩm. 

8. Quá trình nung: Chia làm 3 vùng nung. 

- Tiền nung: 9000C – 1.1800C tùy từng loại gạch. 

- Nung: 1.2100C – 1.2500C tùy từng loại gạch. 

- Làm lạnh: tùy theo từng loại gạch và tốc độ lò mạ nhiệt độ được điều chỉnh giảm 

từ 1.0000C xuống 5400C. 

- 9. Qui trình đóng gói trực tiếp:  

Đối với các sản phẩm không mài cạnh: 30x30, 40x40,... sẽ được đưa đi đóng gói 

trực tiếp và lưu kho. 

10. Đưa đi gia công, mài bóng: 
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- Đối với các sản phẩm phải mài cạnh cho đúng quy cách: 60x60, 30x60, 80x80, 

60x120, 100x100,... sẽ được chuyển đến xưởng gia công (Phân xưởng 4) để thực hiện 

quá trình mài cạnh, đánh bóng bề mặt gạch,... Quá trình gia công này được thực hiện 

trong môi trường ẩm ướt, nước được tưới liên tục trong quá trình mài, đánh bóng. Vì 

vậy toàn bộ bụi phát sinh sẽ theo dòng nước, tồn tại dưới dạng bùn và được đưa về 

HTXL nước thải để xử lý. Như vậy, quá trình này chỉ phát sinh nước thải, không phát 

sinh bụi ra môi trường.  

- Kiểm tra theo tiêu chuẩn bên QC và yêu cầu của khách hàng.  

11. Phân loại lựa khuyết điểm, đóng bao bì 

- Lựa loại 1,2,3,4,5,6,... theo tiêu chuẩn kiểm tra hiện trường.  

- Đóng bao bì theo từng sản phẩm, từng loại gạch. 
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(2) Quy trình sản xuất van đồng như sau: 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất van đồng  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào cho quá trình là các thanh đồng hợp kim, với đường kính dao 

động từ 1 – 3 inch tùy theo quy cách sản phẩm. Tiến hành kiểm tra kích thước, thành 

phần nguyên liệu xem có đạt tiêu chuẩn hay không trước khi chuyển đến công đoạn tiếp 

theo.  

- Cắt liệu: Các thanh đồng sau khi được kiểm tra chất lượng sẽ được đưa qua bộ 

phận cắt liệu, tại đây thanh đồng dài được cắt thành các đoạn ngắn phù hợp với kích 

thước sản phẩm. 

- Quá trình rèn dập: Các thanh đồng sau khi cắt theo quy cách sẽ được gia nhiệt 
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tới nhiệt độ vừa đủ làm mềm bề mặt kim loại (khoảng 4000C), sau đó sẽ đưa vào máy 

rèn dập thành hình sản phẩm. Bụi, khói thải được tạo ra bởi rèn dập được xử lý qua hệ 

thống lọc bụi túi vải trước khi xả thải ra môi trường. 

- Qua trình cắt biên: Sản phẩm sau khi rèn sẽ qua quá trình cắt tia để loại bỏ các 

cạnh và góc phụ trên bề mặt của miếng rèn.  

- Ủ nhiệt: Các thanh hợp kim đồng được đưa vào lò ủ có chiều dài phù hợp và đóng 

lò. Nhiệt độ trong lò ủ là 300 - 5500C bằng cách đốt nóng bằng điện, và quá trình gia 

nhiệt được dừng lại sau khi giữ trong 3 giờ, sau đó lấy các thanh thành phẩm bằng cách 

làm mát không khí tự nhiên. Các Thanh đồng thành phẩm được đóng gói, gắn thẻ, đo 

lường và lưu trữ trong kho. Mục đích chính của ủ làm thay đổi cấu trúc hạt trong kim 

loại để được tính chất tốt hơn. 

- Quá trình bắn cát: Các sản phẩm sau khi ủ nhiệt sẽ được đưa vào máy bắn cát 

sửa dụng hạt bi inox, dùng để xử lý ngoại quan của sản phẩm nhằm loại trừ các khiếm 

khuyết trên bề mặt kim loại, bị oxy hoá, quá trình thực hiện trong máy bắn cát khép kín 

hoàn toàn, bỏ sản phẩm vào máy bắn cát, đóng kín cửa, bắn 30 - 50 phút. Lượng bụi 

phát sinh sẽ được xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải trước khi thải ra môi trường. 

- Qúa trình cắt biên: Sản phẩm sau khi rèn sẽ qua quá trình cắt tỉa để loại bỏ các 

cạnh và góc phụ trên bề mặt của miếng rèn. Ủ nhiệt: Các thanh hợp kim đồng được đưa 

vào lò ủ có chiều dài phù hợp và đóng lò. Nhiệt độ trong lò ủ là 300 - 5500C bằng cách 

đốt nóng bằng điện, và quá trình gia nhiệt được dừng lại sau khi giữ trong 3 giờ, sau đó 

lấy các thanh thành phẩm bằng cách làm mát không khí tự nhiên. Các thanh đồng thành 

phẩm được đóng gói, gắn thẻ, đo lường và lưu trữ trong kho. Mục đích chính của ủ là 

thay đổi cấu trúc hạt trong kim loại để được tính chất tốt hơn. 

- Quá trình gia công: Sau công đoạn bắn cát các sản phẩm được gửi đến xưởng gia 

công. Quá trình gia công sẽ được thực hiện đúng theo các thông số kỹ thuật sản phẩm 

theo yêu cầu tiêu chuẩn của khách hàng. Các quy trình sẽ được thực hiện bởi các máy 

khác nhau như máy trục, máy tiện,... Trong quá trình gia công có sử dụng dầu làm mát 

để giải nhiệt. 

- Lắp ráp: Tất cả các loại thiết bị van sản xuất bởi dự án này là do các loại linh 

kiện lắp ráp thành sản phẩm, qua kiểm phẩm đạt tiêu chuẩn. Bộ sản phẩm thu được được 

kiểm tra bằng không khí trong bể nước sạch để kiểm tra độ kín khí của sản phẩm và các 

sản phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ được đưa trở lại quy trình lắp ráp để lắp ráp lại, và các 

sản phẩm đủ tiêu chuẩn có thể được đóng gói và lưu trữ. 
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Hình 1.3. Hình ảnh máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất van đồng đãm lắp 

đặt hoàn thiện 
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(3) Quy trình sản xuất xi phông như sau: 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất xi phông  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất ống đồng với đường kính 30 – 35mm 

tùy thuộc vào kích thước sản phẩm. Tiến hành kiểm tra nguyên liệu: kiểm tra kích thước, 

thành phần có đạt tiêu chuẩn hay không.  

Sau khi kiểm tra, ống đồng được qua lưu trình gia công: sản phẩm sau khi cắt biên 

được cho vào các máy gia công, sau đó được kẹp trong máy và tiến hành quá trình khoan 

lỗ, bắn răng, cọ mặt, câu rãnh ra thành phẩm, trong quá trình gia công có sử dụng dầu 

làm mát. Quá trình gia công sảy ra chủ yếu trong các máy khép kín và tự động. Sau khi 

hoàn thành công bỏ vào thùng, sau đó kiểm nghiệm đạt yêu cầu chuyển vào công đoạn 

đánh bóng. 

Quy trình đánh bóng: chia thành 2 phương thức đánh bóng. 

- Đánh bóng dùng robot tay, áp dụng cho sản phẩm số lượng nhiều và dễ làm. 

- Đánh bóng dùng thủ công, áp dụng cho sản phẩm với số tương đối ít và khó làm. 

Ở công đoạn này chủ yếu cho mặt kim loại của sản phẩm được mịn trơn bóng và 

sáng bóng, dự án sử dụng sáp đánh bóng kim loại để đánh bóng, bôi sáp lên bề mặt bánh 

mài (của máy đánh bóng), cần để cho máy chạy ổn định sau đó mới đưa sáp tiếp xúc bề 

mặt bánh mài đang quay, chỉ nên cho một lượng vừa đủ sáp bề mặt bánh mài. Trong 

quá trình đánh bóng sẽ làm phát sinh bụi kim loại (chủ yếu bụi đồng) sẽ được phun nước 
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dập bụi, bùn thải định kỳ sẽ được thu gom không pháy sinh bụi ra ngoài. Sau khi hoàn 

thành đánh bóng bề mặt sẽ qua kiểm nghiệm đạt yêu cầu rồi chuyển vào công đoạn sau. 

Sau khi ống đồng được gia công và đánh bóng theo quy cách sản phẩm, sẽ được 

lắp ráp cùng với các linh kiện, chi tiết đi kèm (nhập về) để tạo thành sản phẩm xi phông 

hoàn chỉnh. Thành phẩm được lưu kho chờ xuất bán. 

  

Hình 1.5. Hình ảnh dây chuyền sản xuất xi phông đã hoàn thiện lắp đặt 
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(4) Quy trình sản xuất ống cong, vòi như sau: 

 

Hình 1.6. Quy trình sản xuất ống cong, vòi  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào của quy trình là các ống inox, đường kính từ 15-50mm, độ 

dày 0,5-2mm. Tiến hành kiểm tra: kích thước, thành phần có đạt tiêu chuẩn hay không. 

Sau đó cắt ống inox theo yêu cầu, máy cắt tự động. Sau khi cắt, tiến hành đưa vào 

gia công định hình sản phẩm. 

Mục đích của việc gia công là theo hình dạng và công dụng của sản phẩm để gia 

công thay đổi các kích thước, bỏ ống inox đã cắt vào công cụ kẹp, rồi khởi động máy 

gia công hình dạng, kích thước theo yêu cầu. Sau khi gia công, sản phẩm sẽ qua công 

đoạn đánh bóng bề mặt bằng máy đánh bóng. 

Ở công đoạn này chủ yếu làm cho bề mặt kim loại của sản phẩm được mịn trơn và 

sáng bóng, dự án sử dụng sáp đánh bóng kim loại để đánh bóng, bôi sáp lên bề mặt bánh 

mải (của máy đánh bóng), cần để cho máy chạy ổn định sau đó mới đưa sáp tiếp xúc bề 
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mặt bánh mài đang quay, chỉ nên cho một lượng vừa đủ sáp lên bề mặt bánh mài. Trong 

quá trình đánh bóng sẽ làm phát sinh bụi kim sẽ được thu gom xử lý qua hệ thống xử lý 

bằng phương pháp ướt (phun nước dập bụi). Sau khi hoàn thành đánh bóng bề mặt sẽ 

qua kiểm nghiệm đạt yêu cầu rồi chuyển vào công đoạn sau. 

Sau khi đánh bóng, sản phẩm sẽ được đưa qua công đoạn kéo vân, tại đây các sản 

phẩm sẽ được khắc văn, họa tiết trên bề mặt để tăng thêm tính thẩm mỹ và tùy theo yêu 

cần khách hàng. 

Sau khi ống, vòi được kéo vân, sẽ đưa qua công đoạn lắp ráp. Tại đây, các chi tiết 

đi kèm sẽ được lắp ráp vào sản phẩm, sau đó tiến hành đóng gói và lưu kho. 

  

Hình 1.7. Hình ảnh dây chuyền sản xuất ống cong, vòi đã hoàn thiện lắp đặt 

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

Số TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Công suất  

(kw) 

Tình 

trạng 
Ghi chú 

I MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH 

1 Máy nghiền  8 Đài loan 32 tấn/ngày 60% 1997 

2 Máy ép 4 Đài loan - 60% 1997 

3 Lò sấy đứng 4 Đài loan - 60% 1997 

4 Máy tráng men 4 Đài loan - 60% 1997 

5 Băng tải 4 Đài loan - 60% 1997 

6 Máy in rotocolour 3 Đài loan - 60% 1997 

7 Máy phun men đơn 3 Đài loan - 60% 1997 

8 Xe goong tự động 4 Đài loan - 60% 1997 

9 Máy dỡ hàng 2 Đài loan - 60% 1997 

10 Máy sấy sơ bộ 2 Đài loan - 60% 1997 
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11 Lò nung 2 Đài loan - 60% 1997 

12 Máy đo kích cỡ 2 Đài loan - 60% 1997 

13 Lò đóng gói 2 Đài loan - 60% 1997 

14 Máy hút bụi 1 Đài loan 400 m3/phút 60% 1997 

15 Tháp sấy phun 1 Đài loan 5000 m3/h 60% 1997 

16 Máy ép 4 Đài loan - 60% 1997 

17 Máy nghiền 7 Đài loan 32 tấn/ngày 60% 1997 

18 Lò sấy nằm 4 Đài loan - 60% 1997 

19 Máy tráng men 4 Đài loan - 60% 1997 

20 Máy in bông 4 Đài loan - 60% 1997 

21 Máy in rotocolour 4 Đài loan - 60% 1997 

22 Máy in inkjet 1 Đài loan - 60% 1997 

23 Máy dỡ hàng 6 Đài loan - 60% 1997 

24 Xe goong tự động 4 Đài loan - 60% 1997 

25 Máy sấy sơ bộ 2 Đài loan - 60% 1997 

26 Lò nung 2 Đài loan - 60% 1997 

27 Máy hút bụi 1 
Đài loan 1.650 

m3/phút 

60% 1997 

28 Tháp sấy phun 2 Đài loan - 60% 1997 

29 Máy nghiền 15 Đài loan 50 tấn/máy 75% 2004 

30 Máy ép 8 Đài loan - 75% 2004 

31 Máy tráng men 
2 Đài loan - 75% 2004 

1 Đài loan - 100% 2020 

32 Máy in bông 
2 Đài loan - 75% 2004 

1 Italy - 100% 2020 

33 Băng tải 5 Đài loan - 75% 2004 

34 Xe goong tự động 4 Italy - 75% 2004 

35 Máy sấy sơ bộ 2 Italy - 75% 2004 

36 Máy dỡ hàng 3 Italy - 75% 2004 

37 Lò nung 3 Trung quốc - 75% 2004 

38 Máy xếp gạch 1 Trung quốc - 75% 2006 

39 Máy hút bụi 2 Trung quốc 
1.650 

m3/phút 

75% 
2006 

40 Tháp sấy phun đốt gas 
1 Trung quốc 5.000 m3/h   

1 Trung quốc 11.000 m3/h   

41 
Tháp sấy phun đốt trấu 

nén viên 
1 

Trung quốc 
10.000 m3/h 

85% 
2014 
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42 Máy lên gạch - dây 1 1 Nhật bản - 75% 2005 

43 Máy mài cạnh - dây 1 4 Nhật bản - 75% 2006 

44 Máy bào - dây 1 4 Nhật bản - 75% 2006 

45 Máy mài bóng - dây 1 3 Nhật bản - 75% 2006 

46 Máy đánh sáp - dây 1 3 Nhật bản - 75% 2006 

47 Máy lên gạch - dây 2 1 Nhật bản - 75% 2006 

48 Máy mài cạnh - dây 2 4 Nhật bản - 75% 2006 

49 Máy bào - dây 2 4 Nhật bản - 75% 2006 

50 Máy mài bóng - dây 2 3 Nhật bản - 75% 2006 

51 Máy đánh sáp - dây 2 3 Nhật bản - 75% 2006 

52 Máy mài cạnh - dây 4 4 Nhật bản - 75% 2006 

53 Máy bào - dây 4 3 Nhật bản - 75% 2006 

54 Máy mài bóng - dây 4 3 Nhật bản - 75% 2006 

55 Máy đánh sáp - dây 4 3 Nhật bản - 75% 2006 

56 Máy lên gạch - dây 5 1 Nhật bản - 75% 2006 

57 Máy mài cạnh - dây 5 4 Nhật bản - 75% 2006 

58 Máy bào - dây 5 3 Nhật bản - 75% 2006 

59 Máy mài bóng - dây 5 3 Nhật bản - 75% 2006 

60 Máy đánh sáp - dây 5 1 Nhật bản - 75% 2006 

61 Máy đóng gói tự động 3 Nhật bản - 75% 2006 

62 Cân đo độ ẩm 2 Nhật bản - 75% 2009 

63 Băng tải liệu thô 2 Nhật bản - 75% 2004 

64 Máy nghiền bi 3 Nhật bản - 75% 
2004, 

2006 

65 Máy nghiền màu 4 Nhật bản - 75% 2006 

66 Máy khuấy bùn 
5 Nhật bản - 75% 2006 

12 Nhật bản - 85% 2016 

II MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT XI PHÔNG 

1 Máy dập 63T 2 Trung Quốc 6 KW 100% 2020 

2 Máy dập 45T 2 Trung Quốc 5,5 KW 100% 2020 

3 Máy thủy lực 2 Trung Quốc 6 KW 100% 2020 

4 Máy tiện CNC 8 Trung Quốc 6 KW 100% 2020 

5 Máy hàn cao tần 4 Trung Quốc 20 KW 100% 2020 

6 Máy dập 4 lỗ 2 Trung Quốc 2 KW 100% 2020 

7 
Máy đánh bóng và thiết 

bị hút bụi đi kèm 
9 Trung Quốc 14 KW 100% 2020 

8 Máy dập nhỏ 4 Trung Quốc - 100% 2020 
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9 Máy đóng gói 4 Trung Quốc - 100% 2020 

10 
Dây chuyền lắp ráp tự 

động hóa 
1 Trung Quốc 

- 
100% 2020 

11 
Dây chuyền sản xuất 

ống hàn 
2 Trung Quốc 120 KW 100% 2020 

12 Máy ống cong 2 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

13 Mát vát mép cắt ống 4 Trung Quốc 10 KW 100% 2020 

14 Máy nhỏ ống 2 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

15 Máy tiện ren ống 4 Trung Quốc 12 KW 100% 2020 

16 Máy đánh bóng tự động 16 Trung Quốc 48 KW 100% 2020 

17 
Máy đánh bóng và thiết 

bị hút bụi đi kèm 
2 Trung Quốc 28 KW 100% 2020 

18 
Máy đánh bóng mặt 

bằng 
2 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

19 Máy tiện CNC 6 Trung Quốc 6 KW 100% 2020 

20 Máy phụ hợp xe phay 6 Trung Quốc 6 KW 100% 2020 

21 Tay cơ giới 12 Trung Quốc 3 KW 100% 2020 

22 Máy ống cong 2 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

23 Máy cắt ống 2 Trung Quốc 3 KW 100% 2020 

24 
Máy đánh bóng và thiết 

bị đi kèm 
24 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

25 
Máy test nóng lạnh tuần 

hoàn 
1 Trung Quốc - 100% 2020 

26 Máy test đa năng 1 Trung Quốc - 100% 2020 

27 
Máy kiểm tra độ nhám 

bề mặt 
1 Trung Quốc - 100% 2020 

III MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT ỐNG CONG, VÒI 

1 Máy trục 1 Trung Quốc - 100% 2020 

2 Máy xuống liệu 2 Trung Quốc 7,5 KW 100% 2020 

3 Máy mài răng lưỡi cưa 1 Trung Quốc - 100% 2020 

4 Máy rèn tự dộng 2 Trung Quốc 22 KW 100% 2020 

5 
Máy hút đầu khói tự 

động 
2 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

6 Máy dập 1 Trung Quốc 2,2 KW 100% 2020 

7 Máy cắt biên 1 Trung Quốc 0,75 KW 100% 2020 

8 Máy bắn cát 1 Trung Quốc 25 KW 100% 2020 

9 
Máy trục cố định (dùng 

cho lò ủ) 
1 Trung Quốc - 100% 2020 

10 Lò ủ 1 Trung Quốc 75 KW 100% 2020 
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11 Cân điện tử 1 Trung Quốc - 100% 2020 

12 Xe nâng điện động 1 Trung Quốc - 100% 2020 

13 Máy nén khí 1 Trung Quốc 35 KW 100% 2020 

14 Máy sấy lạnh 1 Trung Quốc - 100% 2020 

15 Bình chứa khí 1 Trung Quốc - 100% 2020 

16 Xe nước (11 trục) 2 Trung Quốc 2,2 KW 100% 2020 

17 Máy dập 1 Trung Quốc 3 KW 100% 2020 

18 Máy tiện bán tự động 6 Trung Quốc - 100% 2020 

19 Máy phun mã 1 Trung Quốc - 100% 2020 

20 Máy sấy khô 2 Trung Quốc - 100% 2020 

21 Máy đóng gói tự động 1 Trung Quốc - 100% 2020 

22 Máy bôi keo 2 Trung Quốc - 100% 2020 

23 Máy test áp lực 2 Trung Quốc - 100% 2020 

24 
Máy rắp trục van tự 

động 
1 Trung Quốc - 100% 2020 

25 Máy lắp ráp van tự động 6 Trung Quốc - 100% 2020 

26 Cân điện tử 1 Trung Quốc 2T 100% 2020 

27 Xe nâng điện 1 Trung Quốc 3T 100% 2020 

28 Máy quang phổ 1 Trung Quốc - 100% 2020 

29 Máy test tuổi thọ 1 Trung Quốc - 100% 2020 

30 Máy test sức uốn 1 Trung Quốc - 100% 2020 

31 Lắc lê 1 Trung Quốc - 100% 2020 

32 Máy đô độ cứng Vickers 1 Trung Quốc - 100% 2020 

IV MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT XI PHÔNG 

1 Máy cưa 1 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

2 Máy tiện 1 Trung Quốc 5,5 KW 100% 2020 

3 Máy phat 1 Trung Quốc 4 KW 100% 2020 

4 Máy khoan 2 Trung Quốc 1 KW 100% 2020 

5 
Máy mài công cụ đa 

năng 
1 Trung Quốc 1,5 KW 100% 2020 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

Ghi chú: 

Hiện tại Công ty đang hoạt động sản xuất các sản phẩm gạch men, gạch thạch anh. 

Đối với máy móc thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất các sản phẩm vòi, van ống, thiết 

bị vệ sinh bằng kim loại trong dùng trong nhà bếp, phòng tắm đã hoàn tất lắp đặt tuy 

nhiên chưa đưa vào vận hành. 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Hình ảnh mẫu sản phẩm của dự án: 

  

 
 

 

Hình 1.8. Hình ảnh sản phẩm của dự án 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

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

Hiện tại dự án đang hoạt động đối với mục tiêu “Sản xuất gạch men, gạch thạch 

anh với công suất 15.000.000 m2/năm”. Đối với mục tiêu “Sản xuất các loại vòi, van, 

ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với quy mô 2.000 

tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)” đã hoàn tất lắp đặt máy móc thiết bị, dự 

kiến đi vào hoạt động sau khi được cấp giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm, 

cụ thể: 

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

STT Tên nguyên liệu 
Công thức hóa học/đặc tính 

nguyên liệu 
Đặc tính hóa lý 

Số lượng 

(Tấn/năm) 

I NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT GẠCH 

1 Tràng thạch 

Tràng thạch có tác đụng tạo pha long 

trong quá trình nung, hạ nhiệt độ 

nung và thúc đẩy quá trình kết khối 

trong công nghệ gốm sứ, thủy tnh 

- 85.400 

2 Cao lanh 

Có màu trắng, trắng xám, dạng đặc 

hoặc là những khối dạng đất sáng 

màu, khối lượng riêng khoảng 2,1 – 

2,6 g/cm3, độ cứng 1-2,5. Khi ngấm 

nước nó có tính dẻo nhưng không có 

hiện tượng co giãn. Nhiệt độ nóng 

chảy 1.750-1.7870C. 

SiO2, Al2O3, H2O 62.000 

3 Đất sét 

Là chất mềm dẻo khi ẩm, khi khô nó 

trở nên rắn chắc hơn và khi bị nung 

đất sét trở nên rắn vĩnh cửu. 

- 11.000 

4 Bột đá vôi 

Độ cứng 3, khối lượng riêng 2.600 ÷ 

2.800 kg/m3, cường độ chịu nén 

1700 ÷ 2600 kg/m3, độ hút nước 0,2 

÷ 0,5%. 

CaCO3 11.000 

II NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT VÒI, VAN, ỐNG, THIẾT 

BỊ VỆ SINH BẰNG KIM LOẠI 

6 
Thanh hợp kim 

đồng 

Đồng có khối lượng riêng lớn (g = 

8,94 g/cm3), tính chống ăn mòn tốt, 

nhiệt độ chống ăn mòn tốt, nhiệt độ 

nóng chảy tương đối cao (10830C). 

Thành phần Zn nâng cao độ bền và 

độ dẻo hợp kim đồng, Pb làm tăng 

tính cắt gọt cho hợp kim đồng. 

Cu 70%, Zn 28%,  

Pb 2% 
460 

7 
Các phụ kiện cho 

van đồng 

Phụ kiện có thành phần bằng nhựa, 

cao su,… 
- 40 

8 Ống đồng Khối lượng riêng lớn,  chống ăn 

mòn tốt, nhiệt độ nóng chảy cao. 
Đồng hợp kim 380 
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Thành phần được bổ sung Zn, Pb 

nâng cao độ bền và độ dẻo, tăng 

tính cắt gọt cho hợp kim đồng. 

9 

Các chi tiết nhựa 

(linh, phụ kiện 

cho xi phông) 

- 
Thành phần chính 

là nhựa, thép 
220 

10 Inox  

- Có khả năng chống ăn mòn cao kể 

cả trong môi trường nhiều hóa chất. 

- Khả năng chịu nhiệt lên tới 600 – 

9000C. 

Fe: 66–70% 

Cr: 18–20% 

Ni: 8-10,5% 

C: 0,08% 

Mn: 2% 

1.100 

11 
Các phụ kiện cho 

ống cong, vòi 
- Cao su, nhựa 20 

III DANH MỤC PHỤ LIỆU, HÓA CHẤT 

1 

Vật liệu đóng gói 

(bao bì, thùng 

carton, dây 

đai,…) 

- - 700 

2 Gas  

Là chất đốt sạch, khi cháy tạo ra 

nhiệt độ khá cao, rất ít muội than và 

không tạo ra cặn bẩn hoặc khí CO 

độc hại 

- 17.000 

3 Dầu DO 

Là loại nhiên liệu lỏng, sản phẩm 

tinh chế từ dầu mỏ có thành phần 

chưng cất nằm giữa dầu hỏa và dầu 

bôi trơn công nghiệp. 

- 175 

4 Trấu nén viên - Vỏ trấu 6.000 

5 Cùi băm 

Củi bam được sử dụng làm chất đốt 

cho lò hơi, lò sấy,… do có nhiệt trị 

cao khoảng 3.000 – 3.700 Kcal/kg 

- 3.200 

6 Chất phụ gia 

- Zirconium silicate 

- Sodium carboxymethyl 

- Sodium tripolyphosphate 

- Sodium Lignosulphosphate 

- 1.300 

7 Màu dùng cho thổ - - 130 

8 
Màu dùng cho 

men 

- Dạng bột, màu trắng. 

- Gây ho, khó thở khi hít phải. 

- Tiếp xúc trực tiếp với da gây ngứa, 

kích ứng nhẹ. 

SiO2:52%, 

Al2O3:32%, 

CaO:12%, 

Na2O:6%, 

MgO:3%, K2O:1%, 

BaO:1%. 

6,3 

9 Sáp  

- Silica:50%, Nước:40%, 

Brightener:5%, Hitrate:3%, 

Silicone: 2%. 

- Dung môi dầu: 60%. 

- 380 
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10 Vật liệu đóng gói - - 236 

11 Sáp đánh bóng - 

C18H36O2:8-15% 

Cr2O3: 55-67%. 

Al2O3: 35-40%. 

 

12 Hạt bi thép 
Hạt bi thép đồng nhất về cấu trúc và 

độ cứng, khó vỡ. 
Thép 0,7 

13 Dầu làm mát 

Chống mài mòn tốt. Tuổi thọ của 

dầu cao. Khả năng chống gỉ tốt. Khả 

năng tạo bọt tốt. 

Mineral oil 85% 

Sodiumetearate 

10% 

Sodium Siliate 5% 

2 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

4.2. 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 đơn vị hạ tầng để cung cấp. 

* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

- Nhu cầu điện tiêu thụ của nhà máy hiện hữu là 3.953.400 kWh/tháng (theo hóa 

đơn sử dụng điện tháng 9/2022); 

- Nhu cầu điện tiêu thụ điện của dự án sau khi hoạt động các mục tiêu bổ sung ước 

tính khoảng: 8.000.000 KWh/tháng (nhu cầu sử dụng điện được tính toán dựa trên công 

suất tiêu thụ điện của các máy móc thiết bị lắp đặt thêm và số ca làm việc sau khi nâng 

công suất); 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng điện dự án 

TT Nhà máy hiện hữu Dự án Sau khi hoàn thành dự án 

1 3.953.400 4.046.600 8.000.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

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 

Sonadezi Long Bình.  
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* Nhu cầu sử dụng nước: 

(1) Nhu cầu sử dụng nước của dự án hiện tại 

Nhu cầu sử dụng nước trung bình của dự án ở thời điểm hiện tại khoảng 18.610 

m3/tháng (căn cứ hóa đơn tiền nước 3 tháng 7, 8, 9/2022) tương đương khoảng 715,8 

m3/ngày sử dụng cho các mục đích: nước phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt của công 

nhân viên, nước dùng để tưới cây, phòng cháy chữa cháy. 

Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: Tổng số cán bộ, công nhân viên của nhà máy 

hiện hữu là 551 lao động. Tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của 551 cán bộ nhân 

viên khoảng 70 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho nhà ăn trung bình khoảng 10 m3/ngày. 

- Nước cấp cho quá trình phối trộn, nghiền thổ liệu khoảng 430,8 m3/ngày. 

- Nước cấp cho quá trình gia công gạch (mài cạnh, mài bóng,…) khoảng 55 

m3/ngày. 

- Nước cấp cho quá trình vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất, vệ sinh nhà xưởng 

khoảng 50 m3/ngày. 

- Theo TCXDVN 33:2006 thì tiêu chuẩn nước tưới cây bình quân 4-6 l/m2 cho một 

lần tưới, Công ty chọn tiêu chuẩn tưới là 4 l/m2. Trung bình 2 ngày tưới 1 lần. Tổng 

lượng nước sử dụng cho tưới cây trung bình khoảng 100 m3/ngày.đêm. 

- 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.  

(2) Nhu cầu sử dụng nước cho các mục tiêu bổ sung  

Nhu cầu sử dụng nước cho các mục tiêu bổ sung chủ yếu là nước thải sinh hoạt và 

nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, cụ thể:  

Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: Khi đi vào vận hành Công ty sẽ tuyển thêm 

khoảng 300 lao động để phục vụ cho dây chuyền sản xuất mới. Tổng lượng nước sử 

dụng cho sinh hoạt khoảng 33,75 m3/ngày. 

- Nước cấp sử dung cho nhà ăn tập thể khoảng 5 m3/ngày. 

- Lượng nước cho hệ thống xử lý khí thải từ quá trình đánh bóng khoảng 0,3 

m3/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án hiện tại và sau khi đưa mục tiêu sản xuất 

mới đi vào hoạt động cụ thể. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án được thể hiện 
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ở bảng bên dưới: 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước tối đa của dự án 

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

Hiện tại Mục tiêu mới Toàn dự án 

1 Sinh hoạt của công nhân viên và nhà ăn 80 38,75 118,75 

2 Trong quá trình sản xuất 535,8 0,3 536,1 

2.1 Nước cấp cho quá trình phối trộn, nghiền thô 430,8 - 430,8 

2.2 
Nước cấp cho quá trình gia công gạch (mài 

cạnh, mài bóng,…) 
55 - 55 

2.3 
Nước cấp cho quá trình vệ sinh máy móc thiết 

bị sản xuất, vệ sinh nhà xưởng 
50 - 50 

2.4 
Nước cho hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

đánh bóng 
- 0,3 0,3 

3 Tưới cây 100 - 100 

  Tổng cộng 715,8 39,05 754,85 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

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

- Giấy chứng nhận đầu tư số 4336586377 do Ban quản lý các khu công nghiệp 

Đồng Nai cấp lần đầu ngày 11/01/1994, chứng nhận thay đổi lần thứ lần 17 ngày 

22/06/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 19 ngày 19/11/2020 cho Công ty Cổ phần 

Công nghiệp Gốm sứ Taicera.  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600254001, cấp lần đầu ngày 

11/01/1994, chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/05/2017 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Chứng nhận quyền sử dụng đất số 0005.QSDĐ.2525/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Đồng Nai. 

- Phiếu thẩm định báo cáo ĐTM số 43/QLMT ngày 03/02/1996 của UBND tỉnh 

Đồng Nai; Quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM số 164/QĐ.QLMT ngày 10/04/1997 của 

UBND tỉnh Đồng Nai cho dự án mở rộng sản xuất nhà máy gốm sứ của Công ty. 

- Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 632/BĐK-KHCNMT 

ngày 29/05/2000 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 23/BĐK-TNMT ngày 

21/01/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai. 
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- Quyết định số 109/QĐ-KCNĐN ngày 21/4/2016 về phê duyệt đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết “Nâng công suất sản xuất gạch thạch anh từ 5.460.000 m2/năm lên 

10.000.000 m2/năm và sản xuất gạch men, công suất 5.000.000 m2/năm” do Ban quản 

lý tỉnh Đồng Nai phê duyệt. 

- Quyết định số 213/QĐ-KCNĐN ngày 21/05/2021 do Ban Quản lý các KCN Đồng 

Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Sản xuất gạch men, 

gạch thạch anh với công suất 15.000.000m2/năm; Sản xuất các loại vòi, van, ống, thiết 

bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với quy mô 2.000 tấn/năm 

(không bao gồm công đoạn xi mạ)”. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 189/SĐK-STNMT ngày do Sở 

Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/3/2012 mã số 

QLCTNH:75.001797.T (cấp lần đầu). 

- Hợp đồng xử lý nước thải số 13/HĐNT-SDV-GD ký ngày 29/4/2016 với Công 

ty CP Dịch vụ Sonadezi.  

- Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước trong KCN Gò Dầu số 16/HĐN-GD-2009 

ký ngày 5/4/2010 với Công ty CP Sonadezi Long Bình. 

- Hợp đồng mua bán điện cho mục đích sản xuất số 13/000543 ký ngày 29/3/2013 

với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai với đại diện là Điện lực Long Thành 

- Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng lại hạ tầng tại KCN Gò Dầu số 19/HĐTĐ-GĐ 

ký ngày 6/4/2011 với Công ty CP Sonadezi Long Bình. 

- Biên bản số 01/BB-SZB-KT ngày 03/5/2013 về việc xác nhận vị trí đấu nối nước 

mưa, nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Khu công nghiệp Gò Dầu. 

- Hợp đồng thu gom chất thải, phụ lục hợp đồng thu gom chất thải.
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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, dự án nằm trong KCN Amata đã 

được quy hoạch hoàn thiện, 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). 

Công ty cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia  

sau khi có quy hoạch. 

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

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. 

Về quy hoạch xây dựng: tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 1460/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2014 duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2050. Dự án nằm trong KCN Gò Dầu đã hoàn thiện hạ tầng cũng, vị trí thực 
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hiện dự án đảm bảo tuân thủ theo Quyết định 1460/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Ủy 

Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Về ngành nghề hoạt động của dự án đảm bảo phù hợp với ngành nghề thu hút đầu 

tư của KCN theo Quyết định số 256/QĐ-MTg ngày 28/02/1997 về việc phê duyệt Báo 

cáo Đánh giá tác động môi trường của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê 

chuẩn. 

- Đối với nước thải: Vị trí thực hiện dự án tại KCN Gò Dầu, KCN đáp ứng yêu cầu 

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

được Bộ TNMT xác nhận hoàn thành bảo vệ môi trường số 44/GXN-TCMT ngày 

07/10/2013 của dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Gò Dầu 

(diện tích 182,376 ha)” tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Toàn bộ 

nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom, xử lý sơ bộ và đấu nối về HTXL nước thải 

tập trung của KCN, không xả thải trực tiếp vào hệ thống sông suối do đó không đánh 

giá sự phù hợp của dự án theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 và 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Đối với khí thải: Vị trí dự án nằm trong KCN Gò Dầu thuộc xã Phước Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Căn cứ theo quy định tại điểm c, mục 1, phụ lục II, Quyết 

định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 và Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND 

ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai khu vực xã Phước Thái, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai thuộc Vùng 3, áp dụng hệ số Kv = 1,0. 

Ngoài ra tổng lưu lượng khí thải phát sinh tại dự án là 151.200 m3/giờ cho 5 dòng 

thải. Căn cứ quy định tại bảng 2, QCVN 19:2009/BTNMT thì lưu lượng nguồn thải nằm 

trong khoảng 100.000 < P do đó Kp = 0,8. 

Tuân thủ theo quy hoạch phân vùng môi trường của UBND tỉnh Đồng Nai, Công 

ty đã lắp đặt 03 HTXL khí thải phát sinh tại dự án đảm bảo xử lý đạt theo QCVN 

19:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,8, Kv = 1,0 và QCVN 20:2009/BTNMT theo quy định.  

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

- Vị trí thực hiện dự án là KCN Gò Dầu, KCN đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 

KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, KCN đã được Bộ TNMT xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-TCMT ngày 07/10/2013 của 

dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Gò Dầu (diện tích 

182,376 ha)” tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
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Hiện tại nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Gò Dầu được đầu tư xây dựng với 

công suất thiết kế giai đoạn 1: 500 m3/ngày.đêm, có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý nước 

thải của các doanh nghiệp trong KCN Gò Dầu.   

Hiện với công suất xử lý nước thải của KCN giai đoạn 1 là 500 m3/ngày.đêm, hiện 

KCN đang tiếp nhận nước thải của 22 doanh nghiệp trong đó có Công ty TNHH AK 

Vina với tổng lưu lượng nước thải chỉ mới khoảng 226 m3/ngày.đêm tương đương 

khoảng 45,2% công suất hệ thống (theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 

của KCN). Đảm bảo khả năng thu gom xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự 

án. 

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Gò Dầu trong 3 năm gần nhất, 

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

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

thể tiếp nhận thêm dự án mới.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nghiệp cho toàn tỉnh. 

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

(huyện Trảng Bom), khu xử lý chất thải xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh, khu xử lý chất thải xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ), khu 

xử lý chất thải xã Bàu Cạn (huyện Long Thành), khu xử lý chất thải xã Xuân Tâm (huyện 

Xuân Lộc), khu xử lý chất thải xã Túc Trưng (Định 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 Gò Dầu 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 trên mái từ nhà văn phòng, xưởng sản xuất sẽ được thu gom bằng đường 

ống nhựa đến hố thu HT4, rồi dẫn bằng cống D500, D400, D600 dẫn đến hệ thống thoát 

nước mưa chung của Khu công nghiệp. 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế chạy dọc theo đường giao thông nội bộ và 

giáp ranh đất của dự án. Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom theo hệ thống thoát 

nước mưa của nhà máy và thoát vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Gò Dầu. Vị trí 

đấu nối nước mưa của dự án với KCN Gò Dầu bao gồm 6 điểm nằm trên vỉa hè đường 

số 1 và 2 điểm nằm trên vỉa hè đường số 3 của KCN. 

Quy trình như sau: 

 

 

 

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

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

phần phụ lục báo cáo. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Hệ thống cống thoát nước thải có nắp đậy được xây dựng riêng biệt với hệ thống 

thoát nước mưa, bố trí dọc khắp các khu vực phát sinh nước thải và khu vệ sinh. 

a) Đối với nước thải sinh hoạt 

- Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của công nhân viên, phát sinh từ phân xưởng 

số 1 và số 2 sau khi được xử lý bằng bể tự hoại sẽ được thu gom toàn bộ về HTXL nước 

thải sinh hoạt (công suất 110 m3/ngày.đêm) của dự án để tiếp tục xử lý đạt giới hạn tiếp 

nhận của KCN Gò Dầu, sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của 

KCN. 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hố ga, 

song chắn rác 

Mạng thoát nước mưa 

của Nhà máy 

Hệ thống thoát nước  

của KCN 

Thùng thu gom 
Rác, cặn 
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- Nước thải từ nhà ăn sẽ được thu gom về HTXL nước thải sinh hoạt (công suất 

110 m3/ngày) của dự án để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của 

KCN Gò Dầu. 

Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của Công ty 

b) Đối với nước thải sản xuất 

Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng và vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất sẽ 

được thu gom về 3 HTXL nước thải sản xuất của dự án để xử lý (2 hệ thống công suất 

540 m3/ngày.đêm/hệ thống và 01 hệ thống công suất 930 m3/ngày.đêm), sau đó được 

tuần hoàn sử dụng cho quy trình sản xuất. Trong đó: 

- Nước thải từ nhà xưởng 1, 2 thu gom về 01 HTXL nước thải sản xuất công suất 

540 m3/ngày.đêm để xử lý sau đó tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất. 

- Nước thải từ quy trình gia công sản phẩm gạch tại nhà xưởng 3, xưởng 4 cũng sẽ 

được thu gom về 2 HTXL nước thải sản xuất (1 hệ thống công suất 540 m3/ngày.đêm 

và 01 hệ thống công suất 930 m3/ngày.đêm) của dự án để xử lý sau đó được tuần hoàn 

sử dụng lại toàn bộ cho quy trình sản xuất. 
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Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý và tuần hoàn sử dụng nước thải sản xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý và tuần hoàn sử dụng nước thải  

1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau HTXL xử lý nước thải sinh hoạt được đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Gò Dầu tại 01 điểm trên đường số 3. 

- Hố ga đấu nối nước thải: 1 hố gas. 

- Tọa độ điểm đấu nối nước thải: X= 1.177.552; Y= 420.592. 

Ví trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom của KCN Gò Dầu trên đường số 

3. 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 

Phân xưởng số 1, số 2 được thực hiện trong giai đoạn đầu của Công ty CP Công 

nghiệp Gốm sứ Taicera và được yêu cầu xây dựng HTXL nước thải sinh hoạt để xử lý 

toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt và nước thải từ nhà ăn của dự án. Phân xưởng số 3, 

số 4 được thực hiện trong giai đoạn mở rộng tiếp theo của Công ty, quyết định phê duyệt 

môi trường chỉ yêu cầu phải xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi 

Nước thải sản xuất 

xưởng 3, 4 

02 HTXL nước thải 

sản xuất 

100% tuần hoàn lại 

cho hoạt động sản xuất 

xưởng 3, 4 

Nước thải sản xuất 

xưởng 1, 2 

01 HTXL nước thải 

sản xuất 540 m3/ngày 

100% tuần hoàn lại 

cho hoạt động sản xuất 

xưởng 1, 2 
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đấu nối với KCN. Vì vậy, có sự khác nhau giữa phương án xử lý nước thải sinh hoạt 

giữa 2 nhà xưởng. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. 

Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng sẽ bị phân hủy các hợp chất hữu cơ bởi 

các vi sinh vật kỵ khí. 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại như sau: 

 

Hình 3.4. Sơ đồ bể tự hoại 

A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất), B: Ngăn lắng (ngăn thứ hai) 

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba), D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 

1- Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại; 2- Ống thông hơi; 3- Hộp bảo vệ; 4- Nắp để 

hút cặn; 5- Đan bê tông cốt thép nắp bể; 6- Lỗ thông hơi; 7- Vật liệu lọc; 8- Đan rút 

nước; 9- Xi phông định lượng; 10- Ống dẫn nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. 

Nguyên lý hoạt động: 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được dẫn đến hệ thống bể xử lý tự hoại, thông 

qua các cống thoát đã được xi măng hóa. Bể tự hoại là một công trình đồng thời làm 2 

chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp lý trong xây dựng và sử dụng, bể tự hoại 

được thiết kế và xây dựng thành nhiều bể (mỗi bể đều có 3 ngăn) có kích thước phù hợp 

và tương ứng với lượng công nhân tại từng bộ phận khác nhau trong xưởng. Khi nước 

thải đổ vào bể sẽ được giữ lại ở ngăn thứ I. Tại đây các chất rắn lơ lửng có kích thước 

lớn được giữ lại và phần nước tiếp tục qua ngăn thứ II, ở ngăn thứ II nước được giữ ổn 

định trong một thời gian, để tiếp tục lắng các chất lơ lửng có kích thước hạt nhỏ. Mặt 
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khác nước chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất 

hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô 

cơ hòa tan.  

Nước thải được giữ trong bể tự hoại trong một thời gian nhất định, để đảm bảo hiệu 

suất lắng cũng như phân hủy sau đó được thu gom toàn bộ về trạm xử lý nước thải sơ 

bộ, công suất 110 m3/ngày.đêm của Công ty để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Gò Dầu.  

Hiện tại, toàn bộ Công ty có tổng cộng 8 bể tự hoại: 01 bể 28m3 tại khu nhà văn 

phòng; 01 bể 24m3 tại khu nhà vệ sinh xưởng số 1; 01 bể 24m3 tại khu nhà vệ sinh xưởng 

số 2; 03 bể 24m3 tại các khu nhà vệ sinh xưởng số 3 và 02 bể 24m3 tại các khu nhà vệ 

sinh xưởng số 4. Như vậy, tổng thể tích bể tự hoại phục vụ cho dự án là 196m3. Thể tích 

bể tự hoại hoàn toàn đáp ứng khả năng xử lý sơ bộ toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ 

dự án.  

 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự 

án : 

 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt công suất 110m3/ngày.đêm 

tại Công ty như sau:  

 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại Công ty                                 

(công suất 110 m3/ngày.đêm) 

 

Bùn + nước tuần hoàn 

Nước thải vệ sinh Nước thải nhà ăn, vệ sinh 

nhà xưởng 

Hầm tự hoại Song chắn rác 

Bể điều hòa 

Bể Aerotank 

Bể lắng 

HTXLNT 

KCN Gò Dầu 

Bùn 
Bể nén bùn 

Giao đơn vị xử lý 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt của Công ty sau khi qua bể tự hoại xử lý sơ bộ, được thu gom 

tập trung với nước thải từ nhà ăn qua song chắn rác chảy vào bể điều hòa. Tại đây, nước 

thải được điều hòa lưu lượng, thành phần trước khi bơm vào bể sinh học hiếu khí 

(Aerotank). Không khí được cấp liên tục từ máy thổi khí qua các đĩa phân phối khí để 

giữ cho bùn hoạt tính ở trạng thải lơ lửng và đảm bảo cấp đủ oxy cho quá trình oxy hoá 

các chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí. Lượng chất nền (BOD, COD) trong nước thải 

sẽ được vi sinh vật hiếu khí sử dụng làm cơ chất để tăng sinh khối từ đó, làm giảm nồng 

độ chất ô nhiễm trong nước thải. Nước thải sau khi qua bể Aerotank, BOD có thể giảm 

đến 70%. Tiếp theo đó, nước thải theo ống thu nước sang bể lắng, bùn lắng xuống đáy 

bể và được bơm sang bể nén bùn, nước thải sau khi lắng sẽ theo hệ thống thoát nước 

thải của Công ty để đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Gò Dầu.  

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

Gò Dầu sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Gò Dầu để xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kf = 1,1, Kq = 1,1 trước khi thải ra rạch Bàu Riêu 

và ra nguồn tiếp nhận là sông Thị Vải (giới hạn tiếp nhận đấu nối KCN Gò Dầu đính 

kèm phụ lục). 

Bảng 3.1. Các thông số kỹ thuật của HTXL nước thải sinh hoạt 

(110m3/ngày.đêm) 

STT Công trình/thiết bị Số lượng (Cái) Kích thước (m) Vật liệu 

1 Bể điều hòa 01 4,6L x 3W x 3,15H BTCT 

2 Bể Aerotank 01 4,6L x 4,6W x 3,15H BTCT 

3 Bể lắng 01 4,6L x 3,6W x 4,7H BTCT 

4 Bể nén bùn 01 4,6L x 2,5W x 3,15H BTCT 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Điện năng tiêu thụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải, công suất 110 m3/ngày 

khoảng 33 kWh/ngày. 
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Hình 3.6. Hình ảnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 110 

m3/ngày.đêm 

b. Đối với nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh máy móc thiết 

bị và từ quá tình gia công sản phẩm gạch sẽ được thu gom và dẫn về HTXL nước thải 

sản xuất của dự án để xử lý cặn và chất rắn lơ lửng. Sau đó, nước thải sẽ được tuần hoàn 

sử dụng hoàn toàn trở lại cho quy tình sản xuất. Không thải ra môi trường. 

- Nước thải nghiền từ nhà xưởng 1, 2 thu gom về 01 HTXL nước thải sản xuất công 

suất 540 m3/ngày.đêm để xử lý sau đó tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất. 

- Nước thải từ quy trình nghiền, cắt, mài,… gia công sản phẩm gạch tại nhà xưởng 

3, xưởng 4 cũng sẽ được thu gom về 2 HTXL nước thải sản xuất (1 hệ thống công suất 

540 m3/ngày.đêm và 01 hệ thống công suất 930 m3/ngày.đêm) của dự án để xử lý sau 

đó được tuần hoàn sử dụng lại toàn bộ cho quy trình sản xuất. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất của dự án như sau: 
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Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải sản xuất của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các mương thoát nước có đặt các song chắn rác tại các vị trí phát 

sinh nước thải trong xưởng sản xuất và dẫn về hệ thống xử lý. 

Nước thải từ sản xuất được tập trung về bể chứa nước thải. Nước thải được châm 

PAC và Polymer trực tiếp tại đường ống bơm bề bể lắng để thực hiện quá trình keo tụ, 

xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước thải. Tại bể lắng các chất cặn lắng được lắng 

lại và đưa về bồn chứa bùn, phần nước thải sau xử lý được bơm về bồn chứa nước sau 

xử lý để dẫn về các công đoạn sản xuất. 

Bùn được tách ra từ bể lắng sẽ dẫn về máy ép bùn để tạch nước, phần nước tách 

bùn sẽ được dẫn ngược về bể chứa và tiếp tục xử lý. Bùn thải phát sinh từ quá trình ép 

của hệ thống lắng lọc sẽ được thu hồi, phối trộn với nguyên liệu để cung cấp lại cho nhà 

sản xuất. 

Toàn bộ nước thải sau xử lý và bùn thải từ HTXL nước thải sản xuất của Công ty 

CP Công nghiệp gốm sứ Taicera sẽ được tuần hoàn sử dụng lại hoàn toàn, không thải 

ra môi trường. 

Chi tiết HTXL nước thải sản xuất của dự án: 

- Số lượng: 3 hệ thống 
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- Công suất: 02 HT công suất 540 m3/ngày.đêm/hệ thống và 01 HT công suất 930 

m3/ngày.đêm. 

- Thông số kỹ thuật: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải sản xuất 

Hệ thống Công trình/thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 
Thông số kỹ thuật Vật liệu 

Mỗi HTXL 

nước thải 

công suất 540 

m3/ngày.đêm 

Bể chứa (bể điều tiết) 01 4,3m x 2,4m x 2,6mH BTCT 

Bồn lắng 01 
Kích thước: ɸ9,5m x 21,8m 

Thể tích: 490m3 
Bồn thép 

Bồn chứa nước sau xử lý 01 
Kích thước: ɸ4mx19m 

Thể tích: 132m3 
Bồn thép 

Bể bùn 01 Kích thước: ɸ1,7mx3,4m Bồn thép 

HTXL nước 

thải công suất 

930 

m3/ngày.đêm 

Bể chứa (bể điều tiết) 03 

8,4m x 8,5m x 1,7mH BTCT 

2m x 8,5m x 2mH BTCT 

3,4m x 8,5m x 4,3mH BTCT 

Bồn lắng 02 

Kích thước: ɸ9,5m x 21,6m 

Thể tích: 490m3 

Bồn thép 
Kích thước: ɸ8mx18,9m 

Thể tích: 380m3 

Bồn chứa nước sau xử lý 04 
Kích thước: ɸ2,8mx16,1m 

Thể tích: 70m3 
Bồn thép 

Bể bùn 02 Kích thước: ɸ1,7mx3,4m Bồn thép 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

- Điện năng tiêu thụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải, công suất 540 m3/ngày 

khoảng 58 kWh/ngày/hệ thống. 

- Điện năng tiêu thụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải, công suất 930 m3/ngày 

khoảng 94 kWh/ngày. 

Hóa chất tiêu tụ tối đa cho hệ thống xử lý nước thải 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 

Stt Tên hóa chất 

Số lượng sử dụng 

Hệ thống 540 

m3/ngày (HT1) 

Hệ thống 540 

m3/ngày (HT2) 

Hệ thống 930 

m3/ngày 

1 PAC 13 (kg/tháng) 13 (kg/tháng) 25 (kg/tháng) 

2 Polymer (-) 6,2 (kg/tháng) 6,2 (kg/tháng) 15 (kg/tháng) 
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3 Polymer (+) 2,5 (kg/tháng) 2,5 (kg/tháng) 4,7 (kg/tháng) 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

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, bể tách dầu. 

- 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. 

+ 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. 



Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 38 

+ 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 7 

ngày/tuần. 

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

Nước thải sản xuất sau xử lý được tái sử dụng hoàn toàn cho hoạt động sản xuất, 

không xả thải ra môi trường, đối với nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải 

được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Gò Dầu tại 01 điểm đấu 

nối trên đường số 3. Chất lượng nước thải đấu nối đạt giới hạn tiếp nhận nước thải theo 

Hợp đồng xử lý nước thải số 13/HĐNT-SDV-GD giữa Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Gốm sứ Taicera và Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi.  

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 Gò Dầu 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

1 pH - ≤ 5÷10 

2 Độ màu Co-Pt 150 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

4 BOD5 (200C) mg/l 300 

5 COD mg/l 500 

6 Tổng Nitơ mg/l 80 

7 Tổng phốt pho (tínhtheo P) mg/l 20 

8 Amoni (tínhtheo N) Ammonium (as N) mg/l 20 

9 Tổng dầu mỡ khoáng /Total mineral fats & oils mg/l 20 
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10 Sunfua/Sulfur mg/l 0,55 

 

 

Hình anh hệ thống HTXL nước thải công suất 

540 m3/ngày.đêm (HT1) 

Hình anh hệ thống HTXL nước thải công suất 

540 m3/ngày.đêm (HT2) 

  

Hình anh hệ thống HTXL nước thải công suất 930 m3/ngày.đêm 

Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống XLNT của dự án 

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

Các công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt tại dự án: 

Bảng 3.5. Bảng tóm tắt các công trình bảo vệ môi trường 

STT Công trình xử lý 
Công suất dự 

kiến 
Ghi chú 

01 01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt 5.000 m3/h Phục phụ dây 
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củi băm phân xưởng 1 chuyền sản xuất 

gạch 
02 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt 

củi băm phân xưởng 2 
5.000 m3/h 

03 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt 

củi băm phân xưởng 2 
6.000 m3/h 

04 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt 

củi băm phân xưởng 3 
5.000 m3/h 

05 01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun đốt gas  5.000 m3/h 

06 01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun đốt gas  11.000 m3/h 

07 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình 

gạch xưởng 1 
24.000 m3/h 

08 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình 

gạch xưởng 2 
99.000 m3/h 

09 
02 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình 

gạch xưởng 3 

99.000 m3/h/hệ 

thống 

10 
01 Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình rèn dập, 

gia công kim loại 
31.200 m3/h 

Phục vụ dây 

chuyền sản xuất 

vòi, van, ống, 

thiết bị vệ sinh 

bằng kim loại 
11 01 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn bắn cát 15.600 m3/giờ 

2.1. Các hạng mục công trình xử lý bụi, khí thải cho mục tiêu sản xuất gạch (mục 

tiêu đang hoạt động sản xuất) 

Đối với dây chuyền sản xuất gạch, để đảm bảo chất lượng môi trường không khí 

Công ty đã lắp đặt các hệ thống xử lý bụi, khí thải tại các công đoạn phát sinh, cụ thể:   

❖ Khí thải từ quá trình đốt củi băm, trấu nén viên để cấp nhiệt cho tháp sấy 

phun: 

Đối với khí thải phát sinh từ các lò đốt củi băm và trấu nén viên cấp nhiệt cho tháp 

sấy phun tại nhà máy hiện hữu. Công ty lắp đặt hệ thống xử lý bụi khí thải bằng Cyclon. 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý như sau: 
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Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ HTXL khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm, 

trấu nén viên 

Thuyết minh quy trình: 

Trong quá trình đốt nhiên liệu sẽ làm phát sinh các hạt bụi có kích thước và khối 

lượng rất bé, trước áp lực của quạt hút thổi bay lên đi theo khói nóng ra khỏi lò. Khói 

khi ra khỏi buồng đốt của lò chứa nhiều bụi được đưa đến bộ cyclone lọc bụi. Đây là bộ 

khử bụi xoáy kết hợp li tâm, lực quán tính với trọng lực để tách tro bụi ra khỏi khói cho 

rơi xuống đáy. Khói chuyển động thẳng, vuông góc vào miệng hút của cyclone, tại 

cyclone, khói theo đường cong tiếp tuyến với vách ống nhỏ bên trong. ở gần vách trong 

áp suất nhỏ, còn ở xa vách áp suất lớn, chênh áp này tạo nên chuyển động quay của 

dòng khói. Do lực ly tâm, bụi văng ra đập vào thành ống và rơi xuống. Tro bụi tại đáy 

cyclone sẽ được thu gom định kỳ để xử lý. 

Dòng khí nóng sau khi được xử lý bụi tại cyclone sẽ được đưa vào tháp sấy phun 

để cấp nhiệt cho tháp. Sau khi qua tháp sấy phun, dòng khí sẽ được xử lý qua hệ thống 

lọc bụi túi vải để xử lý lượng bụi nguyên liệu phát sinh. Toàn bộ bụi liệu từ tháp sấy 

phun sẽ được hệ thống túi vải giữ lại và rơi xuống cyclone thu hồi. Khí sạch sau khi qua 

hệ thống lọc bụi yuis vải sẽ được dẫn ra môi trường theo ống thải. 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B,                

Kp = 0,8, Kv = 1 
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Ngoài ra, đối với các tháp sấy phun cấp nhiệt bằng lò đốt gas cũng được Công ty 

lắp đặt hệ thống lọc bụi túi vải và cyclone thu hồi bụi để xử lý dóng khí sau khi qua tháp 

sấy phun, nhằm hạn chế tối đa các tác động của bụi từ quá trình sấy nguyên liệu. 

 

Hình 1. Sơ đồ công nghệ HTXL bụi từ tháp sấy phun có lò đốt gas 

Chi tiết hệ thống xử lý: 

Bảng 3.6. Đặc tính của hệ thống HTXL bụi từ tháp sấy phun có lò đốt gas và đốt 

trấu 

Vị trí Loại tháp sấy phun Số lượng HTXL Công suất 

Xưởng 1 Tháp sấy phun đốt củi băm 1 5.000 m3/h 

Xưởng 2 Tháp sấy phun đốt củi băm 2 
5.000 m3/h 

6.000 m3/h 

Xưởng 3 

Tháp sấy phun đốt trấu nén viên 1 10.000 m3/h 

Tháp sấy phun đốt gas 2 
5.000 m3/h 

11.000 m3/h 

 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B,                

Kp = 0,8, Kv = 1 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B,                

Kp = 0,8, Kv = 1 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B,                

Kp = 0,8, Kv = 1 
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Hình 2. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi từ quá trình ép gạch từ tháp sấy 



Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 44 

❖ Bụi phát sinh từ quá trình ép tạo hình gạch 

Để giảm thiểu các tác động của bụi phát sinh từ quá trình ép gạch, chủ dự án đã lắp 

đặt 4 hệ thống lọc bụi túi vải để thu gom triệt để lượng bụi phát sinh tại từng máy ép. 

Cụ thể gồm: 2 hệ thống công suất 1.650 m3/phút tại xưởng 3, 1 hệ thống công suất 1.650 

m3/phút tại xưởng 2 và 1 hệ thống công suất 400 m3/phút tại xưởng 1. Quy trình công 

nghệ của các hệ thống xử lý bụi như sau: 

 

Hình 3. Sơ đồ công nghệ HTXL bụi từ quá trình ép gạch 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi được thu gom ngay tại vị trí phát sinh (các máy ép gạch) thông qua các chụp 

hút bố trí xung quanh máy ép, tại các vị trí sinh bụi. Các chụp hút được nối với hệ thống 

ống dẫn vào thiết bị lọc túi vải. Không khí lẫn bụi đi qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt 

bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt 

nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, 

dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được tất 

cả các hạt bụi có kích thước nhỏ. Hiệu quả lọc đtạ tới 99,8% và lọc được tất cả các hạt 

rất nhỏ nhờ có lớp trợ lọc. Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của 

màng quá lớn,ta phải ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên 

mặt vải. Thap tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Khí sau khi qua thiết bị 

lọc túi vải của hệ thống xử lý được dẫn ra ống thải và thoát ra ngoài không khí. 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B,                

Kp = 0,8, Kv = 1 
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Bụi tại hệ thống lọc túi vải sẽ được thu gom định kỳ và được tái sử dụng cho cho 

quy trình sản xuất. 

Chi tiết hệ thống xử lý: 

- Số lượng công suất: 

+ 01 HTXL tại xưởng 1, công suất 400 m3/phút, tương đương 24.000 m3/giờ. 

+ 01 HTXL tại xưởng 2, công suất 1650 m3/phút, tương đương 99.000 m3/giờ. 

+ 02 HTXL tại xưởng 3, công suất 1.650 m3/phút, tương đương 99.000 m3/giờ/hệ 

thống. 

- Thông số kỹ thuật: 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của các HTXL bụi từ quá trình ép gạch 

Vị trí 

HTXL 
Thiết bị Số lượng Vật liệu Thông số kỹ thuật 

Xưởng 1 

Đường ống dẫn bụi  - Thép tấm ɸ 500 

Tháp lọc bụi túi vải 1 Thép tấm 4.530Lx1.930Wx6.500H 

Túi lọc 160 Glass Fiber ɸ135 x 2.400L 

Ống đầu ra 1 Thép tấm ɸ500 

Quạt hút 1 - 40HP 

Ống khói 1 Thép tấm ɸ700 x 12.000H 

Xưởng 2 

Đường ống dẫn bụi  - Thép tấm ɸ 1.500 

Tháp lọc bụi túi vải 1 Thép tấm 13.900Lx2.450Wx8.200H 

Túi lọc 600 Glass Fiber ɸ168 x 3.700L 

Ống đầu ra 1 Thép tấm ɸ1.500 

Quạt hút 1 - 200HP 

Ống khói 1 Thép tấm ɸ1.600 x 28.101H 

Xưởng 3 

Đường ống dẫn bụi  - Thép tấm ɸ 1.500 

Tháp lọc bụi túi vải 2 Thép tấm 13.900Lx2.450Wx8.200H 

Túi lọc 600x2 Glass Fiber ɸ168 x 3.700L 

Ống đầu ra 2 Thép tấm ɸ1.500 

Quạt hút 2 - 200HP 

Ống khói 2 Thép tấm ɸ1.600 x 28.101H 

(Nguồn: Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 
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HTXL bụi từ quá trình ép gạch xưởng 1, HT1 

công suất 99.000 m3/giờ 

HTXL bụi từ quá trình ép gạch xưởng 1, HT2 

công suất 99.000 m3/giờ 

  

HTXL bụi từ quá trình ép gạch xưởng 2 công 

suất 99.000 m3/giờ 

HTXL bụi từ quá trình ép gạch xưởng 2 công 

suất 24.000 m3/giờ 

Hình 4. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi từ quá trình ép gạch 

2.2. Các hạng mục công trình xử lý bụi, khí thải cho mục tiêu sản xuất các loại vòi, 

van, ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại 

Để giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ hoạt động rèn dập và gia công kim loại 

của dự án, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Đối với bụi phát sinh từ máy rèn dập đồng: xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải, 

công suất 31.200 m3/h. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý: 
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Hình 3.10. Sơ đồ công nghệ HTXL bụi máy rèn dập 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải và bụi phát sinh từ máy rèn dập được dẫn qua hệ thống chụp hút và các 

đường ống dẫn khí về hệ thống lọc bụi túi vải nhờ áp lực hút của quạt gió, tại đây hệ 

thống sẽ lọc sạch một số lượng lớn bụi phát sinh. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải: bộ thu bụi bao gồm một phễu 

(hộp dưới), một hộp giữa, một hộp trên, một ống dẫn vào và một ống xả. Đầu tiên hơi 

khói thông qua đường ống đi vào bộ thu bụi, thông qua van điều tiết trong ống dẫn gió, 

khí thải được phân bố đều đến mỗi buồng, dưới tác dụng của tấm ngăn dưới của tủ dưới 

làm cho luồng khí chạy tới bề mặt bên ngoài của túi lọc đạt đến độ dày nhất định. Không 

khí áp suất cao được thổi vào túi lọc thông qua van xả được lắp đặt trên túi khí ở đầu bộ 

lọc để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài túi lọc, toàn bộ quá tình làm sạch được điều khiển bằng 

bộ điều khiển lập trình PLC, phương thức điều khiển được chia thành 2 laoij: một là điêì 

khiển theo thời gian ấn định, hai là điều khiển bằng tay. Phương pháp làm sạch là 

phương pháp ngoại tuyến. 

Hiệu quả xử lý của hệ thống đtạ tối thiểu 99% (theo số liệu của nhà thầu cấp). Hỗn 

hợp khí sau khi qua hệ thống lọc bụi túi vải đạt quy chuẩn cho phép được xả thải ra ống 

khói cao 15m, đường kính 0,6m 

Chi tiết hệ thống xử lý: 

+ Số lượng: 01 hệ thống 

+ Công suất: 31.200 m3/h 

+ Thông số kỹ thuật: 

Bảng 3.8. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi máy rèn dập 
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Stt Thiết bị Số lượng Vật liệu Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống dẫn bụi vào 1 Thép tấm ɸ 600 

2 Tháp lọc bụi túi vải 1 Thép tấm 3.480Kx1.780Wx5.057H 

3 Túi lọc 200 Glass Fiber 
ɸ133 x 2.500L 

Diện tích lọc 200m2 

4 Ống dẫn đầu ra 1 Thép tấm ɸ 600 

5 Quạt hút 1 - 30kW 

6 Ống thải 1 Thép tấm ɸ 600 x 15m 

(Nguồn: Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

- Đối với bụi phát sinh từ quá trình gia công kim loại: 

Các máy móc gia công cơ khí mà dự án sử dụng đều là máy móc tự động (chỉ cần 

công nhân can thiệp vào một số công đoạn nhỏ khi máy hoạt động như sắp xếp nguyên 

liệu vào khay để đưa vào máy và lấy thành phẩm ra ngoài). Vì vậy, thời gian công nhân 

làm việc với máy là tương đối thấp -> Giảm thiểu khả năng tiếp xúc với bụi. 

Đồng thời, các hoạt động gia công: cắt, tiện, mài,… đều được máy thực hiện tự 

động trong buồng làm việc (buồng kín) và trong quá trình gia công, dầu làm mát được 

tưới trực tiếp lên sản phẩm với mục đích giải nhiệt, qua đó còn hạn chế bụi kim loại 

phát sinh => Bụi hầu như không phát sinh ra môi trường bên ngoài. 

d) Bụi phát ính từ quá trình bắn cát 

Tương tự như đối với bụi phát sinh từ quá trình rèn dập, chủ dự án sẽ lắp đặt hệ 

thống xử lý lọc bụi túi vải công suất 15.600 m3/h để thu gom và xử lý lượng bụi phát 

sinh từ quá tình bắn cát. Quy trình công nghệ như sau: 

 

Hình 3.11. Sơ đồ công nghệ HTXL bụi máy bắn cát 

- Chi tiết hệ thống xử lý: 

+ Số lượng: 01 hệ thống 
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+ Công suất: 15.600 m3/h 

+ Thông số kỹ thuật: 

Bảng 3.9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi máy rèn dập 

Stt Thiết bị Số lượng Vật liệu Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống dẫn bụi vào 1 Thép tấm ɸ 400 

2 Tháp lọc bụi túi vải 1 Thép tấm 1.780Kx1.779Wx5.057H 

3 Túi lọc 100 Glass Fiber 
ɸ133 x 2.500L 

Diện tích lọc 100m2 

4 Ống dẫn đầu ra 1 Thép tấm ɸ 400 

5 Quạt hút 1 - 15kW 

6 Ống thải 1 Thép tấm ɸ 400 x 15m 

(Nguồn: Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera) 

e) Bụi phát sinh từ quá trình đánh bóng kim loại 

Đối với bụi phát sinh từ quá tình hoạt động của các máy đánh bóng của dự án sẽ 

được xử lý bằng phương pháp phun nước dập bụi trực tiếp, sau đó thu gom và xử lý 

lượng bùn thải phát sinh. Các máy đánh bóng được dự án sử dụng đều có tích hợp hệ 

thống hút bụi, xử lý đi kèm. Quy tình xử lý bụi máy đánh bóng như sau: 

 

Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi tích hợp trong máy đánh bóng 

Thuyết minh quy trình: 
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Mỗi máy đánh bóng của dự án đều có đi kèm hệ thống xử lý bụi. Bụi phát sinh từ 

họng đánh bóng sẽ được phun nước trực tiếp để giải nhiệt và dập bụi, bụi tiếp xúc với 

nước sẽ rơi xuống theo dòng nước chảy về thùng chứa, tại đây nước được lọc cặn và sẽ 

tuần hoàn sử dụng lại cho máy, trong suốt quá trình đánh bóng thì hệ thống xử lý bụi sẽ 

phun nước liên tục để xử lý bụi. Dòng khí sau khi được phun nước sẽ tiếp tục đi qua hai 

lớp lọc bụi trước khi thoát ra ngoài môi trường nhờ áp lực từ quạt hút. Vì vậy đảm bảo 

xử lý sạch hoàn toàn lượng bụi phát sinh từ quá trình đánh bóng. 

Nước thải tại thùng chứa sau một thời gian lọc cặn, sẽ hình thành bùn, bùn này 

chứa thành phần chính là đồng và sáp đánh bóng, nên sẽ được thu gom định kỳ (1 

lần.tuần) và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định. Nước 

thải được lắng và tuần hoàn sử dụng liên tục không phát sinh ra môi trường. 

2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- 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. 

- 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 và Kp = 0,8. 

Bảng 3.10. 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  Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun 

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2 Bụi mg/Nm3 160 

3 NOx mg/Nm3 680  

4 SO2 mg/Nm3 400  

5 CO mg/Nm3 800  

6 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 - QCVN 19: 2009/BTNMT đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,8 
 

II  Khí thải từ hệ thống xử lý bụi quá trình ép tạo hình, rèn dập, bắn cát 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

03 tháng/lần 
2 Bụi mg/Nm3 160 

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 
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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 19.218,91 kg/năm. 

Bảng 3.11. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông 

thường phát sinh trong năm 2021 và dự kiến trong năm 2022 

TT Nhóm CTRTT 
Số lượng (tấn/năm) 

2021 (hiện tại) Dự kiến 2022 

1 Chất thải rắn sinh hoạt  1.031,472 1.593,072 

2 Pallet gỗ 172,8 174 

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. 

- 236,4 

4 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ. 14,52 18,84 

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. 

0,048 0,050 

6 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất 18.000 18.000 

Tổng cộng 19.218,84 20.022,36 

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. 
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+ 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,… 

+ 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. 
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- 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 2.1. Thông tin công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Khu lưu chứa Diện tích 

Chất thải sinh hoạt Khu tập kết chất thải sinh hoạt 

Chất thải không nguy hại Khu lưu giữ chất thải 140 m2 (trong khu lưu giữ BTCT) 

Công ty hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi để thu gom và xử lý toàn 

bộ chất thải sinh hoạt, công nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty theo 

đúng quy định (Theo hợp đồng số 20-2017/HĐNT.XLCT  ngày 16/03/2017 và phụ lục 

5 ngày 29/3/2022 gia hạn hợp đồng số 20-2017/HĐNT.XLCT).  

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty đã bố trí khu tập kết chất thải sinh hoạt để tập kết chất thải 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 140 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. 
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Hình 3.13. Hình ảnh khu lưu giữ, chất thải sinh hoạt, công nghiệp 

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 10.0 

25 kg/năm. Thống kê chi tiết khối lượng từng loại chất thải phát sinh cụ thể: 

Bảng 3.12. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2021 

TT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng phát 

sinh/năm (kg) Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại Hiện hữu 

(2021) 

Toàn dự 

án 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 250 860 16 01 06 NH 

2 
Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 25 80 18 02 01 KS 

3 Bao bì mềm thải Rắn 30 50 18 01 01 KS 

4 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 680 900 18 01 02 KS 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 80 100 18 01 03 KS 

6 
Dầu động cơ hộp số bôi 

trơn tổng hợp thải 
Rắn 8.960 14.960 17 02 03 NH 

7 
Phế liệu kim loại bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn - 1.750 11 04 01 KS 

8 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ quá trình gia 

công tạo hình 

Rắn - 218.400 07 03 07 NH 

Tổng cộng 10.025 237.100 -   

Ghi chú: 
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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. 

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

động của nhà máy sau nâng công suất: 

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

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

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

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

môi trường đất, môi trường nước. 



Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 56 

+ 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 100 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 dịch vụ Sonadezi để thu gom và xử lý toàn 

bộ CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty (Theo hợp đồng số 20-

2017/HĐNT.XLCT  ngày 16/03/2017 và phụ lục 5 ngày 29/3/2022 gia hạn hợp đồng số 

20-2017/HĐNT.XLCT). Định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

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. 
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Hình 3.14. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại 

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 
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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. 

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

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

nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

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

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

An toàn công việc.  

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. 

+ 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 
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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 43 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 

- 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 1.200 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. 
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- 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; 

- 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). 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

* Danh sách thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất 

Bảng 3.13. 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 gas 

Quy trình lưu giữ khí gas nhiên liệu: 
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- Khí gas được cung cấp hàng tháng và được vận chuyển an toàn đến Công ty. 

- Sau khi tiếp nhận, khí gas sẽ được lưu trữ tại trạm lưu trữ gas so với khu vực sản 

xuất của nhà máy. Tại khu vực nhà lưu trữ khí gas, nhà máy có trang bị hệ thống PCCC 

để ứng phó sự cố cháy nổ. 

- Kết cấu bồn chứa GAS: 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 200 m3. 

Biện pháp khắc phục khi rò rỉ khí gas: 

- Tiến hành đóng van ngay lập tức. 

- Thông gió toàn bộ khu vực xì gas cho đến khi không khí trong lành trở lại. 

- Trường hợp không thể khống chế việc xì khí gas, giữ chỗ xì hướng lên trên để 

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

- Di dời và đặt bồn gas 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. 
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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 

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;  
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- 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. 

- Lắp đặt các đầu dò lửa, đầu dò khí, hệ thống còi đèn. 

- 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.  

- 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.  
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- 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. 

- 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: 
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- 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: 

- 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 với thể tích 100 m3. 

- 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 3.15. 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. 
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Hình 3.16. Cây xanh tại nhà máy 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Khi thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, do sai sót trong quá trình cập 

nhật số liệu, Công ty đã liệt kê thiếu 01 HTXL nước thải sản xuất công suất 540 

m3/ngày.đêm so với số lượng thực tế để phục vụ hoạt động sản xuất của dây chuyền sản 

xuất gạch men. Công ty xin cập nhật điều chỉnh thêm 01 HTXL so với Quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt, cụ thể: 

Bảng 3.14. Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

STT Nội dung thay đổi Theo ĐTM đã phê duyệt Dự án 

1 
Hệ thống xử lý 

nước thải 

02 HTXL nước thải sản xuất: 

- 01 HT công suất 540 

m3/ngày.đêm; 

- 01 HT công suất 930 

m3/ngày.đêm. 

03 HTXL nước thải sản xuất: 

- 02 HT công suất 540 

m3/ngày.đêm/hệ thống; 

- 01 HT công suất 930 

m3/ngày.đêm. 
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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 khoảng 103,75 

m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà ăn khoảng 15 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ công đoạn mài cạnh đánh bóng khoảng 485,8 

m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh máy móc thiết bị khoảng 

40 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 05: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải khoảng 0,3 m3/ngày. 

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 công suất 110 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 Gò Dầu. 

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 Gò Dầu (X= 1.177.552; Y= 420.592 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 110 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 Gò Dầu theo thỏa thuận giữa 

Chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Gò Dầu (tại Hợp đồng xử lý nước thải số 

13/HĐNT-SDV-GD ký ngày 29/4/2016 với Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi). 

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 
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đốt cấp nhiệt tháp sấy phun; công đoạn ép gạch, từ công đoạn bắn cát; từ quá trình sản 

xuất van, ống, vòi; từ công đoạn đánh bóng kim loại,… bao gồm:  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ tháp sấy phun có lò đốt củi băm phân xưởng 1. 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ tháp sấy phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 dây 

chuyền 1. 

- Nguồn số 03: Bụi, khí thải từ tháp sấy phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 dây 

chuyền 2. 

- Nguồn số 04: Bụi, khí thải từ tháp sấy phun có lò đốt củi băm phân xưởng 3. 

- Nguồn số 05: Bụi, khí thải từ tháp sấy phun đốt gas dây chuyền 1. 

- Nguồn số 06: Bụi, khí thải từ tháp sấy phun đốt gas dây chuyền 2. 

- Nguồn số 07: Bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 1. 

- Nguồn số 08: Bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 2. 

- Nguồn số 09: Bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 3 dây chuyền 1. 

- Nguồn số 10: Bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 3 dây chuyền 2. 

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 khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 1. Tọa độ (X= 1.178.265; Y= 421.425). 

- Dòng khí thải số 02: sau hệ thống xử lý bụi khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi 

băm phân xưởng 2 dây chuyền 1. Tọa độ (X= 1.178.214; Y= 421.408). 

- Dòng khí thải số 03: sau hệ thống xử lý bụi khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi 

băm phân xưởng 2 dây chuyền 1. Tọa độ (X= 1.178.263; Y= 421.477). 

- Dòng khí thải số 04: sau hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 3. Tọa độ (X= 1.178.195; Y= 421.462). 

- Dòng khí thải số 05: sau hệ thống xử lý khí thải từ tháp sấy phun đốt gas dây 

chuyền 1. Tọa độ (X= 1.178.176; Y= 421.406). 

- Dòng khí thải số 06: sau hệ thống xử lý khí thải từ tháp sấy phun đốt gas dây 

chuyền 2. Tọa độ (X= 1.178.205; Y= 421.436). 

- Dòng khí thải số 07: sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 

1. Tọa độ (X= 1.178.387; Y= 421.499). 

- Dòng khí thải số 08: sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 

2. Tọa độ (X= 1.178.168; Y= 421.533). 
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- Dòng khí thải số 09: sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 

3 dây chuyền 1. Tọa độ (X= 1.178.361; Y= 421.452). 

- Dòng khí thải số 10: sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn ép tạo hình gạch xưởng 

3 dây chuyền 2. Tọa độ (X= 1.178.390; Y= 421.386). 

(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 5.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 11.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 24.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 99.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 99.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 99.000 m3/giờ. 

2.2.3.1. Phương thức xả thải: liên tục (24 giờ). 

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 = 1,0 và Kp = 0,8 và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

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:  
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TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lượng phát 

sinh/năm (kg) 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 16 01 06 860 

2 Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại Rắn 18 02 01 80 

3 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 50 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 900 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 100 

6 
Dầu động cơ hộp số bôi trơn tổng 

hợp thải 
Rắn 17 02 03 14.960 

7 
Phế liệu kim loại bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
Rắn 11 04 01 1.750 

8 
Bùn thải có các thành phần nguy hại 

từ quá trình gia công tạo hình 
Rắn 07 03 07 218.400 

Tổng khối lượng - 237.100 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

- Khối lượng phát sinh:  

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

2 Pallet gỗ 174 

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. 

236,4 

4 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ. 18,84 

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. 

0,050 

6 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất 18.000 

Tổng cộng 18.429,29 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

- Khối lượng phát sinh:  

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 1.593,072 

 Tổng khối lượng 1.593,072 

- 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: 
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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: 100 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: 140 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: 

- 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. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Hiện tại dự án đang hoạt động sản xuất mục tiêu “Sản xuất gạch men, gạch thạch 

anh với công suất 15.000.000 m2/năm”, đối với mục tiêu “Sản xuất các loại vòi, van, 

ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với quy mô 2.000 

tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)” hiện đã hoàn tất lắp đặt máy móc thiết bị, 

tuy nhiên chưa đi vào hoạt động. Do các hạng mục công trình chưa được cấp giấy phép 

môi trường thành phần do đó Công ty sẽ vận hành thử nghiêm toàn bộ các hạng mục 

công trình môi trường cho toàn bộ hoạt động dự án “Sản xuất gạch men, gạch thạch anh 

với công suất 15.000.000 m2/năm; Sản xuất các loại vòi, van, ống, thiết bị vệ sinh bằng 

kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với quy mô 2.000 tấn/năm (không bao gồm 

công đoạn xi mạ)”, cụ thể: 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải của Công ty trong 

năm 2021 

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải 

STT 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 
Thời gian quan trắc Mô tả điểm quan trắc 

1 NT 

Lần 1: 09/04/2021 

Lần 2: 27/05/2021 

Lần 3: 29/10/2021 

Lần 4: 09/11/2021 

Nước thải tại Hố ga đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước 

thải KCN 

- Kết quả quan trắc nước thải tại hố ga đấu nối nước thải của KCN năm 2021. 

Bảng 5.2. Kết quản quan trắc nước thải của hệ thống xử lý nước thải năm 2021 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu điểm quan trắc/Ký hiệu mẫu 

NT 

Giới hạn 

tiếp nhận 

KCN Gò 

Dầu 09/04/2021 27/05/2021 29/10/2021 09/11/2021 

1 pH  - 7,42 7,76 7,14 7,45 5 ÷ 10 

2 
BOD5  

(200C) 
 

mg/L 58 125 45 147 300 

3 COD  mg/L 63 224 107 265 300 

4 TSS  mg/L 37 286 38 418 500 

5 

Amoni 

(tính 

theo N) 

mg/L 2,14 5,56 2,93 5,81 20 

6 Tổng mg/L 22,8 31,7 21,3 30,3 80 
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nitơ  

7 
Tổng 

photpho  
mg/L 1,06 3,21 2,10 4,2 20 

8 

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/L 0,67 7,55 1,6 2,65 20 

9 Coliform  MPN/100mL 5.100 9.800 5.900 6.300 1.000.000 

Kết luận: Dựa vào kết quả chất lượng nước thải tại các bảng 5.2 so với giới hạn 

đấu nối KCN Gò Dầu ta thấy Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong 

suốt quá trình hoạt động của mình. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Bảng 5.3. Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải 

STT 

Ký hiệu 

điểm  

quan trắc 

Tên hệ thống 
Thời gian 

 quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 KT01 
Ống thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 1 

 

 

 

Đợt 1 – 09/04/2021; 

Đợt 2 – 27/05/2021; 

Đợt 3 – 29/10/2021, 

Đợt 4 – 09/11/2021 

1.178.265 421.425 

2 KT02 
Ống thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 2-1 
1.178.214 421.408 

3 KT03 
Ống thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 2-2 
1.178.263 421.477 

4 KT04 
Ống thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 3 -1 
1.178.195 421.462 

5 KT05 
Ống thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 3 -2 
1.178.176 421.406 

6 KT06 
Ống thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 3 -3 
1.178.205 421.436 

- Kết quả quan trắc khí thải của nhà máy năm 2021. 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải đợt 1 năm 2021 

STT Vị trí đo 
Lưu lượng Bụi NOx SO2 CO HF 

m3/h mg/Nm3 

KT01 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun 

xưởng 1 

(công suất 5000) 

5.639 94,5 263,4 184,6 419,5 KPH 

KT02 Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun 
4.108 112,1 327,2 177,4 463,8 KPH 
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xưởng 2-1 

(công suất 5000) 

KT03 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun 

xưởng 2-2 

(công suất 6000) 

4.185 93,5 361,2 201,1 363,4 KPH 

KT04 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun 

xưởng 3 -1 

(công suất 5000) 

3.684 88,1 294,6 185,5 410,7 KPH 

KT05 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun 

xưởng 3 -2 

(công suất 10000) 

4.638 88,6 255,1 195,2 366,5 KPH 

KT06 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun 

xưởng 3 -3 

(công suất 11000) 

5.117 76,5 361,7 200,5 410,8 KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B với Kp=0,9, Kv=1,0 
- 180 765 450 900 18 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải đợt 2 năm 2021 

STT Vị trí đo 
Lưu lượng Bụi  NOx SO2 CO HF 

m3/h mg/Nm3 

KT01 

Khí thải tại ống 

khói tháp sấy phun 

xưởng 1 

(công suất 5000) 

2.387 87 92 128 292 0,016 

KT02 

Khí thải tại ống 

khói tháp sấy phun 

xưởng 2-1 

(công suất 5000) 

2.446 81 102 147 311 0,022 

KT03 

Khí thải tại ống 

khói tháp sấy phun 

xưởng 2-2 

(công suất 6000) 

2.128 90 86 122 206 0,026 

KT04 

Khí thải tại ống 

khói tháp sấy phun 

xưởng 3 -1 

(công suất 5000) 

2.967 85 123 235 347 0,033 

KT05 

Khí thải tại ống 

khói tháp sấy phun 

xưởng 3 -2 

(công suất 10000) 

4.238 115 87 131 194 0,019 
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KT06 

Khí thải tại ống 

khói tháp sấy phun 

xưởng 3 -3 

(công suất 11000) 

4.367 128 136 131 395 0,041 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B với Kp=0,9, Kv=1,0 
- 180 765 450 900 18 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải đợt 3 năm 2021 

STT Vị trí đo 
Lưu lượng Bụi  NOx SO2 CO HF 

m3/h mg/Nm3 

KT01 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun xưởng 

1 

(công suất 5000) 

3.096 84,3 254 181 275 KPH 

KT02 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun xưởng 

2-1 

(công suất 5000) 

2.850 92,1 251 244 309 -  

KT03 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun xưởng 

2-2 

(công suất 6000) 

3.387 123 312 267 353  - 

KT04 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun xưởng 

3 -1 

(công suất 5000) 

4.292 116 281 262 418 -  

KT05 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun xưởng 

3 -2 

(công suất 10000) 

5.144 160 337 307 437 -  

KT06 

Khí thải tại ống khói 

tháp sấy phun xưởng 

3 -3 

(công suất 11000) 

6.439 175 355 312 457 -  

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B với Kp=0,9, Kv=1,0 
- 180 765 450 900 18 

Bảng 2.2. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải đợt 4 năm 2021 

STT Vị trí đo 

Lưu 

lượng Bụi  NOx SO2 CO HF 

m3/h mg/Nm3 
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KT01 

Khí thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 1 

(công suất 5000) 

6.642 109,2 468 356 577 KPH 

KT02 

Khí thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 2-1 

(công suất 5000) 

4.775 101,9 408,5 201,1 437,6 KPH 

KT03 

Khí thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 2-2 

(công suất 6000) 

3.646 101,3 432,4 273,5 743,2 KPH 

KT04 

Khí thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 3 -1 

(công suất 5000) 

4.560 113,12 604,9 260,2 538 KPH 

KT05 

Khí thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 3 -2 

(công suất 10000) 

4.055 107,2 438,1 266,4 594,5 KPH 

KT06 

Khí thải tại ống khói tháp 

sấy phun xưởng 3 -3 

(công suất 11000) 

4.012 96,2 589,3 387,4 651,5 KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B với Kp=0,9, Kv=1,0 
- 180 765 450 900 18 

Nhận xét: Dựa trên kết quả quan trắc khí thải năm 2021 tại các hệ thống xử lý 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. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG                       

CỦA CƠ SỞ 

 

Hiện tại dự án đang hoạt động sản xuất mục tiêu “Sản xuất gạch men, gạch thạch 

anh với công suất 15.000.000m2/năm”, đối với mục tiêu “Sản xuất các loại vòi, van, 

ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với quy mô 2.000 

tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)” hiện đã hoàn tất lắp đặt máy móc thiết bị, 

tuy nhiên chưa đi vào hoạt động. Do các hạng mục công trình chưa được cấp giấy phép 

môi trường thành phần do đó Công ty sẽ vận hành thử nghiêm toàn bộ các hạng mục 

công trình môi trường cho toàn bộ hoạt động dự án “Sản xuất gạch men, gạch thạch anh 

với công suất 15.000.000 m2/năm; Sản xuất các loại vòi, van, ống, thiết bị vệ sinh bằng 

kim loại dùng trong nhà bếp, phòng tắm với quy mô 2.000 tấn/năm (không bao gồm 

công đoạn xi mạ)”. 

Chương trình, kế hoạch cho vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình môi 

trường cho dự án “Sản xuất gạch men, gạch thạch anh với công suất 15.000.000 m2/năm; 

Sản xuất các loại vòi, van, ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại dùng trong nhà bếp, phòng 

tắm với quy mô 2.000 tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)” 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 các công trình xử lý chất thải được trình 

bày ở Bảng 6.1. 
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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 

01 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 1 
5.000 m3/giờ 

Kể từ ngày 

được cấp Giấy 

phép môi 

trường 

3 tháng sau 

khi có Giấy 

phép môi 

trường 

02 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 
5.000 m3/giờ 

03 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 
6.000 m3/giờ 

04 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 3 
5.000 m3/giờ 

05 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun đốt gas  
5.000 m3/giờ 

06 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun đốt gas  
11.000 m3/giờ 

07 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 1 
24.000 m3/giờ 

08 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 2 
99.000 m3/giờ 

09 
02 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 3 

99.000 

m3/h/hệ thống 

10 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 110 m3/ngày 

Ghi chú: 

 Đối với nước thải sản xuất từ 03 hệ thống xử lý, do tái sử dụng hoàn toàn không 

xả thải ra môi trường do đó Công ty không đề xuất chương trình vận hành thử nghiệm 

đối với 03 hệ thống xử lý này.  

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. 
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Bảng 6.2. Vị trí lấy mẫu 

Stt Hệ thống xử lý khí thải Ký hiệu 
Số vị trí cần 

lấy mẫu 

01 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 1 
KT1 1 

02 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 2 
KT2 1 

03 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 2 
KT3 1 

04 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 3 
KT4 1 

05 01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun đốt gas  KT5 1 

06 01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun đốt gas  KT6 1 

07 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình gạch 

xưởng 1 
KT7 1 

08 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình gạch 

xưởng 2 
KT8 1 

09 
02 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình gạch 

xưởng 3 
KT9 1 

10 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt NT 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 

01 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 1 

- Ít nhất 01 ngày/lần (đo đạc, 

lấy và phân tích mẫu đơn), lấy 

3 ngày liên tiếp: 

+ Lần thứ 1: ngày đầu tiên; 

+ 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); 

02 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 2 

03 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 2 

04 
01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun có lò đốt củi băm 

phân xưởng 3 

05 01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun đốt gas  

06 01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun đốt gas  
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07 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình gạch 

xưởng 1 

08 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình gạch 

xưởng 2 

09 
02 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn ép tạo hình gạch 

xưởng 3 

10 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

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 khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 1 

Lưu lượng, bụi, 

CO, SO2, NOx 3 ngày liên tiếp: 

- Ít nhất 01 

ngày/lần (đo đạc, 

lấy và phân tích 

mẫu đơn), lấy 3 

ngày liên tiếp: 

+ Lần thứ 1: ngày 

đầu tiên; 

+ 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); 

QCVN 19: 

2009/BTN

MT, cột B, 

Kv = 1,0, 

Kp = 0,8 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 

  

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 3 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun đốt gas  

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun đốt gas  

01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 1 

Lưu lượng, bụi 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 2 

02 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 3 

01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

pH, độ màu, TSS, 

BOD5, COD, Tổng 

nitơ, Tổng 

photpho, Dầu mỡ 

khoáng, Amoni, 

Sunfua 

Giới hạn 

đấu nối của 

KCN Gò 

Dầu theo 

ĐTM đã 

phê duyệt 

❖ 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. 
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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. 

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 

Gò Dầu 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 Gò Dầu phải bảo 
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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 xử lý nước thải số 13/HĐNT-SDV-GD giữa Công ty Cổ 

phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera và Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Vị trí lấy mẫu 
Thông số quan 

trắc 
Tần suất 

Quy chuẩn 

so sánh 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 1 

Lưu lượng, bụi, 

CO, SO2, NOx 

3 tháng/lần 

QCVN 19: 

2009/BTN

MT, cột B, 

Kv = 1,0, 

Kp = 0,8 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 2 

  

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun có lò đốt củi băm phân xưởng 3 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun đốt gas  

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy 

phun đốt gas  

01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 1 

Lưu lượng, bụi 
01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 2 

02 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 3 

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. 
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- 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 6.5. 

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 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun 

có lò đốt củi băm phân xưởng 1 

Lưu lượng, 

bụi, CO, 

SO2, NOx 

3 tháng/lần 15.000.000 60.000.000 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun 

có lò đốt củi băm phân xưởng 2 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun 

có lò đốt củi băm phân xưởng 2 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun 

có lò đốt củi băm phân xưởng 3 

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun 

đốt gas  

01 Hệ thống xử lý khí thải tháp sấy phun 

đốt gas  

01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 1 

Lưu lượng, 

bụi 
3 tháng/lần 10.000.000 40.000.000 

01 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 2 

02 Hệ thống lọc bụi túi vải công đoạn 

ép tạo hình gạch xưởng 3 

Chi phí lập bảo cáo - - 3.000.000 2.000.000 

Tổng - - - 102.000.000 
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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 hiện hữu của Công ty đã đi vào hoạt động, riêng đối với dự án mới 

đã hoàn tất lắp đặt máy móc thiết bị chưa đi vào vận hành. Từ thời điểm dự án hiện hữu 

đi vào hoạt động đến nay, dự án có đoàn kiểm tra về tình hình hoạt động và công tác 

bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và 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 Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 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 Gò Dầu, đấu nối nước thải vào KCN và ký hợp đồng xử 

lý nước thải với KCN theo quy định. 

- Cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải. Trong trường hợp chất thải xả ra môi 

trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, Công ty cam kết 

dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư để bảo đảm các công trình xử lý 

chất thải có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về 

chất thải và giấy phép môi trường./. 
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