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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (được đổi tên 

từ Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial theo giấy chứng nhận đầu tư số: 

4345726755 ngày 20/11/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 15/4/2022). 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 8, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0251.3836421~31.   Fax: 0251.3836435.  

- Địa điểm thực hiện dự án: KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông NAM JUNG DAE. 

 - Chức vụ: Tổng Giám Đốc; 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600266046-002 đăng ký lần đầu 

ngày 20/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 09/02/2022 của Công ty Cổ phần 

TKG Taekwang Vina. 

 - Giấy chứng nhận đầu tư số: 4345726755 ngày 20/11/2008, chứng nhận thay 

đổi lần thứ bảy ngày 15/4/2022 của Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina. 

2. Tên dự án đầu tư:  

- Tên dự án đầu tư: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina – Chi nhánh 2. Chủ 

đầu tư dự án “Nhà xưởng sản xuất giày thể thao các loại, công suất 30.000.000 

đôi/năm”. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

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 (Khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư công). 

Công ty đã có thủ tục môi trường như sau: 

- Quyết định số 19/QĐ-KCNĐN ngày 16/01/2020 của Ban Quản lý các KCN 

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

xưởng sản xuất giày thể thao các loại, công suất 30.000.000 đôi/năm” của Công ty 
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Cổ phần Taekwang Vina Industrial tại KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 2417/KCNĐN-MT ngày 09/7/2021 của Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai về việc ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt của Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina 

Industrial. 

- Văn bản số 9831/STNMT-CCBVMT ngày 30/12/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý chất thải của Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 07/XN-KCNĐN 

ngày 19/01/2022 của dự án “Nhà xưởng sản xuất giày thể thao các loại, công suất 

30.000.000 đôi/năm”. 

Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina đã được Ban Quản lý các KCN Đồng 

Nai xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 07/XN-KCNĐN ngày 

19/01/2022 của dự án “Nhà xưởng sản xuất giày thể thao các loại, công suất 

30.000.000 đôi/năm”. Tuy nhiên hiện nay, Công ty có kế hoạch di dời một số máy 

móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất đế xốp DMP về Nhà máy ở Cần Thơ, công 

suất của dự án vẫn không thay đổi, cũng như Công ty sẽ bổ sung thêm một số máy 

móc tại công đoạn dán keo và bổ sung hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự dùng 

phục vụ cho hoạt động sản xuất và vận hành của dự án, không nhằm mục đích kinh 

doanh, phân phối điện. Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, 

nên Công ty tiến hành lập hồ sơ xin giấy phép môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư   

Công suất hoạt động của dự án đầu tư được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư 

Stt Sản phẩm Đơn vị 
Công suất theo 

ĐTM 
Công suất thực tế 

1 Giày thể thao các loại Đôi/năm 30.000.000 15.000.000 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:   
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Quy trình sản xuất giày thể thao hoàn chỉnh như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình chung sản xuất giày thể thao hoàn chỉnh 

* Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu chính cho quy trình này là da, da nhân tạo, vải, mút, mút xốp, nhựa. 

Nguyên liệu sẽ được đưa qua các máy cắt tạo thành các chi tiết theo thiết kế. Một số 

chi tiết vải, da, được thêu, gắn lô gô, in định vị theo các công đoạn riêng biệt như 

sau: 

Công đoạn gắn trang trí logo: Sẽ được gắn lên mũ giày nhờ keo và ép bằng 

nhiệt. Nhiệt độ sử dụng trong quá trình ép khoảng 90 – 1200C, nhiệt được tạo thành 

do nguồn điện gia nhiệt trong máy ép. 

Sau các công đoạn trên, chi tiết giày được tạo thành, một phần sẽ được xuất cho 

NGUYÊN LIỆU ĐÃ KIỂM TRA 

Vải, da, mút xốp, nhựa 

Cắt 

GIÀY HOÀN CHỈNH  

Thêu, in định vị, gắn lô 

gô 

May/ép không may 

 Hơi dung môi, giẻ lau 

Găng tay cao su 

Chỉ vụn, kim thải 

Chỉ thêu, mực in, lô 

gô 

Ép trang trí 

(ép nóng, ép nguội) 

Mũ giày 

May 

Gia nhiệt (dán đế và mũ) 

Ép tổng lực 

Gia nhiệt bằng điện 

90-1200C 

CHI TIẾT GIÀY 

ĐẾ NGOÀI – ĐẾ 

GIỮA  

Gia nhiệt bằng điện 500C 

Nhựa thải 

Rẻo thừa, giấy mặt sau 

 Chỉ thải, vải thải 

Tiếng ồn 

 Rìa, rẻo da 

Rẻo vải, mút xốp, tiếng 

ồn 

MŨ GIÀY 

 Chỉ thải, vải thải 

Tiếng ồn 
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các nhà xưởng khác gia công, một phần khác sẽ được đưa qua công đoạn may để tạo 

thành mũ giày hoàn chỉnh. 

Công ty sử dụng công nghệ in lụa cho một số đơn hàng nhỏ, khách đặt số lượng 

ít. Mực in sử dụng dạng gốc dầu nên khi làm xong hoặc thay đổi mực chỉ cần vệ sinh 

khuôn in bằng giẻ lau. Giẻ lau thải sau vệ sinh sẽ được chuyển tập trung xuống khu 

tập kết chất thải và giao cho đối tác có chức năng xử lý. 

Mũ giày sẽ được cắt – may/ ép tại các xưởng hiện hữu, một phần được nhập từ 

chi nhánh Taekwang Mỹ Tho, Cần Thơ, Sao Khuê, Bình Phước (Chi nhánh chuyên 

sản xuất mũ giày) tùy thuộc mã giày, một số mã giày đặc biệt được dệt hoàn chỉnh 

thành mũ giày sẽ được nhập trực tiếp từ nhà cung cấp nên sẽ không phải cắt - may 

tại nhà máy mà sẽ chuyển vào công đoạn dán đế thành phầm ra đôi giày. 

Đối với công đoạn sản xuất đế ngoài và đế giữa: hạt nhựa sẽ được nhập về cán 

- trộn – cắt - ép thành đế giữa và đế ngoài tại hai quy trình khác nhau, sau đó chuyển 

qua công đoạn dán đế giữa và đế ngoài ra đế thành phẩm, đế thành phẩm được chuyển 

qua công đoạn dán đế giày và mũ giày ra giày thành phẩm. Cuối cùng là thực hiện 

quá trình ép tổng lực nhằm hoàn chỉnh đôi giày thành phẩm, đóng gói, xuất xưởng. 
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a) Quy trình sản xuất đế xốp DMP (Xưởng DMP) – bán thành phẩm (Dự kiến 

đến tháng 02/2023, Máy móc phục vụ quy trình sản xuất này sẽ được chuyển về 

Nhà máy ở Cần Thơ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất đế xốp DMP (Xưởng DMP) 

* Thuyết minh quy trình: 

+ Hệ thống máy bao gồm cho MDP, Rotary & Laser  

+ Nguyên liệu thô (các loại hạt) sau nhập về sẽ được tập trung trong kho theo 

từng loại riêng biệt. 

+ Công đoạn trộn, cán, ép nguyên liệu: nguyên liệu được lấy từ kho, sẽ được 

nhân viên quản lý chất lượng kiểm tra lại 1 lần trước khi cân định lượng nguyên liệu 

theo từng mã hàng. Nguyên liệu sau cân được chuyển lên máy trộn trong thời gian 

Rót khuôn, ép đế  

Cân    

Trộn, cán, ép   

Nguyên liệu thô   

Tạo hạt  

Rửa, sấy khô,  

sơn  UV 

Đế giày thành phẩm   

Kiểm tra  

các chất lưu hóa, chất trợ 

lưu hóa, chất màu các loại

  

Tiếng ồn, nhựa đổ đầu, 

bao bì chứa 

hơi nóng 

Tiếng ồn, 

Nhiệt từ máy ép bằng 

điện  Rìa thải, cuống thải 

Nhiệt thừa    

Nước, bồn sấy điện

  

Nước thải 

Nhiệt thừa  

Hơi dung môi 

Hóa chất thải, 

giẻ lau  
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10-12 phút với nhiệt độ hoạt động trong buồng trộn từ 100-1200C. Tiếp tục nguyên 

liệu được đưa lên máy cán với nhiệt độ trục cán từ 80-900C. Tại đây nguyên liệu sẽ 

được làm mềm và bổ sung thêm các chất phụ gia và chất màu theo từng quy trình 

sản phẩm, thời gian cán trong 12 phút đủ hòa tan nguyên liệu với các chất phụ gia 

trước khi chuyển qua máy ép. Tại máy ép nguyên liệu được ép thành các tấm nguyên 

liệu có độ giày – mỏng tùy theo yêu cầu trong thời gian từ 12-15 phút. Sau khi ép 

thành từng tấm nguyên liệu sẽ được sắp xếp lên kệ trước khi chuyển qua máy tạo hạt. 

Tại công đoạn này các yếu tố ảnh hưởng môi trường phát sinh chủ yếu là tiếng ồn và 

hơi nhiệt thừa. Công ty cũng đã trang bị bảo hộ lao động và lắp hệ thống quạt công 

nghiệp để làm giảm tác động tới người lao động. 

+ Công đoạn tạo hạt: Nguyên liệu dạng tấm sau khi cán sẽ được đưa vào máy 

đùn tạo hạt với nhiệt độ trục máy <500C. Hạt nhựa sau khi được đùn ra sẽ tiếp tục 

được đưa qua bồn nước giải nhiệt với nhiệt độ nước từ 20-300C nhằm ổn định hình 

dạng hạt và nhiệt độ sản phẩm. Lượng nước này được sử dụng tuần hoàn sau mỗi lần 

máy tạo hạt. Hệ thống bồn giải nhiệt bên ngoài sẽ làm giảm nhiệt độ nước và sử dụng 

bơm tuần hoàn cho các lần sử dụng tiếp theo. Sau thời gian lưu ổn định trong bồn 

nước hạt nhựa sẽ được đưa lên bồn trộn hạt (các mẻ hạt khác nhau sẽ được đổ chung 

và trộn đều nhau trong bồn này nhằm đảm bảo chất lượng hạt nhựa đều nhau). 

+ Công đoạn rót khuôn, ép đế: Hạt Lufo (nguồn gốc hạt EVA) sau bồn trộn sẽ 

được chuyển tiếp tới bước trộn L&S trước khi vào bồn sấy khô. Hạt Lufo được sấy 

ở nhiệt độ 45-550C trong thời gian 1 giờ. Việc sấy khô hạt LUFO nhằm giảm lượng 

nước còn lại trong hạt tránh ảnh hưởng tới chất lượng công đoạn tiếp theo. Sau khi 

sấy hạt Lufo sẽ được rót vào khuôn máy Rotary và ép thành sản phẩm. Sản phẩm sau 

khi ép sẽ được kiểm tra và cân định lượng trước khi chuyển qua máy ép DMP. Tại 

máy ép DMP sản phẩm được lắp vào khuôn và ép bằng hơi nhiệt trong máy. Sau khi 

ép sản phẩm sẽ được là đế DMP và tiếp tục cho qua bồn ổn định với nhiệt độ trong 

bồn giảm từ 800C xuống còn 400C. Tại công đoạn này phát sinh cuống, đổ đầu DMP 

và nhiệt thừa. Công ty cũng đã trang bị thùng thu gom rác thải tại vị trí khu vực làm 

việc và lắp ráp quạt công nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc thoải mái cho người 

lao động. 

+ Công đoạn rửa, sấy khô, (sơn UV): đế sau khi ổn định nhiệt độ sẽ tiếp tục 

được đưa qua máy rửa với nhiệt độ từ 45-550C trong thời gian 15 phút. Sau khi rửa 
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đế sẽ được sấy khô bằng hơi nhiệt, để ổn định và kiểm tra chất lượng. Và đến lúc này 

đã được đế DMP hoàn chỉnh.  

+ Tùy theo từng mã hàng giày yêu cầu mà đế có thể sẽ tiếp tục được đưa qua 

công đoạn sơn UV hoặc cắt laser. Tuy nhiên số lượng này không nhiều nên lượng 

chất thải phát sinh trong quá trình này cũng không đáng kể. Chất thải chủ yếu là bụi 

mài, và chất thải cuống & rìa DPM. Tuy nhiên tại từng khu vực đều được trang bị 

các thiết bị phù hợp để thu gom chuyển về nhà rác giao đối tác có chức năng tái chế 

& xử lý. 

b) Quy trình gia công đế giữa – bán thành phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đế, các chi tiết nhập về 

Buồng xịt sơn tự động 

Kiểm hàng 

 Khí thải 

Vệ sinh 
- Giẻ lau, bao tay thải, 

hóa chất thải, cọ thải 

Sấy (dùng điện) Nhiệt thừa 

Vệ sinh 
- Giẻ lau, bao tay thải, 

hóa chất thải, cọ thải 

Sấy (dùng điện) Nhiệt thừa 

Gắn khuôn 

Xịt sơn 

- Giẻ lau, bao tay thải, 

hóa chất thải, cọ thải, 

hơi dung môi 

Sấy (dùng điện) Nhiệt thừa 

- Giẻ lau, bao tay thải, 

hóa chất thải, cọ thải, 

hơi dung môi 

Sấy (dùng điện) 
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Hình 1.3. Quy trình sản xuất đế hoàn chỉnh 

* Thuyết minh quy trình: 

Đế và chi tiết sau khi đưa lên chuyền sẽ được làm vệ sinh 2 lần trước khi đưa 

vào khu vực gắn khuôn. Tại đây sẽ phát sinh một số loại chất thải: giẻ lau, bao tay 

nhiễm hóa chất, hóa chất thải, cọ thải -  tất cả các loại chất thải này đều được thu 

gom vào thùng có nắp đậy theo đúng quy định. Hơi nhiệt tỏa ra từ bồn sấy sẽ ảnh 

hưởng đến những người ngồi gần băng tải, tuy nhiên vấn đề này đã được giải quyết 

bằng cách lắp quạt thông gió. 

Đế sẽ được đi tiếp tới công đoạn xịt sơn thủ công trước khi vào buồng xịt tự 

động để sơn bóng. Sau khi sơn xong đế được đưa qua bồn sấy và kiểm hàng, đóng 

gói. 

* Quy trình sản xuất khi thực hiện dự án: 

 Khi thực hiện dự án, Công ty sẽ di dời máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất 

đế xốp DMP về nhà máy Cần Thơ và chuyển một số máy móc ở nhà máy Long Bình 

về lắp đặt, với quy trình lưu dán vật liệu của máy móc lắp đặt mới như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên liệu từ kho 

Gắn vật liệu lên trục quay 

của máy 

Lấy vật liệu ra khỏi máy sau 

khi dán 

Khởi động máy 

Đổ keo lên máng hoặc gắn 

film lên trục quay 

Kết thúc 

Nhiệt độ 

Ống giấy thải, keo thừa & 

giẻ lau máy thải, mùi, xô 

keo thải 

Ống giấy thải 
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Hình 1.4. Quy trình dán phụ trợ 

* Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu là da nhân tạo, vải, mút xốp, film, keo từ các bộ phận liên quan 

hoặc kho nguyên liệu được chuyển đến khu vực sản xuất bằng xe đẩy tay để kiểm tra 

trước khi sản xuất. 

+ Đối với quy trình dán vật liệu bằng keo: Nguyên liệu được công nhân gắn lên 

trục quay của máy dán keo. Tiếp đến công nhân đổ keo dán lên máng để chuẩn bị 

vận hành máy dán keo. 

+ Đối với quy trình dán vật liệu bằng film: Nguyên vật liệu được công nhân gắn 

lên trục quay của máy dán. Tiếp đến công nhân gắn cuộc film lên trục của máy để 

chuẩn bị cận hành. 

+ Tiếp đến công nhân vận hành máy dán keo. Sau khi máy dán keo hoạt động 

xong công nhân tháo bán thành phẩm ra khỏi trục quay chuyển vào kho thành phẩm 

để chờ xuất hàng cho khách hàng. Tiến hành lau chùi máy dán keo và tiếp tục hoạt 

động theo quy trình trên. 

* Hệ thống điện mặt trời mái nhà: 

Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ thuê đơn vị bên ngoài lắp đặt hệ thống điện mặt 

trời mái nhà xưởng. 

Công ty thuê đơn vị bên ngoài lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để cung 

cấp điện sử dụng cho hoạt động của chính doanh nghiệp (không kinh doanh phân 

phối điện cho đơn vị khác). 

Công ty lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng phục vụ cho hoạt động 

sản xuất và vận hành của dự án, không nhằm mục đích kinh doanh, phân phối điện 

nên không phát sinh dự án đầu tư mới, không làm thay đổi mục tiêu hoạt động của 

dự án, do đó Công ty không phải bổ sung ngành nghề, mục tiêu hoạt động. 

Sơ đồ tổng quan về điện năng lượng mặt trời như sau: 
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Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt là hệ thống điện mặt trời có các 

tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất 

không quá 01 MW. 

Thành phần chính của tấm quang điện gồm: lớp kính phía trước, tấm tế bào 

quang điện, tấm nền, hộp nối và khung. 

Diện tích mái nhà xưởng dự kiến lắp đặt khoảng 9.712 m2. Tổng công suất là 

4.675,8 kWp. Số lượng tấm pin lắp đặt là 9.204 tấm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

- Sản phẩm của dự án đầu tư là giày thể thao các loại, công suất 30.000.000 

đôi/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

(1) Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng của dự án đầu tư. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Nhà được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Nhà máy 

TT Tên nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị tính Khối lượng 

Nguyên liệu dùng cho sản xuất giày, các chi tiết, bộ phận của giày  

1 Da thuộc Kg/năm 1.166.660 

2 Da nhân tạo Kg/năm 3.650.742 
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3 Vải Kg/năm 20.101.167 

4 Mút xốp dán vải Kg/năm 3.839.910 

5 Dây giày Kg/năm 794.067 

6 Nhựa miếng TPU, NCHF Kg/năm 4.031.030 

7 
Đế ngoài và đế giữa (nhập từ chi nhánh Nhà 

máy Cần Thơ về) 
Kg/năm 17.324.716 

8 Hạt lufo (nguồn gốc hạt EVA) Kg/năm 7.215.425 

Các nguyên liệu khác hoàn tất sản phẩm  

1 Giấy đóng gói các loại Kg/năm 33.020 

2 Giấy bìa cứng đế trung (44” x 50”) m2/năm 14.596 

3 Giấy độn giày 30 x 50 cm Tờ/năm 57.726.461 

4 Hộp carton Cái/năm 34.805.422 

5 Giấy in nhãn Cái/năm 34.805.422 

6 Ruy băng in nhãn m/năm 1.324.661 

7 Thùng carton Cái/năm 8.073.630 

8 Băng keo dán thùng 72mm m/năm 4.844.178 

Nhiên liệu  

1 
Dầu DO sử dụng cho máy phát điện dự phòng 

và xe nâng 
Lít/năm 22.910 

Hóa chất dùng cho sản xuất giày và các chi tiết, bộ phận của giày  

1 Mực in định vị các loại Kg/năm 2.454 

2 Chất làm đông rắn keo Kg/năm 18.278 

3 Keo quét các loại Kg/năm 1.238.624 

4 Dung môi pha trộn và vệ sinh các loại Kg/năm 788.924 

5 Dầu thủy lực (thành phần: Alkan) Kg/năm 7.745 

Tấm lọc tẩm than hoạt tính sử dụng cho HTXL khí thải Kg/năm 342 

(Nguồn: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina) 

* Đặc tính của các loại nguyên liệu sử dụng 

- Mực in các loại:  

+ PIGMENT INK BLACK (Mực đen/trắng), thành phần chủ yếu là nước, 

Glycol, Polyalkyleneglycoltriol. 
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+ Mực in có màu đen, mùi nhẹ. 

 + Tiếp xúc mắt - Có thể gây kích ứng mắt. Tiếp xúc với da - Có thể gây kích 

ứng da. Hít phải - Hít phải có thể dẫn đến kích ứng đường hô hấp. Nuốt phải - Nuốt 

phải có thể dẫn đến rối loạn dạ dày. 

- Keo các loại: 

+ Mục đích: Keo dán giày, được lưu trữ trong thùng nhựa 20kg/1 thùng. 

+ Thành phần: MEK, Ethyl Acetate, chất chống oxi hóa. 

+ Trạng thái: chất lỏng, không màu trong suốt, mùi thơm, cay, tan ít trong nước. 

+ Tính độc hại: Đường mắt - có thể gây dị ứng mặt, làm cay, đỏ mắt. Đường 

thở - có thể gây kích ứng, khó thở, đau đầu, buồn ngủ và triệu chứng của say rượu. 

Đường da – gây dị ứng da, gây mẫn đỏ. Đường tiêu hóa – gây chóng mặt, ói mửa, có 

thể làm bất tỉnh. 

- Dung môi các loại: 

+ Mục đích sử dụng: chất đóng rắn cho keo. 

 Thành phần chính: Etyl acetat. 

+ Trạng thái: Chất lỏng trong suốt, màu vàng nhạt, mùi thơm cay, tan ít trong 

nước. 

(2) Nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động sản xuất 

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

đơn vị hạ tầng KCN Agtex Long Bình cung cấp và dự kiến sẽ sử dụng điện năng 

lượng mặt trời mái nhà. Chi tiết nhu cầu sử dụng điện của dự án trung bình khoảng 

3.126.400 Kwh/tháng (căn cứ theo hóa đơn điện tháng 08, 09, 10/2022).  

(3) Nhu cầu sử dụng nước phục vụ hoạt động sản xuất  

Nhà máy sử dụng nước cấp từ đơn vị hạ tầng KCN Agtex Long Bình. 

Theo hóa đơn sử dụng nước tháng 9, 10, 11/2022 thì lượng nước sử dụng trung 

bình trong 01 tháng khoảng 620 m3/ngày. Lượng nước sử dụng trong sản xuất, sinh 

hoạt, tưới cây, tạo ẩm đường nội bộ như sau:  
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Bảng 1.3. Tổng nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy 

Stt Mục đích sử dụng nước 

Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải 

(m3/ngày) 

1 Sinh hoạt của công nhân viên 550 550 

2 Hoạt động nấu ăn 20 16 

3 
Bổ sung cho giải nhiệt, làm mát nhà xưởng, 

làm nguội máy, vệ sinh nhà xưởng 
20 2 

4 Tưới cây 30 - 

   Tổng cộng 620 568 

(Nguồn: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina) 

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

Vị trí tiếp giáp của Công ty trong KCN Agtex Long Bình như sau: 

+ Phía Đông: tiếp giáp với khu đất trống của KCN Agtex Long Bình. 

+ Phía Tây: tiếp giáp với đường nội bộ KCN Agtex Long Bình. 

+ Phía Bắc: giáp tuyến đường dân sinh chạy vào cổng sau của KCN Amata. 

+ Phía Nam: giáp đất trống KCN; cách khoảng 200m là nhà kho của Công ty 

X28 – KCN Agtex Long Bình. 
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- Tổng diện tích đất cho toàn nhà máy là 133.694 m2, với các hạng mục công 

trình như sau: 

Bảng 1.4. Diện tích các hạng mục công trình  

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

I Công trình chính 63.717 47,66 

1 Xưởng F 8.539 6,39 

2 Xưởng E 8.539 6,39 

3 Xưởng G 9.198 6,88 

4 Khu vực dây chuyền quét keo - UV Line 2.032 1,52 

5 Khu vực Xưởng cán trộn (Roller and Mix) 1.024 0,77 

6 Xưởng H 10.731 8,03 

7 Xưởng Nike ID 6.720 5,03 

8 Xưởng cho thuê 8.502 6,36 

9 Nhà xưởng đế: UV, SPRAY, OUT SOLE 8.432 6,31 

II Công trình phụ trợ 5.625 4,21 

10 Nhà ăn, căn tin 2.694 2,02 

11 Bể nước ngầm 580 0,43 

1 

2 

3 

4 
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12 Nhà chứa máy phát điện - trạm điện 1 760 0,57 

13 Nhà trạm điện 2 216 0,16 

14 Nhà bảo vệ 70 0,05 

15 Bể nước ngầm 300 m3 100 0,07 

16 Nhà để xe 1.205 0,90 

III Công trình môi trường 815 0,61 

17 Nhà vệ sinh 815 0,61 

IV Sân đường giao thông nội bộ 36.704 27,45 

V Cây xanh 26.833 20,07 

  Tổng cộng 133.694 100,00 

(Nguồn: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina) 

Công ty đã có giấy phép xây dựng số 70/GPXD ngày 08/7/2011; giấy phép xây 

dựng số 24/GPXD ngày 6/2/2013; giấy phép xây dựng số 128/GPXD-KCNĐN ngày 

30/7/2015 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial đã được Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 07/XN-

KCNĐN ngày 19/01/2022 của Dự án “Nhà xưởng sản xuất giày thể thao các loại, 

công suất 30.000.000 đôi/năm”. 

* Danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tư: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ hoạt động nhà máy 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Công 

suất 

Nước sản 

xuất/Năm sản xuất 

I 
Công đoạn sản xuất mũ giày (có công 

đoạn in, ép cao tần) 

  

1  
Máy cắt Atom (sử dụng để 

dập, cắt nguyên liệu) 
Máy 150 7,5 HP 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

2  
Máy may các loại (may các 

chi tiết khó mũ giày) 
Máy 1.140 4,5 HP 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

3  
Máy ép cao tần (ép định 

hình mũ giày) 
Máy 89 3 HP 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 
4 Máy cắt tự động OKC Máy 27 10 HP 

5 Máy cắt laser Máy 74 7.5 HP 

6 Máy ép nosew Máy 256 5 HP 
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7 Máy cắt dây bọ tự động Máy 10 2 HP 

8 Máy in đế tự động Máy 2 7 HP 

9 Máy thêu Máy 2 7 HP 

II Công đoạn sản xuất đế ngoài   

1 Máy bơm nước làm mát  Máy 24 30 HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

2 Máy in (in nhãn, lô gô) Máy 510 15 HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

3 
Máy cắt M/C (cắt các chi tiết 

thừa) 
Máy 48 25 tấn 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

4 Máy giặt thân M/C (rửa đế) Máy 
9 

- 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

5 Máy xả Fan  Máy 17 0,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

6 

Băng tải sấy khô (chuyền đế 

giày đi qua công đoạn rửa đế 

và sấy khô) 

Máy 27 - 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

7 
Máy in đế giày (dập đế và 

in) 
Máy 6 7HP 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

8 Máy áp suất  Máy 9 150 tấn 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

9 Máy làm lạnh Máy 13 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

10 
Máy tạo vách gán đế giày 

M/C 
Máy 85 2 HP 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

11 Máy nâng 5 tấn Máy 51 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

12 Máy bấm lỗ khí Máy 81 2HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

13 Máy phần khuôn lưng Máy 82 3HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

14 
Máy quạt làm nóng phần 

ngón 
Máy 31 5HP 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

15 Máy dò tìm kim Máy 31 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

16 Máy sấy khô hơi nước Máy 32 7HP Hàn Quốc/2011 
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2013,2015 

17 Bình phun chất lỏng Máy 16 1M3 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

18 Máy là Máy 57 200W 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

19 Máy chèn công đoạn cuối Máy 39 1,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

20 Máy đóng gót cuối cùng Máy 47 3,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

21 Máy thiết lập lò sưởi Máy 26 5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

22 
Băng tải khô trên trên nhựa 

mủ 
Máy 26 2HP 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

23 Máy thử ngón sau cùng Máy 47 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

24 Máy xoay phần dưới giày Máy 47 1HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

25 Máy nghiền bằng tay Máy 152 3HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

26 Máy đo độ chính xác Máy 81 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

27 Máy cắt đế cao su Máy 44 2,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

28 Máy rửa đế Máy 02 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

III Công đoạn sản xuất đế xốp      

1 Máy trộn vật liệu Máy 3  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

2 Máy cán vật liệu Máy 3  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

3 Máy tạo hạt nhựa Máy 3  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

4 Thiết bị ổn định hạt Máy 4  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

5 Máy Rotary Máy 24  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 
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6 Máy ép DMP Máy 17  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

7 Máy rửa đế Máy 12  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

8 Máy xịt tự động Máy 1  
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

IV Công đoạn lắp ráp giày lại thành đôi   

1 Bằng chuyền Chuyền 168 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

2 Máy hơ mũi Máy 66 1,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

3 Máy hơ hậu Máy 74 1,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

4 Mày mài Máy 151 7,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

5 Máy ép tổng lực Máy 276 15HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

6 Máy định hình hàng Máy 30 - 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

7 Máy in đế Máy 35 2,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

8 Máy cắt thompson Máy 135 5 HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

V Các máy móc thiết bị khác   

9 Máy biến thế Máy 06 
2.000 

KVA 

Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

10 Buồng sấy Máy 46 7,5HP 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015,2019 

11 Máy phát điện dự phòng Máy 02 600 KW 
Hàn Quốc/2011 

2013,2015 

V Thiết bị xử lý khí thải, nước thải   

1 
Hệ thống xử lý hơi dung 

môi, hóa chất 
HT 48 -  

2 Hệ thống xử lý bụi HT 9 -  

VI 
Các máy móc chuyển từ 

Nhà máy Long Bình về 
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1 Máy dán keo gốc nước Máy 4 5 HP Hàn Quốc/2019 

2 Máy dán keo khô Máy 3 3 HP Hàn Quốc/2019 

3 Máy Sticker Máy 1 2 HP Hàn Quốc/2019 

(Nguồn: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina) 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

1.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030, quan điểm chỉ đạo là khuyến kích phát triển kinh tế phù hợp với đặc tính sinh 

thái của từng vùng, ít chất thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế xanh. Tầm nhìn 

của chiến lược đến năm 2030 ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi 

trường, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cac bon 

thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước. 

Ngành nghề của dự án đầu tư là ngành nghề sản xuất có mức độ tự động hóa 

cao, phù hợp với khuyến khích phát triển kinh tế. 

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

Vị trí dự án đầu tư thực hiện tại KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

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

Theo ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Agtex Long Bình thì dự án sản xuất 

giày thể thao phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN. 

KCN Agtex Long Bình được thu hút đầu tư các ngành nghề: 

-  Gia công may mặc. 

- Chế biến nông sản. 

- Lưu trữ thức ăn gia súc. 

- Thiết bị điện, điện tử và viễn thông. 

- Các loại hình khác,… 

Thủ tục bảo vệ môi trường của KCN Agtex Long Bình như sau: 

- Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Agtex Long Bình” tại phường Long Bình, 
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TP Biên Hòa của Công ty 28.  

- Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 2742/GXN-

UBND ngày 111/04/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai của Dự án “Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Agtex Long Bình” tại KCN Agtex Long Bình, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 353/GP-UBND ngày 01/12/2020 

của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 được xả 

nước thải vào nguồn nước. Vị trí nơi xả nước thải: Nhà máy xử lý nước thải tập trung 

KCN Agtex Long Bình, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nguồn tiếp 

nhận trực tiếp là suối Chùa, chảy ra suối Bà Lúa ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông 

Đồng Nai. 

- Vị trí thực hiện dự án là KCN Agtex Long Bình, KCN đáp ứng yêu cầu bảo 

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

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Agtex Long Bình 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.  

Vì vậy, vị trí thực hiện dự án tại KCN Agtex Long Bình 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. 

- Về phân vùng môi trường: UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định phân 

vùng như sau: 

+ 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;  

+ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 

sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-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. 
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Đối với phân vùng môi trường không khí để tiếp nhận các nguồn khí thải công 

nghiệp: áp dụng hệ số Kv = 0,6. 

Theo Quyết định phân vùng số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 thì suối 

Chùa, suối Bà Lúa có cột áp dụng là cột A đối với quy định phân vùng môi trường 

các nguồn nước mặt để tiếp nhận các nguồn nước thải.  

- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

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

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải 

- Vị trí thực hiện dự án là KCN Agtex Long Bình, 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 

Tổng cục môi trường xác nhận hoàn thành bảo vệ môi trường số 2742/GXN-UBND 

ngày 11/4/2016 và Giấy xác nhận hoàn thành số 12311/GXN-UBND ngày 

27/11/2017 của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Agtex 

Long Bình” tại KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Hiện KCN Agtex Long Bình đã triển khai đầu tư hoàn thiện HTXLNTTT với 

tổng công suất thiết kế 800m3/ngày đêm; tuy nhiên hiện nay lưu lượng nước thải 

trung bình năm 2021 là 455 m3/ngày.đêm. Lưu lượng nước thải phát sinh tối đa tại 

dự án khoảng 436 m3/ngày.đêm. Như vậy, HTXLNT tập trung của KCN Agtex Long 

Bình đảm bảo xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp 

trong KCN. Nước thải sau TXLNTTT đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

với Kq = 0,9; Kf  = 1,0.  

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Agtex Long Bình 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 
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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 Agtex Long Bình 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. 

- Về phân vùng môi trường: UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định phân 

vùng như sau: 

+ 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;  

+ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 

sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-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. 
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Như đã trình bày, khu vực triển khai dự án nằm trong KCN Agtex Long Bình 

đã được quy hoạch, đã hoàn thiện hạ tầng cơ sở, do đó căn cứ vào Điểm c Khoản 2 

Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không 

phải thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG 

TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn lắp đặt máy móc phục vụ dự án đầu tư:  

Chủ đầu tư dự kiến di dời máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất đế giày 

xốp DMP về Nhà máy ở Cần Thơ, đồng thời sẽ di dời một số máy tại công đoạn quét 

keo của dự án bên Long Bình về lắp đặt tại nhà máy để giảm tải bớt công suất hoạt 

động các máy móc nhằm kéo dài tuổi thọ của máy móc, thiết bị. Dây chuyền sản xuất 

đế xốp DMP sau khi dời về Nhà máy Cần Thơ, thì dự án sẽ nhập đế xốp hoàn chỉnh 

về phục vụ sản xuất, nên dự án không thay đổi công suất sản xuất đã được phê duyệt 

ĐTM trước đây.  

Dự án không tiến hành xây dựng nhà xưởng mới, mà lắp đặt thiết bị, máy móc 

phục vụ sản xuất. 

1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

Các hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị bao gồm: 

- Vận chuyển các thiết bị về nhà xưởng. 

- Lắp đặt trên nền nhà xưởng, kết nối các máy móc, thiết bị và hệ thống cấp điện 

cho máy móc, thiết bị sản xuất. 

Với các hoạt động nêu trên, tại khu vực dự án sẽ tập trung một số thiết bị, máy 

móc thi công và nhân công. Tất cả các yếu tố này có khả năng gây tác động tiêu cực 

tới môi trường tại khu vực của nhà xưởng. Tuy nhiên, quá trình lắp đặt máy móc, 

thiết bị diễn ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn (khoảng 1 tháng) nên các tác 

động môi trường chỉ ảnh hưởng cục bộ và thời gian ngắn. 

Thống kê sơ bộ về các nguồn gây tác động và các chất ô nhiễm chính trong giai 

đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị tại bảng sau: 

Bảng 4.1. Tác động và nguồn gây tác động  

Giai đoạn Nguồn gây tác động Các chất ô nhiễm chính 

Lắp đặt máy 

móc thiết bị 

Các phương tiện giao thông để vận chuyển 

thiết bị máy móc của dự án. 
Tiếng ồn, độ rung, CO, SOx, NOx 
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- Nước thải sinh hoạt của công nhân. 

- Nước mưa chảy tràn. 

SS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng 

Photpho, dầu mỡ, vi sinh vật. 

- Chất thải từ quá trình lắp đặt 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên 

công trường 

- Chất thải nguy hại phát sinh như: dầu 

nhớt thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy 

hại,… 

- Ốc, vít, sắt, thép vụn,... 

- Thức ăn thừa, giấy vụn, bịch nilon, 

lon đồ hộp… 

1.1.1. Tác động do tiếng ồn, bụi và khí thải 

a) Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu ra vào thiết bị  

Nguồn phát sinh: Từ các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị. 

- Đặc trưng ô nhiễm: Khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các 

phương tiện vận chuyển chủ yếu gồm: CO, SO2, SO3, NOx, hydrocarbon, bụi. 

- Tải lượng, nồng độ:  

+ Trong giai đoạn này nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu là bụi 

và khí thải từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị đến nhà máy; từ hoạt động của 

phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công như xe tải, xe nâng, xe cẩu. Số lượng các 

loại máy móc, thiết bị có sử dụng nhiên liệu phục vụ cho quá trình thi công dự án 

gồm có, xe tải, xe nâng, xe cẩu (tải trọng > 10 tấn).  

+ Các phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Thành phần các chất 

ô nhiễm trong khói thải từ các phương tiện vận tải chủ yếu là SOx, NOx, COx, 

hydrocacbon và bụi. Theo Tài liệu đánh giá nhanh của WHO năm 1993, tải lượng ô 

nhiễm khí thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.2. Tải lượng ô nhiễm theo tải trọng xe 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm theo tải trọng xe (g/1000 km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn 

Bụi 0,2 0,9 

SO2 1,16S 4,29S 

NO2 0,7 1,18 

CO 1 6,0 

VOC 0,15 2,6 

(Nguồn: Rapid Environment Assessment, WHO, 1993) 
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S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là (0,05%) 

Thành phần trong dầu DO như sau: 

C-Thành phần Cacbon trong dầu, 76,26% 

S-Thành phần lưu huỳnh trong dầu, 0,05% 

O-Thành phần oxy trong dầu, 0,22% 

N-Thành phần Nitơ trong dầu, 0,24% 

H-Thành phần hydro trong dầu, 22,72%  

W-Thành phần ẩm trong dầu, 0,05%  

A-Thành phần tro, 0,01% 

Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật, số 

chuyến xe qua lại và tình trạng đường giao thông. Ước tính quãng đường vận chuyển 

20 km/lượt và 4 lượt/ngày thì tải lượng các chất ô nhiễm được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng các chất ô nhiễm (g/ngày) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn 

Bụi 8 x 10-4 3,5 x 10-3 

SO2 2,3 x 10-6 8,3 x 10-6 

NO2 2,7 x 10-3 4,7 x 10-3 

CO 4 x 10-4 0,024 

VOC 6 x 10-3 0,0104 

b) Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển công nhân làm việc 

Tổng số công nhân thi công lắp đặt máy móc, thiết bị là 10 người. Như vậy, ước 

tính sẽ có khoảng 10 xe gắn máy ra vào Công ty trong 1 ngày, mỗi ngày trung bình 

là 02 chuyến với quãng đường vận chuyển khoảng 0,5 km/chuyến. 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao 

thông đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh của Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, năm 

2012” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe gắn 

máy là 0,03 lít/km, lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông là: 

Bảng 4.4. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 
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STT Động cơ 
Số lượt 

xe 

Mức tiêu thụ 

(L/km) 

Tổng nhiên liệu 

(L/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 10 0,03 0,3 

Hệ số ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông theo tài liệu 

đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.5. Hệ số ô nhiễm do khí thải từ hoạt động giao thông 

STT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20*S 8 525 80 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993) 

Tính toán tải lượng ô nhiễm với quãng đường dài 0,5 km, kết quả liệt kê tại 

bảng sau: 

Bảng 4.6. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

STT Động cơ 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 1,5 x 10-6 0,0012 0,0788 0,012 

- Tác động:  

Bụi và khí thải sẽ tác động đến công nhân trực tiếp thi công lắp đặt và môi 

trường xung quanh khu vực thi công, đặc biệt là gây ảnh hưởng đến khu vực sản xuất 

hiện hữu tại Công ty (nếu không có biện pháp giảm thiểu phù hợp): 

+ Đối với người lao động trong khu vực sản xuất: có thể mắc các loại bệnh về 

đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có khả 

năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. Ngoài ra, người lao động còn 

mắc các loại ngoài da (nhiễm trùng da, khô da, viêm da…), các loại bệnh về đường 

tiêu hóa…  

+ Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển tập kết nguyên liệu, 

máy móc, thiết bị sẽ phát sinh bụi, rơi vãi nếu các xe chở không được che phủ tốt, 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia lưu thông trên đường và khu vực xung 

quanh dọc theo các tuyến đường vận chuyển. 
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+ Bụi và khí thải phát sinh trong các công đoạn này có tính chất cục bộ, di động 

và rất gián đoạn trong thời gian thi công khá ngắn nên ảnh hưởng không đáng kể, 

chủ yếu là đến công nhân trực tiếp thi công trên công trình. 

Các chất ô nhiễm này sẽ phát sinh trong suốt quá trình vận chuyển tập kết các 

nguyên liệu, máy móc và sẽ ngừng tác động khi hoàn thành việc vận chuyển, tập kết 

máy móc, thiết bị. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển diễn ra trong thời gian ngắn 

(khoảng 3 - 4 ngày), với quãng đường vận chuyển ngắn và lượt vận chuyển ít nên tác 

động của bụi, khí thải đến môi trường không khí trong quá trình vận chuyển tập kết 

các máy móc, thiết bị là không đáng kể. Do đó, để hạn chế những ảnh hưởng, chủ dự 

án sẽ đề xuất và thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sự phát sinh các chất ô nhiễm 

khi vận hành các máy móc, thiết bị cũng như một số biện pháp bảo hộ lao động khác. 

1.2. Tác động do nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: hoạt động sinh hoạt của 10 công nhân thi công. 

- Mức độ tác động: 

Nếu không được xử lý đạt theo quy định, các chất ô nhiễm khi thải vào nguồn 

tiếp nhận sẽ làm cạn kiệt nguồn oxy trong nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thải khu vực. 

Nước thải thấm vào đất gây ô nhiễm đất, hệ thực vật và ảnh hưởng đến chất lượng 

nước ngầm, gây ảnh hưởng gián tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. Nước thải sinh hoạt 

chứa một lượng vi sinh vật gây bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Vì vậy 

nếu không xử lý triệt để không những gây mất vẻ mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân, nhân dân trong khu vực… 

Tải lượng ô nhiễm: 

Tổng số lượng người tham gia thi công lắp đặt máy móc, thiết bị khoảng  

10 người trong thời gian khoảng 1 tháng. 

Theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006, mỗi công nhân làm việc trên 

công trường tiêu thụ khoảng 22 - 45 lít nước/người.ngày, chọn giá trị 45 lít 

nước/người.ngày. Tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt là: 

10 người x 45 l/người.ngày = 450 lít/ngày = 0,45 m3/ngày 
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Lưu lượng nước thải sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước sử dụng, tương 

đương 0,45 m3/ ngày. 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đặc trưng tại Việt Nam 

như sau: 

Bảng 4.7. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

Stt Chất ô nhiễm 

Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn tiếp nhận 

KCN Agtex Long 

Bình Nặng Trung bình Thấp 

1 BOD5 300 200 100 300 

2 COD - 500 - 500 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 600 350 120 350 

4 Amoni (NH4
+)  50 30 15 30 

5 Tổng nitơ (tính theo N) 85 50 25 50 

6 Tổng phốt pho (tính theo P ) - 8 - 15 

7 Tổng dầu mỡ 40 20 0 30 

8 Coliform 8,9.106 – 8,9.109  - 

(Nguồn: Trần Văn Nhân,  Ngô Thị Nga, Giáo trình “Công nghệ xử lý nước thải”, 

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006) 

Nhận xét: 

Nồng độ các chất ô nhiễm chưa qua xử lý đều vượt giới hạn đấu nối của KCN 

Agtex Long Bình, cần phải được xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN.  

b) Nước mưa chảy tràn 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với 

các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm và có thể trực tiếp thải ra môi 

trường với điều kiện có hệ thống thoát nước riêng và không chảy tràn qua những khu 

vực có các chất ô nhiễm như bãi rác, nơi chứa các loại phế thải.… Khi chảy qua các 

vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến 

nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

1.3. Tác động chất thải rắn – chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn thông thường 
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* Nguồn phát sinh: 

- Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị. 

- Quá trình sinh hoạt của công nhân thi công 

* Khối lượng phát sinh 

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thi công dự án là từ quá trình 

lắp đặt máy móc, thiết bị và chất thải sinh hoạt của công nhân thi công (khoảng 10 

công nhân trong khoảng thời gian 30 ngày), thành phần và khối lượng ước tính như 

sau: 

Bảng 4.8. Chất thải thông thường ước tính phát sinh trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc, thiết bị 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối lượng 

(Kg) 

1 

Chất thải sinh hoạt  

Bao gồm: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải 

khát, thức ăn thừa... 

(10 người x 0,5 kg/người.ngày x 30 ngày) 

Rắn 150 

2 

Chất thải thông thường (từ quá trình lắp đặt thiết 

bị, máy móc): 

- Giấy vụn, thùng chứa, giấy, báo, tài liệu… 

- Ốc vít thải, gỗ, kim loại,... 

- Nilon 

Rắn 500 

Tổng số lượng 650 

Ghi chú: 

- Ước tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình là 0,5 

kg/người/ngày (Báo cáo môi trường quốc gia 2011 về chất thải rắn). Do đó, với số 

lượng người tham gia thi công trên công trường trong thời điểm cao nhất khoảng 10 

người, lượng rác sinh hoạt ước tính khoảng 150 kg/30 ngày. 

* Tác động: 

- Chất thải sinh hoạt của công nhân:  

Lượng chất thải rắn này tuy không nhiều và chỉ phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị nhưng nguồn chất thải này cũng cần được tập trung, 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
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Chất thải rắn sinh hoạt: có hàm lượng chất hữu cơ cao có khả năng phân hủy 

sinh học cao. Đây là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát 

triển như: ruồi, muỗi, chuột, gián,… Ngoài ra, nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa 

chất thải rắn cuốn theo các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước 

mặt, nước ngầm. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ còn sinh ra mùi hôi thối ảnh 

hưởng đến môi trường không khí khu vực. 

- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị: 

Chủ yếu các xà bần thải bỏ, gỗ, gạch vụn, ốc vít, vụn sắt thép, các loại bao bì 

nhựa, nylon, thùng chứa, giấy vụn. Các loại chất thải này là chất trơ, ít có khả năng 

hòa tan vào nguồn nước nên ít tác động đến môi trường. Tuy nhiên, các loại chất thải 

này sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân sản xuất. Các mảnh sắt thép vụn 

có thể gây nên các tai nạn lao động. Các bao bì nhựa, nylon có thời gian phân hủy 

lâu khi không được thu gom triệt để mà bị chôn vùi trong đất sẽ gây ô nhiễm đất. 

b) Chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh 

Trong quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh một lượng chất 

thải nguy hại. Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp 

lý. 

* Khối lượng phát sinh 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong suốt quá trình thi công lắp đặt 

máy móc, thiết bị ước tính tối đa khoảng 25 kg được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4.9. Danh mục các chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 
Số lượng  

(kg/30 ngày) 

1 Giẻ lau, bao tay dính dầu Rắn 18 02 01 15 

2 
Dầu mỡ thải từ quá trình bảo 

dưỡng, sửa chữa các phương tiện 
Lỏng 17 02 03 10 

Tổng cộng 25 

❖ Tác động:  

- Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tử vong, tổn 
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thương nghiêm trọng hoặc tức thời cho sức khoẻ thông qua đường ăn uống, hô hấp 

hoặc qua da. 

- Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây các rủi ro sức khoẻ ở 

mức độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây 

ảnh hưởng xấu cho sức khỏe một cách từ từ hoặc mãn tính thông qua đường ăn uống, 

hô hấp hoặc qua da. 

- Có độc tính sinh thái: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích luỹ sinh 

học. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ 

sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

3.1.4. Tác động không khí do chất thải 

a) Tiếng ồn trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

* Nguồn phát sinh: 

+ Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, tập kết máy móc, thiết bị 

mới. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị. 

Hiện tại, Việt Nam chưa ban hành quy chuẩn cụ thể quy định về mức độ tiếng 

ồn cho công tác thi công lắp đặt máy móc, thiết bị nói chung. Tuy nhiên, theo quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt 

động (QCVN 26:2010/BTNMT) và khu vực làm việc (QCVN 24:2016/BYT) thì giới 

hạn mức ồn tối đa cho phép là: 

Bảng 4.10. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương) 

Stt Tên máy móc, thiết bị 

Độ ồn (dBa) 

Khoảng cách 50 

feet (*) 

Khoảng cách 

1,5m (**) 

Khoảng cách 

1,5m (***) 

1 Máy hàn  71 – 82 -- 91 – 102 

2 Xe tải  83 – 94 -- 103 – 114 

3 Máy khoan  -- 100 -- 
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Stt Tên máy móc, thiết bị 

Độ ồn (dBa) 

Khoảng cách 50 

feet (*) 

Khoảng cách 

1,5m (**) 

Khoảng cách 

1,5m (***) 

4 Xe cẩu  -- 115 -- 

5 Máy cắt  -- 82 -- 

Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động 85 

Ghi chú:  

+ 1 feet = 0,3048m.  

+ (*): Nguồn: EPA, Noise from Construction Equipment and Operations, 

Building Equipment and Home Appliances, Environmental Protection Agency NTID 

300.1. December 1971. 

+ (**): Nguồn: đặc tính kỹ thuật của máy móc, thiết bị do nhà sản xuất máy 

cung cấp.  

+ (***): Tính độ ồn tại khoảng cách 1,5m dựa vào công thức: Lp(x) = Lp(xo) + 

20 log10(xo/x) (****).  

+ (****): Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa 

học Kỹ thuật, 1997. 

Kết quả tính toán mức ồn cộng hưởng tại các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn 

gây ồn được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.11. Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của các thiết bị thi 

công 

Khoảng cách (m) 1,5 15 50 100 200 300 400 500 600 

Độ ồn (bBA) 119,6 99,6 89,1 83,1 77,1 73,5 71,0 67,5 69,1 

Nhận xét:  

Độ ồn tại từng máy móc, thiết bị như đã nêu trong bảng trên hầu hết đều không 

đạt Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động. Đối với độ ồn cộng hưởng tại khoảng cách 1,5m 

không đạt Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động. Độ ồn cộng hưởng tại các khoảng cách từ 

15m đến 400m đều không đạt QCVN 26:2010/BTNMT quy định. Tuy nhiên, trên 

thực tế, tất cả các các máy móc, thiết bị trên không hoạt động cùng lúc, do đó mức 

ồn theo cộng hưởng tại các khoảng cách khác nhau so với nguồn gây ồn sẽ thấp hơn 

rất nhiều. Mặt khác, do dự án nằm trong KCN, cách xa khu dân cư nên tiếng ồn trong 
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giai đoạn xây dựng dự án không tác động tiêu cực đến dân cư.  

Tiếng ồn dẫn đến các tổn thương chức năng (gây stress, rối loạn về tim mạch, 

tiêu hóa) và thực thể (gây tổn thương tại ốc tai, cơ quan tiếp nhận âm thanh). Nó 

cũng tác động đến tâm sinh lý, hành vi ứng xử của con người trong xã hội. 

Tác hại của tiếng ồn đối với sức khoẻ của con người. Người ta chia tác hại của 

tiếng ồn làm 4 mức độ: 

- Độ 1: Nguy hiểm, đe dọa tính mạng, mất khả năng giao tiếp, điếc vĩnh viễn. 

- Độ 2: Gây rối loạn chức năng và gây bệnh (stress, điếc có thể hồi phục và 

điếc vĩnh viễn). 

- Độ 3: Ảnh hưởng đến khả năng lao động (stress, giảm kỹ năng thao tác và 

giao tiếp, mất ngủ). 

- Độ 4: Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (mất sự yên tĩnh cá nhân, cản trở 

sự giao tiếp, giảm thính lực). 

Bảng 4.12. Tác hại của tiếng ồn  có cường độ cao đối với sức khoẻ của con 

người 

TT Mức tiếng ồn (dBA) Tác hại đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhỉ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

5 130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

8 150 Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

9 160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

10 190 Chỉ cần tiếp xúc ngắn gây nguy hiểm lớn và lâu dài 

(Nguồn: Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng, 1997) 

Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy, đa số độ ồn tại các máy đều vượt tiêu chuẩn 

cho phép. Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng. Do đó, tiếng ảnh 

hưởng không đáng để đến môi trường xung quanh.  

Tuy nhiên, độ ồn phát sinh này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trong 
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công trường và cũng sẽ chấm dứt tác động khi giai đoạn thi công hoàn tất. Vì vậy 

trong quá trình lắp đặt sử dụng các thiết bị trên thực hiện các biện pháp không chế ô 

nhiễm do tiếng ồn được trình bày cụ thể phần sau nhằm giảm thiểu tác động đến 

người lao động trên công trường và môi trường xung quanh. 

b) Sự cố lao động  

- Vấn đề an toàn lao động của công nhân tại dự án cũng là điều cần quan tâm. 

Khi thi công lắp đặt có khả năng ảnh hưởng do phát sinh tia lửa điện hoặc nhiệt thừa, 

khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy có khả năng gây cháy nổ, hoặc có thể xảy ra trường 

hợp va chạm giữa các công cụ, thiết bị với công nhân trực tiếp sản xuất gây tai nạn 

lao động. 

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy 

móc, thiết bị 

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

a) Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu ra vào thiết bị, phương tiện 

vận chuyển công nhân làm việc 

Khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy móc thi công hoạt động trong 

khu vực dự án là nguồn ô nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế các nguồn 

ô nhiễm trên, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Các phương tiện giao thông vận tải và các máy móc thi công cơ giới phải sử 

dụng đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế.  

- Các xe vận chuyển không chở quá 90% thể tích của thùng xe và được bao phủ 

kín khi vận chuyển, đảm bảo không để tình trạng rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau 

khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi khu 

vực. 

- Quy định chế độ xe ra vào khu vực hợp lý. 

- Tài xế lái xe tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn 

khi di chuyển. 

- Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu chuẩn 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 
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1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

a) Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt phát sinh không nhiều và thời gian 

thi công ngắn do nhà máy có hệ thống cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, vì vậy chọn 

phương án sử dụng hệ thống nhà vệ sinh có sẵn của xưởng. Chủ dự án thực hiện các 

biện pháp sau để giảm thiểu tác động do nước thải của công nhân: 

- Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại hiện hữu trước khi dẫn vào hệ 

thống thu gom nước thải của nhà máy, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN để xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận. 

b) Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Do dự án được triển khai trong diện tích đất của nhà máy hiện hữu, đã có hệ 

thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, đồng bộ nên giảm thiểu được khả năng ngập úng. 

Các biện pháp phòng chống ngập úng và Giảm thiểu ô nhiễm môi trường được áp 

dụng như sau: 

- Quản lý tốt chất thải phát sinh tại khu vực nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi 

xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.  

- Thu dọn vật liệu rơi vãi sau mỗi ngày làm việc.  

- Tăng cường nạo vét cát, đất chảy tràn vào các hố gas (nếu có), đảm bảo khả 

năng tiêu thoát nước tốt. 

1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn – chất thải nguy hại 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Phổ biến quy định về việc bỏ rác đúng nơi quy định trong khuôn viên của nhà 

máy cho nhà thầu trước khi vào làm việc trong nhà xưởng. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom vào các thùng chứa thích 

hợp trong khu vực dự án, sau đó sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận 

chuyển xử lý theo đúng quy định.  

- Chất thải từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị:  
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Cử nhân viên thường xuyên thu gom các loại chất thải rắn thông thường phát 

sinh và chuyển về chứa trong kho lưu giữ tạm thời chất thải thông thường của Công 

ty tại khu vực lưu chứa chất thải để tránh tình trạng bị cuốn theo nước mưa gây tắc 

nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, các loại chất thải rắn thông 

thường được chuyển giao cho đơn vị đang thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

thông thường theo quy định. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công sẽ được Công ty 

kiểm soát và quản lý như sau: 

- Phổ biến quy định về việc phân loại, thải bỏ chất thải nguy hại tại khu vực quy 

định trong khuôn viên của nhà xưởng cho nhà thầu trước khi vào làm việc trong 

xưởng. 

- Có bảng hướng dẫn việc phân loại và thải bỏ chất thải nguy hại. Bố trí thùng 

chứa CTNH có dãn nhãn cho từng loại chất thải riêng biệt tại khu vực thi công và 

nhà chứa chất thải nguy hại. 

- Kiểm soát nhà thầu trong quá trình thi công, không được thải bỏ dầu nhớt vào 

hệ thống đường cống hay mương thoát nước chung của Công ty. 

- Cử nhân viên thường xuyên thu gom các loại chất thải nguy hại phát sinh và 

vận chuyển về chứa trong kho lưu giữ an toàn chất thải nguy hại của Công ty. Sau 

đó, Công ty sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại được phân loại và chứa riêng biệt, được lưu giữ tạm thời 

tại khu lưu giữ chất thải nguy hại, định kỳ giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý. 

- Trong quá trình chuyển giao, Công ty sẽ lập chứng từ CTNH theo đúng quy 

định; đồng thời sẽ lập báo cáo quản lý CTNH theo định kỳ gửi về Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

1.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không do chất thải 

a) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công 

Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công. Tiếng ồn có thể át đi 
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hiệu lệnh cần thiết, gây tai nạn lao động cho công nhân. Để giảm ảnh hưởng của tiếng 

ồn và độ rung trong quá trình thi công, chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:  

- Tăng cường giáo dục ý thức về an toàn lao động cho công nhân. 

- Lắp đặt các biển báo hiệu, biển cấm tại những nơi cần thiết.  

- Xe vận chuyển thiết bị, máy móc hoạt động vào thời gian thích hợp và khoảng 

cách hợp lý, không hoạt động tập trung để tránh việc cộng hưởng tiếng ồn. Hạn chế 

các nguồn gây tiếng ồn vào ban ngày làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của Công 

ty. 

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

Các biện pháp khác: 

- Đơn vị thi công sẽ sử dụng các máy móc, thiết bị mới có độ ồn thấp. 

- Công nhân thi công trong khu vực tập trung nhiều máy móc, tiếng ồn cao được 

trang bị các thiết bị hỗ trợ chống ồn như nút bịt tai. 

b) Các biện pháp an toàn lao động 

Khi thi công lắp đặt các máy móc, thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa điện 

hoặc nhiệt thừa, khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy có khả năng gây cháy nổ. Chủ dự 

án và đơn vị thi công sẽ luôn chú trọng và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình 

thi công bằng áp dụng các biện pháp sau: 

Đăng ký công việc hàng ngày với bộ phận an toàn, đối với những công việc 

nguy hiểm như làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc với thiết bị nâng, làm việc trong 

không gian kín, thao tác với hệ thống điện…. nhà thầu phải đăng ký giấy phép làm 

việc và phải được bộ phận an toàn phê duyệt trước khi làm. 

Mỗi nhà thầu phải có 1 nhân viên giám sát an toàn. Nhà thầu phải tổ chức họp 

buổi sáng cho toàn bộ nhân viên để triển khai công việc và nhắc nhở về an toàn. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân (giày bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động, áo phản quang khi thi công). 

- Đặt các biển hiệu cảnh báo tại khu vực đang thi công. 

- Đối với nhân công thi công tại nhà máy được đào tạo kỹ về an toàn lao động 
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và vượt qua kỳ thi về an toàn lao động trước khi thi công tại nhà máy. 

* Ngoài ra chủ dự án còn thực hiện các biện pháp sau: 

Đào tạo an toàn và cấp thẻ an toàn cho toàn bộ nhân viên nhà thầu trước khi 

thực hiện dự án. 

- Ban hành và áp dụng quy định nội quy làm việc, an toàn lao động trong quá 

trình thi công, bao gồm: nội quy ra, vào nhà xưởng; nội quy về trang phục bảo hộ lao 

động; nội quy sử dụng trang thiết bị an toàn lao động và PCCC; nội quy về an toàn 

điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ. 

- Cử người giám sát, theo dõi việc tuân thủ nội dung về an toàn lao động của 

công nhân để kịp thời nhắc nhở. Trường hợp xảy ra tai nạn lao động, thì lập biên bản 

xác định nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm 

tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thi công và nhà xưởng (bình 

bọt, bình CO2, bao cát, xẻng, họng nước cứu hỏa, còi, kẻng…). 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động 

khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ 

lao động. 

Đây là những biện pháp mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, để thực hiện triệt để 

thì Chủ dự án phải có ý thức bảo vệ môi trường, coi trọng sự an toàn và sức khỏe của 

công nhân thi công trên công trường và ngay bản thân các công nhân cũng phải có ý 

thức tự bảo vệ mình tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành. 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

Bảng 4.13. Các nguồn ô nhiễm đặc trưng trong giai đoạn hoạt động 

STT Nguồn gây tác động Các chất ô nhiễm chính 

1 
Vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm… 

Bụi, khí thải (CO, SO2, NOx...), tiếng ồn từ các phương tiện vận 

chuyển. 

2 Vận hành sản xuất 

- Hơi dung môi, hóa chất phát sinh trong sản xuất 

- Bụi phát sinh từ xưởng may giày và sản xuất đế giày 

- Các tác nhân vật lý như tiếng ồn, độ rung, nhiệt,…gây ảnh 
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hưởng trực tiếp đén bộ phận công nhân viên trong dự án. 

- Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại: mút xốp dán keo; 

nhóm mút xốp, rẻo gót giày, hàng C các loại. 

- Chất thải nguy hại: Hộp mực in thải; keo dán; bụi da có chứa 

các thành phần nguy hại; bóng đèn huỳnh quang thải; dầu thủy 

lực tổng hợp thải; nước thải lẫn dầu từ thiết bị tách dầu, nước; 

các loại nhũ tương thải khác; bao bì cứng thải bằng nhựa; bao 

bì cứng thải bằng kim loại; chất hấp phụ, than hoạt tính thải; 

pin, ắc quy thải. 

- Nước thải sản xuất từ quá trình in lụa 

3 Sinh hoạt của công nhân 

- Chất thải sinh hoạt (thực phẩm, thức ăn thừa, giấy gói, túi 

nilon...); 

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh. 

- Mùi hôi do sự lên men và phân hủy kỵ khí chất hữu cơ trong 

chất thải rắn sinh hoạt và nước thải từ bể tự hoại của Công ty. 

2.1.1. Tác động do bụi, khí thải 

a) Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Bụi, khí thải (SO2, NOx, CO, VOC) phát sinh do các phương tiện vận chuyển 

nguyên liệu, sản phẩm. Dựa vào khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án 

trình bày tại chương 1, giả sử mỗi xe có trọng tải 14 tấn ta có thể ước tính số lượng 

xe ra vào khu vực dự án như sau: 

Khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm vận chuyển ra vào nhà máy: 214 

tấn/ngày ≈ 15 chuyến xe/ngày.  

Tải lượng tính toán chất ô nhiễm dự trên hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 

giới thiết lập, được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Tải lượng ô nhiễm do khí thải giao thông 

TT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(kg)/1.000 km 

Tổng chiều dài 1 chuyến 

(x 1000 km) 

Tải lượng 

(kg) 

1 Bụi 0,9 0,04 0,648 

2 SO2 4,15 x S 0,04 0,1494 

3 NOx 14,4 0,04 10,368 

4 CO 2,9 0,04 2,088 

5 THC 0,8 0,04 5,76 

Ghi chú:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina 42 

S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (%) 

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

So với quãng đường vận chuyển khá dài cùng với sự phát tán trong không gian rộng 

và nguồn ô nhiễm là nguồn di động, tải lượng ô nhiễm từ các xe vận chuyển được đánh giá 

thấp. Mặt khác, các chỉ tiêu về chất lượng môi trường không khí được giám sát tại khu vực 

cổng nhà máy đều nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. Do đó, 

hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm tác động đến sức khỏe đối với 

dân cư hai bên tuyến đường vận chuyển cũng như trong khuôn viên nhà máy là không đáng 

kể. 

b) Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất 

c1) Bụi từ xưởng may giày và sản xuất đế giữa 

- Nguồn phát sinh: 

+ Từ hoạt động dập, cắt đế, cắt vải, da thành các mẫu trước khi thực hiện công 

đoạn may thành mũ giày, đế giày. Công tác dập, cắt sử dụng máy dập theo khuôn 

mẫu có sẵn. Đồng thời với hoạt động này, bụi vải, vụn da sẽ có điều kiện phát tán ra 

môi trường xung quanh. 

+ Từ hoạt động mài mũi, mài mũ giày trước khi lắp ghép: trước khi quét keo 

lắp ghép giữa đế ngoài và mũ giày, phần mũ giày sẽ được mài loại bỏ các chi tiết 

thừa tại điểm quét keo. Hoạt động mài sẽ làm phát sinh bụi vải, cao su ra khu vực 

xung quanh. 

+ Từ hoạt động vận tải nhập nguyên liệu, xuất hàng hóa; công tác xúc bốc 

nguyên liệu sẽ tạo điều kiện bụi từ các bao chứa, từ nền đất phát tán ra môi trường 

xung quanh. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập nguyên liệu chỉ thực hiện theo định kỳ 

và không thường xuyên. 

Nồng độ ô nhiễm: 

Khi thực hiện dự án, các khu vực có khả năng phát tán bụi cao sẽ tương tự như 

các khâu sản xuất hiện hữu. Do đó, kết quả quan trắc nồng độ bụi tại các khu vực 

hiện hữu được xem là cơ sở nhằm đánh giá nồng độ bụi của dự án trong tương lai. 

Theo kết quả đo đạc ngày năm 2020 tại nhà máy đang hoạt động như sau: 

Bảng 4.15. Dự báo nồng độ bụi tại khu vực dự án 
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Stt Vị trí Bụi mg/m3 QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 

1 Chuẩn bị Plant E 0,40 

8 2 Chuẩn bị Plant F 0,46 

3 HF plant F 0,67 

Ghi chú: Kết quả đo trên khi nhà máy đã sử dụng các biện pháp giảm thiểu bụi. 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nồng độ bụi tại các khu vực sản xuất đều 

đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Như vậy có thể đánh giá bụi phát sinh từ hoạt động may, sản xuất đế giày từ 

hoạt động sản xuất hiện hữu và khi thực hiện dự án sẽ không tác động đáng kể tới 

môi trường nếu nhà máy sử dụng các biện pháp khống chế hiện hữu cho hoạt động 

của dự án. 

d) Hơi dung môi, hóa chất phát sinh trong sản xuất 

* Nguồn phát sinh, thành phần: 

Hiện nay, nhà máy sử dụng 2 loại keo, keo gốc nước và keo gốc dầu. Đối với 

keo gốc nước, keo một thành phần sử dụng trực tiếp và không phát tán dung môi hữu 

cơ khi sử dụng. Đối với keo gốc dầu, dung môi hòa tan là các chất hữu cơ, khi sử 

dụng, dung môi hữu cơ sẽ bay hơi ra môi trường không khí xung quanh. Thành phần 

hơi dung môi hữu cơ chủ yếu là Butyl acetat, Ethyl acetat. 

Nồng độ ô nhiễm dự án: 

Khi thực hiện dự án, các khu vực có khả năng phát tán hơi dung môi cao sẽ 

tương tự như các khâu sản xuất hiện hữu, vì được sản xuất trong cùng khu vực. Do 

đó, kết quả quan trắc nồng độ hơi dung môi tại các khu vực hiện hữu được xem là cơ 

sở nhằm đánh giá nồng độ hơi dung môi của dự án trong tương lai. 

Theo kết quả đo đạc năm 2020 

Bảng 4.16. Dự báo nồng độ hơi dung môi tại khu vực dự án 

Stt Vị trí 
Butyl acetat 

mg/m3 

Ethyl acetat 

mg/m3 

1 Chế tạo Plant G 0,86 0,64 

2 Chuẩn bị Plant G 1,4 1,5 
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3 Chuẩn bị Plant H 1,3 1,7 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 500 - 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán trên cho thấy tất cả các thông số đều thấp hơn so với quy 

chuẩn quy định.  

* Đối với hoạt động của dự án: 

Dự án mới chỉ lắp thêm một số máy của công đoạn dán keo, tuy nhiên có lắp 

đặt hệ thống xử lý hơi dung môi đi kèm nên hạn chế phát sinh ra môi trường. 

Tổng lưu lượng khí thải của dự án trên 200.000 m3/giờ nên Chủ dự án tiến hành 

chạy mô hình lan truyền ô nhiễm không khí. 

Mô hình sử dụng là mô hình Meti-lis: phương trình khuếch tán Gauss cho nguồn 

thải điểm; mô hình lắng đọng khô; mô hình nguồn thải đường. 

Mô hình Gauss trạng thái liên tục được áp dụng trong phương trình khuếch tán 

cho nguồn điểm. Đối với từng nguồn tại từng giờ, gốc của hệ quy chiếu được đặt tại 

chân ống khói. Trục x dương theo hướng gió và trục y vuông góc với trục x và trục 

z theo chiều thẳng đứng. Các nút tính toán do người sử dụng thiết lập được chuyển 

sang hệ quy chiếu của nguồn cho từng bước tính tại từng thời điểm. Nồng độ tính 

cho từng nguồn tại từng nút tính được cộng lại để có nồng độ tổng do các nguồn phát 

thải kết hợp. 

Dữ liệu đầu vào của mô hình như sau: 

+ Số giờ hoạt động trong năm: 7.200 giờ/năm. 

+ Nhiệt độ khí thải tại ống khói: 280C. 

* Kết quả tính toán mô hình 

Mô hình chạy cho 2 kịch bản là mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam: 

- Kết quả tính toán mùa gió Đông Bắc: 

a. Kết quả lan truyền Butyl acetat 

Kết quả tính toán mô phỏng ô nhiễm Butyl acetat vào mùa gió Đông Bắc tháng 

1 được thể hiện ở hình sau: 
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Hình nồng độ Butyl acetat trung bình 1 giờ tháng 1 

Nồng độ chất ô nhiễm của Butyl acetat cao nhất vào tháng 1 là 30,21 µg/m3 tập 

trung xung quanh nhà máy với bán kính khoảng 400 m. Trong tháng 1 thì gió xuất 

hiện nhiều hướng nên khối khí bị lan truyền theo các hướng như Đông Bắc, Tây 

Nam, Đông Nam và Tây Bắc. Trong đó, khối khí lan rộng về hướng Tây Nam là 

nhiều nhất do gió mùa Đông Bắc khuếch tán khối khí về phía Tây Nam. Nồng độ 

của Butyl acetat trung bình khoảng 1 – 20 µg/m3 lan rộng xung quanh khu công 

nghiệp, cách khu công nghiệp khoảng 1-7 km.  

b. Kết quả lan truyền Etyl acetat 

Kết quả tính toán mô phỏng ô nhiễm Etyl acetat vào mùa gió Đông Bắc tháng 1 

được thể hiện ở hình sau: 

1km 
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Hình nồng độ Etyl acetat trung bình 1 giờ tháng 1 

Nồng độ chất ô nhiễm của Etyl acetat cao nhất vào tháng 1 là 18,8 µg/m3 tập 

trung xung quanh khu công nghiệp với bán kính khoảng 500m, riêng hướng Tây Nam 

khoảng 1 km do gió có tần suất lớn là hướng Đông Bắc làm khối khí lan truyền về 

hướng Tây Nam nhiều hơn. Trong tháng 1 thì gió xuất hiện nhiều hướng nên khối 

khí bị lan truyền theo các hướng như Tây Nam, Đông Nam và Tây Bắc. Trong đó, 

khối khí lan rộng về hướng Tây Nam là nhiều nhất do gió hướng Đông Bắc có tần 

suất nhiều nhất nên khuếch tán khối khí về phía Tây Nam. Nồng độ của Etyl acetat 

trung bình khoảng 1 – 10 µg/m3 lan rộng xung quanh khu công nghiệp, cách khu 

công nghiệp khoảng 1-4 km. 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy vào mùa gió Đông Bắc, gió chủ yếu thổi 

theo hướng Đông Bắc có tần suất lớn nhất, ngoài ra còn các hướng khác như Tây 

Bắc và Đông Nam đã làm cho các chất ô nhiễm bị ảnh hưởng bởi hướng gió nên chủ 

yếu nồng độ các chất khuếch tán về phía Tây Nam, Tây Bắc và Đông Nam của khu 

công nghiệp. Đồng thời lan rộng ảnh hưởng đến những vùng lân cận trong đó là 

những công trình nằm ở phía Tây Nam với bán kính khoảng 1-7 km, khu vực có nồng 

độ cao là từ ống khói đến khoảng cách khoảng 300 - 1000 m. 

1km 
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* Kết quả tính toán mùa gió Tây Nam 

a. Kết quả lan truyền Butyl acetat 

Kết quả tính toán mô phỏng ô nhiễm Butyl acetat vào mùa gió Tây Nam tháng 7 

được thể hiện ở hình sau:  

 

Hình nồng độ Butyl acetat trung bình 1 giờ tháng 7 

Nồng độ chất ô nhiễm của Butyl acetat cao nhất vào tháng 7 là 43,27 µg/m3 tập 

trung về phía Đông Bắc, Tây Bắc và Đông của khu công nghiệp cách KCN khoảng 

300 - 700m, nồng độ của Butyl acetat trung bình khoảng 1 – 20 µg/m3 lan về phía 

Đông, Đông Bắc của khu công nghiệp và một phần về phía Tây Bắc, cách khu công 

nghiệp khoảng 1 - 4 km. 

b. Kết quả lan truyền Etyl acetat 

Kết quả tính toán mô phỏng ô nhiễm Etyl acetat vào mùa gió Tây Nam tháng 7 

được thể hiện ở hình sau:  

1km 
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Hình nồng độ Etyl acetat trung bình 1 giờ tháng 7 

Nồng độ chất ô nhiễm của Etyl acetat cao nhất vào tháng 7 là 28,22 µg/m3 tập 

trung về phía Tây Bắc, Đông Bắc và Đông của các khu công nghiệp cách KCN 

khoảng 300 - 500 m, nồng độ của Etyl acetat trung bình khoảng 1 – 20 µg/m3 lan 

truyền về phía Tây Nam, Đông Bắc và chủ yếu là hướng Đông của khu công nghiệp, 

cách khu công nghiệp khoảng 1-4 km. 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán lan truyền nồng độ chất ô nhiễm vào tháng 7 

cho thấy các chất chủ yếu khuếch tán xung quanh khu công nghiệp. Đồng thời, nồng 

độ các chất khí vào mùa này lan truyền hầu như về phía Đông Bắc của khu công 

nghiệp với khoảng cách tác động của khối khí khoảng 300m đến 4 km, nồng độ của 

các khí lớn nhất nằm gần các ống khối của khu công nghiệp. 

Kết luận 

Mô hình Meti-lis đã mô phỏng lan truyền của các chất khí của Công ty Cổ phần 

Taekwang Vina Industrial tại KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai với diện tích của khu công nghiệp. Kết quả mô phỏng đã tính toán được sự lan 

truyền nồng độ các chất khí theo 2 mùa gió: Đông Bắc và Tây Nam.   

Kết quả tính toán lan truyền nồng độ các chất khí vào mùa gió Đông Bắc cho 
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thấy các khí lan truyền về phía Tây Nam, Tây Bắc và Đông Nam của khu công nghiệp 

với khoảng cách tác động của khối khí khoảng 1 – 7 km, trong đó nồng độ khí lớn 

nhất nằm trong khoảng từ 300 – 1000m.  

Kết quả tính toán lan truyền nồng độ các chất khí vào mùa gió Tây Nam cho 

thấy các chất khí lan truyền về phía Đông, Tây Bắc và Đông Bắc. Khu vực chịu tác 

động nhiều nhất của khối khí là khu vực phía Đông Bắc của khu công nghiệp với 

khoảng cách bị tác động khoảng 300 – 4 km. 

2.1.2. Tác động do nước thải 

a) Nước thải 

a1) Nước thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh và thải lượng: 

Từ hoạt động sinh hoạt của người lao động như: đại, tiểu tiện, vệ sinh cá nhân, 

nước thải từ hoạt động nấu ăn của canteen trong nhà máy. Thành phần nước thải 

thường có hàm lượng cao các chất hữu cơ (đặc trưng bởi thông số BOD5, COD), các 

chất rắn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ động thực vật và vi sinh. 

Lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của nhà máy hiện hữu: 550 

m3/ngày. Lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp: 550 m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho hoạt động nấu ăn: 20 m3/ngày. Lượng nước thải tính 

bằng 80% lượng nước cấp: 16 m3/ngày. 

* Dự án: không tuyển thêm lao động nên không phát sinh nước thải. 

* Đặc trưng ô nhiễm: 

Đặc trưng ô nhiễm của nước thải là pH không ổn định, các chất ô nhiễm hữu cơ 

cao (BOD, COD), dầu mỡ thực vật,.. 

Thành phần các ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đặc trưng tại Việt Nam được 

thể hiện ở bảng dưới. 

Bảng 4.17. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

Agtex Long Bình Nặng Trung bình Thấp 

1  BOD5 300 200 100 500 
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STT Chất ô nhiễm 

Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

Agtex Long Bình Nặng Trung bình Thấp 

2  COD - 500 - 530 

3  Chất rắn lơ lửng (SS) 600 350 120 200 

4  Amoni (NH4
+)  50 30 15 20 

5  Tổng nitơ (tính theo N) 85 50 25 30 

6  Tổng phốt pho (tính theo P ) - 8 - 6 

7  Dầu mỡ động thực vật 40 20 0 10 

(Nguồn: Trần Văn Nhân,  Ngô Thị Nga, Giáo trình “Công nghệ xử lý nước thải”, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 2006) 

Nhận xét:  

Nước thải sinh hoạt không qua xử lý hầu hết nồng độ các chất ô nhiễm (3/7 

thông số) vượt giới hạn tiếp nhận của KCN Agtex Long Bình. 

❖ Tác động: 

Nếu nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của dự án không được xử lý đạt 

quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận sẽ gây một số tác động như sau:  

- Tác động của các chất hữu cơ: hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ làm nồng độ oxy 

hòa tan (DO) trong nước giảm đi nhanh chóng do vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan 

trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4 … Nếu 

nồng độ DO dưới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự phát triển của thủy sinh vật và ảnh hưởng 

đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Loại nước thải này nếu bị ứ đọng ngoài 

môi trường sẽ gây mùi hôi thối khó chịu do các chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành. 

Mặt khác do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ sẽ làm cho các hợp chất nitơ và 

phospho khuyếch tán trở lại trong nước, sự gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng này 

trong nước có thể dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa.  

- Tác động của các chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi trường 

nước sẽ nổi lên trên mặt nước tạo thành lớp dầy, lâu dần lớp đó ngã màu xám, không 

những làm mất vẻ mỹ quan mà quan trọng hơn chính lớp vật nổi này sẽ ngăn cản quá 

trình trao đổi oxy và truyền sáng, dẫn nước đến tình trạng kỵ khí. Mặt khác một phần 

cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy trong điều kiện kỵ khí, sẽ tạo ra mùi hôi cho khu 

vực xung quanh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm giảm khả năng quang hợp, đồng thời làm 
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giảm sự sinh trưởng và phát triển của thực vật trong nước. 

- Tác động của vi sinh vật: làm lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cho sức khỏe 

con người và động vật khi sử dụng nguồn nước bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Nước 

có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương 

hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tùy điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay 

yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường có một số loài vi khuẩn thường xuyên sống 

trong nước hoặc một số vi khuẩn từ đất nhiễm vào. Coliform là nhóm vi khuẩn đường 

ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tùy tiện và đặc biệt là Escherichia Coli (E. Coli). 

E. Coli là một loại vi khuẩn có nhiều trong phân người và phân động vật máu nóng. 

Ước tính có tới 70% bệnh truyền nhiễm được truyền qua đường nước có nhiễm tác 

nhân gây bệnh. 

- Tác động của các chất dinh dưỡng (N, P): sự dư thừa các chất dinh dưỡng dẫn 

đến sự bùng nổ của những loài tảo. Sự phân hủy của tảo hấp thụ rất nhiều oxy. Thiếu 

oxy, các thành phần trong nước sẽ lên men và bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, quá trình 

nổi lên trên bề mặt nước của tảo tạo thành lớp màng khiến cho tầng nước phía dưới 

không có ánh sáng, thiếu oxy. Lúc này quá trình quang hợp của các thực vật tầng 

dưới bị suy giảm. Nồng độ Nitơ cao hơn 1 (mg/l) và Photpho cao hơn 0,01 (mg/l) tại 

các dòng chảy chậm là điều kiện gây nên sự bùng nổ của tảo gây hiện tượng phú 

dưỡng hóa. Phú dưỡng làm giảm sút chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm 

lượng hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống của thuỷ sinh. 

Tuy nhiên, do nước thải của công ty đều được xử lý trước khi đấu nối về xử lý 

tại NMXLNT tập trung của KCN Agtex Long Bình, nên khả năng gây ô nhiễm môi 

trường do nguồn thải này sẽ được giảm thiểu. 

Khi thực hiện dự án, Công ty không tuyển thêm công nhận nên không phát sinh 

thêm nước thải sinh hoạt. 

a2) Nước thải sản xuất 

* Nguồn phát sinh và thải lượng: 

- Hoạt động sản xuất của Công ty không phát sinh nước thải sản xuất. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình giải nhiệt, làm mát nhà xưởng, làm nguội 

máy, vệ sinh nhà xưởng: phần lớn lượng nước thải giải nhiệt này bị bốc hơi, còn lại 

được tuần hoàn tái sử dụng, và nước vệ sinh nhà xưởng định kỳ xả thải. 
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Lượng nước xả thải định kỳ khoảng 2 m3/ngày. Thành phần ô nhiễm của nước 

thải này chủ yếu là chất rắn lơ lửng. 

b) Nước mưa 

Nước mưa rơi trên khuôn viên của nhà xưởng cuốn theo các chất rắn, bụi đất 

cát... nếu không được quản lý tốt sẽ tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước 

ngầm trong khu vực. Nước mưa được quy ước là nước sạch và có thể trực tiếp thải 

ra môi trường với điều kiện có hệ thống thoát nước riêng và không chảy tràn qua 

những khu vực có các chất ô nhiễm như bãi rác, nơi chứa các loại phế thải. 

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như 

hiện trạng quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh, hệ thống thu gom nước thải của 

dự án, nước mưa là một dung môi có thể hòa tan rất nhiều chất, khi rơi xuống mặt 

bằng khu vực dự án sẽ hòa tan và cuốn theo các chất gây ô nhiễm môi trường nước. 

Làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, cuốn theo các chất thải rắn,…  

2.1.3. Tác động chất thải rắn – chất thải nguy hại 

a) Tác động do chất thải rắn thông thường 

a1) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của người lao động chủ yếu từ khu 

vực văn phòng, nhà vệ sinh. 

- Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rau, quả, thức ăn thừa, bao bì, giấy văn 

phòng, bao bì… 

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 thường và chất thải rắn sinh hoạt 

của dự án phát sinh theo bảng sau: 

Bảng 4.18. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong năm 2021 

TT Mã chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 524,4 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG 524,4 

a2) Chất thải công nghiệp không nguy hại 
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- Chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất 

và văn phòng.  

- Khối lượng và thành phần chất thải rắn thông thường phát sinh cụ thể tại bảng 

sau:  

Bảng 4.19. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong năm 

2021 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với 

CTNH: Sắt phế liệu 
11 04 03 105.216 TT-R 

2 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 18 01 05 375.637 TT-R 

3 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không 

phải là CTNH) thải 
18 01 06 172.744 TT-R 

4 Vụn gỗ, pallet gỗ - 249.912 TT-R 

5 Nhóm vải - 117.478 TT-R 

6 Nhóm mút xốp thải - 281.593 TT-R 

7 Mút xốp dán - 112.992 TT-R 

8 Da nhân tạo - 267.721 TT-R 

9 Da thuộc - 85.555 TT-R 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG  1.768.848  

❖ Tác động: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Về cơ bản, lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án, 

không mang tính độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy 

nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rửa 

nhanh. Nếu chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường 

và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các 

nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài 

ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất 

vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.  

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: nếu không được thu gom và quản lý 

tốt sẽ ảnh hưỡng tới việc sản xuất như: cản trở việc di chuyển đi lại, là nơi có tiềm 

năng nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn khi có sự cố xảy ra.  
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b) Tác động do chất thải nguy hại 

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

2022, tổng khối lượng chất thải nguy hại của dự án phát sinh theo bảng sau: 

Bảng 4.20. Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất 

STT Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(Rắn/lỏng 

/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 
Sơn thải hoặc dung môi hữu cơ 

(sơn gốc nước, gốc dầu) 
Lỏng 08 01 01 124.780 NH 

2 
Chất kết dính và chất bịt kín thải 

có chứa dung môi hữu cơ 
Rắn 08 03 01 88.480 NH 

3 Các loại nhũ tương thải khác Rắn 17 07 02 29.725 KS 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 1.947 KS 

5 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau 

nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 292.925 KS 

6 
Hộp mực in thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 286 NH 

7 
Bóng đèn huỳnh quang thải neon 

(tròn) 
Rắn 16 01 06 831 NH 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 77.704 NH 

9 Bao bì cứng bằng nhựa Rắn 18 01 03 54.669 NH 

10 
Thiết bị thải có các bộ phận, linh 

kiện điện tử 
Rắn 19 02 05 1.020 KS 

11 Dầu thủy lực tổng hợp thải Rắn 17 01 06 10.537 KS 

12 
Nước thải lẫn dầu từ thiết bị tách 

dầu, nước 
Lỏng 17 05 05 0 KS 

13 
Chất thải có chứa tác nhân lây 

nhiễm (rác y tế) 
Rắn 13 01 01 411 KS 

14 
Bụi da có chứa các thành phần 

nguy hại 
Rắn 10 01 02 0 NH 

15  

Hóa chất hữu cơ thải bao gồm 

hoặc có các thành phần nguy hại 

(chất chống dính và chất tẩy rửa 

gốc nước) 

Lỏng 19 05 04 0 KS 

Tổng cộng 683.313  
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❖ Tác động: 

- Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại 

trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương 

tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

- Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó 

phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật 

gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung 

thư. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ 

sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tiếp nhận cụ thể là môi trường đất, môi 

trường nước và môi trường không khí. Do đó, việc lan truyền, ảnh hưởng các thành 

phần nguy hại đến con người, động vật và thực vật là khó tránh khỏi. Ngoài ra, sẽ 

gây nhiễm độc cho con người, động vật cũng như hệ thực vật nếu tiếp xúc trực tiếp 

hoặc gián tiếp thông qua môi trường tiếp nhận. 

2.1.4. Tác động không do chất thải 

a) Tác động do nhiệt độ, độ ẩm trong quá trình sản xuất 

Nhiệt phát sinh tại dự án chủ yếu từ công đoạn đùn ép hạt chip. Ngoài ra, nhiệt 

còn sinh ra do bức xạ nhiệt của mặt trời, với diện tích mái của nhà xưởng sản xuất 

lớn sẽ hấp thụ một lượng nhiệt đáng kể, làm gia tăng nhiệt độ trong khu vực sản xuất. 

Nhiệt phát sinh do hoạt động sản xuất cùng với nhiệt bức xạ mặt trời truyền qua 

tường, mái nhà xưởng sẽ làm cho nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao, ảnh hưởng 

trực tiếp tới quá trình hô hấp của cơ thể con người, tác động xấu đến sức khoẻ và 

năng suất lao động. Vì vậy, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp thông thoáng nhà 

xưởng, đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân của các nhà máy. Chi tiết được 

trình bày trong phần sau của báo cáo. 

b) Tiếng ồn, rung động trong sản xuất và các phương tiện giao thông 

Trong giai đoạn vận hành, tiếng ồn tại dự án phát sinh từ các nguồn sau: 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển chở nguyên vật liệu, thành phẩm 

ra vào dự án: Tiếng ồn này chỉ phát sinh khi có các phương tiện ra vào dự án. Đây là 

nguồn tác động không thể tránh khỏi. Khu vực chịu tác động là khu vực phía cổng 

và phía sân dự án (tại khu vực đỗ xe để bốc dỡ hàng hóa, nguyên liệu). Đối tượng 
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chịu tác động của tiếng ồn trong trường hợp này là bảo vệ, tài xế, phụ xe và công 

nhân bốc vác, vận chuyển. 

- Hoạt động máy móc, thiết bị sản xuất: tiếng ồn phát sinh chủ yếu là từ công 

đoạn may, ép, .... Tuy nhiên, công nhân đã được cấp phát đồ bảo hộ lao động nên tác 

động đến công nhân là không đáng kể. 

Về tác động: Tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến thính giác của công nhân. Nếu tiếp xúc 

tiếng ồn ở cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm thính lực giảm sút dẫn tới bệnh 

điếc nghề nghiệp, đặc biệt nhất là giảm năng suất lao động của công nhân. Tiếng ồn 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như: đau 

đầu, chóng mặt, làm ức chế thần kinh trung ương, gây trạng thái mệt mỏi khó chịu, 

gây tổn thương cho hệ tim mạch, gây ra bệnh ù tai, làm tăng các bệnh về đường tiêu 

hóa, làm giảm năng suất lao động, từ đó sẽ dễ gây đến những rủi ro khác như tai nạn 

lao động. 

c) Tác động đến các đối tượng xung quanh và ngược lại 

Dự án nằm trong KCN hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng hoàn chỉnh, ngoài 

ra việc đầu tư dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghề trong 

KCN, có các doanh nhiệp đã đi vào hoạt động ổn định, do đó hoạt động của dự án 

không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các dự án xung quanh. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ cây xanh đạt 20% tổng diện tích khu đất để trồng cây xanh, 

thảm cỏ… góp phần tạo cảnh quan đẹp cho dự án, đồng thời có tác dụng điều hòa vi 

khí hậu, giảm bụi, ồn, tạo ra một môi trường thoáng mát, hài hòa với thiên nhiên tại 

khu vực dự án và hạn chế các nguồn ô nhiễm này phát tán ra khu vực xung quanh. 

d) Sự cố cháy nổ 

Một trong những sự cố có thể phát sinh tại dự án là sự cố cháy nổ. Rủi ro cháy 

nổ liên quan đến hoạt động của dự án gồm các nhóm sau: 

- Nhóm 1: Cháy do rò rỉ, tràn đổ hóa chất, nhiên liệu dễ cháy gặp lửa. 

- Nhóm 2: Cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa như các loại bao bì giấy, 

gỗ, rác thải... 

- Nhóm 3: Cháy do các thiết bị điện. 

- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh. 
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Các nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và cường độ tác động của các nhóm sự 

cố cháy nổ nêu trên được đánh giá chi tiết như sau: 

❖ Cháy do rò rỉ, tràn đổ nguyên nhiên liệu và hóa chất 

Một số nguyên liệu, nhiên liệu của dự án được xếp vào nhóm dễ cháy đến rất 

dễ cháy, do đó, khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ trong việc vận chuyển, lưu trữ và sử 

dụng thì khả năng xảy ra cháy nổ tại dự án là rất lớn. 

Khả năng gây cháy của các loại nguyên liệu, hóa chất và nhiên liệu được dự án 

sử dụng. Khu vực có khả năng xảy ra cháy nổ là khu vực kho chứa nguyên liệu, hóa 

chất và nhiên liệu.  

Nếu không nghiêm chỉnh thực hiện biện pháp phòng chống, khi xảy ra sự cố rò 

rỉ, không những gây tác hại to lớn đến kinh tế, tài sản của công ty mà còn đến môi 

trường, tính mạng con người do khả năng gây cháy nổ rất cao. Khi xảy ra sự cố, các 

tác động sau có thể xảy ra: 

- Đối với tài sản: Hư hại nặng. 

- Đối với con người: Gây choáng, khó thở, bỏng, mù mắt, mất ý thức đến chết 

người. 

- Đối với hệ sinh thái: Mất đi nguyên tắc cơ bản về loài, sự tàn phá môi trường 

tự nhiên rộng. 

❖ Cháy do vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa như các loại bao bì, giấy gỗ, chất thải 

Việc lưu trữ, sử dụng các loại vật liệu dễ bắt lửa như các loại bao bì giấy, gỗ, 

rác thải... tại dự án có thể dẫn đến cháy. Nguyên nhân có thể do sự cố chập điện dẫn 

đến cháy hoặc do công nhân hút thuốc (nếu công nhân cố tình không tuân thủ quy 

định của công ty). Khả năng xảy ra sự cố cháy trong trường hợp này được đánh giá 

là trung bình. 

❖ Cháy do các thiết bị điện 

Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt... bị quá tải trong 

quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mưa 

giông.  

Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện tại các khu vực đặc thù (có khả năng xảy 

ra cháy) của dự án đã được tính toán và sử dụng thiết bị hợp lý trong thời gian qua 
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nên tác động này cũng được đánh giá là trung bình. 

❖ Cháy nổ do sét đánh 

Sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ. Tuy nhiên, đây là sự cố hoàn toàn có thể kiểm 

soát được bằng các biện pháp chống sét như được trình bày trong phần sau của báo 

cáo. 

Vấn đề cháy nổ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của dự án trong 

giai đoạn vận hành.  

e) Tai nạn lao động 

Với đặc thù sản xuất của dự án, tai nạn lao động trong vận hành sản xuất có thể 

xảy ra. Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động như: 

- Sự bất cẩn khi bốc xếp nguyên vật liệu, sản phẩm để hàng hóa rơi vào người. 

- Do bất cẩn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và sử dụng hóa chất, nguyên 

nhiên vật liệu, sản phẩm. 

- Do bất cẩn trong sử dụng máy móc, thiết bị. 

- Môi trường làm việc không đảm bảo về điều kiện ánh sáng, không khí… Quá 

trình sản xuất trong khu vực nhiệt độ cao dễ dẫn đến tình trạng mất nước của công 

nhân làm việc trực tiếp, do đó, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là đối với công nhân có thể 

trạng yếu, dẫn đến các sự cố choáng ngất trong quá trình làm việc và các sự cố. 

- Công nhân không tuân thủ các nội quy và chương trình an toàn lao động đã 

được thiết lập và yêu cầu tuân thủ tại dự án. 

Xác suất xảy ra các sự cố trên tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc 

an toàn lao động của người công nhân. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay 

thiệt hại tính mạng người lao động. Vì vậy, công tác an toàn lao động, đặc biệt là an 

toàn trong quá trình vận hành các máy móc, thiết bị đã được công ty thực hiện nghiêm 

ngặt trong suốt thời gian qua, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động tại dự án. 

f) Áp lực giao thông 

Hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông trong khu 

vực, nhất là các tuyến đường nội bộ trong KCN Agtex Long Bình. Điều này kéo theo 

sự gia tăng mức độ kẹt xe, chất lượng đường giao thông khu vực nhanh bị xuống cấp. 

Hiện nay, tại khu vực dự án, mật độ giao thông khá cao, do đó, việc hoạt động của 
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dự án sẽ làm gia tăng đáng kể mật độ giao thông tại khu vực. Từ đó, kéo theo tăng 

khả năng ùn tắc giao thông hoặc xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào những giờ 

cao điểm trong ngày. Tuy nhiên, đây là tác động không thể tránh khỏi. Công ty sẽ 

thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tác động này. 

g) Sự cố môi trường 

- Sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống thu gom, thoát nước thải: Sự cố trên xảy ra 

thì xem như toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ 

vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định, gây ô nhiễm môi trường. 

- Sự cố về bể tự hoại: các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không 

tiêu thoát được.  

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc 

có thể gây nổ hầm cầu.  

- Sự cố đối với các hệ thống xử lý bụi và khí thải: Cúp điện không vận hành 

được hệ thống xử lý hoặc hư hỏng các thiết bị (như: quạt hút, bơm, bị nghẹt đường 

ống, rò rỉ đường ống, vận hành không đúng quy định…). Khi sự cố xảy ra sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại nhà máy và môi trường xung quanh. Do 

đó, việc đề ra các biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong 

quá trình vận hành là rất cần thiết, chi tiết được trình bày trong phần sau báo cáo. 

Sự cố về kho chứa chất thải rắn và CTNH: Chất thải rắn và CTNH nếu không 

được lưu trữ theo quy định có thể bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy 

tràn gây ô nhiễm môi trường cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không 

đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ khi xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất 

lớn đến môi trường, con người và tài sản. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a) Nước thải 

Thực hiện tách riêng đường ống thu gom nước thải khỏi mương thoát nước mưa. 

Đối với đường ống thu gom nước thải từ các nhà vệ sinh: sử dụng ống nhựa 

uPVC; đoạn đầu của hệ thống sử dụng ống Ø 100–150 mm, độ dốc 1,5 - 2%; đoạn 
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sau của hệ thống sử dụng ống Ø 200–250 mm, độ dốc 1%, dẫn nước thải về hệ thống 

xử lý tập trung của nhà máy.  

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa tay của công nhân, nước xả từ máy được 

thu gom bằng đường ống PVC Ø90 chảy về hệ thống thu gom nước thải của nhà 

máy, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Agtex Long Bình để 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối 

Chùa và cuối cùng là sông Đồng Nai. 

Hiện nay, nước thải từ nhà máy được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Agtex Long Bình tại 01 điểm đấu nối. Tọa độ hố ga đấu nối: X = 1209140; 

Y = 404812. 

Quy trình vận hành tại điểm đấu nối: tự chảy. 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

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

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba), D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 
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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 và nước rửa tay được dẫn đến hệ thống bể 

xử lý tự hoại, thông qua các cống thoát đã được xi măng hóa. Bể tự hoại là một công 

trình đồng thời làm 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp lý trong xây 

dựng và sử dụng, bể tự hoại được thiết kế và xây dựng thành nhiều bể (mỗi bể đều 

có 3 ngăn) có kích thước phù hợp và tương ứng với lượng nhân viên. Khi nước thải 

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

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

định trong một thời gian, để tiếp tục lắng các chất lơ lửng có kích thước hạt nhỏ. Mặt 

khác nước chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các 

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

Sơ đồ phương án thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy như hình dưới 

đây: 

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom nước thải của nhà máy 

Hiện hữu, toàn nhà máy có 18 bể tự hoại tại nhà máy, được thể hiện ở bảng bên 

dưới 

Bảng 4.21. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại của nhà máy 

Nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom nước 

thải KCN Agtex 

Bể tự hoại 

Nước thải nhà ăn 

Nước thải 

sinh hoạt 

Bể tách dầu, mỡ 

Nước thải vệ sinh nhà 

xưởng 

Bể lắng 
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STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1  Bể tự hoại số 1 
Thể tích 100 m3; BTCT (01 

bể) 

Xử lý sơ bộ nước thải khu vực nhà văn 

phòng 

2  Bể tự hoại số 2 Thể tích 100 m3; BTCT 
Xử lý sơ bộ nước thải khu vực nhà văn 

phòng  

3  Bể tự hoại số 3 Thể tích 100 m3; BTCT 

Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt khu 

vực nhà xưởng  

4  Bể tự hoại số 4 Thể tích 100m3; BTCT 

5  Bể tự hoại số 5 Thể tích 50 m3; BTCT 

6  Bể tự hoại số 6 Thể tích 50 m3; BTCT 

7  Bể tự hoại số 7 Thể tích 50 m3; BTCT 

Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt khu 

vực nhà xưởng  
8  Bể tự hoại số 8 Thể tích 50 m3; BTCT 

9  Bể tự hoại số 9 Thể tích 50 m3; BTCT 

10  Bể tự hoại số10 Thể tích 50 m3; BTCT Xử lý sơ bộ nước thải khu vực kho 

thành phẩm 11  Bể tự hoại số 11 Thể tích 50 m3; BTCT 

12  Bể tự hoại số12 Thể tích 50 m3; BTCT 

Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt khu 

vực nhà xưởng 

13  Bể tự hoại số 13 Thể tích 50 m3; BTCT 

14  Bể tự hoại số 14 Thể tích 50 m3; BTCT 

15  Bể tự hoại số 15 Thể tích 50 m3; BTCT 

16  Bể tự hoại số 16 Thể tích 50 m3; BTCT 

17  Bể tự hoại số 17 Thể tích 50 m3; BTCT 

18  Bể tự hoại số 18 Thể tích 50 m3; BTCT 

b) Nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải.  

Nước mưa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xưởng, khuôn viên… được 

thu gom theo đường ống PVC Ø90 dẫn về mương thoát nước mưa được xây dựng 

bằng bêtông và có tấm đan che đậy có bề rộng D400, D600, D800mm, dọc tuyến 

thoát nước có bố trí các hố ga, miệng thu nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa và 

nước thải hiện nay được lắp đặt tách riêng biệt, nước mưa được  đấu nối vào 8 hố ga 

thoát nước mưa của KCN Agtex Long Bình (3 hố ga tại 3 điểm trên đường số 2, 5 

hố ga tại 5 điểm phía sau Công ty), theo biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật 

tại Khu công nghiệp Agtex Long Bình ngày 24/4/2021 giữa Công ty Cổ phần Tae 

Kwang Vina Industrial và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28. 
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- Các điểm đấu nối nước mưa với hệ thống thoát nước mưa của KCN: 

+ Tọa độ Điểm 1: hố ga số 1 – đường số 2. X = 1209148; Y = 404827; 

+ Tọa độ Điểm 2: hố ga số 2 – đường số 2. X = 1209125; Y = 404838; 

+ Tọa độ Điểm 3: hố ga số 3 – đường số 2. X = 1209114; Y = 404805; 

+ Tọa độ Điểm 4: hố ga số 4 – phía sau Công ty. X = 1209187; Y = 404860; 

+ Tọa độ Điểm 5: hố ga số 5 – phía sau Công ty. X = 1209193; Y = 404872; 

+ Tọa độ Điểm 6: hố ga số 6 – phía sau Công ty. X = 1209175; Y = 404867; 

+ Tọa độ Điểm 7: hố ga số 7 – phía sau Công ty. X = 1209188; Y = 404877; 

+ Tọa độ Điểm 8: hố ga số 8 – phía sau Công ty. X = 1209161; Y = 404870. 

Phương thức: tự chảy. 

Các hố ga sẽ định kỳ nạo vét để loại bỏ rác, cặn lắng. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác và không cố định nên việc khống chế, 

kiểm soát rất khó khăn. Mặt khác, đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi đối 

với bất kỳ loại hình sản xuất nào. Do vậy, chỉ cần bố trí thời gian hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh hoạt động tập trung, ngoài ra còn có các biện 

pháp khác như sau: 

- Sử dụng các xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường để hạn chế khí thải 

trong quá trình vận chuyển. 

- Xây dựng đường nội bộ hoàn chỉnh và tiến hành phân tuyến đường nội bộ để 

đảm bảo giao thông thông suốt. Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm điều phối xe ra vào khu 

vực cổng, dừng - đỗ đúng nơi quy định. 

- Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án như quy định tốc độ đối 

với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy khi trong thời 

gian xe chờ… 
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- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của công ty, công ty sẽ tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của 

các phương tiện này. 

- Phun nước để giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào dự án vào mùa 

khô. 

Trồng cây xanh cách ly xung quanh dự án và đảm bảo diện tích cây xanh để cải 

thiện điều kiện vi khí hậu. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các phương tiện vận 

chuyển. 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi, hơi dung môi 

Nhà máy hiện hữu có 48 hệ thống xử lý hơi dung môi và 9 hệ thống xử lý bụi 

tại công đoạn cắt. 

Khi thực hiện dự án, Công ty sẽ di dời máy móc, thiết bị của dây chuyền đế xốp 

DMP và tận dụng lại 8 hệ thống xử lý của dây chuyền sản xuất này, và cũng sẽ lắp 

đặt một số máy móc dây chuyền dán keo đi kèm hệ thống xử lý khí thải tương tự 

công nghệ xử lý khí thải hiện hữu, cụ thể như sau: 

Bảng 4.22. Công suất hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi  

STT Khu vực 

Công 

suất theo 

ĐTM 

(m3/giờ) 

Công suất thay 

đổi (m3/giờ) 
Ghi chú 

1 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  20.000 20.000 

Không thay đổi 

2 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  20.000 20.000 

3 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  30.000 30.000 

4 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  30.000 30.000 

5 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  25.000 25.000 

6 Khu vực cắt laser Plant E 20.000 20.000 

7 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 30.000 30.000 

8 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 30.000 30.000 

9 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 5.000 5.000 

10 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 5.000 5.000 

11 Kho pha trộn hóa chất Plant F 25.000 25.000 
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12 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 30.000 30.000 

13 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 30.000 30.000 

14 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 5.000 5.000 

15 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 30.000 30.000 

16 Kho pha trộn hóa chất Plant G 20.000 20.000 

17 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 30.000 

18 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 30.000 

19 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 30.000 

20 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 30.000 

21 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 30.000 

22 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 30.000 

23 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 20.000 20.000 

24 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

25 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

26 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

27 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 10.000 10.000 

28 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 15.000 15.000 

29 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 15.000 15.000 

30 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 15.000 15.000 

31 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

32 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 40.000 40.000 

33 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 40.000 40.000 

34 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

35 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 25.000 25.000 

36 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

37 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

38 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 40.000 40.000 

39 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 30.000 

40 
Khu vực chuẩn bị, chế tạo, 

spray Nike ID 
20.000 20.000 

41 
Khu vực chuẩn bị, chế tạo, 

spray Nike ID 
20.000 20.000 

42 Kho pha trộn hóa chất Nike ID 20.000 20.000 
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43 
Khu vực Sray - DMP  

30.000 - 
Di dời về Nhà 

máy Cần Thơ 

44 
Khu vực cắt laser DMP 

25.000 - 
Di dời về Nhà 

máy Cần Thơ 

45 
Khu vực cắt laser DMP 

25.000 - 
Di dời về Nhà 

máy Cần Thơ 

46 
Khu vực cắt laser DMP 

25.000 - 
Di dời về Nhà 

máy Cần Thơ 

47 
Khu vực cắt laser DMP 

25.000 - 
Di dời về Nhà 

máy Cần Thơ 

48 
Khu vực cắt laser DMP 

25.000 - 
Di dời về Nhà 

máy Cần Thơ 

49 Khu vực xịt sơn spray Stit.ching comp 30.000 30.000  

50 Khu vực xịt sơn spray Stit.ching comp 30.000 30.000  

51 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 30.000 30.000  

52 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 30.000 30.000  

53 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 30.000 30.000  

54 Khu vực chuẩn bị Plant J 30.000 30.000  

55 Khu vực chuẩn bị Plant J 30.000 30.000  

56 Khu vực pha trộn hóa chất Plant J 25.000 25.000  

57 Máy rửa (quét hóa chất) 30.000 30.000  

58 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H - 30.000 Lắp đặt mới 

59 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H - 30.000 Lắp đặt mới 

60 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H - 30.000 Lắp đặt mới 

61 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H - 30.000 Lắp đặt mới 

62 Plant F (sơn máy) - 20.000 Lắp đặt mới 

63 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J - 40.000 Lắp đặt mới 

64 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J - 20.000 Lắp đặt mới 

65 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J - 30.000 Lắp đặt mới 

 Tổng cộng 1.475.000 1.550.000  
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Quy trình công nghệ xử lý hơi dung môi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi  

Thuyết minh quy trình: 

Hơi dung môi phát sinh từ các công đoạn pha keo, quét keo, dán đế, ép, gia 

nhiệt, in lụa được chụp hút, ống dẫn và quạt hút đưa về hệ thống lọc bằng than hoạt 

tính được thay định kỳ và đem xử lý cùng với chất thải nguy hại. Khí sạch theo ống 

thoát khí ra ngoài. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

Vật liệu hấp phụ (03 lớp than hoạt tính) cho tất cả các hệ thống xử lý hơi dung 

môi. Thời gian thay than là 6 tháng. Than sau khi thay sẽ được chuyển giao theo dạng 

chất thải nguy hại. 

Thông số của thiết bị: 

Đường ống chính dẫn hơi dung môi từ đầu hút ra thiết bị quạt hút có đường kính 

trung bình 0,4m; bồn than hoạt tính có kích thước trung bình Dài x rộng x cao = 1 x 

1 x 1,2m, đường kính ống thải Ø200 – Ø700 mm. 

Bảng 4.23. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý hơi dung môi (01 hệ thống) 

Hơi dung môi từ công đoạn sử dụng keo 

dầu: pha keo, quét keo, dán đế, ép, gia 

nhiệt, in 

Chụp hút 

Đường ống 

Bộ lọc bằng than hoạt 

tính 

Ống thoát khí 

Quạt ly tâm 
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Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Quạt hút 5HP -  40HP Thép CT3 1 

Ống dẫn Ø400 mm Thép CT3 1 

Bồn than hoạt tính Dài x rộng x cao = 1 x 1 x 1,2m Inox 316 1 

Ống thải Ø200 – Ø700 mm Thép CT3 1 

* Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống xử lý hơi dung môi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi tại công đoạn cắt 

* Thuyết minh quy trình: 

Bụi tại công đoạn cắt được chụp hút, ống dẫn và quạt hút đưa về Cylon lắng 

bụi, sau đó qua hệ thống lọc bằng than hoạt tính được thay định kỳ và đem xử lý 

cùng với chất thải nguy hại. Khí sạch theo ống thoát khí ra ngoài. Khí thải sau xử lý 

đạt QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,8; Kv=0,6 

(tổng lưu lượng các nguồn thải >100.000 m3/giờ). 

Vật liệu hấp phụ (03 lớp than hoạt tính) cho tất cả các hệ thống xử lý hơi dung 

Cyclon lắng bụi 

Hơi dung môi từ công đoạn sử dụng keo 

dầu: pha keo, quét keo, dán đế, ép, gia 

nhiệt, in 

Chụp hút 

Đường ống 

Bộ lọc bằng than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Quạt ly tâm 
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môi. Thời gian thay than là 6 tháng. Than sau khi thay sẽ được chuyển giao theo dạng 

chất thải nguy hại. 

 Thông số của thiết bị: 

Đường ống chính dẫn hơi dung môi từ đầu hút ra thiết bị quạt hút có đường kính 

trung bình 0,4m; bồn than hoạt tính có kích thước trung bình Dài x rộng x cao = 1 x 

1 x 1,2m, đường kính ống thải Ø200 – Ø700 mm. 

Bảng 4.24. Bảng đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý hơi dung môi (01 hệ 

thống) 

Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Quạt hút 5HP -  40HP Thép CT3 1 

Ống dẫn Ø400 mm Thép CT3 1 

Cyclon D1.400mm Thép CT3 1 

Bồn than hoạt tính Dài x rộng x cao = 1 x 1 x 1,2m Inox 316 1 

Ống thải Ø200 – Ø700 mm Thép CT3 1 

Tổng hợp công suất và công nghệ xử lý của các hệ thống xử lý khí thải sau khi 

thực hiện dự án như sau: 

STT Khu vực 

Công 

suất 

(m3/h) 

Công nghệ xử lý 

1 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  20.000 

Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Đường ống → Than hoạt 

tính → Ống thải → Môi 

trường 

2 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  20.000 

3 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  30.000 

4 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  30.000 

5 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  25.000 

6 Khu vực cắt laser Plant E 20.000 

Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Cyclon → Đường ống → 

Than hoạt tính → Ống thải → 

Môi trường 

7 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 30.000 
Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Đường ống → Than hoạt 

tính → Ống thải → Môi 

trường 

8 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 30.000 

9 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 5.000 

10 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 5.000 
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11 Kho pha trộn hóa chất Plant F 25.000 

12 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 30.000 

13 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 30.000 

14 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 5.000 

15 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 30.000 

16 Kho pha trộn hóa chất Plant G 20.000 

17 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 

18 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 

19 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 

20 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 

21 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 

22 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 30.000 

23 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 20.000 

24 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

25 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

26 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

27 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 10.000 

28 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 15.000 

29 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 15.000 

30 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 15.000 

31 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

32 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 40.000 

33 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 40.000 

34 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

35 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 25.000 

36 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

37 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

38 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 40.000 

39 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 30.000 

40 
Khu vực chuẩn bị, chế tạo, 

spray Nike ID 
20.000 

41 
Khu vực chuẩn bị, chế tạo, 

spray Nike ID 
20.000 
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42 Kho pha trộn hóa chất Nike ID 20.000 

43 Khu vực xịt sơn spray Stit.ching comp 30.000 Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Đường ống → Than hoạt 

tính → Ống thải → Môi 

trường 
44 

Khu vực xịt sơn spray Stit.ching comp 
30.000 

45 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 30.000 Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Cyclon → Đường ống → 

Than hoạt tính → Ống thải → 

Môi trường 

46 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 30.000 

47 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 30.000 

48 Khu vực chuẩn bị Plant J 30.000 
Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Đường ống → Than hoạt 

tính → Ống thải → Môi 

trường 

49 Khu vực chuẩn bị Plant J 30.000 

50 Khu vực pha trộn hóa chất Plant J 25.000 

51 Máy rửa (quét hóa chất) 30.000 

52 

Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 

30.000 

Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Cyclon → Đường ống → 

Than hoạt tính → Ống thải → 

Môi trường 

53 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 30.000 
Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Đường ống → Than hoạt 

tính → Ống thải → Môi 

trường 

54 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 30.000 

55 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 30.000 

56 Plant F (sơn máy) 20.000 

57 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 40.000 Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Cyclon → Đường ống → 

Than hoạt tính → Ống thải → 

Môi trường 
58 

Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 
20.000 

59 

Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 

30.000 

Vị trí nguồn thải → Chụp hút 

→ Đường ống → Than hoạt 

tính → Ống thải → Môi 

trường 

Hình ảnh lớp lọc than hoạt tính sử dụng như sau: 
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2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn – chất thải nguy hại 

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. 

Các loại chất thải không nguy hại và chất thải nguy hại của Công ty được vận 

chuyển về kho lưu giữ tạm thời các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại với diện 

tích khoảng 2.000 m2 (trên khu đất 3,885 ha tại KCN Agtex Long Bình, không thuộc 

phạm vi dự án này) để lưu giữ tạm thời, sau đó được chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Tân Phát Tài để vận chuyển chất thải 

từ Nhà máy về kho lưu giữ tạm thời các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại với 

diện tích khoảng 2.000 m2 trên khu đất đang thuê tại KCN Agtex Long Bình (Kho 

chứa chất thải được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy xác nhận Đăng ký Kế hoạch 

bảo vệ môi trường số 129/XN-KCNĐN ngày 07/8/2017). 

Mô tả khu vực lưu giữ CTR chung của Công ty tại KCN Agtex Long Bình để 

lưu chứa chất thải của nhà máy KCN Biên Hòa 2 và nhà máy KCN Agtex Long Bình: 

- Diện tích: 2.000 m2: 

- Kết cấu: mái che bằng tôn, tường bao an toàn và nền được đổ bê tông chống 
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thấm, được vệ sinh thường xuyên tránh ẩm ướt, bụi bẩn. 

- Đã phân loại triệt để các loại chất thải, dán nhãn chất thải tại kho chứa. 

- Toàn bộ lượng chất thải công nghiệp không nguy hại được đưa về kho chứa 

chất thải tại KCN Agtex Long Bình, sau đó được đơn vị có chức năng đến vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy được phân 

loại và vận chuyển đưa về kho chứa chất thải tại KCN Agtex Long Bình, sau đó được 

đơn vị có chức năng đến vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

Chất thải y tế tại phòng y tế phát sinh sẽ được lưu chứa trong thùng có nắp đậy 

tại phòng y tế, sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo 

đúng quy định. 

2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không do chất thải 

a) Giảm thiểu tác động do nhiệt 

Để đảm bảo môi trường làm việc tốt cho công nhân tại dự án, công ty sẽ thực 

hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng để hạn chế tác động của nhiệt dư như 

sau: 

- Các nhà xưởng thông thoáng, bố trí hệ thống quạt thông gió, quạt công nghiệp 

trên tường, trên mái nhà xưởng nhằm điều hòa vi khí hậu phía trong khu vực các nhà 

xưởng. 

- Tuân thủ điều kiện làm việc trong nhà xưởng sản xuất theo quy định. 

- Tuân thủ quy trình vận hành an toàn máy móc, thiết bị. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đặc biệt là trên các hệ thống 

đường ống dẫn hơi và khí nóng; các máy móc, thiết bị tại nhà máy có lý lịch kèm 

theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Tuân thủ diện tích cây xanh tại nhà máy. 

- Phun nước các sân bãi nhằm giảm hơi nóng do xe vận chuyển ra vào dự án 

nhất là vào mùa nắng.  

Tóm lại, việc hạn chế ảnh hưởng của nhiệt và cải tạo môi trường vi khí hậu là 

một công tác khá quan trọng. Tình trạng xấu của môi trường vi khí hậu không chỉ 

ảnh hưởng tới công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm không đạt mà còn ảnh hưởng 
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tới cường độ lao động của người công nhân sản xuất: điều kiện lao động nóng, bụi, 

hơi khí độc hại khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới 

năng suất lao động của họ. Do đó, công ty đã và sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác 

này. 

b) Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung, công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau đây tại nhà máy: 

- Tiếng ồn, rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy chủ yếu tập trung 

vào giờ cao điểm, biện pháp chống ồn được áp dụng như sau: 

- 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. 

Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động máy móc, thiết bị 

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

gây ồn trong khu vực hẹp; 

- Thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng; 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị; 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, mới; 

- Tiến hành theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ (2-4 tháng/lần) đối với tất cả 

các máy móc, thiết bị vận hành như: kiểm tra dầu bôi trơn, thay thế những chi tiết hư 

hỏng,… 
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- Tự động hóa một số quá trình sản xuất, hạn chế tối đa số lượng lao động làm 

việc ở những nơi có độ ồn cao. 

- Khu vực văn phòng và khu vực sản xuất được tách biệt để hạn chế ảnh hưởng; 

- Duy trì trồng cây xanh xung quanh khu vực để giảm lan truyền tiếng ồn; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc ở các khu vực phát sinh 

tiếng ồn lớn. 

c) Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Công ty đã được cấp: 

+ Công ty đã có giấy phép xây dựng số 70/GPXD ngày 08/7/2011; giấy phép 

xây dựng số 24/GPXD ngày 6/2/2013; giấy phép xây dựng số 128/GPXD-KCNĐN 

ngày 30/7/2015 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

+ Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial đã có văn bản số 65/XN-SCT 

ngày 22/7/2015 của Sở Công thương về việc xác nhận biện pháp phòng ngừa, úng 

phó sự cố hóa chất. 

+ Công ty cũng đã được Công an Đồng Nai cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt 

về phòng cháy chữa cháy số 526/TD-PCCC ngày 3/12/2007; Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 

208/TD-PCCC-(PC66) ngày 8/4/2011; Sở CS.PC&CC Đồng Nai cấp giấy chứng 

nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 37/TD-PCCC ngày 21/12/2012; Cảnh 

sát PC&CC Đồng Nai cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy 

số 252/TDPCCC-HDPC ngày 2/7/2015. 

Công ty đã có biện pháp kỹ thuật và trang thiết bị ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố 

cháy nổ: 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và 

phương tiện phòng cháy hiệu quả. 

- Trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ: bể PCCC, bình CO2, hệ thống báo 

cháy… 

- Trang bị bể nước PCCC và dự trữ sẵn sàng nguồn nước chữa cháy.  

- 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. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina 78 

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

- Cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển, khu vực chứa nhiên liệu ra khu vực 

riêng, ... đồng thời tiếp đất cho các thiết bị máy móc. 

- 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 xưởng. 

- 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.  

- Có văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc 

diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC. 

- 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 xưởng 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 xưởng, 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 
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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 xưởng sản xuấtđể 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 xưởng sản xuất theo các nội 

dung sau: 

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng 

đối tượng. 

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào phòng cháy và chữa cháy. 

* Biện pháp phòng cháy 

- Lập và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa 

cháy. 

- Bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

- 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. 

- 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. 

- Chất chữa cháy: nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy. 

- Vật liệu và chất chống cháy: sơn chống cháy; vật liệu chống cháy, chất ngâm 
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tẩm chống cháy. 

- Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân 

- Phương tiện cứu người: dây, đệm, thang và ống cứu người. 

- Công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ:  

- Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích, nâng điều khiển bằng khí nén và bằng 

điện. 

- Kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng... 

- Hệ thống chữa cháy tự động (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy 

vách tường. 

- 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. 

Công ty đã được Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai phê duyệt 

phương án chữa cháy và cấp các biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa 

cháy như hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động Spribkler, hệ 

thống báo cháy tự động,... Biên bản nghiệm thu được đính kèm phụ lục. 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất 

- 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. 

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

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

một cách an toàn. 

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

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

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

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

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

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

hiểm của loại hóa chất đó). 

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

toàn và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

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

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

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

vết thương. 

* 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. 
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- 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. 

- 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 Tổng Giám 

đốc. 

d) Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

theo đúng quy định.  

Hóa chất được lưu trữ trong thùng chứa kín, có nắp đậy bố trí trong kho chứa 

riêng biệt. Kho chứa hóa chất được xây dựng bởi tường gạch và mái tole với trần cao 

nhằm bảo đảm điều kiện thông thoáng. Trong quá trình lưu trữ hóa chất, chủ dự án 

sẽ thực hiện biện pháp phòng chống sự cố như sau để đảm bảo được yêu cầu an toàn 

cho công nhân lao động và không gây ô nhiễm môi trường: 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất: 
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+ Các kỹ thuật viên và công nhân vận hành các thiết bị chuyên dụng có các yêu 

cầu cao về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi tuyển dụng đều qua lớp tập 

huấn, bồi dưỡng các quy trình vận hành, an toàn lao động và được cấp chứng chỉ mới 

được đưa vào vận hành sản xuất ở các xưởng. 

+ Hàng năm, cán bộ quản lý, phụ trách an toàn - vệ sinh lao động được tập huấn 

lại về nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật các văn bản, quy phạm pháp luật về an toàn - 

vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy của nhà nước và tổ chức định kỳ đào tạo, 

huấn luyện về an toàn hóa chất cho người lao động. 

+ Khi tiếp xúc với hóa chất cần phải chú ý đến kỹ thuật an toàn. Trong phòng 

làm việc phải treo bảng về kỹ thuật an toàn và người làm việc phải biết rõ điều đó. 

+ Khi mở chai hóa chất cần chú ý tránh để hóa chất phụt ra ngoài. Những nắp 

đậy bình hóa chất dễ cháy thì không được hơ trên ngọn lửa để mở. Người sử dụng 

hóa chất cần nắm vững tính chất của từng loại hóa chất. Hóa chất đựng trong bình 

phải có nhãn hiệu rõ ràng. 

+ 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… 

- Trang thiết bị và lực lượng ứng phó sự cố hóa chất: 

+ Thiết lập hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước chữa cháy tại kho chứa hóa 

chất. 

+ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công 

nhân viên. 

+ Đội chữa cháy thường xuyên được huấn luyện thực hành các phương án ứng 

phó sự cố cháy nổ hóa chất để luôn đáp ứng được yêu cầu. 

- Biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố hóa chất: 

+ Lực lượng công nhân vận hành, an toàn viên tại các xưởng cùng với lực lượng 

phòng cháy chữa cháy xử lý sự cố rò rỉ tại chỗ. 
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+ Thông báo với Ban kỹ thuật an toàn và lãnh đạo nhà máy để có sự chỉ đạo phối 

hợp xử lý sự cố đồng bộ. 

+ Khi xảy ra sự cố hóa chất nghiêm trọng, lãnh đạo nhà máy áp dụng biện pháp 

ứng phó sự cố khẩn cấp: dừng sản xuất, thực hiện kế hoạch sơ tán người, kịp thời 

thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, cơ quan đơn vị chủ quản, chính 

quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp ứng phó và khắc phục sự cố. 

+ Phối hợp với Ban quản lý KCN, Ủy ban nhân dân xã kịp thời huy động lực 

lượng tại chỗ và áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện các biện pháp ứng cứu, 

sơ tán người, tài sản của các công trình xung quanh khu vực nhà máy. 

+ Phối hợp với lực lượng công an, quân đội địa phương để đảm bảo trật tự trị 

an, đảm bảo trật tự giao thông để công tác ứng phó, xử lý sự cố của các đơn vị phối 

hợp được kịp thời. 

+ Phối hợp với các bệnh viện, trạm xá, các cơ quan y tế địa phương tổ chức ứng 

cứu, sơ cứu tại chỗ và di chuyển người bị nạn tới các cơ sở cứu chữa kịp thời. 

+ Thông báo cho Ủy ban cứu hộ, cứu nạn quốc gia và các cơ quan nhà nước liên 

quan để có sự chỉ đạo và xử lý sự cố đúng luật định. 

+ Thực hiện phương án khắc phục sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Biện pháp lưu giữ trong kho hóa chất: 

+ Kho chứa hóa chất phải có biển báo và bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng 

MSDS - Material Safety Data Sheet). Bảng MSDS thể hiện thuộc tính của hóa chất 

cụ thể để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hàng hóa chất đó, 

không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn 

hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó. 

+ Kho chứa hóa chất có tính chịu lửa, ngăn cách cháy, thoát hiểm, vật liệu cách 

nhiệt, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phòng chống cháy, đảm bảo về nhiệt 

độ, độ ẩm, độ thoáng khí.  

+ Kho chứa có lối ra, vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận 

chuyển một cách an toàn.  
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+ Kho chứa 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. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất: 

+ Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực hóa chất. 

+ Không được hút thuốc tại khu vực tràn đổ hóa chất. 

+ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay, ủng, khẩu trang, mắt kính…) cho 

công nhân viên. 

+ Trang bị bộ kit (túi đựng vật tư) ứng phó khẩn cấp sự cố tràn đổ hóa chất (như 

phao quây, chất thấm, giấy thấm, gối thấm hóa chất, chế phẩm thấm hút, kính bảo 

hộ, mặt nạ phòng độc, găng tay chuyên dụng, giấy quỳ, chổi, gàu xúc và túi đựng 

CTNH…) 

+ Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: tìm chỗ dò rỉ bịt lại, dùng dụng cụ như xô, ca 

nhựa múc thu hồi rồi dùng nước xối rửa sạch mặt bằng nơi tràn chảy hóa chất. 

e) Kiểm soát sự cố môi trường đối với công trình xử lý chất thải 

(*) Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước, xử lý sơ bộ nước thải: 

- 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. 

+ Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời khi gặp sự cố. Thu gom bùn thải 

từ bể tự hoại đúng tần suất. Thường xuyên vệ sinh đường ống dẫn nước tránh tắt 

nghẽn, hạn chế phát sinh mùi hôi trong môi trường. 

(*) Đối với hệ thống xử lý khí thải: 

- Khi hệ thống xử lý khí thải bị hư hỏng, không thu gom, xử lý hết lượng khí 

thải phát sinh. Khi đó, chủ Cơ sở sẽ tạm ngưng hoạt động của công đoạn sản xuất có 

phát sinh khí thải đồng thời khẩn trương sửa chữa, khắc phục sự cố tại hệ thống xử 

lý khí thải cho đến khi hệ thống xử lý khí thải được sửa chữa xong thì mới cho công 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina 86 

đoạn sản xuất có phát sinh khí thải hoạt động sản xuất trở lại. 

- Các máy móc, thiết bị (như: quạt hút, bơm…) đều có dự phòng đề phòng 

trường hợp hư hỏng cần sửa chữa. 

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về:  

+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.  

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn 

giản, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.  

- 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. 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân chủ Nhà máy đã áp dụng 

các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

công đoạn sản xuất. 

- Tất cả công nhân viện sẽ được định kỳ tập huấn an toàn lao động. 

- Thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động 

của công nhân. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng theo các 

qui định hiện hành của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác 

ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông 

tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố 

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm.  

- Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc. 

* Ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

- Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do 

quá trình sản xuất gây ra. 
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- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y 

tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo quy định của Nhà 

nước. 

Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và ứng 

phó tai nạn lao động. Do đó, khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa và ứng phó tai nạn lao động của Nhà máy đã áp dụng trong 

thời gian qua. Ngoài ra còn áp dụng thêm các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, xe vận chuyển và bảo trì, bảo 

dưỡng thường xuyên theo đúng kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Có bảng hướng dẫn, nội quy, chỉ dẫn trong Công ty. 

- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, không sử dụng 

các lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Cung cấp, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho toàn bộ cán 

bộ công nhân viên làm việc tại dự án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở 

công nhân sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Có biện pháp xử lý, giải quyết, cấp cứu kịp thời khi có sự cố lao động xảy ra. 

Đồng thời phải báo cáo lên các cấp quản lý của dự án và chính quyền địa phương để 

khắc phục và bồi thường những thiệt hại theo đúng quy định của nhà nước ban hành. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thể hiện ở 
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bảng bên dưới: 

Bảng 4.25. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Stt Công trình Tình trạng 

I Nước thải 

1 Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải  Đã có 

2 Bể tự hoại Đã có 

IV Công trình khác 

1 Hệ thống xử lý khí thải  Đã có 

2 Cây xanh Đã có 

3 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Bể chứa nước PCCC 
Đã có 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc khí 

thải tự động, liên tục và biện pháp bảo vệ môi trường khác 

3.2.1. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Để phục vụ cho hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ thực hiện giám sát các công 

trình bảo vệ môi trường được thể hiện ở bảng dưới: 

Bảng 4.26. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Quy mô công trình 
Kế hoạch thực 

hiện 

Kính 

phí  

(triệu 

VN 

đồng) 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

III 
Hệ thống xử lý 

khí thải 
    

1 
08 Hệ thống xử lý 

hơi dung môi 

- Có 02 HT công suất 

20.000 m3/giờ/hệ thống 

- Có 05 HT công suất 

30.000 m3/giờ/hệ thống 

- Có 01 HT công suất 

40.000 m3/giờ/hệ thống 

 

Tháng 02/2023 2.000 Chủ dự án 

3.2.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Trong quá trình hoạt động của dự án, ngoài các công trình bảo vệ môi trường, 

nhà máy sẽ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác cùng với các 

công trình xử lý môi trường để hạn chế các tác động đến môi trường từ quá trình hoạt 
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động sản xuất của nhà máy. 

Bảng 4.27. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Stt Hạng mục Kế hoạch thực hiện Kính phí 
Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 
Phân loại chất 

thải tại nguồn 

- Hàng ngày thực hiện thu gom chất 

thải phát sinh trong quá trình sản 

xuất. 

- Chứa từng loại chất thải vào từng 

thùng quy định, phân loại theo chất 

thải thông thường, chất thải nguy hại. 

- Lưu giữ tạm thời chất thải tại khu 

vực lưu giữ chất thải của công ty. 

- Định kỳ 2 lần/tuần thông báo đơn vị 

có chức năng đến thu gom, xử lý chất 

thải rắn – chất thải nguy hại theo 

đúng quy định. 

50 

triệu/tháng 

Bộ phận môi 

trường 

Công nhân làm 

việc tại xương 

2 
Hệ thống phòng 

cháy chữa cháy 

- Thường xuyên kiểm tra khả năng 

làm việc của hệ thống phòng cháy 

chữa cháy (1 tháng/lần). 

- Thay thế các thiết bị phòng cháy 

chữa cháy trong trường hợp bị hư 

hỏng. 

- Bổ sung đầy đủ nước cho bể dựng 

phòng nước PCCC 

4 triệu 

đồng/tháng 

Bộ phận kỹ 

thuật nhà máy 

3 
Hệ thống thu gom 

nước mưa 

- Nạo vét hệ thống thoát nước mưa (1 

tuần/lần). 

- Không đổ nước thải vào hệ thống 

thoát nước mưa 

4 triệu/tháng 

Toàn bộ công 

nhân viên nhà 

máy 

Công nhân dọn 

vệ sinh nhà máy 

3.2.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

 Bảng 4.28. Dự toán kinh đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

STT Hạng mục Chi phí (VNĐ) 

1 Hệ thống xử lý bụi, khí thải 2.000.000.000 

3.2.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Trong giai đoạn hoạt động, nhà máy sẽ bố trí một bộ phận chuyên trách về quản 

lý môi trường trong khu vực nhà máy và khu vực xung quanh, số lượng nhận sự được 
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bố trí cụ thể như sau: 

Bảng 4.29. Tổ chức quản lý chất lượng môi trường của nhà máy 

Stt Nhiệm vụ Nhân sự Số lượng 

1 Quản lý chung về chất lượng môi trường 
Bộ phận an toàn – sức 

khỏe – môi trường 
2 người 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Dựa vào đặc điểm của dự án, đơn vị tư vấn đã sử dụng nhiều phương pháp đánh 

giá tác động môi trường với mức độ định tính hoặc định lượng khác nhau. Gồm các 

phương pháp sau: 

- Phương pháp đánh giá nhanh  

- Phương pháp ma trận 

- Phương pháp lập bảng liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa 

- Phương pháp lấy, phân tích mẫu 

Đánh giá mức độ tin cậy của kết quả từ việc áp dụng các phương pháp đã sử 

dụng được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.30. Tổng hợp mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự 

báo 

TT Kết quả của 

Mức 

độ chi 

tiết 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 
Kết quả của Phương pháp 

đánh giá nhanh  
Cao 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế 

Thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp 

với điều kiện Việt Nam 

2 
Kết quả của Phương pháp 

ma trận 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc 

bán định lượng, dựa trên chủ quan của 

những người đánh giá 

3 
Kết quả của Phương pháp 

lập bảng liệt kê 

Trung 

bình 
Cao 

Có thể bao quát được tất cả các vấn đề môi 

trường của dự án, cho phép đánh giá sơ bộ 

mức độ tác động 

4 Kết quả của Phương pháp Cao Cao Dựa theo số liệu thống kê chính thức của 
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TT Kết quả của 

Mức 

độ chi 

tiết 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

thống kê tỉnh Đồng Nai 

5 
Kết quả của Phương pháp 

so sánh  
Cao Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

6 

Kết quả của Phương pháp 

nghiên cứu, khảo sát thực 

địa 

Cao Cao 

Các báo cáo, số liệu được cập nhật mới 

nhất trong thời gian thực hiện lập báo cáo 

ĐTM 

7 
Kết quả của Phương pháp 

lấy, phân tích mẫu 
Cao Cao 

Đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn 

Quốc tế và các phương pháp khác được 

công nhận 

* Phương pháp thống kê: 

- Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu khí tượng, thủy văn, kinh 

tế, xã hội… tại khu vực dự án từ các trung tâm nghiên cứu khác.  

- Số liệu sử dụng trong phương pháp này đã được các tổ chức nhà nước phê 

duyệt, có thể sử dụng cho các báo khoa học trong nước và có độ tin cậy cao.  

* Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: 

- Phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện 

cụ thể của dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết. 

- Tiến hành thực hiện: kết hợp với đơn vị có chức năng thực hiện để khảo sát, 

đo đạc và lấy mẫu và phân tích mẫu hiện trạng môi trường tại khu vực dự án. 

* Phương pháp nhận dạng, liệt kê: 

- Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của dự án gây ra, bao gồm 

các nhân tố môi trường như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, an toàn lao động, cháy 

nổ…  

- Nhận dạng, phân loại các tác động khác nhau ảnh hưởng đến môi trường và 

định hướng nghiên cứu cùng các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho 

công tác đánh giá chi tiết. 

- Phương pháp này trình bày các tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống cho 
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việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

* Phương pháp đánh giá nhanh: 

- Sử dụng một số nguyên tắc đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dùng 

để tính tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm đối với mỗi nguồn thải đã được tính toán phổ 

biến rộng rãi ở nhiều nước  

- Có hiệu quả cao trong tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá tác động của 

các nguồn ô nhiễm. 

- Rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong trường 

hợp không xác định được các thông số cụ thể để tính toán.  

* Phương pháp so sánh:  

Phương pháp này có độ chính xác cao trên cơ sở so sánh, đánh giá chất lượng 

môi trường, chất lượng dòng thải với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường liên quan 

và các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

* Phương pháp ma trận 

Phương pháp này cho phép phân tích, đánh giá một cách tổng hợp các tác động 

tương hỗ, đa chiều đồng thời giữa các hoạt động của dự án đến tất cả các yếu tố tài 

nguyên và môi trường trong vùng dự án. 

Các đánh giá về những tác động môi trường được thực hiện ở mức độ rất chi tiết 

và độ tin cậy cao. Đối với các rủi ro và sự cố môi trường khi dự án triển khai hay 

không triển khai là có khác biệt. Do dựa trên những đánh giá tác động của từng nguồn 

gây tác động khi dự án triển khai đều có biện pháp khắc phục ô nhiễm. 

Dự án đi vào hoạt động sẽ thường xuyên cập nhật vào hệ thống những số liệu, 

dữ liệu về hiện trạng môi trường nhằm làm cơ sở đánh giá tác động môi trường cho 

dự án phát triển bền vững lâu dài, đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với bảo vệ môi 

trường.
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CHƯƠNG V: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

5.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên, 

lao động của dự án (phát sinh từ các khu vực nhà bảo vệ, văn phòng, nhà ăn, nhà vệ 

sinh) với tổng lưu lượng khoảng 550 m3/ngày.  

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà ăn với tổng lưu lượng khoảng 16 

m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xưởng với lưu lượng 

khoảng 2 m3/ngày. 

5.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí xả nước thải: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nước thải 

nhà ăn sau khi qua bể tách dầu mỡ, cùng với nước thải vệ sinh nhà xưởng đạt giới 

hạn tiếp nhận nước thải của KCN Agtex Long Bình và được đấu nối về hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Vị trí đấu nối nước thải: 

+ Vị trí: 01 Hố ga phía sau Công ty gần nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN 

Agtex Long Bình.  

+ Tọa độ vị trí: X = 1209140; Y = 404812 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 107045, múi chiếu 30). 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 436 m3/ngày.đêm. 

- Phương thức xả nước thải:  

+ Phương thức xả thải: 24/24. 

+ Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 
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tập trung của Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Agtex Long 

Bình theo thỏa thuận giữa Chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Agtex Long 

Bình. 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp 

nhận 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1 pH - 5 đến 10 

-  

2 BOD5 (200C) mg/l 300 

3 COD mg/l 400 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 150 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 45 

6 Tổng nitơ mg/l 85 

7 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 20 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 20 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Các nguồn phát sinh khí thải. 

STT Nguồn phát sinh Khu vực 

1 Nguồn số 01 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  

2 Nguồn số 02 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  

3 Nguồn số 03 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  

4 Nguồn số 04 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  

5 Nguồn số 05 Khu vực chuẩn bị , chế tạo Plant E  

6 Nguồn số 06 Khu vực cắt laser Plant E 

7 Nguồn số 07 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 

8 Nguồn số 08 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 

9 Nguồn số 09 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 

10 Nguồn số 10 Khu vực chuẩn bị, chế tạo F 

11 Nguồn số 11 Kho pha trộn hóa chất Plant F 

12 Nguồn số 12 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 

13 Nguồn số 13 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 

14 Nguồn số 14 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 

15 Nguồn số 15 Khu vực chuẩn bị , chế tạo G 
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16 Nguồn số 16 Kho pha trộn hóa chất Plant G 

17 Nguồn số 17 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 

18 Nguồn số 18 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 

19 Nguồn số 19 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 

20 Nguồn số 20 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 

21 Nguồn số 21 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 

22 Nguồn số 22 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 

23 Nguồn số 23 Khu vực chuẩn bị, chế tạo Plant H 

24 Nguồn số 24 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

25 Nguồn số 25 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

26 Nguồn số 26 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

27 Nguồn số 27 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

28 Nguồn số 28 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

29 Nguồn số 29 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

30 Nguồn số 30 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

31 Nguồn số 31 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

32 Nguồn số 32 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

33 Nguồn số 33 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

34 Nguồn số 34 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

35 Nguồn số 35 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

36 Nguồn số 36 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

37 Nguồn số 37 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

38 Nguồn số 38 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

39 Nguồn số 39 Khu vực UV (pha trộn) – Spray 

40 
Nguồn số 40 Khu vực chuẩn bị, chế tạo, 

spray Nike ID 

41 
Nguồn số 41 Khu vực chuẩn bị, chế tạo, 

spray Nike ID 

42 Nguồn số 42 Kho pha trộn hóa chất Nike ID 

43 Nguồn số 43 Khu vực xịt sơn spray Stit.ching comp 

44 Nguồn số 44 Khu vực xịt sơn spray Stit.ching comp 

45 Nguồn số 45 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 

46 Nguồn số 46 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 
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47 Nguồn số 47 Khu vực cắt laser Stit.ching comp 

48 Nguồn số 48 Khu vực chuẩn bị Plant J 

49 Nguồn số 49 Khu vực chuẩn bị Plant J 

50 Nguồn số 50 Khu vực pha trộn hóa chất Plant J 

51 Nguồn số 51 Máy rửa (quét hóa chất) 

52 Nguồn số 52 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 

53 Nguồn số 53 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 

54 Nguồn số 54 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 

55 Nguồn số 55 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 

56 Nguồn số 56 Plant F (sơn máy) 

57 Nguồn số 57 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 

58 Nguồn số 58 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 

59 Nguồn số 59 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 

5.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

5.2.2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: tương ứng với ống thoát khí thải số 01 tại khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant E (nguồn số 01). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 02: tương ứng với ống thoát khí thải số 02 tại khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant E (nguồn số 02). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 03: tương ứng với ống thoát khí thải số 03 tại khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant E (nguồn số 03). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 04: tương ứng với ống thoát khí thải số 04 tại khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant E (nguồn số 04). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 05: tương ứng với ống thoát khí thải số 05 tại khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant E (nguồn số 05). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 06: tương ứng với ống thoát khí thải số 06 tại Khu vực cắt 

laser Plant E (nguồn số 06). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 07: tương ứng với ống thoát khí thải số 07 tại Khu vực chuẩn 
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bị, chế tạo F (nguồn số 07). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 08: tương ứng với ống thoát khí thải số 08 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo F (nguồn số 08). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 09: tương ứng với ống thoát khí thải số 09 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo F (nguồn số 09). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 10: tương ứng với ống thoát khí thải số 10 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo F (nguồn số 10). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 11: tương ứng với ống thoát khí thải số 11 tại Kho pha trộn 

hóa chất Plant F (nguồn số 11). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 12: tương ứng với ống thoát khí thải số 12 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo G (nguồn số 12). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 13: tương ứng với ống thoát khí thải số 13 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo G (nguồn số 13). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 14: tương ứng với ống thoát khí thải số 14 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo G (nguồn số 14). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 15: tương ứng với ống thoát khí thải số 15 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo G (nguồn số 15). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 16: tương ứng với ống thoát khí thải số 16 tại Kho pha trộn 

hóa chất Plant G (nguồn số 16). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 17: tương ứng với ống thoát khí thải số 17 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant H (nguồn số 17). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 18: tương ứng với ống thoát khí thải số 18 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant H (nguồn số 18). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 19: tương ứng với ống thoát khí thải số 19 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant H (nguồn số 19). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 20: tương ứng với ống thoát khí thải số 20 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant H (nguồn số 20). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 21: tương ứng với ống thoát khí thải số 21 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant H (nguồn số 21). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  
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- Dòng khí thải số 22: tương ứng với ống thoát khí thải số 22 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant H (nguồn số 22). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 23: tương ứng với ống thoát khí thải số 23 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo Plant H (nguồn số 23). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 24: tương ứng với ống thoát khí thải số 24 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 24). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 25: tương ứng với ống thoát khí thải số 25 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 25). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 26: tương ứng với ống thoát khí thải số 26 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 26). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 27: tương ứng với ống thoát khí thải số 27 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 27). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 28: tương ứng với ống thoát khí thải số 28 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 28). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 29: tương ứng với ống thoát khí thải số 29 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 29). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 30: tương ứng với ống thoát khí thải số 30 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 30). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 31: tương ứng với ống thoát khí thải số 31 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 31). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 32: tương ứng với ống thoát khí thải số 32 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 32). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 33: tương ứng với ống thoát khí thải số 33 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 33). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 
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404.286.  

- Dòng khí thải số 34: tương ứng với ống thoát khí thải số 34 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 34). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 35: tương ứng với ống thoát khí thải số 35 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 35). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 36: tương ứng với ống thoát khí thải số 36 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 36). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 37: tương ứng với ống thoát khí thải số 37 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 37). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 38: tương ứng với ống thoát khí thải số 38 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 38). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 39: tương ứng với ống thoát khí thải số 39 tại Khu vực UV 

(pha trộn) – Spray (nguồn số 39). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 40: tương ứng với ống thoát khí thải số 40 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo, spray Nike ID (nguồn số 40). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y 

= 404.286.  

- Dòng khí thải số 41: tương ứng với ống thoát khí thải số 41 tại Khu vực chuẩn 

bị, chế tạo, spray Nike ID (nguồn số 41). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y 

= 404.286.  

- Dòng khí thải số 42: tương ứng với ống thoát khí thải số 42 tại Kho pha trộn 

hóa chất Nike ID (nguồn số 42). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286. 

- Dòng khí thải số 43: tương ứng với ống thoát khí thải số 43 tại Khu vực xịt 

sơn spray Stit.ching comp (nguồn số 43). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y 

= 404.286.  

- Dòng khí thải số 44: tương ứng với ống thoát khí thải số 44 tại Khu vực xịt 

sơn spray Stit.ching comp (nguồn số 44). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y 

= 404.286.  

- Dòng khí thải số 45: tương ứng với ống thoát khí thải số 45 tại Khu vực cắt 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina 100 

laser Stit.ching comp (nguồn số 45). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 46: tương ứng với ống thoát khí thải số 46 tại Khu vực cắt 

laser Stit.ching comp (nguồn số 46). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 47: tương ứng với ống thoát khí thải số 47 tại Khu vực cắt 

laser Stit.ching comp (nguồn số 47). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 48: tương ứng với ống thoát khí thải số 48 tại Khu vực chuẩn 

bị Plant J (nguồn số 48). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 49: tương ứng với ống thoát khí thải số 49 tại Khu vực chuẩn 

bị Plant J (nguồn số 49). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 50: tương ứng với ống thoát khí thải số 50 tại Khu vực pha 

trộn hóa chất Plant J (nguồn số 50). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 51: tương ứng với ống thoát khí thải số 51 tại Máy rửa (quét 

hóa chất) (nguồn số 51). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 52: tương ứng với ống thoát khí thải số 52 tại Khu vực chế 

tạo, chuẩn bị plant H (nguồn số 52). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 53: tương ứng với ống thoát khí thải số 53 tại Khu vực chế 

tạo, chuẩn bị plant H (nguồn số 53). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 54: tương ứng với ống thoát khí thải số 54 tại Khu vực chế 

tạo, chuẩn bị plant H (nguồn số 54). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 55: tương ứng với ống thoát khí thải số 55 tại Khu vực chế 

tạo, chuẩn bị plant H (nguồn số 55). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  

- Dòng khí thải số 56: tương ứng với ống thoát khí thải số 56 tại Plant F (sơn 

máy) (nguồn số 56). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 404.286.  

- Dòng khí thải số 57: tương ứng với ống thoát khí thải số 57 tại Khu vực chế 

tạo, chuẩn bị plant J (nguồn số 57). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.339; Y = 

404.286.  
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- Dòng khí thải số 58: tương ứng với ống thoát khí thải số 58 tại Khu vực chế 

tạo, chuẩn bị plant J (nguồn số 58). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.351; Y = 

404.273.  

- Dòng khí thải số 59: tương ứng với ống thoát khí thải số 59 tại Khu vực chế 

tạo, chuẩn bị plant J (nguồn số 59). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.207.362; Y = 

404.294.  

+ Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua 

ống khói, xả thải liên tục khi phát sinh. 

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

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,8; Kv=0,6 

và QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ cụ thể như sau:  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

I 

Dòng khí thải số 01, 02, 03, 04, 05, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

   

1  Lưu lượng m3/giờ - 

06 tháng/lần 2  Butyl acetat  mg/Nm3 950 

3  Etyl acetat  mg/Nm3 1400 

II Dòng khí thải số 06, 45, 46, 47     

1 Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2 Bụi  mg/Nm3 96 

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

5.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn:  

+ Nguồn số 1: từ khu ép. 

+ Nguồn số 2: từ khu vực may. 
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- Nguồn phát sinh độ rung: không phát sinh. 

5.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  

+ Nguồn số 1: từ khu vực ép; tọa độ: X = 1.207.572; Y = 404.258. 

+ Nguồn số 2: từ khu vực may; tọa độ: X = 1.207.573; Y = 404.250. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

5.3.3. Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi 

làm việc, cụ thể như sau: 

TT 

QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT 
Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc 

với tiếng 

ồn 

(giờ) 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm tương 

đương (Laeq) - 

dBA 

1 70 55 8 85 - 
Khu vực thông 

thường 

5.3.5. Độ rung: Không phát sinh 

5.4. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

5.4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất 

STT Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(Rắn/lỏng 

/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 
Sơn thải hoặc dung môi hữu cơ 

(sơn gốc nước, gốc dầu) 
Lỏng 08 01 01 124.780 NH 

2 
Chất kết dính và chất bịt kín thải 

có chứa dung môi hữu cơ 
Rắn 08 03 01 88.480 NH 

3 Các loại nhũ tương thải khác Rắn 17 07 02 29.725 KS 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 1.947 KS 

5 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau 

nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 292.925 KS 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina 103 

STT Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(Rắn/lỏng 

/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

6 
Hộp mực in thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 286 NH 

7 
Bóng đèn huỳnh quang thải neon 

(tròn) 
Rắn 16 01 06 831 NH 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 77.704 NH 

9 Bao bì cứng bằng nhựa Rắn 18 01 03 54.669 NH 

10 
Thiết bị thải có các bộ phận, linh 

kiện điện tử 
Rắn 19 02 05 1.020 KS 

11 Dầu thủy lực tổng hợp thải Rắn 17 01 06 10.537 KS 

12 
Nước thải lẫn dầu từ thiết bị tách 

dầu, nước 
Lỏng 17 05 05 0 KS 

13 
Chất thải có chứa tác nhân lây 

nhiễm (rác y tế) 
Rắn 13 01 01 411 KS 

14 
Bụi da có chứa các thành phần 

nguy hại 
Rắn 10 01 02 0 NH 

15  

Hóa chất hữu cơ thải bao gồm 

hoặc có các thành phần nguy hại 

(chất chống dính và chất tẩy rửa 

gốc nước) 

Lỏng 19 05 04 0 KS 

Tổng cộng 683.313  

5.4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh: 
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TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với 

CTNH: Sắt phế liệu 
11 04 03 105.216 TT-R 

2 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 18 01 05 375.637 TT-R 

3 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không 

phải là CTNH) thải 
18 01 06 172.744 TT-R 

4 Vụn gỗ, pallet gỗ - 249.912 TT-R 

5 Nhóm vải - 117.478 TT-R 

6 Nhóm mút xốp thải - 281.593 TT-R 

7 Mút xốp dán - 112.992 TT-R 

8 Da nhân tạo - 267.721 TT-R 

9 Da thuộc - 85.555 TT-R 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG  1.768.848  

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

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt  524,4 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG 524,4 
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CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án và chương 

trình quan trắc môi trường trong 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. 

Công ty đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 07/XN-KCNĐN ngày 19/01/2022, nên Công 

ty không vận hành thử nghiệm lại các công trình xử lý môi trường hiện hữu. Công ty 

chỉ vận hành các công trình xử lý khí thải lắp đặt thêm cụ thể như sau: 

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 sau: 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt Hạng mục 
Số 

lượng 

Công suất 

(m3/giờ) 

Công suất dự 

kiến tại thời 

điểm kết thúc 

giai đoạn vận 

hành thử 

nghiệm 

(m3/giờ) 

Thời gian vận 

hành thử 

nghiệm 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 1 30.000 30.000 2/2023 2/2023 

2 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 1 30.000 30.000 2/2023 2/2023 

3 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 1 30.000 30.000 2/2023 2/2023 

4 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant H 1 30.000 30.000 2/2023 2/2023 

5 Plant F (sơn máy) 1 20.000 20.000 2/2023 2/2023 

6 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 1 40.000 40.000 2/2023 2/2023 

7 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 1 20.000 20.000 2/2023 2/2023 

8 Khu vực chế tạo, chuẩn bị plant J 1 30.000 30.000 2/2023 2/2023 
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1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

1.1.1.1. 1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Mẫu đơn được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục để đo đạc, phân tích các 

thông số theo quy. 

1.1.1.2. 1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

- 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 5.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Stt Hạng mục công trình 
Dự kiến thời gian 

lấy mẫu 

1 

Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn 

định của Hệ thống xử lý khí thải 

(Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 

2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định). 

03 ngày liên tiếp 

Bảng 5.4. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải của từng công trình 

Vị trí lấy mẫu Thông số lấy mẫu Số mẫu Tần suất lấy mẫu 
Quy chuẩn so 

sánh 

I. Hệ thống xử lý khí thải 

Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải 

Khí thải sau xử 

lý 

Lưu lượng, n-Butyl 

acetat, Etyl acetat 

3 mẫu 

đơn 

+ Ngày 1: Ngày đầu 

tiên  

+ Ngày 2: ngày tiếp 

theo ngày thứ 1 

+ Ngày 3: ngày tiếp 

theo ngày thứ 2 

QCVN 20: 

2009/BTNMT 

❖ Đơn vị quan trắc môi trường Công ty dự kiến phối hợp: 

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động 

Trụ sở chính: số 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
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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. 

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 chất lượng môi trường nước: 

Nước thải từ hoạt động của cơ sở đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Agtex Long Bình. Vì vậy, nhà máy không thuộc đối tượng quan trắc nước thải 

định kỳ căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 97, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện quan trắc theo yêu cầu của Công ty 

TNHH MTV Tổng Công ty 28. 

❖ Quan trắc khí thải: 

- Vị trí:  

+ 59 điểm tại vị trí 59 ống thải sau 59 hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi. 

Chỉ tiêu hệ thống xử lý bụi: Lưu lượng, bụi. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

Chỉ tiêu hệ thống xử lý hơi dung môi: Lưu lượng, butyl acetat, etyl acetat. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kv = 0,6, Kp = 0,8) và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục khí thải: không có 

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

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 6.1. Bảng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 
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STT 

Chương 

trình quản lý 

và giám sát 

Số lượng mẫu Tần suất 
Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Khí thải (59) điểm tại 59 ống khí thải  

2 lần/năm 

đối với hơi 

dung môi 

4 lần/năm 

đối với bụi 

1.500.000.000 

2 
Chi phí lập 

báo cáo 
- 1 lần/năm 15.000.000 

Tổng cộng - - 1.515.000.000 
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Chủ dự án cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định 

của Nhà Nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường; 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của nhà máy đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung của KCN Agtex Long Bình. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá 

trình hoạt động của Dự án; 

- Tất cả các nguồn phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động của Nhà máy 

được thu gom, xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định 

hiện hành (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, hệ số Kv = 0,6 và Kp = 0,8 và QCVN 

20:2009/BTNMT) trước khi xả thải ra môi trường. 

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Chủ đầu tư dự án sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm 

nâng cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, bảo đảm không phát sinh các 

vấn đề gây ô nhiễm môi trường; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan; 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

nếu xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các quy chuẩn Việt Nam, các 

công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu 

có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN 

DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 2. CÁC SƠ ĐỒ (BẢN VẼ, BẢN ĐỒ) KHÁC LIÊN QUAN 

ĐẾN DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 1. BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN 

DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2. CÁC SƠ ĐỒ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
––––––––––––––– 

Số:            /STNMT-CCBVMT 

V/v thông báo kết quả kiểm tra việc vận 

hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải của Công ty Tae Kwang Vina Industrial 

(hồ sơ 1 cửa) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial 

(Địa chỉ: KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 01/TAEKWANG 

ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial (gọi tắt là 

Công ty) về việc thông báo kết quả quan trắc chất thải theo Kế hoạch vận hành 

thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án “Nhà xưởng sản xuất giày 

thể thao các loại, công suất 30.000.000 đôi/năm” của Công ty Cổ phần Tae 

Kwang Vina Industrial” tại KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai; 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; kết quả kiểm tra việc vận hành thử 

nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đối với dự án “Nhà xưởng sản xuất 

giày thể thao các loại, công suất 30.000.000 đôi/năm” của Công ty Cổ phần Tae 

Kwang Vina Industrial tại KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai của Đoàn công tác được thành lập theo Quyết định số 888/QĐ-

STNMT ngày 28/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử 

nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án như sau: 

Dự án “Nhà xưởng sản xuất giày thể thao các loại, công suất 30.000.000 

đôi/năm” của Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial tại KCN Agtex Long 

Bình, thành phố Biên Hòa đã được Ban Quản lý các KCN Đồng Nai phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 19/QĐ-KCNĐN ngày 

16/01/2020; Văn bản số 2417/KCNĐN-MT ngày 09/7/2021 ý kiến về việc đều 

chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự 

án. 

Dự án được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy phép xây dựng số 70/GPXD 

ngày 08/7/2011; Giấy phép xây dựng số 27/GPXD ngày 06/02/2013, Giấy phép 

xây dựng số 128/GPXD-KCNĐN ngày 30/7/2015. 

1. Công trình xử lý nước thải:  

1.1. Công trình thu gom, thoát nước mưa: 
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Công ty có 8 hố ga thu gom nước mưa nội bộ Công ty trước khi đấu nối 

vào tuyến thoát nước mưa chung của KCN Agtex Long Bình (theo bản vẽ mặt 

bằng tổng thể thoát nước mưa). 

1.2. Công trình thu gom, xử lý nước thải: 

Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt và nhà ăn; nước thải 

sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại; nước thải từ nhà ăn được thu 

gom qua bể tách dầu mỡ, sau đó 02 dòng thải được đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung KCN Agtex Long Bình tại 01 vị trí phía sau Công ty gần nhà 

máy xử lý nước thải tập trung KCN Agtex Long Bình (theo hợp đồng số 

25E/28/XLNT ngày 20/11/2012 và phụ lục hợp đồng xử lý nước thải số 01/2013 

ngày 06/6/2013 giữa Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial và Công ty 

TNHH MTV Tổng Công ty 28). 

Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial đã phối hợp Công ty TNHH 

Môi trường Dương Huỳnh (mã số Vimcerts 241) để thu và phân tích mẫu nước 

thải trong giai đoạn vận hành ổn định 07 ngày (từ ngày 02/12/2021 - 

09/12/2021), cho thấy các thông số đo đạc phân tích đạt so với giới hạn tiếp 

nhận nước thải của KCN Agtex Long Bình. 

Ngày 09/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu và phân tích mẫu nước thải 

đầu ra tại hố ga cuối xưởng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải KCN Agtex Long Bình cho thấy, 08/08 thông số: pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, N tổng, P tổng, dầu mỡ khoáng có giá trị trong ngưỡng giới hạn tiếp 

nhận nước thải của KCN Agtex Long Bình (theo Phiếu kết quả thử nghiệm số 

1125/1DV ngày 23/12/2021 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường).  

Lưu lượng nước thải trung bình trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

khoảng 436 m3/ngày (theo hóa đơn xử lý nước thải từ tháng 9/2021 đến tháng 

11/2021), không dùng hóa chất để xử lý nước thải. 

2. Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải: 
 

Công ty đầu tư 57 hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi gồm: 48 hệ thống xử lý 

hơi dung môi và 09 hệ thống xử lý bụi, các hệ thống có công suất khác nhau.  

- 48 hệ thống xử lý hơi dung môi, cụ thể: 03 hệ thống công suất 

40.000m3/giờ; 27 hệ thống công suất 30.000m3/giờ; 04 hệ thống công suất 

25.000m3/giờ; 07 hệ thống công suất 20.000m3/giờ; 03 hệ thống công suất 

15.000m3/giờ; 01 hệ thống công suất 10.000m3/giờ; 03 hệ thống công suất 

5.000m3/giờ. Quy trình xử lý: Vị trí nguồn thải → chụp hút → đường ống → 

than hoạt tính → khí thải thoát ra ngoài qua ống khói. 

- 09 hệ thống thu hồi bụi, cụ thể: 03 hệ thống công suất 30.000m3/giờ; 05 

hệ thống công suất 25.000m3/giờ; 01 hệ thống công suất 20.000m3/giờ. Vị trí 

nguồn thải → chụp hút → Cyclon → đường ống → than hoạt tính → Khí thải 

thoát ra môi trường. 

(Biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý công trình hoàn thành đưa vào 

sử dụng hạng mục hệ thống xử lý khí thải + bản vẽ hoàn công được Công ty Cổ 
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phần Taekwang Vina Industria, Công ty TNHH TM-DV-XD Tài Hùng Vinh lập 

và ký xác nhận ngày 20/7/2020) 

Sử dụng than hoạt tính với khối lượng trung bình khoảng 03kg/01 hệ thống 

(06 tháng thay lớp than mới). Đối với 09 hệ thống thu hồi bụi, khối lượng bụi 

phát sinh trung bình mỗi tháng 4,5kg/09 hệ thống. 

Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial đã phối hợp Công ty TNHH 

Môi trường Dương Huỳnh (mã số Vimcerts 241) để thu và phân tích mẫu khí 

thải trong trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 15 ngày/lần (từ ngày 01/10/2021 

đến ngày 01/12/2021) và trong gian đoạn vận hành ổn định 07 ngày (từ ngày 

02/12/2021 - 09/12/2021), cho thấy các thông số hơi hóa chất đo đạc phân tích 

đạt so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT; bụi đạt so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kv=0,6; Kp=0,8, lưu lượng nguồn thải dao động từ 

3.011 m3/giờ - 181.484 m3/giờ; 

Ngày 09/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu và phân tích mẫu bụi, hơi hóa 

chất của Công ty cho thấy, 02/02 thông số: n-Butyl axetat, Etylaxetat nằm trong 

giới hạn cho phép so sánh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT, lưu lượng nguồn 

thải dao động từ 10.812 m3/giờ - 19.441 m3/giờ; thông số bụi đạt so với Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kv=0,6; Kp=0,8, lưu lượng nguồn thải 23.240 m3/giờ 

theo Phiếu kết quả thử nghiệm số 1125/2DV, số 1125/3DV, số 1125/4DV ngày 

23/12/2021 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường). Công ty báo 

cáo, Công ty vừa thực hiện sản suất 03 tại chỗ theo quy định của tỉnh do dịch 

bệnh Covid, nên hiện Công ty có nhiều công nhân viên đang là F0, F1. Có một 

số khu vực hạn chế đi lại, nên việc thu mẫu có một số hạn chế. 

3. Đối với công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

và chất thải nguy hại: 

Công ty không bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại tại nhà xưởng sản xuất.  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh 

được lưu chứa tạm thời tại nhà xưởng, sau đó vận chuyển chất thải về kho lưu 

giữ tạm thời các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại, với diện tích xây dựng 

khoảng 2.000m2 trên khu đất đang thuê tại KCN Agtex Long Bình (Kho chứa 

chất thải được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo 

vệ môi trường số 129/XN-KCNĐN ngày 07/8/2017; Giấy phép xây dựng số 

262/GPXD-KCNĐN ngày 28/12/2018). 

4. Đối với công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 
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Có bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt để thu gom chất thải trước 

khi chuyển giao, xử lý. 

5. Đối với công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

- Hạng mục công trình Phòng cháy chữa cháy: Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

về phòng cháy và chữa cháy số 252/TDPCCC-HDPC ngày 02/7/2015 của Cảnh 

sát Phòng cháy và Chữa cháy Đồng Nai, số 37/TD-PCCC ngày 21/12/2012; số 

208/TD-PCCC (PC66) ngày 08/4/2011; Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng 

cháy và chữa cháy số 524/TD-PCCC ngày 03/12/2007 của Bộ Công an. 

- Giấy phép xây dựng số 70/GPXD ngày 08/7/2011, số 24/GPXD ngày 

06/02/2013, số 128/GPXD-KCNĐN ngày 30/7/2015 của Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai. 

Căn cứ kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ 

môi trường như nêu trên, cho thấy dự án đủ điều kiện để được kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

Sở Tài nguyên và môi trường thông báo để Công ty Cổ phần Tae Kwang 

Vina Industrial biết, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ 

đúng các quy định về bảo vệ môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp;  

- Lưu: VT, CCBVMT (05b). 
D:ThuHang2021\VHTN\Taekwang.mau11.doc 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
                 Trần Trọng Toàn  
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Số:          /STNMT-CCBVMT Đồng Nai, ngày 01 tháng 09 năm 2022
V/v thông báo nội dung văn bản số 8740/UBND-

KTN ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh

Kính gửi: Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 8740/UBND-KTN ngày 
19 tháng 8 năm 2022 về việc gia hạn thời gian sử dụng nhà kho lưu giữ tạm thời 
các loại chất thải của Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty Cổ phần TKG 
Taekwang Vina nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh như sau:

1. UBND Tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần TKG Taekwang gia hạn 
thời gian sử dụng kho lưu giữ tạm thời các loại chất thải đến ngày 31/12/2023. 
Trường hợp trong thời hạn được sử dụng kho lưu chứa tạm thời các loại chất thải, 
theo yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai buộc phải ngưng hoạt động tạm thời kho lưu giữ tạm các loại chất thải, 
Công ty Cổ phần TKG Taekwang phải chấp hành theo ý kiến của Cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền.

2. UBND Tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần TKG Taekwang thực hiện các 
nội dung sau:

- Thực hiện tháo dỡ, sắp xếp nhà xe tạm trên Đường số 3 và Đường số 4 
của KCN Agtex Long Bình trước ngày 31/12/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại Văn bản số 6561/UBND-KTN ngày 25 tháng 6 năm 2022.

- Rà soát các thủ tục đã được cấp về môi trường, xây dựng, phòng cháy, 
chữa cháy, kế hoạch chuyển đổi quy hoạch cục bộ phân khu để báo cáo về các 
cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ 
tục liên quan theo quy định.

- Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 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 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 
Điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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- Có biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố chất thải, đảm bảo quá trình hoạt 
động không làm ảnh hưởng đến môi trường và các công trình lân cận trong thời 
gian nhà kho lưu trữ chất thải hoạt động tạm tại KCN Agtex Long Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty Cổ phần TKG 
Taekwang để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCBVMT Le(03b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Toàn

























sd rar NcuvEN ve vOl rRuoNG riNH
DONG NAI

cHr cuc nAo vp rrrorrnuonc

56: ; U /SDK-CCBVMT

cgxc uoa xA HqI cu0 ncni.n vlpr Ne,m
DQc l$p - Tg do - H4nh phtic

Fax:0613 836 435

D6ng Nai, ngay l(: ' thdng 6 ndm 20 14

SO DANG T<f CUO NGUoN THAI CHAT THAT NGUY HAt
, ,- 

^ -Md sO QLCTN.H: 75.001575.7
(Cdp lAn ndm)

I. Th6ng tin chung vd chri ngudn thii:
T€n chir ngu6n thii: QOng ty CO phin Tae Kwang Vina Industrial.
Dia chi vdn phdng: 56 8, tluorrg 9A, KCN Bi€n Hoa II, Tp.Bi6n Hoa, tinh D6ng
Nai.
Di€n thoai: 0613 836 421
Tdi khoan s6: 1001001027 tqi Ngdn hdng Shinhan Bank Tp.H6 Chi Minh.
Gi6y chung nhan. dAu tu diAu 

"ttintt 
rO-, 472033000151 do Ban qu6n lli c6c

KCN D6ng Nai c6p, chimg nh6n thay d6i tdntht 22 ngdy 07 /06t2011.

II. NQi dung iling kf:
cht ngu6n thai crNH dd ddng ky co sd ph6t sinh crNH kdm rheo danh s6ch

CTNH vd ch6t thii th6ng thudngtheo phu luc kdm theo.

III. Trrich nhiQm cria chri ngudn thii:
1. Tuin thi. c6c quy dinh t4i LuQt B6o v6 m6i trucrng vd c6c vin bin quy phpm
phrip ludt v€ m6i truong c6 li6n quan.
2. Thvc hipn tlting tr6ch nhi6m quy dinh tai Ei6u 25 Th6ng tu s6 tzlzonrct-
BTNMT ngdy 14 thdng 4 nim 20l l cria BQ Tdi nguy6n va MOi trudng.

IV. Diiu khoin thi hinh:
dl r-

. .S0. 
dtoq k;i-ndy c6 giri tri sri dung d€n khi cdp lai hodc chdm durt hoqr dQng

(vd thay th6 56 ddng ky c6 m6 sO qlCnrrU:75.001575.T c6p lAn b6n ngdy
05/7 /2013).t.;

NoinhQn:
- Nhu phin I;
-rOrrNVrlpn6ihqp;;
- Luu: I P.KSON (3b)
Dnr'.Lieulcongviec20l 4,6CNI/Iharg&
Taekwangfu to<fa*vangAgtocdc

iu::l';

Trin Trgng Tohn

-l-



CHI CUC

BAO VS -PHULUC

ddng hi chi nguin thdi c6 md sti eLCTNH 75.001575.7
t v€ m6i *udng cdp lin ndm ngaylD thdng 6 ndm 2014)

1. Co sii ph6t sinh CTNH

T6n: Chi nhrinh C6ng ty C6 phdn Tae Kwans Vina Industrial.
Dia chi: KCN Agtex Long Binh, Tp.Bi€n Hda, tinh D6ng Nai.
Ei6n tho4i: 0616 291 757 Fax: 0616 293 450

9i6r:lTt.ilan.ttiu tu di6u chinh s6: 47203300U5t do Ban quin l;i crtc KCN
DOng Nai cap, chtmg nh{n tan <tau ngdy r3/7/rgg4, chimg nh4n ilr"y oai rin thtt 22
ngdy 07/06/2011.

2. Danh sich chdt thii nguy h3i tti rling kf phnt sinh thudng xuy6n:

TT t6n ctrdt ttai
Trgng th6i

tdn tgi
(rfnlt6ng/bnn)

Sii luqng
trung binh
(kg/nim)

M5
CTNH

Son thai ho4c dung m6i hiiu co
hodc c6c thanh phdn nguy h4i kh6c
(son gOc ddu, son nu6c)

L6ng 7.1 l8 08 0t 01

2
HQp mgc in thii c6 chria c6c thdnh
phdn nguy hai Rdn 200 08 02 04

J

Ctr6t tiSt dinh vd ch6t bit kin th6i
c6 chfa dung m6i hiiu co ho{c c6c
thdnh phdn nguy hai (keo drin)

L6ng 25.000 08 03 0t

4
BUi da c6 chria c6c thanh phAn
nguy hai Rin 1.200 l0 0l 02

5
Chat thai c6 chira cic tic nhAn l6y
nhi6m R6n 120 13 0l 0l

6
B6ng ddn hulnh quang th6i (neon
trdn) R6n 120 16 0l 06

7 D6u thuj'lsc t6ng hgrp th6i L6ng 15.000 17 0l 06

a Nu6c l6n ddu th6i tir thi6t bi t6ch
d6u/nu6c !\,1t5 1n nnn 17 05 05

9 C6c loai nhi€n li€u thii Long 6.9t2 17 06 03

75.001575.T ( j': /612014) Trang02103 30

V Lieu\Ta€kwaDg Asrex ( I 8/6/20 | 4)



75.001s75.T ee 1612014) Trang 03/03

3. Danh s6ch ch6t thii th6ng thudng tli tling kf ph6t sinh thulng xuy6n:

li

TT tGn ctr6t tnai

Nh6m kim lo4i vd hqP kim

Trqng thii t6n t3i

lrirVtOnglUtrn;

56 tuqng
trung binh

$g/nnm)

I REn 40.000

2
t 7 ,, :

Nh6m go: vun go, Pallet go Ren 40.000

J
Nh6m gi6y: gi6Y carton, gi6Y thni,

gi6y d6n

Nh6m nhga

Nhom da

Rin 175.000

4 Rin 45.000

Rdn 94,680
5

u i.{ii6iii viri

ch6t thni sinh hoat

RIn

7
Rdn 200.000

t6ng s5 tuqng 673.880

56 tugng
trung binh
(kg/nnm)

Tr4ng th6i

tdn tqi
(16n/l6ng/birn)

T6n chat thei

t7 07 02Cdc lo4i nhfi tuong thdi khac

18 01 02
Rao bi cirng thii bdng kim loai

bao gOm ci binh ch&a dP suAt biro
.^ :

dam rons hoan toan

l8 0r 03Bao bi cimg thAi bdng nhPa

l8 02 0l
Ch6t tr6p thr,r, vft liQu lgc (bao

g6m ci vat li€u lgc ddu), gi6 lau,

than ho4t tinh thai bi nhi6m c6c

thanh phdn nguy h4i

19 02 05Thi6t bithii c6 c6c bQ ph{n chr?a

thanh phdn nguy h4i

19 05 04

Ho6 ch6t hiru co thii bao g6m

ho4c c6 c6c thanh PhAn.nguY hai

(chAt ch6ng chinh vir chdt tdY rua

g6c nu6c)

l9 06 0l
Pin, 6c quy chi thii

T6ng s5 lugng

v.Lieu\Taekwa B Agtex (l&6/20t4)



-., 75.001575.T (2O 1612014) Trang 04/03
5A

(,
il.i\:
\

4. Danh sich CTNH ili ding kf tg xft li CTNH Qi co s&: Kl6ng

5. Hd so kim theo Sd ttlng kf:
Danh s6ch c6c hd so, gi6y td trong bg h6 so dEng kj:

- Eon ddng kli chri ngu6n thii ch6t thii nguy h4i;

- BAn sao Gi6y chring nh{n ddu tu di6u chinh;

- Bin sao Quyi5t dinh si5 ZS+O/qO-UBND ngiy Otlttl2}ll cria UBND tinh
D6ng Nai vd viQc Ph€ duyQt brlo c6o drffi gi6 t6c. dQng m6i truong cria dg rin
"M& rQng, ndng cao cdng sudt sin xuAt gidy th6 thao cdc lo4i tir 3.000.000
d6i/ndm" tai KCN Agtex Long Binh c0a C6ng ty C6 phen Tae Kwang Vina
Industrial;

- BAn chinh SO dang kj qu6n lf cht ngudn th6i ch6t thii nguy hai s6 160/SDK-
CCBVMT ngiry 05/7/2013 cria Chi cpc Bdo vQ m6i trudng, m6 s5 eLCTNH:
75.001575.T;

- VAn ban gi6i trinh.r

ilc
io
ITRIIi

V Lieu\Taekwang Aglex ( l8/6/20l4)
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